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 ملخص تنفيذي 

إن أزمة الرعاية العالمية آخذة في التفاقم بسبب الحالة المناخية الطارئة عالمياً، والسيما في في ظل وجود العديد  

من العوامل المؤثرة والمتداخلة التي تهدد أرواح البشر وسبل العيش في جميع أنحاء العالم. وتتعاظم هذه اآلثار 

الموارد، بمعنى أن هذه العوامل تزيد الحياة اليومية صعوبة  على نحو خاص في االقتصادات القائمة أساساً على

األشخاص الذين يعيشون بموارد شحيحة ودخل منخفض، والسيما في المناطق الريفية جنوب الكرة  أمام

األرضية. إن ظاهرة تغير المناخ تستدعي تكثيف أعمال الرعاية المقدمة للناس والحيوانات والنباتات وحتى 

افية، كما وتتسبب هذه الظاهرة )تغير المناخ( في تقليل وفرة وجودة الخدمات العامة في  األماكن الجغر

المجتمعات المهمشة من جانب، ومن جانب آخر تُفاقم، وعلى نحو مباشر، التوزيع غير العادل في أعمال الرعاية  

 .غير مدفوعة األجر؛ األمر الذي يتسبب في استمرار حالة الالمساواة بين الجنسين

وعلى الرغم مما تقدم، فإن الدراسات التنموية أغفلت النظر في ذلك التداخل الحاصل بين ظاهرة تغير المناخ  

وأعمال الرعاية. وقد أدى نقص العمل البحثي في هذا المجال إلى وجود ثغرات في السياسات المتعلقة بالمناخ  

والتكيف مع المناخ اهتماًما قليالً نسبيًا إزاء والتخطيط. وباإلضافة إلى ذلك، فقد أولت استراتيجيات التخفيف  

فيما إذا كانت هذه التداخالت من شأنها  تفكيركيفية تأثر أعمال الرعاية بتأثيرات المناخ، كما أنها لم تُمعن ال

تحسين وضع مقدمي الرعاية أو تكثيفه. وفي المقابل، فإنه وعند تصميم إجراءات مناخية "تراعي الفوارق  

"، فقد انصب التركيز إلى حد كبير على التمكين االقتصادي للمرأة بدالً من االهتمام بتخفيف التوزيعات الجندرية

 الحالية ألعمال الرعاية أو تحويل طبيعتها. 

إن الهدف من هذا التقرير هو جسر فجوة المعرفة من خالل فحص نقاط التفاعل بين آثار تغير المناخ وظروف  

ير مدفوعة األجر ومقدارها وتوزيعها. كما سنركز على العاملين في مجال الرعاية بدالً من  أعمال الرعاية غ

التركيز على أولئك الذين يتلقون الرعاية، مع التأكيد على طبيعة العالقات المتداخلة ذات الصلة بالرعاية، مع  

 االعتراف بأن مقدمي الرعاية أنفسهم يحتاجون أيًضا إلى الرعاية. 

عريفًا لعمل الرعاية غير مدفوعة األجر بحيث يشتمل على كل من الرعاية المباشرة وغير المباشرة وسنعتمد ت

لألفراد وكذلك لبيئات المعيشة، خاصة وأن هذا العمل أساسي في حياة الناس اليومية، وتحديداً في المناطق 

شير الرعاية غير المباشرة إلى توفير  تشير الرعاية المباشرة إلى الرعاية العملية لألشخاص؛ في حين توالريفية. 

السلع والخدمات الضرورية لألشخاص. ونعني بأعمال الرعاية البيئية تلك األنشطة التي تتم خارج المنزل والتي  

تعتبر ضرورية للتزود بأسباب الحياة والمعيشة )بما في ذلك رعاية الحيوانات والنباتات واألماكن العامة التي  

. وفي هذه السياق، نناقش هذه األنواع من الرعاية باعتبارها مترابطة، وغالبًا ما تتم في وقت تعتمد عليها األسر(

 واحد )نجريها على نحو متكامل مع بعضنا البعض من خالل القيام بعمل مدر للدخل( ومن الصعب قياسها.

ً  نهًجا نتبنى نحن   على التركيز من وبدالً  وة،الق عالقات  من مجموعة معتبرينه االجتماعي، النوع تجاه ترابطيا

 أن المهم هنا  ومن. مختلفة سياقات في الرعاية أعمال ديناميكيات على نركز رعاية، مقدمات بصفتهن النساء

 والجنس، والعمر، والعرق، الطائفة،/ الطبقة ذلك في بما) تكرس حالة الالمساواة مختلفة هناك تقاطعات أن ندرك

 ونناقش هنا. العمل هذا وتوزيع النوع االجتماعي في مجموعها معنى شكلت التقاطعات، وهذه (القدرة/  واإلعاقة

 األبحاث في نقًصا نالحظ ولكننا الرعاية، بأعمال يتعلق فيما والفتيان الرجال  واستجابات أدوار في االختالفات

 . منها لالستفادة الصلة بهذا الموضوع ذات التجريبية

  أن المناخ في ظاهرة تغير ذات الصلة بالتدخالت والمحتملة الحالية باآلثار المتعلقة لألدبيات مراجعتنا وجدت

 تجاهل مع التقنية واإلصالحات الحيوية الفيزيائية للبيئة األولوية  إعطاء إلى تميل والتكيف التخفيف استراتيجيات
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 القائمة، التفاوتات تفاقم تؤدي إلى المناخ بتغير المرتبطة الضغوطات  إن .األجر مدفوعة  غير  الرعاية أعمال

ً  قد تؤدي ،تزداد أن يمكن التيو ،المناخ البرامج ذات الصلة بتغير ولكن   إيجاد وهي ،إلى النتيجة ذاتها أيضا

تفاقم   إلى المناخية التدخالت بها تؤدي التي الطرق من عدًدا وإننا إذ نحدد. جديدة والمساهمة في تفاقمها تفاوتات

  الفهم إلى يمكن رده، ولو نسبياً، ذلك فإن مرجع معالجتها، أو الفشل في الرعاية، أعمال لالمساواة وأعباءا

 . الجندرية للعالقات اإلشكالي

الكلمات التي تبدأ بحرف الراء   من مجموعة النسويات استخدمت األقل، على  عقدين من الزمان  مدى على

والتقليل  (،Redistributeالتوزيع ) وإعادة  ،(Recognize) االعتراف (، وهذه الكلمات هيRباإلنجليزية )

(Reduce،) ( والتمثيلRepresent،)  والمكافأة (Reward)متعلقة بأعمال الرعاية بحيث  سياسات القتراح

عمل   إطار ونحن نطبق. فيما يتعلق بالنوع االجتماعي )أي تحدث تغييراً مشهوداً( تحويلي تكون ذات طابع

  الذين  لألشخاص الرعاية  أعمال على   الحالية المناخية التدخالت تأثير مدى لتحليل (5Rsالراءات الخمس هذا )

 . األرضية الكرة جنوب في الدخل  منخفضة الريفية البيئات في المناخ تأثيرات يعيشون

التي تراعي في مضمونها  المناخية اإلجراءات عن  فإننا ندافع (،5Rالراءات الخمس هذا ) عمل إطار على وبناءً 

  االستجابة مجرد من بدالً  االجتماعي في مجال النوع إحداث تغيير أو نقلة على  تعمل والتي أعمال الرعاية،

  ،ألعمال الرعاية حساسة التدخالت تكون أن هذه النقلة، يجب إحداث أجل ومن. الحالية االجتماعي النوع لمعايير

آثار  من جهود التخفيف من يتجزأ ال جزًءا وأن تكون األنواع االجتماعية، وواعدة لجميع ممكنة تجعلها بحيث

على  المهيمن للوضع  مناهضة سردية يقدم وتقييمها الرعاية بأعمال االعتراف إن. معه والتكيف المناخ، تغير

الرعاية هي خطوة ضرورية نحو  أعمال توزيع إعادة إن. المناخ آلثار تغير تضعيفا  كضحايا الفقيرات النساء

 أنها  على إلى أعمال الرعاية  يُنظر أن ال تغيير الظلم القائم على أساس النوع االجتماعي، ويتم ذلك من خالل

على النقيض من ذلك،    بل استغالله، ليتم حر طبيعي مورد أنهن على معهن التعامل يتم أو رف،نسائي ص   عمل

 أو في مختلف مناحي المجتمع. األسر،  عادل سواء داخل بشكل مشاركة هذه األعمال ال بد من

 لتصحيح مهمة ضرورية االستراتيجية وقيادتهم النشطة مشاركتهم وتمكين  الرعاية مقدمي تمثيل زيادة تعد

  تؤدي لن  المشاركة من المزيد  فإن ذلك، ومع. والباحثين التنمية ممارسي قبل من المبسطة السرديات استخدام

سبيل   وعلى. لدعمها وإسنادها الهيكلية الالزمة التغييرات خالل من تسهيلها يتم  لم ما تحويلي تغيير إلى تلقائيًا

من   عاتقهاالرعاية الملقاة على  من مسؤوليات التخفيف دون تستغرق وقت المرأة التي المشاريع  المثال، فإن

 . تخفيفها من بدالً  الجندرية المثالب شأنها تكريس

تجاه قضية   حساسة غير كونها من انتقلت قد المناخ تغير والبرامج المنخرطة في موضوع السياسات تكون وربما

هذه الجهود  تصبحكي  لنقطعه طويل طريق هناك يزال ال ولكن ،لها كونها مستجيبة إلى االجتماعي النوع

  بأن الدائم االفتراض إلى كبير حد  إلى ذلك ويرجع هذا المجال )بمعنى تحقق التغيير المأمول(، في تحويلية

 وليست" ( المرأة عمل" أنها  أو) القائمة بين أفراد النوع االجتماعي العالقات سمات من سمة هي الرعاية

التحويلية الرامية   إن السياسات. المثالكالزراعة على سبيل  اإلنسان، وبقاء لالقتصادات  أساسية جماعية ضرورة

وأهم   ،الجندرية المساواة عدم  وراء الكامنة األسباب تعالج التي تلك هي في موضوع النوع االجتماعي ريللتغي

عند معالجة ذلك  بالتالي، و وإخفاؤها، الرعاية، على أعمال  ة هو إضفاء الطابع األنثوياواسببين لهذه الالمس

 .المنشود واستدامته المساواة هدف تحقيق يمكن

والمتوافقة مع  المراعية المناخية اإلجراءات لتحقيق محتملة مسارات اقتراح إلى وغيرها النتائج هذه وتقودنا

مساحات للمزيد من لتكون و المناخية لسياسيةالملهمة ل الحجج من كمجموعة نقدمها والتي أعمال الرعاية،

 : ذلك في بما البحث،
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  أعمال  أن أوالً، يقبلوا، أن يجب: تجاه أعمال الرعاية حساسة المناخية التدخالت تكون أن يجب •

  المناخ لتغير لالستجابة المبذولة الجهود أن وثانيًا، ،(واالقتصادات) المجتمعات لجميع أساسية  الرعاية

ً ياجتماع  عادلة تكون لن   ومعرفة وخبراتها واحتياجاتها الرعاية أعمال  يتم تضمين كل من قيمة لم ما ا

(،  5Rs) في ضوء إطار عمل الراءات الخمس تطويرها يتم لم  وما المراحل، جميع في مقدميها

 . الجندرية للعالقات المتداخل بالفهم واسترشاداً 

 

يمكن لتقنيات البنية التحتية المادية وتوفير العمالة المتوافقة مع احتياجات المستخدمين وممارساتهم،  •

 ذات التأثير المنخفض ول الوصول إلى المياه ومواقد الطهيي تسهل عمل الرعاية اليومي مثل حلوالت

أن تحدث فارقاً إيجابياً وهي أساسية لمواجهة التحديات التي  وخدمات معلومات المناخ المتنقلة، 

 الرعاية. تطرحها تأثيرات تغير المناخ عندما ينجحون في تقليل متطلبات الوقت ومشقة عمل 

 

الرعاية على   أعمال توزيع تحقيقاً للتغير المنشود في إعادة األكثر الطريقة تكون أن بشدة المرجح من  •

  هدف مع يتماشى بما) االجتماعية والحماية التحتية والبنية الخدمات توفير هي أساس النوع االجتماعي

 والتقنيات المادية التحتية البنية توفير مجرد إن(. على أساس النوع المساواة: 5 المستدامة رقم التنمية

ً  ليس  الرعاية  تقديم تجعل التي والخدمات السياسات في  الدولة استثمار زيادة إلى حاجة فهناك: كافيا

ً  العمل وتجعل عمالً اجتماعيًا  . فيه جمعيا

 

  كافية  معرفة إلى( اآلن حتى تؤد ولم) بالضرورة االجتماعي المعنية بالنوع البحوث تؤدي ال  •

 البحث عن يختلف النوع االجتماعي  في مجال فالبحث. والمناخ أعمال الرعاية بين العالقة بخصائص

 . أعمال الرعاية في حقل

 

 وكذلك التآزر  ألوجه قليلة مراعاة مع الرعاية  أعمال حول( 5Rs) عمل الراءات الخمس إطار يدور •

  مبدأ التقليل أو التخفيض، المثال، سبيل على) مكونات هذا اإلطار مختلف بين والمفاضالت التوترات

 مسارات وهناك .المناخي االنهيار  معالجة أو المستدامة تحقيق التنمية أجل وذلك من( ومبدأ المكافأة

  في واحد وقت في تساهم أن المناخية لإلجراءات يمكن حيث ،" للطرفين مرضية"  كحلول وسط محتملة

 تحليالت لتطوير البحث من مزيد إلى حاجة هناك ولكن ماعي،في مجال النوع االجت التحولي التغيير

 . المحتملة المسارات سياقات وتأخذ في الحسبان األدلة، على  وقائمة التخصصات، متعددة

 

  والمجتمعية واألسرية التشاركية المبتكرة األساليب باستخدام المجال هذا في البحث ستمريُ  أن يجب •

 التي  القيّمة والخبرة المعرفة على  أدلة وكذلك توفير عالياً،  الرعاية مقدمي أصوات رفع يمكنها التي

  الرعاية مجال في متساوين كشركاء والفتيان الرجال   وإشراك المناخية، الحلول لتطوير يمتلكونها

 . بين مكونات النوع االجتماعي عادلة مناخية حلول تحقيق في وكذلك

 

 النساء على التركيز إلى الرعاية، وهي ناتجة عن الميل تناولت أعمالالتي  األدبيات في فجوات توجد •

  دور حول البحث من بمزيد ولذا نوصي. مختلفين جنسين من  زوجين التي تجمع األسر أو/  و

 دراسات مجال  في الحال هو وكما ذلك، إلى باإلضافة. الرعاية أعمال في والفتيان الرجال وممارسات

  بين تدرس العالقةأن  االجتماعي النوع على القائمة على التحليالت يجب عام، بشكل والسياسة التنمية

 الجنسي كل من الميول تأثير كيفية  في البحث خالل أن تواجه فكرة المغايرة، منو ،والمناخ الرعاية

الميل الجنسي  المثليات والمثليين وذوي  ضد والعنف البنيوي والتمييز الجندري التعبير/  والهوية
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البحث في  يجب ... األشخاص المزدوج، ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والناس

 . تغيريتسم بال ظل مناخ في أعمال الرعاية  تأثير ذلك كله على
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 مقدمة  .1
  من غالبية يشكلن والفتيات النساء أن الماضية األربعة  العقود خالل أجريت التي الدراسات من جملة أظهرت لقد

ً . الرعاية مقدمي بين من  العادل المستوى دون أجراً  يتلقين /أو أجراً  يتلقون ال   ضعف من أكثر يُنجزن أنهن علما

 مقابل ىيؤد   الذي  جانب إلى األجر مدفوع غير العمل جمعنا ولو. الرعاية  أعمال من الرجال يؤديه الذي  العمل

ً  العالم  دول معظم في الرجل يفوق للمرأة اليومي العمل مدة فإن  أجر، )جهاز األمم المتحدة المعني بشؤون   .تقريبا

  لهذا والجوهرية المؤسسية الطبيعة على أوكسفام منظمة أكدت  ولقد .(2019، الفاو ومنظمة كير 2015المرأة 

  ترليون 10.8  تعادل لالقتصاد العمل هذا يضيفه ما قيمة  نفإ األرقام، وبحسبة.  العالمي االقتصاد  لصالح العمل

ً  دوالر   التي المتكافئة غير المسؤولية إن(.  2020 وباركس موجيرا ؛ 12  ،2020. وآخرون كوفي)  سنويا

  إلى مرده أمر وهو. بالرجال مقارنة مكانتهن  تدني في األساسي السبب هي الرعاية أعمال عن النساء تتحملها

  في واالنخراط والرفاهية للتعليم المخصص  الوقت وقلة األجر، وتدني ،االجتماعي النوع أساس على التمييز

 (.  2015. وآخرون  روست) السياسي العمل

  الماضي، القرن تسعينيات مطلع منذ متزايًدا اهتماًما  الرعاية أعمال تلقت فلقد الدولية، السياسة  صعيد وعلى

  الهدف يدعو حيث. المستدامة للتنمية أهدافها ضمن المتحدة األمم اهتمام من جوهري نصيب على وتستحوذ

  مدفوعة غير الرعاية  بأعمال االعتراف  إلى الدول المرأة، وتمكين النوع أساس على بالمساواة والمعني الخامس،

 الحماية وسياسات التحتية والبنية العامة الخدمات توفير خالل من وذلك وتقديرها، المنزلي والعمل األجر

 المستوى على  أهمية ذات ذات قيمة باعتبارها والمنازل العائالت داخل المشتركة المسؤولية وتعزيز االجتماعية،

 المتحدة األمم أهداف  ضمن  الرعاية بأعمال االعتراف أن كما(. 2015 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج) الوطني

ً  لقي المستدامة للتنمية  والتنمية، االجتماعي النوع في والباحثين  النسوي، بالفكر لمنادينا االقتصاديين من ترحيبا

 ويتفق. أخيراً  تُعالج بدأت قد النوع أساس على  الالمساوة أسباب أهم من واحدة أن  على مؤشًرا ذلك باعتبار

  أن يجب وعالميًا، محليًا الرعاية،  أعمال في الواقع التقدير وغياب االستغالل ظاهرة معالجة  أن  على الغالبية

 إجماع ثمة ذلك، على  وعالوة. والخاصة العامة الحياة مجاالتفي  المرأة تمكين حول نقاش أي من جزءاً  يكون

  العدالة لتحقيق ضروري  أمر هو الرعاية أعمال في ونوعية تحويلية نقلة تحقيق أن النسوي الفكر خبراء لدى

 (.2006 فولبري ؛ 2007 رازافي  ؛ 2017 إيلسون  ؛2018.  ن راو،. )االجتماعي النوع  أساس على

.  وآخرون أداتي ) الرعاية  ألعمال التقدير وغياب االستغالل أن  يقرون الرعاية  مجال في الباحثين معظم إن 

 اآلثار فاقمت  ولقد(. 2021 دولينغ ؛2020.  وآخرون كوفي) عالمية رعاية  أزمة في تسبب ما هو( 2018

  ظروف  نإ. التقرير هذا في بالنقاش لها سنتطرق محددة بطرق الرعاية أزمة العالمية المناخ مشكلة على المترتبة

  واألقل الدخل، منخفضة للدول خاصة خطيرة  ظواهر والجفاف هي  والجوائح،  والفيضانات، المتطرفة، الطقس

 ً  1"العالمي الجنوب" في  الواقعة الطبيعية الموارد على والمعتمدة تصنيعا

 الحياة وتجعل الحالية التفاوتات  تفاقم إلى تؤدي هذه المناخ تغير تأثيرات أن  واسع نطاق على  به المسلًم ومن

 بديهياً في يعتبر الذي الدعم  على الحصول دون  فقر في يعيشون الذين لألشخاص بالنسبة صعوبة أكثر اليومية

.   (IPCC 2014) الحياة الكربون وبأنماط أكسيد بثاني الكثيفة االقتصادات ذات تصنيعًا واألكثر الغنية البلدان 

 
نستخدم مصطلح "الجنوب العالمي" لإلشارة إلى المناطق الواقعة جغرافيا في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية/ الالتينية. وهذا التعبير    1

يحمل بعًدا يتجاوز التوصيف الجغرافي. إنه يشير إلى تاريخ كامل من االستعمار لهذه المناطق، والنيوليبرالية، والفوارق االقتصادية  

اعية التي تسببت بكل المظالم الكبيرة في مستوى المعيشة، ومتوسط العمر المتوقع، والقدرة على الوصول للموارد )دادوز واالجتم

(. وبهذا المعنى، يرى دارسو مرحلة االستعمار وما بعد االستعمار أن ثمة "جيوباً للجنوب" في الشمال العالمي  13، 2012وكونيل 

 توضيحاً إضافياً، مع حصر تركيزنا على البلدان منخفضة الدخل في جنوب الكرة األرضية.   أيضاً. وفي هذا التقرير، سنقدم
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  عدد تقليل مع المطلوبة الرعاية مستوى من  تزاد الشديدة اآلثار بعض فإن ،19-كوفيد أظهرت جائحة  وكما

القدرة   للمرأة األجر مدفوع غير الرعاية  عمل يوفر ما وبقدر. الرعاية بأعمال القيام  على  القادرين األشخاص

  تأثيرات تجعل  أن لالمحتم فمن واألزمات، التهديدات أنواع لجميع  (Elson 1991) "الصدمات استيعاب" على 

ً  طويالً  وقتًا تستغرق الرعاية المناخ تغير   على يجب بأنه نقرأ أن وحيث كان من الشائع بالنسبىة لنا. وصعبا

  مجرد  هذا فإن مناخية، تحديات تعاني من التي البيئات في المياه لجلب أطول لمسافات المشي والفتيات النساء

  الوقت فيو ذلك، ومع .واألعمار األجناس جميع من الناس يواجهها التي العديدة التحديات  على واحد مثال

  وآخرون، بوت ) المناخ وتغير الرعاية مجال في العمل بين العالقة حول األبحاث من القليل هناك الحاضر،

2020 .) 

التخفيف من آثار  استراتيجيات أن يعني الرعاية في المساواة وعدم المناخ بين ظاهرة تغير التقاطعاتإن إغفال 

  الرعاية  ألعمال االهتمام  من القليل سوى ول  تُ  لم والمنظمات الحكومات تتبعها والتي والتكيف معها، تغير المناخ

(Bee 2013؛ Gay-Antaki 2016 .)تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية إطار في باريس اتفاقية تنص 

 النساء قدرة بناء في وتسهم" االجتماعي للنوع مستجيبة"  المناخي التدخل استراتيجيات تكون أن على  المناخ

 المتحدة األمم هيئة ؛2015 المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية) تغيير عوامل  يصبحن أن على

 ركزت االجتماعي، للنوع  والحساسة المستجيبة المناخية اإلجراءات تصميم عملية  وفي(. 2016 للمرأة

  تداخل كيفية وتجاهلت للمرأة االقتصادية  األنشطة على أساسي بشكل األخرى الفاعلة والجهات الحكومات

  أو  الرعاية  بشأن أعمال األسرة  داخل توزيع المهام على التفاوض كيفية أو المدفوعة وغير المدفوعة  الرعاية

 أو االجتماعي، للنوع لالستجابة المبذولة . إن الجهود(Westholm and Arora-Jonsson 2015) ترسيخها

  تأخذ ال أنها حيث من  ألعمال الرعاية مساندة بالضرورة ليست المناخ، تغير برامج في المرأة تمكين لتركيز

 أعباء عن الناشئة المشكالت بمعالجة عن االكتراث ناهيك االعتبار، في الرعاية لمقدمي المحددة االهتمامات

 منهجيًا يحتاج تحلياًل  الرعاية  تجاه بالحساسية يتسم المناخي للعمل نهج إن تطوير. والالمساواة الرعاية أعمال

هناك بالفعل الرعاية، ويضعها موضع الشك دون الجزم بأن   أعمال توزيع على مقدار المناخ تغير تأثير لكيفية

أو  أو تسهلها، صعوبة  الرعاية أعمال تزيد  التي مراعاته للعوامل باإلضافة توزيعا عادالً في أعمال الرعاية، 

 .تجعلها واعدة أو ال

  أعمال وتوزيع وكمية المناخ تغير تأثيرات بين التفاعل نقاط فحص  خالل من معرفية فجوة التقرير يسد هذا  إن

  الدخل منخفضة البلدان في الريفية والمجتمعات األسر  في السادة الظروف وكذلك األجر مدفوعة غير  الرعاية

  هذه وألن ،2السياقات  هذه على األساسي أوكسفام منظمة تركيز بسبب لتحليلها وقد اخترنا هذه المناطق. للغاية

  أكثر -والتكيف التخفيف استراتيجيات وتأثيرات  - المناخ تغير تأثيرات فيها تكون  التي العالم من األجزاء هي

  هي الساخنة المناطق  كما أن هذه. اإلرث االستعماري الثقيل من وغيره الفقر بسبب العيش سبل على كارثية

 أفريقيا  بلدان بما في ذلك البعلية، الزراعة  على االعتماد بسبب الشديدة المناخية للتغيرات عرضة  األكثر أيًضا

 الغالبية تعمل.  (WB 2013; Bryan et al. 2018) تضرًرا األكثر بين تي تعد منال الكبرى الصحراء جنوب

 عيشهم كسب أجل من على نطاق صغير، في تجمعات زراعية ومعيشية المناطق هذه في  السكان من العظمى

األدبيات الرمادية البحث، في مراجعة األدبيات األكاديمية وكذلك  ويركز(. 2012  والزراعة فاو األغذية منظمة)

وآليات  الناجمة عن المناخ العيش ضغوطات سبلعلى  ىسلطاً الضوء م العالمي الجنوب  على أساسي بشكل

 . الشمالية السياقات حول األدبيات والدراسات من متزايد قدر وجود غموذلك ر معه، التكيف

 
  بيئات في الريفية، العيش   بسبل تتعلق...  البحث أسئلة جميع "   أن على المنفذة بالتكليف  البحثية الورقة هذهفي   العمل نطاق  ينص 2

  تعريف  يوجد ال) ."للغاية الدخل منخفضة  الريفية السياقات"   على تقتصر أن  يجب  األدبيات مراجعة أن وتحدد" للغاية   الدخل منخفضة
  العالمي،  الجنوب في المنخفض الدخل ذات  البلدان على وركزنا أوكسفام منظمة  إرشادات  اتبعنا لقد(. هذا تتجاوز محددة معايير أو

  في الدخل  منخفضة ريفية  سياقات بوجود  نقر فإننا ذلك،  ومع . الالتينية وأمريكا آسيا وجنوب الصحراء  جنوب إفريقيا دول وتحديداً 

 .التقرير هذا  في االعتبار في  نأخذها  لم األرضية  الكرة شمال
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  تهدف التي التدخالت أن وكيف المناخ، تغير البُعد الجندري لتأثيرات حول األبحاث من مجموعة أيًضا هناكو

  على التدخالت تؤثر كيف الواضح من ليسولكن . متصلة بالنوع االجتماعي نتائج لها اآلثار  هذه معالجة إلى

  في  فرقًا الحالية المناخ تغير تدخالت فيه تُحدث الذي  يتناول المدى بحثنا بيد أن. متغير مناخ في  الرعاية عمل

 يوجد حيث األرضية، الكرة جنوب في الدخل  منخفضة  البلدان في الريفية المناطق في  لألشخاص  الرعاية أعمال

.  غيرهم من الخطيرة أكثر مع هذه اآلثار المناخية للتعامل الناس لدعم   والمادية االجتماعية التحتية البنى في نقص

  مجلس ؛ 2017 بابوجورا) كبير حد  إلى سوًءا تزداد ظروف ظل في المناطق هذه في الرعاية عمل يستمرو

  في  الرعاية أعمال على المناخ لتغير المحددة التأثيرات تحليل إن (. 2019 المتحدة األمم  ؛2019 اإلنسان حقوق

  السلبية النتائج من تخفف أن يمكن إجراءات اقتراح من يمكننا منهجي بشكل والضعيفة  المحرومة األماكن هذه

عمل الراءات   إطار"  خالل من المهتمة بأعمال الرعاية  اإلجراءات هذه وتسترشد. اإليجابية النتائج من وتزيد

 دعاةو النسويين الباحثين  قبل من األقل على عقدين لمدة( مختلفة بأشكال) استخدامه  تم والذي ،" 5Rs الخمس

 Esquivel ؛Elson 2017) لجنسينا بين الرعاية مجال في العمل في المساواة  عدم أوجه تغيير سياسات تطوير

  االعتراف وهذه األفعال هي -" R"  بالحرف  تبدأ أفعال خمسة من  يتألف إطار عمل وهو. 3( 2014

(Recognize)، وإعادة ( التوزيعRedistribute،) أو التخفيف من عبء الرعاية والتقليل (Reduce،) 

 هو وكما. اإليجابية األفعال  من مجموعة إلى يدعو منها وكل (Reward) والمكافأة  (،Representوالتمثيل )

  والفرص التحديات لفهم مهمة إضاءات اإلطار هذا يوفر ،(28 ص) 2.4 القسم في التفصيل من بمزيد موضح

  ولقد . الرعاية أعمال إحداث تغيير تحويلي نوعي في خالل من أفراد النوع االجتماعي بين المساواة عدم  لمعالجة

 .4أوكسفام منظمة ذلك في بما المنظمات، من العديد قبل من هذا اإلطارتبني  تم

  

 
  Esquivelبواسطة أكبر بشكل تطويره وتم ،  Elson (2009)بواسطة مرة ألول تطويره ثم تم (،3Rsعمل ثالثي )راءات ثالث كإطار النموذج بدأ 3
راءات( ثم خماسياً )خمس راءات( وكلها تمثل الحرف األول من أسماء   4إطاًرا رباعيا ) ليصبح توسيعه تم الحين ذلك ومنذ 2014 ,2013),)

 مكوناتها.

 
 العديد حيث تستخدم. وهذا المكون ما زال محل نقاش  )ewardR(حرف الراء الخامس ضمن مكونات إطار العمل هذا، يرمز إلى مكّون المكافأة  4

   (4Rs)األرجح المكونات األربعة من اإلطار على  ،أوكسفام  لمنظمة التابعة (WE-Care ) ذلك منظمة "وي كير"  في بما والمشاريع، المنظمات  من

 في الموضحة لألسباب 5Rsفي حين نستخدم نحن الراءات الخمس . األجر مدفوعة غير الرعاية أعمالعلى  مكافأةال إلى الدعوة عدم تفضل ألنها

 (. 28ص) 2.4 مالقس
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 والمنهجية  األدبيات مراجعة 1.1

 وقد قمنا. اإلنجليزية باللغة المنشورة واألكاديمية الرمادية األدبيات من  لكل شاملة مراجعة نتاج هو هذا التقرير

 المناخ تغير حول أعماالً  تنتج التي الرائدة  المنظمات أرشيفات استكشاف خالل من الرمادية األدبيات بجمع

 ذات التقارير مراجع قوائم في بحثنا ثم. الرئيسية الكلمات عن البحث عمليات باستخدام االجتماعي، والنوع

ً  األدبيات  من لمزيد الصلة  األخيرة التقاريرويشمل ذلك . المتعلقة بتقريرنا إلى أن وصلنا إلى القدر الكافي بحثيا

  العمل ومنظمة للمرأة، المتحدة األمم هيئة ذلك  في بما األبحاث، ومراكز والشبكات المنظمات  عن  الصادرة

  المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية والهيئة ،(IUCN) الطبيعة  على للحفاظ الدولي  واالتحاد ،(ILO) الدولية

(IPCC)، المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم واتفاقية  (UNFCCC)، االجتماعي النوع ووحدة (WGC)، 

لألدبيات، وقد قمنا بذلك للتحقق من اإلحاطة الشاملة بما  شاملة مراجعات إلى ذاتها حد في تستند وهي تقارير

أوكسفام،   مةمنظ  في األساسيين الباحثين  من عدد بمراجعة قمنا ذلك،  إلى وباإلضافة. نحن بصدده في هذا التقرير

  والحصول الفقر، حدة من والتخفيف الرعاية، ذات صلة بمواضيع أعمال إحاطة  إضافة إلى االطالع على أوراق

  في والبيئات الزراعية والبيئات الريفية، الدخل، منخفضة البيئات في المناخ لتغير واالستجابات الطاقة،  على

 .العالمي الجنوب

 

  األبحاث بأحدث المحترفة معرفتنا على اعتمدنا حيث مماثلة، بطريقة المحكمة األكاديمية األدبيات جمعت وقد

  عن البحث عمليات وكذلك اعتمدنا على. الرئيسية ذات الصلة  والتقارير المقاالت تحديد من مكننا  مما األكاديمية،

  من واسعة جملة فضال عن تجميع الحديثة، األدبيات مراجعة و جوجل، من العلمي الباحث في الرئيسية الكلمات

  عينة على العثور تم حتى والتقارير الحالية  األدبيات بمراجعات الخاصة المراجع المقاالت، إلى جانب مقارنة

 أجرينا ذلك من بدالً  ولكن المنهجية المراجعة طرق نطبق إال أننا لم. الصلة  ذات الحديثة األبحاث من  كبيرة

 إلى االنتباه ولفت واألدلة، المعلومات توحيد أجل ومن. االجتماعية العلمية خبرتنا باستخدام ونظريًا سياقيًا تحلياًل 

ً  الجداول هذه في لألدلة استعراضنا جداول. وقد كان  بوضع قمنا األدبيات، في الرئيسية الموضوعات  تركيبيا

 ً  .كبيرة بدرجة  قبالسيا مرتبطة المناخ تأثيرات ألن شامالً؛ وليس وإرشاديا

 

  األدبيات في تركيز محل يكن لم المناخية بالتغيرات الرعاية أعمال تأثر ألن السؤال المتعلق بكيفية ونظًرا

تصور يمنحنا القدرة على تأمل   لوضع المتداخلة من األدبيات مجموعات على  نعتمد فإننا األكاديمية، أو الرمادية

 المتعلقة األدبيات على نعتمد وقد جاء هذا التصور على النحو التالي: أوالً،. والمناخ أعمال الرعاية بين العالقة

ً  االجتماعية؛ السياسة /النسوي والتي هي صادرة عن االقتصاد  بأعمال الرعاية القائمة على   الدراسات من وثانيا

 العمل مجموعة وثالثًا، المناخ؛ لتغير المتباينة التأثيرات على ركزت والتي  المناخ، وتغير االجتماعي النوع

  واستراتيجيات لسياسات المتباينة لآلثار تصوًرا تضع والتخفيف من آثاره، والتي بالتكيف مع المناخ المعنية

  في الرعاية، وأعمال على أساس النوع االجتماعي الالمساواة حول األكاديمي، العمل  ويتمحور. المناخ ومشاريع

 االقتصاد ذلك في بما) السياسي االقتصاد/   النسوي االقتصاد : وهي المناهج، من رئيسية مجموعات أربع

 النوع دراسات النسوية؛ االجتماعية السياسة ؛(اإليكولوجي النسوي السياسي واالقتصاد النسوي اإليكولوجي

 .البيئية النسوية/   النسوية السياسية البيئة وعلم  والبيئة؛ والتنمية االجتماعي

 

 بين ومن. المجالت من منتقاة مجموعة بموضوعنا في صلة ذات مقاالت األكاديمية األدبيات في بحثنا جدووقد 

  ، (World Development)العالمية التنمية متكرر مجلة االستفادة واالقتباس منها بشكل تم التي المجالت
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 Global Environmental)العالمي البيئي والتغير ، (Climate and Development)والتنمية والمناخ

Change) ، االجتماعي والنوع ( والتنميةGender & Development،) المرأة  لدراسات الدولي والمنتدى

(Women's Studies International Forum) .األكاديمية األبحاث بين التداخل من درجة هناك أن ويبدو 

 البارزين النسويين االقتصاديين من العديد يقوم حيث المجال،  هذا في السياسات على تركز التي واألبحاث

 المتحدة، األمم المثال، سبيل منها على) مختلفة ومنظمات لمؤسسات تقارير بإعداد االجتماعية السياسة وخبراء

  ،(ة )الفاوالمتحد لألمم التابعة والزراعة  األغذية ومنظمة الدولية، العمل ومنظمة  الطبيعة، للحفاظ الدولي واالتحاد

 .(.إلخ كير، وأوكسفام،و

 

  بينما. األرضية الكرة جنوب منها والتي يقع كثير الدخل،  منخفضة البلدان الواردة من األدلة على ركزنا ولقد

 المتعلقة األدبيات لندرة ونظًرا .5الدولي  البنك حددها  كما الدخل  منخفضة البلدان على المؤلفات من الكثير تركز

  نتبع وال األرضية الكرة جنوب في  أخرى بلدان من وتجارب أمثلة إلى أيًضا نشير فإننا المناخ، وتغير بالرعاية

 ". الدخل منخفض بلد"  لمصطلح صارًما تعريفًا

 

 

 المحددات والقيود  1.2

ومن أبرزها في المقام األول هو أنه أتيحت لنا  ،البحث التي واجهها هذا  القيود والمحددات نشير هنا إلى بعض

 المنشورة  األدلة إلى  الوصول من نتمكن لم أننا يعني وهذا. اإلنجليزية فقط باللغة المنشورة األدبيات مراجعة

 متعددة الجنسيات والمنظمات المتحدة األمم ووكاالت  األكاديمية المجالت في  العمل لغة  ذلك أن أخرى، بلغات

  اإلنجليزية ليست باللغة سياقات من الترجمة أعمال  من الكثير  وعلى الرغم من ذلك، فإن اإلنجليزية، اللغة  هي

  المصادر من  متناسب غير  قدًرا هناك بأن نقر  ونحن. للمراجعة خضعت التي األدبيات نشر قبل تمت كانت

 . األرضية الكرة شمال في مقيمين أكاديميين قبل من ومكتوب اإلنجليزية باللغة مكتوب األكاديمية

 

  ندرةهناك  أن حين ففي. األدبيات من الهائل الكم لمراجعة المتاح متعلقاً بالوقت فقد كان  الثاني أما القيد أو المحدد

  والتدخالت الرعاية، أعمال  حول إال أن األدبيات المناخية، الرعاية  مجال في العمل المتعلقة بترابط األدبيات في

األرضية،   الكرة جنوب في المناخ وتغير االجتماعي األدبيات الخاصة بالنوع وبشكل أوسع المناخ، بتغير المتعلقة

  الصلة وثيقة الموضوعات حول واألكاديمية الرمادية للبحوث  شاملة مراجعة نقدم نحنو. للغاية كبيرة كانت

  متعلقة ببحثنا، ولكن تكون أن يحتمل التي  الصلة ذات األدبيات من إضافية  مجموعات هناك ولكن البحث، بأسئلة

 وفي سياق تناوله ،البحث أن المثال، سبيل ومن ذلك على. واسع نطاق على الكافي لتغطيتها الوقت لدينا يكن لم

 كثرأ ربما أتاح توصيات النقدية، التحويالت مثل  والحماية، االجتماعية الرعاية برامج /سياسات وتنفيذ تصميم

القضايا المتعلقة  حول البحث أكثر في نتعمق ولكن في المقابل لم. المعني بأعمال لرعاية المناخي للعمل تفصيالً 

 مؤلفات كما أنه لم تتوفر الرعاية؛  بأعمال ارتباط تلك الجزئية تحديداً  مدى في للنظر المناخ؛ وذلكو تمويلبال

 هذا توقيت كما جاء. الرمادية األدبيات ضمن مراجع ذات صلة  هناك تكون قد ولكن  هذه المسألة،  حول أكاديمية

النتائج   بإيراد نقم ومن ثم لم  ،19جائحة كوفيد  وتداعيات آثار في التفكير فيها من لم نتمكن في فترة المشروع

 
 ومجموعة للدول  الدولي   البنك تصنيفات 5

 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 اإلقراض

 .(2021 آب/   أغسطس 31 بتاريخ )استرجع

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
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  المقرر ومن الوباء بسبب تأخر) المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة السادس التقييم الواردة في تقرير

 (. 2022 عام في نشره

 

 مالئًما كان الرمادية األدبيات  في البحثية وأوراق المعلومات األساسية األدلة مراجعات استخدام  أن حين في

  قيد وهو " الزومبي، حقائق"  بالعامية تسميته يمكن ما بوجود دراية  على نكون أن أيًضا إال أنه ينبغي علينا لبحثنا،

  هي مغلوطات بمعنى آخر" اإلحصائية الناحية من  لها أساس ال ولكن النية حسنة حقائق"  أنها ويقصد بها، ثالث

  وهذه(. Doss et al. 2018، 69) بحذر معها التعامل يجب وبالتالي األدبيات،  في نقدي غير بشكل إنتاجها يُعاد

 (. 46 ص)  3.4 القسم  عليها في األمثلة بعض نناقشها تحديداً ونعطي النقطة

 

قيد من القيود التي   أنه على  للمرأة األجر مدفوع  غير الرعاية عمل على تركيزنا يُفسر قد القراء، لبعض وبالنسبة

الميل   سبق وأن أظهرنا إشكالية كما متجانسة، كمجموعة النساء معاملة ينبغي ال  أنه سبق وأن بينا ولقد .واجهتنا

 و .والنوع االجتماعي المناخ رأة، وذلك في سياق الحديث عن قضيتي تغيراالجتماعي والم بين النوع للمساواة

 مستوى على  الشاق، والعمل الرعاية عمل قيمة تخفيض أن  على  الدامغة األدلة  أيًضا فإننا نقبل نفسه، الوقت في

وفي هذا  (. Adatti et al. 2018) والفتيان الرجال من أكثر والفتيات النساء على كبير بشكل يؤثران العالم،

  بعمل يتعلق فيما والفتيان الرجال وتجارب أدوار تشهد بها فيما يخصسالصلة ون ذات البحوث السياق نذكر

في التعامل مع قضية   6الالمجانسة تتمثل في هيمنة ونسلط الضوء على إشكالية ذلك، أمكن حيثما الرعاية

  ذلك، لم  ومع . المناخ وتغير الرعاية وعمل االجتماعي وذلك في أدبيات النوع الالمساواة في أعمال الرعاية

 تلك المتعلقة خاصةً ) عليها االعتماد يمكن التي الموارد لنقص نظًرا التقرير؛ هذا في األبعاد هذه دمج من نتمكن

 بأن تكون هذه نوصي فإننا ذلك، ومع. ،(والمناخ وأعمال الرعاية جنسيًا، والمتحولين الجنس وثنائيي بالمثليين

 .المناخ وتغير الرعاية  حول أعمال مستقبالً محل بحث المجاالت

 

 

 التقرير  هيكل 1.3

  إعداد  ألغراض وذلك الرعاية، لعمل  تصورنا حول مناقشة( 12ص) القادمة الصفحات في الثاني القسم سيقدم 

  كما. المناخ وتغير الرعاية  عمل بين العالقة  لتحليل الالزمة الرئيسية العناصر  تحديد إلى  إضافة التقرير، هذا

  تأثير لكيفية محددة أمثلة  تقديم قبل الرعاية أعمال وتوزيع أداء تشكل التي السياقية للعوامل مفصلة مناقشة سنقدم

  نقدم( 32 ص)  3 القسم في أما.  القرار لهذا المنطقي ساألسا أدناه ونستعرض الرعاية؛  أعمال على المناخ تغير

  على األول المقام في والريفية الدخل منخفضة البيئات في المناخية التغيرات  تأثير لكيفية تحليلنا نتائج ونناقش

 األشخاص فيها يقوم التي الظروف على ذلك تأثير عن  فضالً  األجر،  مدفوعة غير  الرعاية أعمال وتوزيع كمية

  أجل  من المختلفة، المناخ تغير تدخالت كانت إذا ما االعتبار في نأخذ( 50 ص) 4 القسم  وفي. العمل بهذا

.  الرعاية  عمل  في الالمساواة  وإزاء االجتماعي، النوع  أفراد بين للعالقات حساسة معها، والتكيف التخفيف

  مدفوعة غير  الرعاية أعمال على االجتماعي للنوع  المراعية غير التدخالت تأثير كيفية على الضوء ونسلط

  لدمج مهمة أنها والمنظمات الباحثون يعتقد التي التدخالت( 64  ص) 5 القسم ويحدد. التأثير هذا ومدى األجر،

  في المساواة لعدم الجذرية األسباب تغيير أو تحويل أهداف مع معه والتكيف المناخ حدة من التخفيف أهداف

 
 . (Butler 2017)يشير مصلطح الالمجانسة إلى جعل المغايرة الجنسية وضعاً عادياً وطبيعياً   6
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  للحد التدخالت هذه تصميم بكيفية االهتمام لضعف ونظًرا. االجتماعي النوع أفرد  بين الرعاية  مجال في العمل

.  الرعاية أعمال بالحسبان يأخذ نهج تطوير عن   ندافع فإننا الرعاية،  أعمال على المناخ لتغير السلبية اآلثار من

  اإلجراءات من المزيد إلى  الحاجة  على الضوء بتسليط أوكسفام منظمة قيام كيفية حول اقتراحات نقدم وأخيًرا،

 . والدعم والتأييد المناصرة في  عملها خالل من الرعاية بأعمال والمهتمة المراعية المناخية
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 سياقه   في   ووضعه   الرعاية   عمل   تصور  .2

  الرعاية أعمال على المناخ تغير تأثير كيفية عن  أمثلة  في النظر قبل الرعاية  ألعمال موسعة بمناقشة التقرير يبدأ 

 يناقش الذي بالقسم للبدء المنطقي األساس  أن كما(. 32 ص) التقرير من الثالث القسم  في وذلك القسم، في

 من كبيرة مجموعة ضمن  التحليل وضع  المهم من أوالً،. ثالثة أبعاد ذو أساس هو المناخ  من بدالً  الرعاية

. المناخ تغير على التركيز فكرة بعقود تسبق والتي الرعاية، وأعمال االجتماعي النوع حول النسوية األبحاث

 خاص بشكل يركز منظور من  المناخ وتغير االجتماعي النوع تتناول التي األبحاث في ندرة هناك الواقع،  وفي

 فاقموتُ  بالفعل، القائمة المساواة عدم  أوجه زيادة إلى تؤدي المناخ تأثيرات ألن نظًرا ثانيًا،. الرعاية أعمال على

  يخلق قد الرعاية  أعمال دراسة  قبل وعالقاتها المناخية  بالرعاية االستهالل فإن  الرعاية،  بأعمال المتعلقة األبعاد

 .  جديدة أو  فريدة المناخي التغير معالم أن مفاده تصور بخلق متعلقة إشكالية

 

  أعمال  تحليل على مهيمنا" المناخي التغير"  موضوع يجعل أن  شأنه من تلميح أي  رفض في نرغب ثالثًا،

  وآخرون، دويل) األمد طويلة قديمة مشكالت  على للضوء وتسليط مظهرة إعادة اعتباره يمكن والذي  الرعاية، 

 قامت حين القوة  عالقات بتحليل الناقدون الباحثون قام البيئية، بالسياسة المتعلقة األكاديمية األدبيات وفي(. 2015

 باعتبارها يوحي إطار  في ةالعالمي لحالة الالمساواة القديمة السمات بوضع العالم  شمال في  الفاعلة الجهات

  جناح يسميه ما  غرار وعلى. المناخ تغير مع والتكيف التخفيف أجندة من كجزء حلها ويتعين" جديدة"   مشكالت

Jinnah  ((2011  "ما علماء وكذلك ،" النقدي التكيف"  مشاكل تواجهها التحركات هذه فإن ،" المناخ تغير عربة  

  االقتصادية النخب مصالح  تخدم  التي التكنوقراطية أو/و اإلدارية لالستراتيجيات الطريق لتمهيد االستعمار بعد

(Mikulewicz 2020 .)ليس هذا  إن  ً   الرعاية  أعمال على المناخ تغير تأثير بكيفية أوكسفام اهتمام في تشكيكا

  مناقشة خالل  من التحليلية  ألرضيةل التقرير هذا تمهيد كيفية شرح هدفه  هذا ولكن الرعاية،  مجال في والعاملين

 . واألدلة األمثلة إلى مباشرة القفز من بدالً  مفاهيمية - سياقية

 

  المثال، سبيل علىمنها ) األخيرة السنوات  في الرعاية  أعمال حول التقارير  من عدًدا أوكسفام منظمة نشرت

 .Karimli et al) :انظر ؛" WE-Care"  2014 لعام المرأة وتمكين رعاية مشروع األعمال المنبثقة عن

2016; Newth 2016; Rost et al. 2015) .قيمة مراجع الخصوص   وجه من هذه األعمال على ويعد اثنان  

  في الرعاية"  بعنوان Esquivel (2013)تقدم ورقة   وإضافة إلى ذلك،  .الحالية وسياقاتها  المفاهيم لمناقشة

  مراجعة  على وذلك باالعتماد وأعمالها، بالرعاية المتعلقة واآلراء للمفاهيم موجزة مناقشة" والمجتمعات  المنازل

 بين المساواة دموع الرعاية  أعمال بين العالقة لتحليل مفاهيميًا إطاًرا وتقدم. والرمادي األكاديمي لألدب شاملة

 حان"  بعنوان وآخرون  كوفي أعدها  التي الموجزة الورقة في حين تعتمد. الرعاية قياس طرق وتفحص الجنسين،

  خالل من وتثريها بامتدادت إضافية لها ،2013 لعام األساسية ورقة المعلومات على( 2020" )الرعاية وقت

تُشكل  حول كيف دلياًل  وتقدم( األجر  مدفوعة وغير  األجر مدفوعة) الرعاية أعمال  من واسعة مجموعة فحص

  أعمال سواء في توزيع المساواة المتداخلة مع قضية غياب بالمحاور أعمال الرعاية وتتشكل في الوقت نفسه

 .العالم أنحاء جميع وذلك في  الرعاية أو مقدار ثقلها،

 



 

 الرعاية وعالقتها بالتغير المناخي   13
 

  واألفكار األدلة يدمج  إنه. محتواهما مع ويتفاعل انطالق كنقطة أوكسفام منظمة من الخبيرين هذين تقريرنا يأخذو

  بشكل تنظر لم الوثيقتين هاتين من أيا وألن. عندما تدعو الحاجة لذلك  النقدي التحليل ويقدم الحالية، األبحاث من

 للتحديات يستجيب أن أوكسفام لعمل يمكن كيف أو الرعاية،  أعمال على المناخ تغير  تأثيرات في منهجي

  ذلك، فإننا نقترح إلى وباإلضافة. هذه الفجوة يسد تقريرنا فإن التأثيرات، هذه تقدمها التي المحتملة والفرص

  لهم كان الذين النسويين الباحثين على وذلك باالعتماد البيئي، العمل يشمل والذي الرعاية، لعمل موسعًا  تعريفًا

  أسس القسم هذا  يحدد الباحثين. من هؤالء بصفتنا الخاصة ى خبراتناوباالعتماد أيضاً عل  المجال، هذا في تأثير

 (. 32  ص) 3 القسم في استعراضها يتم والتي المناخ وتغير الرعاية عمل بين للعالقة المتعمقة المناقشة

 الرعاية  عمل  تعريف 2.1

 والسياسي األكاديمي األدب في مختلفة بطرق إليه واإلشارة تعريفه الرعاية يتم أعمال ألن مفهوم نظًرا

 األخيرة، الدولية المناقشات في"  أنه  Esquivel وهنا يرى. للبحث مربًكا األمر يكون فقد والممارسة العملية،

(.  10  ، 2013" )أوسع معاني تنقل ألنها الرعاية"، من "أعمال أكثر واسع نطاق على مفهوم "الرعاية"  يُستخدم

العمل،   أشكال من كشكل التعاطي مع الرعاية  أهمية  فإن  العامة، المناقشات في صحيًحا يكون قد  هذا وفي حين أن 

 سبيل فعلى. التركيز محور الالمساواة تكون التي األساليب خاصة عند الحديث عن بشكل جيد راسخ  هي أمر

  يستخدم ، العالمية واألزمة الالمساواة الرعاية أعمال  بين العالقة يفحص الذي ،" الرعاية وقت"  تقرير المثال،

ً . على الدوام" الرعاية عمل"  مفهوم   مدفوعة وغير األجر مدفوعة  الرعاية  أعمال بين والحقيقة أن ثمة تفريقا

ً  الرعاية  أعمال أشكال جميع الثابت أن ولكن األجر،  (. Coffey et al. 2020) البشري لالقتصاد تعد أساسا

 

 مع بضرورة التعامل والتنمية، االجتماعي النوع نقاشات في مهم صوت وهي ،Razavi)وتجادل رازافي )

.  األجر مدفوعة غير أو األجر سواء كانت مدفوعة البشر، برعاية حصريًا مرتبطة باعتبارها الرعاية أعمال

(  ذلك إلى وما ، والتحدث والتغذية، االستحمام،تقديم " )لألشخاص المباشرة  الرعاية"  لها بالنسبة يشمل وهذا

  والتسوق المالبس وغسل الطهي ذلك في بما الرعاية، لتقديم الالزمة الظروف توفر  التي األنشطة إلى  باإلضافة

(Razavi 2007، 6 .)يتم التي) فولبر  النسوية االقتصادية الخبيرة  قدمته الذي ذلك مع التعريف هذا  ويتوافق 

 المباشرة غير الرعاية  وأعمال( العملية) التفاعلية/  المباشرة  الرعاية أعمال بين تميز  والتي( كثيًرا  بها االستشهاد

 تشمل أن ويمكن(.  Folbre 2006 ،  2014 ، 2018) لألشخاص( الضرورية والخدمات السلع  توفير) الداعمة /

 السياقات بعض في شيوًعا أكثر وهذا المباشرة، األسرة  خارج السن وكبار المرضى  رعاية الرعاية مسؤوليات

  غير الرعاية أعمال أن  إلى  الدولية العمل منظمة عن صادر رئيسي تقرير ويشير .غيرها من أكثر الثقافية

 التقرير يوافق ذلك، ومع". األسرة داخل"  دائًما تحدث وأنها واضح، مادي تعويض أي  دون تُنفذ األجر مدفوعة

 Adatti) المجتمعية البيئات في  األسرة أفراد لغير أجر وبدون تطوعي بشكل  أيًضا تتم الرعاية أعمال أن على

et al. 2018، 53 .) 

 

 تكون ما غالبًا  المباشرة، وغير المباشرة والرعاية المدفوعة،  وغير المدفوعة الرعاية بين الحدود  فإن ذلك، ومع

  وفي واحد وقت في بانتظام الرعاية أعمال  من مختلفة أشكال تنفيذ تحديدها، حيث يتم ويصعب االختراق سهلة

 وغير المأجور العمل بين االتصال وقنوات التحليلية الروابط إلى النسويون أشار ولطالما. الدخل منخفضة بيئات

 انظر،) واإلنجابية اإلنتاجية المجاالت في  والمتداخلة المتعددة النساء ل أدوار لتجاه أن هناك ميالً  وكيف المأجور
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  ، 1991 إلسون  ؛ Folbre 2006 ؛ Waring 1999 ؛ Beneria 1992 ؛ Mies 1986  ، المثال سبيل على

 .ةيبأعمال رعاية البيئ يتعلق واألمر ذاته ينطبق فيما(. 2018 وباور نيلسون ؛Esquivel 2014 ؛ 2013 فريزر

 

 النوع وأبحاث النسوية، والسياسية البيئية اإليكولوجية )العمل النسوي البيئي(، ولقد كانت كل من النسوية

  الريفية المرأة مساهمات على  الضوء تسليط في حاسمة التسعينيات، وأوائل الثمانينيات في والتنمية االجتماعي

 Sen and) البيئية، والتي كانت مساهمات غير مرئية وتقديم الرعاية الغذاء إنتاج عنها في غنى ال التي

Grown 1987؛ Shiva 1989؛ Agarwal 1992؛ Rocheleau النسويات وقد أظهرت(. 1996  وآخرون  

 Graddy-Lovelace ؛ Arora-Jonsson 2013 )ومنهن على سبيل المثال  البيئة مؤخراً  مجال في العامالت

  الحيوانات رعاية تشمل للمرأة البيئية الرعاية أن أظهرن كيف(  Gay-Antaki 2016 ؛  Yurco 2018 ؛  2018

 والحدائق، واألحياء، والغابات، القرية العامة، مشاعات المثال، سبيل على) والمشاعات العامة والنباتات

  داخل وهو عمل يتم. الموارد تدار حيث والجندرية المتعددة والمستويات وكذلك تشمل المساحات ،(والمراعي

 يساهم األحيان بعض وفي وبقية أفراد المجتمع، األسرة أفراد مع تعاوني بشكل يتم ما وغالبًا وخارجه، المنزل

  أدى في تداخالتها، ولتي البشرية العالقات الطبيعة على الضوء العمل هذا  ويسلط. لألسرة الدخل  في توفير

  الخفية التحتية البنية يدعم  األجر المدفوع غير العمل من أعمال الرعاية هذا. اليوم المناخ أزمات إلى تجاهلها

 والجندري البيئي العنف ومقاومة صحية، بيئات على  للحفاظ ضروري وهو. والحوكمة البيئي لالستخدام

(Arora-Jonsson et al. 20192021 ؛ .) 

 

 للمرأة البيئية والرعاية أوسع، نطاق على الرعاية بأعمال  لالعتراف  حجة Arora-Jonsson (2013) ويقدم

  أيضاً يمثل مقاربة تحمل القدر نفسه كما أن العكس. البيئية الحوكمة وذلك من خالل مسائل التحديد، وجه  على

  وبما أن هذا العمل تم تجاهله،. الرعاية تصور قائم على فكرة من للتعاطي مع البيئة حاجة فهناك. األهمية من

والتي   الخاصة؛ منازلهم في  األشخاص" أجل من"  التي ليست موجهة من ذلك النوع من األعمال فربما السبب أنه

  الحيوانات رعاية مثل أنشطة  بأن البعض في المقابل، يجادل. وتوفير مورد الرزق افالكف أعمال تسمى أن يمكن

أعمال رعاية   دائًما تعتبر وبالتالي ال لألسواق، أيًضا ولكنها العائلي، لالستهالك سلعًا، ليست فقط تنتج األليفة

  ،Charmes 2015) (SNAs)للدولة  القومية الحسابات ضمن احتسابها يتم وأيضاً قد  ؛" األجر مدفوعة غير" 

مثل   يعتبر جزءاً منها، ولكنه يضمنها )ضمن األعمال مدفوعة األجر(، اآلخر البعض يزال في حين ال 7(. 14

 (. 3 ، 2017 وزامبيلي شوبرا". )مساعدة"  أنها  على  والماء، الوقود جلب أنشطة

 

  األجر، مدفوعة غير  الرعاية وأعمال األسرة  كدخلمدفوع األجر  العمل بين بالثغرات المليئة للحدود ونظًرا

  األجر  مدفوعة غير الرعاية  أعمال ألنشطة تعريفنا في ندرج فإننا البيئة، األسرة أو المتعلقة برعاية سواء داخل

  مصادر مثل) واألماكن واألشياء( األشجار مثل) والكائنات الحية األخرى األنواع البيئة تشمل". البيئة"  رعاية

البيئية،   الرعاية تضمين ويتيح(. المجتمعية واألنشطة القرية العامة ومساحات المشتركة واألراضي هالميا

  األجر، مدفوعة  غير األنشطة  في الرجال بمشاركة االهتمام من مزيًدا األسرة، نطاق خارج باعتباره عمل رعاية

  Chopra and Zambelli (2017, 19) وجد المثال، سبيل فعلى. عليه وتحافظ الطبيعي العالم تحمي والتي

 
  نحنولكن  .القومية الحسابات نظام في  اعتباره كيفية إلى بالرجوع العمل  لتعريف االقتصاديين،  قبل من األدبيات بعض  فيثمة اتجاه   7

  على باإلجابة مباشرة  الصلة وثيق  النقاش هذا أن نعتبر  وال( خبرتنا أو) اختصاصنا من ليس االقتصادي  التحليل ألن هنا ذلك  نفعل ال

 .بحثنا  أسئلة
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  (Kristjansonفي حين وجد كريستجانسون ). الحيوانات رعاية  في والنساء الرجال  في مشاركة مرتفعًا معدالً 

  ذلك، ومع. والتربة من النساء المياه على  الحفاظ ممارسات في كثر مشاركةأ الرجال  أن( 2017) وآخرون

  عمل تصنيف يتم ما نادًرا  ، فإن(Lau et al. 2021 راجع) طابع تأنيثييُضفى عليها   الرعاية  ألن ونظًرا

 Barca تنادي البيئي، النسوي األدب على وباالعتماد. النحو  هذا على  الرجال به يقوم الذي البيئية  الرعاية

 والفالحينالكفاح السياسي للنساء  ونضاالت العمل اليومي، لتشمل البيئية للرعاية أوسع بفهم  (36 ,2020)

وأن يكون  واالستغالل، للتهميش سببًا يكون أن  يمكن العمل هذا أن أيًضا  تدرك وهي األصليين؛ والسكان

 .8المناخ  ممارسوه أكثر ُعرضة للتأثر بتداعيات تغير

 

 ال الرعاية  أعمال  أنشطة أن وهي تقريرنا، في الرعاية  عمل بمفهوم يتعلق فيما مالحظتها يجب أخرى نقطة وثمة

 قياسه، يصعب وهي مفهوم الرعاية،  عن المسؤولية تعريفنا بل يشمل. المادية أو البدنية المهام على تقتصر

(.  Folbre 2014، i136) يومي أساس  على واهتمامهم لوقتهم الناس تنظيم كيفية تحديد في مهمة ذلك مع ولكنها

  بالسالمة والراحة االهتمام في المتمثل األساسي للعمل" العاطفي العمل"  مفهوم النسوية  األدبيات بعض وتستخدم

واألمومة غالباً ما   ومن ذلك مثال أن األبوة(.  Tronto 2013) والعالقات لألشخاص ( النفسية) المادية غير

  هاأن على إليها اإلشارة عند كليهما تضمين المهم  ومن عينه، الوقت في والعاطفية البدنية األنشطة بين تجمعان

 الشدة أوقات في  خاصة للغاية، مرهقة  للرعاية والنفسية العاطفية الجوانب تكون أن ويمكن. عمل رعاية

ً .  العصيبة والظروف والكوارث   الرعاية، أعمال من األبعاد هذه حول البحث في وتجدر اإلشارة إلى أن ثمة نقصا

 . للغاية الدخل  منخفضة البلدان سياقات في سيما وال

 

 لعمل التصنيف  هذا .التقرير  هذا في  الرعاية أعمال تعريف كيفية حول أعاله للمناقشة  ملخًصا 2.1  الجدول يقدم

. المختلفة للمفهوم األبعاد إظهار على يساعد تحليلي جهاز هو به المرتبطة واألنشطة األجر مدفوعة غير  الرعاية

  متداخلة تكون ما غالبًا  الوقت، استخدام استطالعات في موضح هو كما األنواع، هذه أن بوعي نقرأ أن يجب

 روست) األرضية الكرة جنوب في الريفية المناطق في لألشخاص اليومية الحياة في سيما ال ومتصادفة،

 (. 2018 أوكسفام ؛  2015 وآخرون،

 

 األجر  مدفوعة غير الرعاية أعمال من أنواع لثالثة تصور 2.1 الجدول

  غير الرعاية أعمال نوع األنشطة 

 األجر مدفوعة

  ذلك في بما المنزل، أو األسرة في األشخاص بسالمة وراحة العملية العناية

  الفرد مجتمع  في األقارب غير وكذلك المرضى واألقارب السن وكبار األطفال

 . التطوعي العمل خالل من

 (.الترقب اإلدارة، التخطيط،) الرعاية عن المسؤولية

 . لألشخاص المباشرة  الرعاية

 
  ذلك في بما  المناخ،  سياسة تعيق التي النمطية هقوالبو االجتماعيلفرضيات النوع  مفيدة  مناقشة( 2021) وآخرون laueيقدم   8

  المغلوطات  هذه أن  على تأكيدهم  نرفض فإننا ذلك،  ومع.  الرجال  من" بها  اطاتبوار بالبيئة،  اهتماًما  أكثر النساء"  بأن  القائلة المغلوطات 
  هذه  فإن اآلخرين،  اإليكولوجيين المنظرين من والعديد Barca (2020) أوضح كماو. السبعينيات  في البيئيين النسويين مع نشأت

 .Salleh (2009) ؛ 1986( Mies)  راجع االستعماري الرأسمالي األبوي التراكم  لعمليات - ووظيفية  - نتاج  هي األساطير
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 الحفاظ القلق )بشأن الشخص محل الرعاية(، الدعم، الحب،) العاطفي العمل

 (. العالقات على

 .المباشرة للرعاية( المسبقة) الشروط يوفر  الذي البيتي/  المنزلي العمل

 (.الفراش المالبس، غسل النفايات، من التخلص التنظيف،) المنزلية األعمال

 . والمأوى والطاقة والملبس والماء الغذاء توفير

 . الطعام وطهي تحضير

  غير المباشرة  الرعاية

 . لألشخاص

 :ذلك في بما  مساحة الشخص الداخلية )الخاصة(، أعمال الرعاية التي تتجاوز

/   الخاصة المرصودة لألغراض والنباتات للحيوانات المباشرة  الرعاية •

 .صغيرةال  ملكيةالتي تقع ضمن الأو حتى  الجماعية؛

 .الحدائق النباتية ورعايتها  بستنة •

 .(والماعز الدجاج مثل)  الحيوانات تربية •

 . للحيوانات والمياه األعالف وحمل جمع •

 .اآلفات ومكافحة والتعشيب الحقول تسميد •

 .المياه ومصادر الغابات إدارة •

 نظافتها؛ على في القرية والمحافظة  9مشاعات العامةال إدارة •

 . العامة رعاية الحدائق •

 . المحلية البيئة  أعمال الرعاية

 . المجاالت العامة رعاية

تحليل أعمال الرعاية مدفوعة باعتبارها سياقية وعالئقية )متعددت   2.2

 االرتباطات(. 

بل هي  : بمفردها خاص مجرد نشاط ليست أنها  األجر مدفوعة غير الرعاية  بأعمال وثيقة الصلة األدبيات توضح

  تقديم أو بدعم الدولة تهتم بلدان العالم،  معظم  ففي. المجتمعات ورفاه ومحوري لدعم االقتصادات أساسي أمر

  الرعاية  كالً من عامل األجر مدفوعة غير الرعاية التحليالت المتعلقة بأعمال تشمل أن وعليه، يجب. الرعاية

 التي والبيئات الظروف الرعاية، إضافة إلى فهم باعتبار عالقتهم بمقدم للرعاية المتلقين أو والمستفيدين كفرد،

التي   العالقات من شبكة من يتجزأ ال األجر هي جزء مدفوعة غير الرعاية  إن أعمال . تقدم فيها هذه األعمال

 االجتماعي التنظيم" بـRizafi” (2007 )“ تسميه رزافي ما معًا تشكل الفاعلة، والتي الجهات من تضم مجموعة

 .والمجتمع والسوق والدولة  األسر عبر يتوزع والذي ،" للرعاية

 

  الرعاية  أعمال لوضع النسويين االقتصاديين قبل  من االستخدام شائع مصطلح هو" الرعاية اقتصاد"  إن مفهوم

ً  يضم نظام ضمن األجر  مدفوعة غير معًا، بحيث   تُنّظم التي والمساحات والعالقات  الفاعلين مختلف من مزيجا

 كيفية لفهم وهو مصطلح يُستخدم(. 2017 إلسون ؛  Folbre 2006 ، 2014 راجع) التنشئة االجتماعية تضمن

 وكيف تتأثر الخارجية  بالعوامل األسرة  داخل األجر مدفوع غير/ المأجور العمل وتقسيم الالمساواة أوجه ارتباط

 
  والماء الهواء   مثل الطبيعية الموارد وتشمل المجتمع  أعضاء لجميع المتاحة   والطبيعية الثقافية الموارد هي  العامة المشاعات 9

  موارد أنها على  أيًضا  تعريفها يمكن. شخص ألي خاصة ملكية مملوكة وغير مشتركة الموارد  هذه تعتبر. للسكن  الصالحة  واألراضي

 .والجماعية  الفردية  المنفعة تحقيق   أجل من( المجتمعات) الناس  من مجموعة يديرها طبيعية
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 ,Esquivel 2014) الثقافية واألعراف هذه العوامل الخارجية على سبيل المثال المؤسساتحيث تشمل  بها،

i129  .)الرعاية على أعمال  إضفاء طابع فردي بالضرورة يتجنب التصور  علما أن هذا . 

 

 تحليالت تنطوي حتماً على والمجتمعات األسر  في األجر  مدفوعة غير  الرعاية أعمال  تحليالت أن إلى وبالنظر

 كفئة االجتماعي النوع مع يتعامل  نسويًا نهًجا نعتمد  فإننا على أساس النوع االجتماعي، والتفاوتات لالختالفات

  الطبقة، ذلك في بما) القوة أبعاد مع والنساء الرجال  بين القوة بها عالقات التي تتقاطع الكيفية تحليل في تساعد

كما أننا . مختلفة سياقات في نتائج لتحقيق( والمهنة الريفية،  أو الحضرية واإلقامة والجنس، واإلثنية، والعرق،

 تسليط أمكن، حيثما ونحاول، بالنساء االجتماعي مفهوم النوع مساواة أو االجتماعي فكرة تجسيد النوع نتجنب

لرعاية بناء على هوياتهم المختلفين وتعاطيهم مع تغير المناخ وأعمال ا والنساء الرجال  تعامل كيفية على الضوء

/   و الرعاية حول األبحاث معظم األول هن موضع االهتمام؛ ألن المقام في أن النساء  من الرغم على) المتقاطعة

حيثما يكون ذلك  والنساء الرجال تجارب االعتبار في نأخذ فإننا . وبالتالي(النساء على تركز االجتماعي النوع أو

  وديناميكيات ظروف على  التركيز خالل كما أنه ومن .بوجود الالمساواة االعتراف استمرار مع مناسبًا،/  ممكنًا

  كان وإن الرعاية، أعمال في يشاركون والرجال النساء من كال أن ندرك فإننا  األفراد،  من بدالً  الرعاية أعمال

وهذا هو عينه   بالحسبان أعمال الرعاية،الذي يأخذ  بالنسبة للنهج أساسي االعتراف إن هذا. مختلفة بطرق ذلك

 .التقرير هذا في نعمل على تطويره النهج الذي 

 

 حاالت الالمساواة ببعضها البعض وتقاطعاتها تداخل المتمثلة في أن النسوية الرؤية  هو النهج  هذا إن محور

  إشكالية، يخلق أحادية  زاويةالتحليل الذي يتناول المسألة من  فإن ولذا للنوع االجتماعي، الحقيقي المعنى تشكل

  عمل تحليل عند النوع االجتماعي أهمية بنفس الطبقة على القائمة االختالفات تكون وقد. تجنبه وهذا ما ينبغي

 نسبية تنفيذ عمل الرعاية بسهولة يمكن كان إذا   ما يحدد الدخل مستوى ألن األجر. وذلك مدفوع غير  الرعاية

ً  أو ما إذا كان عمالً ( بتعاقد مع  طرف خارجيلو كان يتم تنفيذه  حتى) ً  شاقا   على  التعرف أيًضا المهم ومن. نسبيا

  تغير أدبيات في البحث ندرة من الرغم وذلك على  المتغاير، أو غير ثنائي )الميول( غير النوع االجتماعي

 .10المناخ

 

 السياق على يعتمد مفهوم هو الرعاية   عمل أن  بحقيقة الرعاية  عمل المنحة الدراسية الحالية المخصصة حول تقر

 ونظرية تجريبية أبعاد وهناك العالمي، الصعيد على الداللة ذاتها يعني ال إنه(. Esquivel 2014) عليه ومتنازع

  غير الرعاية أعمال  فهم أهمية  على (Nitya Rao) راو نيتيا تشددو. الرعاية ألعمال  دراسة ألي ومعيارية

:  بما يشتمل عليه هذا السياق من الوطني السياقوعالقة ذلك ب حولهاالدائرة  النقاشات عن  فضالً   األجر، مدفوعة

  توصلتوقد (. 738  ، 2018" )اجتماعية وعالقات اقتصادية وهياكل، حوكمة وأنظمة ،مختلفة جغرافية مناطق" 

  ورواندا والهند نيبال في األجر  مدفوعة غير للرعاية  (Chopra and Zambelli) وزامبيلي شوبرا دراسة

تمضي بناء على   األنماط"  أن  مالحظة إلى دفعهم مما ،بين هذه السياقات واالختالف التشابه أوجه إلى وتنزانيا

  البلدان هذه في االجتماعي النوع معاييربسياق  الخاصة  الطبيعة يعكس مما بلد، كلالخصوصيات المختلفة في 

 السياسات ، عند البحث وصنعاالعتبار في يؤخذ أن  يجب أنه  رون وآخ (Chung)  تشونغويؤكد (. 22  ، 2017)

 
عة"   ثمة "مقالة    10   تستشهد  أو  تذكر  ال   ، والمقالةNature Climate Change”"   نُشرت في مجلة   المناخ  تغير   سياسة  في  الجندرية  المساواة  عن  ُمراج 

 بشأن   الصمت   سبب  لالطالع على نقاش حول  Mason (2018)  راجع (.  Lau et al. 2021)  المثليين  األشخاص  ثنائي النوع، أو  غير  عن  بحث  بأي

  خالل   من  المثلية  دراسات  مجال  في  العلماء  استجابة  للوقوف على كيفية  وكذلك   التنمية،  ، وذلك في أبحاء وسياساتاهذه الفئات التي ذكرناه  تجارب

 (.Mason 2018) المثلية تنمية لدراسات  الشامل الدليل فهرس في يظهران المناخ تغير وال أعمال الرعاية ال أنه  نالحظ حيث .ونشاطهم أبحاثهم
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جنوب   سياقات  في األجر مدفوعة غير الرعاية  ألعمال  الحية التجربة وتنوع اإلقليمي التباين من كل والممارسة،

   .المختلفة العالم

 

. التقرير هذا في  االعتبار في  نأخذها التي الرئيسية ويبين العوامل المستويات، متعدد نهجنا 2.2 الجدول  يوضح

  باإلضافة والرجال للنساء الفردية  الحياة  على الرعاية أعمال آثار إلى على االنتباه  النهج عملية التحليل هذا يساعد

 أخرى مرة وهنا. السياق على يعتمد العالئقية والتداخل فيها، وكذلك على يعتمد  الرعاية  عمل بأن االعتراف  إلى

  الواقع في االرتباطات والتداخالت فك تساعد على مع هذا الفهم باعتباره أداة التعامل المهم من أنه نالحظ

 .التحليل ألغراض

 

 األجر مدفوعة  غير   الرعاية ألعمال  المستويات  متعدد  نهج 2.2  الجدول

الرعاية  عمل مواقع/   مستويات المنخرط في أعمال الرعاية  ما  /من  

يتهم  لواستقال، والمعنوي في تصرف مقدمي الرعايةالجانب المادي 

 .قدرتهمو

 مقدمو الرعاية األفراد 

 .الرعاية أعمال ومتلقي مقدمي بين العالقات

 .واألطفال واآلباء الشركاء/  األزواج

 .األخرى الممتدة والعالقات األجداد

 .األليفة() المنزلية الحيوانات

 العائالت واألسر 

 .األسرة نطاقمن خارج  مجموعات

 .الرسمية غير المجموعات الشبكات، 

 .الجمعية التصرفات

 .المياه ومصادر والمراعي الغابات

 .ماعز( دجاج، ) الداجنة والحيوانات

 المجتمع المحلي واألفراد 
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  منخفضة البلدان في الريفية المناطق في  مدفوع األجر غير  الرعاية عمل  2.3

 والظرفية السياقية   العوامل: الدخل

  جنوب في الدخل  منخفضة البلدان في الريفية البيئات  في الرعاية  عمل تشكل التي السياقية العوامل من عدد هناك

 على المناخ تغير تداعيات تأثير كيفية األعمال المعنية بمراجعة تسترشد بها  أن ينبغي والتي األرضية، الكرة

 تغير تداعيات تؤثر كيف لفهم مهمة عوامل أدناه نورد ستة 2.1  اإلطار في. األجر مدفوعة  غير  الرعاية أعمال

 .القسم  هذا في بالتفصيل منها  كل تم شرح. األجر مدفوعة  غير  الرعاية أعمال على المناخ

 

 الرعاية  عمل تشكل التي السياقية العوامل 2.1  اإلطار

 . األول  المقام في األجر مدفوعة غير  الرعاية بأعمال والفتيات النساء تقوم: االجتماعي  النوع  وأقسام  معايير

 . الرعاية أعمال مع جنب إلى جنبًا الكفاف )كسب المعاش(  تأدية عمل يتم: اليومية البيئية العالقات

  األطفال رعاية مثل للدولة، التابعة االجتماعي األمان شبكات وجود   عدم حالة في:  االجتماعي األمان  شبكة سياسات

 . الخاصة األسر عاتق على األجر مدفوعة غير الرعاية أعمال تقع والمسنين،

 القيام في  المبذول الجهد زيادة  إلى( والكهرباء السباكة) والتقنيات التحتية البنية إلى االفتقار يؤدي: المادية التحتية البنية

 .اليومية الرعاية بأعمال

  ةمريض جدًا، شائخة جدًا، ةصغير)  األسرة تكوين على الرعاية أعمال ونوع مقدار يعتمد: والوفيات   والخصوبة  الصحة

 (. جدًا

  أفراد  هاجروي  يتأثر عندما يُتركون األشخاص  ويحتاجها بها يقوم التي الرعاية أعمال ونوع  حجم  إن: والنزوح  الهجرة

 . صعوبة  أكثر الرعاية أعمال يجعل مما ،نفسيةوال الجسدية الضغوط منيزيد  النزوح كما أن ؛أسرتهم

 

 

  عقود، لعدة الرعاية لعمل الجندرية األبعاد في للبحث مركزية كانت العوامل هذه أن إلى األدبيات مراجعة تشير

  تحدد ألنها فقط ليس هنا، مراجعتها المهم ومن. المناخ على هذه األبعاد تأثيرات على التركيز ظهور قبل وحتى

 المبادرة ألن  أيًضا ولكن الدخل،  منخفضة العالمي الجنوب سياقات في وظروفها وتوزيعها الرعاية  أعمال حجم

ً  أن شأنه من المناخ تغير تأثيرات بمناقشة  على وتأثيرها بالمناخ المتعلقة الضغوط مفاده أن يعطي إيحاء مغلوطا

 .جديدة أو من نوعها فريدةتعتبر  الرعاية أعمال

 

  يتم الذي العمل  مقدارل الدقيق قياسال الصعب من الفكرة التي مفادها أنه عموًما النسوية األكاديمية األدبيات تقبلوت

  ؛  Folbre 2006 ؛ Esquivel 2013 راجع)  ، وذلك بسبب خفائهاوالمحلية الرسمية غير السياقات في إجراؤه

Waring 1999 .)هذا حول التجريبية البحوث إلى االفتقار أن إلى األحيان من كثير في األدبيات تشيرو  

  تحسينيدفعون باتجاه  والتنمية االجتماعي النوع  في المتخصصينأن  من الرغم  على ،قائما يزال ال الموضوع

  نفذت قد والصين الهند مثل دوالً  أن  حين فيو(.  N. Rao 2018) 1995 بكين إعالن منذ ، وذلكالبيانات جمع

  أن  إلى أشار (2014) فولبرإال أن   األجر، مدفوعة غير  الرعاية أعمال في  الوقت إنفاق  عن استقصائية دراسات
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  العديد تزال الو. شاملة تحليالت إلجراء الالزمة البيانات لديها ليس الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا بلدان معظم

  ؛( مثال اإلجمالي المحلي الناتجك) القومية الحسابات في مرئية غير األجر  مدفوعة غير الرعاية أعمال  أشكال من

"  الرعاية ووظائف أعمال"  بعنوان الدولية العمل منظمة تقريركما أن . اقتصاديًا منتجةذات صبغة  تعتبر  ال ألنها

 حسب مصنفة البيانات وهذه الرعاية، مجال  في نفقت التي الساعات مقدار عن للبيانات مفيد مصدر أحدث هو

 (. Adatti et 2018( )وعالية ومتوسطة، ،الدخل   منخفضة أي) الدولةفي   دخلال وفئة النوع االجتماعي

 

ويفاقم  بالفعل،  القائمة المساواة عدم أوجه تفاقم إلى  المناخ تغير يؤدي ،(32 ص)  3 القسم في موضح هو وكما

 جديدة تحديات خلق إلى  يؤدي وفي الوقت ذاته الرعاية،  بأعمال يقومون الذين أولئك يواجهها التي التحديات

 يشكل مهًما سياقيًا عامالً  باعتبارها المناخية التغيرات إلى كثب عن ننظر فإننا  ولذلك(. 2020 وآخرون  بات)

 . الرعاية عمل  فيها يتم التي نراقب الظروف وكذلك الرعاية،  على عمل الطلب

 

 الجندرية توالتقسيما األعراف

ً  أمًرا  ،األجر مدفوع غير  ،الرعاية عملأصبح   البلدان،  معظم وفي ً  ،واقعا   قبل، منمما كان عليه  وأكثر وضوحا

 بشكل هذا  وينطبق. الطبيعي المرأة دور تحديًدا، أكثر وبشكل األسرة، لدور  امتداد أنه على معه التعامل ويتم

  الرعاية بخالف  الرعاية لتقديم بها المعمول األنظمة  من أقل عدد لوجود نظًرا الدخل منخفضة البلدان على  خاص

 المنزلية السياقات في رسمي غير  بأجر الرعاية مجال  في العاملون أو /و األسرة أفراد يقدمها التي الرسمية غير

(Rao et al. 2020 .) 

 

  على التركيز إلى العالمي الجنوب سياقات على أساس النوع االجتماعي في العمل تقسيمات حول األبحاث وتميل

أن  كما (. Folbre 2018 ، 1) المرأة عمل من األكبر الجزء يمثل باعتباره األجر مدفوعة  غير  الرعاية أعمال

  في وقتهن يقضين لذلكو الرسمي، االقتصاد منخفضة نسبياً في مدفوع األجر العمل في مشاركة النساء مستويات

 Mies ؛Adatti et al. 2018 ؛ Folbre 2018، 6) االجتماعية والتنشئة المنزلفي و الرسمي، غير اإلنتاج

  عالية  درجة هناك تكون بأن هناك ميل االقتصادية، التنمية من المنخفضة المستويات ذات  البلدان فيو. 11( 1986

  ،الرجال من أكثر ساعات النساء تعمل حيث العمل، ساعات إجمالي في على أساس النوع االجتماعي الفروق من

إضافة لعمل كسب   األجر، مدفوع غير الرعاية  وعمل بأجر، العمل في هنيقضي الذي الوقت وذلك حين يتم جمع

 (.  FAO and CARE 2019 ؛ Budlender 2008 ؛Folbre 2014 ، i140) المعاش

 

  أعمال  في الوقت معظم تصنيعًا األقل والبلدان الدخل منخفضة البلدان  في الريفية المناطق في النساء تقضيو

  التي تتناول الموضوع من زاوية إنفاق دراساتال تشيرو(. Coffey et al. 2020) األجر مدفوعة غير  الرعاية

بما   ،ق ما يقضيه الرجال بخمسة أضعافوفي األجر  مدفوعة غير الرعاية أعمال فيوقتاً  يقضين أنهن  إلى الوقت

 
  جانب  إلى أنه  نالحظ أن  المهم منو. الصحراء  جنوب أفريقيا : العالم في  دخالً  األقل المنطقة  على )Folbre( فولبر دراسة تركز  11

  المختلفة القطاعات من مجموعة في بأجر عملعلى ال إضفاء للطابع األنثوي أيًضا هناك للمرأة، األجر مدفوعة غير الرعاية أعمال

  كبيرة  نسبة   النساء وتشكل . الرسمي غير االقتصاد في العالمية العاملة القوى من٪ 61 عملت ذلك،  إلى  باإلضافةو.  العالم أنحاء  جميعب

  العمل،   إحصاءات من النساء تُفتقد  ما غالبًا الدولية،   العمل  منظمة عن صادر  لتقرير وفقًاو. الرسمي غير االقتصاد في العاملين من
  ورمدفوع األج عملهن قيمة من يقللن ألنهن" منازل  ربات"  أنهن على أنفسهن عن يعّرفن لكنهن  المنزل،  خارج يعملن  نساءأنهن  بمعنى

 (. Adatti et al. 2018 ، 73) للمعلومات التي يقدمنها بهذا الشأن وال يبدين أهمية



 

 الرعاية وعالقتها بالتغير المناخي   21
 

كما أشارت (. Coffey et al. 2020) المناطق بعض في  اليوم في  ساعة  عشرة أربع إلى صلي أن يمكن

 مقارنة األجر، مدفوعة غير الرعاية  أعمال في وقتهن من المائة في  19 يقضين النساء  أن  إلى  أخرى إحصائية

 غير العمل يعتبركما (. 2 ، 2017  المستدامة للتنمية المستوى رفيع السياسي المنتدى) للرجال المائة في 8 بنسبة

  هناكو(. Adatti et al. 2018) العالمي الجنوب بلدان في للغاية مرتفعًا ياالقتصادالمجال  في للمرأة الرسمي

 .12مدفوع األجر غيرالعمل و الذي يتلقين عليه أجراً  عملهن  بين التداخل من كبير قدر أيًضا

 

والمرأة، جاعالً  األعراف الجندرية، القواعد االجتماعية غير الرسمية التي تحدد السلوك المقبول اجتماعياً للرجل 

(. تعمل هذه األعراف ويجب فهمها في سياق محلي محدد للغاية، على  N. Rao 2018الرعاية واجب المرأة )

الرغم من جود أنماط عامة. على سبيل المثال، ينخرط جميع الناس بأعمال الرعاية، لكن النساء هن المسؤوالت 

ينما الرجال موجودون عموماً "للمساعدة" بشكل متقطع أو في المقام األول عن عمل الرعاية غير مدفوع األجر ب

، منظمة الغذاء العالمية وكير  Budlnder 2008 ،?Chopra and Zambelli 2017في األوقات الطارئة )

2019 ،Adatti et al. 2018  وبالمثل، األعراف المحلية حول الممارسات الزراعية قد تختلف من دولة .)

مزارعون وعلى   على أنهمالرجال   ينظر إلىدري في معظم دول العالم، حيث ألخرى، ولكن يوجد نمط جن

 Hillenbrand and Marukaمزارعات / جامعات الكفاف بدالً من ذلك )النساء زوجات المزارعين أو 

2019 ،Babugura 2010 ،2017 ) 

 والزمنية، االقتصادية الناحية من األجر مدفوعة غير  الرعاية أعمال لتحديد المبذولة  الجهود  إلى وباإلضافة

  األدبيات في رئيسيين موضوعين فإن هناك غيره، من أكثر يعمل تعريفي يبين أي الطرفين ملف وتطوير

 . التقرير في هذا  الالحق الذي نقدمه بالتحليل متصالن امألنه ؛ما بإيجازأن نورده انستحقي

 

 هناك ولكن ،والرجال النساء من كل بها يقوم األجر مدفوعة غير  الرعاية  أعمال أن األدبيات توضح ،أوالً 

ً  تقييمها كيفية وكذلك  العمل أنواع في اختالفات   علىف (.Coffey et al. 2020 ؛Esquivel 2014) اجتماعيا

 حيث ،معين جنساني نمط اتباع  إلى األجر  مدفوعة غير الرعاية ألعمال دريالجن التقسيم يميل المثال، سبيل

  من الغالب في يتم  األسرة ألفراد المباشرة الرعاية تقديمن أ  ذلك .نسائي عمل أنه   على  المنزلي العمل إلى يُنظر

 تقوم حيث األجيال، عبر التقسيم هذاويسود . أطفالهم رعاية في ما حد  إلى يشاركون الرجال  أن رغم  النساء، قبل

ً  األكبر والنساء الفتيات ً  والرجال األوالدما يقوم به  تفوق األجر مدفوعة غير  رعاية بأعمال سنا   من. 13األكبر سنا

(.  Arora-Jonsson 2013" )عمل"  أنها على القرية ومساحات للبيئة المرأة رعاية  إلى يُنظر ال أخرى، ناحية

  يكون حيث ،التي يجري تكريسهاو والمرأة الرجل بين المتكافئة غير القوة عالقات منتنبع  االختالفات هذهإن 

  قيمةإن  . والعامة الرسمية الحياة مجاالت في سيما الو كمجموعة، النساء من أقوىفي تكتلهم كمجموعة   الرجال

 واأليديولوجيات النظم تكرسو األفراد، على على أساس النوع االجتماعي تؤثر الواجبات وتوزيع الرعايةأعمال 

 . بالرجل مقارنة  أدنى بمكانة  تتمتع المرأة جعل إلى تميل التي

 

 
 . .(2014) .   2014)وآخرون Rai (للمزيد حول منهجيات المسح الدراسي حول إنفاق الوقت انظر  12
  تقوم التي الرعاية  أعمال حجم عن شاملة  إحصائية بياناتوآخرين،  (Adatti) إعداد منالذي هو  الدولية العمل منظمة  تقريريوفر   13

  األجر مدفوعة غير الرعاية  أعمال  في أطول وقتًا  النساء  تقضي: "ورد في التقرير وباختصار. الفتيان  /والرجال الفتيات/  النساء بها
  العالمي،  الصعيد علىو. العربية الدول  في  مرة 4.7 إلى  تينياألمريك في  مرة 1.7 من ذلك ويتراوح منطقة، كل في  بالرجال مقارنة

  والمتزوجات الدخل،  المتوسطة البلدان  في يعشن الالئي والنساء للفتيات  بالنسبة  كثافة أكثر األجر مدفوعة غير الرعاية  أعمال تكون

 (.xxx ، 2018")  المدرسة سن  دون واألطفال الريفية،  المناطق في والمقيمات  أقل،   تعليمي  تحصيل لديهن الالئي والبالغات
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  حياة على األجر مدفوعة غير الرعاية  أعمال مسؤولية بها تؤثر التي  الطرق من مجموعة األدبياتتفصل  ،ثانيًا

  السلطة من قدًرا   يمكن أن يوفر الرعاية عملإن    (Chopra and Zambelli 2017). راجع كأفراد. هامقدمي 

 نسائيةمجموعات  الجماعية البيئية الرعاية أعمال في  المشاركة أوجدت لقد ، وهالمقدم واالحترام القوة وكذلك

 مساواةالوال التحرش تحدي خاللها من يمكنو تتيح لهن القدرة على المشاركة والتأثير، بها معترف لهن مساحة

.(Arora-Jonsson 2013) أن يظهر  الرسمي  االقتصاد في  الرعاية أعمال قيمة  من التقليل فإن ذلك، ومع 

 الرعاية بأعمال المرتبط المشقة والكدح على المؤلفات غالبية تؤكدو .اقتصاديًا حرمانًا أكثر والفتيات النساء

(Chopra and Zambelli 2017؛ .(Butt et al. 2020 النساء أن كبير بشكل التجريبية  األدلة تُظهرو 

  بالرجال مقارنةالملقاة على عاتقهن  الرعاية مسؤوليات بسبب االقتصادية الناحية من حرمانًا أكثر والفتيات

  مفرغة حلقة  يخلق الرعاية أعمال قيمة من التقليل إن  .(2018وآخرون، (Adatti ( وCoffey)  2020والفتيان

  إلى يؤدي مما بالدعم، جدارة أقل المجتمع في المرأة مساهمات تعتبر بحيث االقتصادية المساواة  عدم من

  إلى  الوصول ونقص اإلرشاد وخدمات واالئتمان المصرفية القروض أمام المؤسسية والحواجز األجور انخفاض

 (.  Yadav and Lal 2018.. )لمناقشة شاملة حول الموضوع انظر واألراضي التقنيات

 

 حياة جودة على سلبًا يؤثر الرعاية  مجال في العمل عبء أن إلى الشاملة والعابرة للتخصصات األبحاث توصلت

  عن  الناجم واالسترخاء والراحة الوقت  قلة إن  (.Adatti et al. 2018) العامة صحتها من يقلل مما المرأة،

هذه  تكون ما غالبًا) هو أمر موجود على نطاق واسع ومزمن المختلفة العمل أنواع من العديد بين الحاجة للتوفيق

 لكسب المنزل في  الحرفية  األعمال في واالنخراط الطعام إعداد أثناء األطفال رعايةمثل  ،المهام متعددة األعمال

  البلدان ، فيالفقيرات الريفيات النساء أن جيًدا المعروف منو. (Irani and Vemireddy 2021)( المال

 ألنواع المتاحة والفرص ( Coffey et al. 2020) التعليم على   للحصول الوقت إلى يفتقرن  الدخل،  منخفضة

 تقرير يفصلو(.  Folbre 2014، i146) النفسي والرفاه نفسيةوال البدنية الصحة  على للحفاظ الالزمة األنشطة

  وقت قلة على المترتبة الصحية واآلثار الحياة جودة سوء" للراحة وقت ال"  بعنوان( 2017) وزامبيلي تشوبرا

  تلحق التي الخسائر   أن  من الرغم على  أنه Razavi (2007, iii) يوضحو. الثقيلة اليومية العمل وأعباء النساء

 شأن هذه الخسائر من التقليل إلى تميل رعاية ألعمال ال الخاصة احتياجاتهن"  فإن  عالية، والفتيات بالنساء

 ". وإهمالها

 

. األطفال  على وقتها وضيق المرأة رعاية  كل من أعباء آثار وهو األدبيات في جيًدا موثق آخر جانب هناك

  فقد والوالدة، الحمل مثل صحية ألسباب أو بأجر العمل بسبب أعبائها، تحمل على قادرة غير المرأة تكون فعندما

  للراحة  وقت إلى الفتيات، وخاصة األطفال، يفتقر وبالتالي،. األساسي بالعمل للقيام التدخل األطفال من يُطلب

  على  يحصلن لم فتاة مليون 15 أن المتحدة األمم  وجدت المثال، سبيل وعلى(.  Lam 2019) والتعليم واللعب

  هيئة ) المنزلي والعمل بالرعاية للقيام المنزل في  محتاجات ألنهن( فتى ماليين  10 بـ مقارنة) أبًدا مدرسي تعليم

  إلى التعليم إلى  االفتقار يؤدي ثم(. Lam 2019  ؛Yadav and Lal 2018  أيًضا انظرللمرأة   المتحدة األمم 

  أعمال  في االستمرار سوى والنساء الفتيات أمام خيار ال أنه بدوره يعني ما وهو  بأجر، العمل فرص  إلى االفتقار

 .التالي الجيل حتى الدورة وتستمر المبكر، الزواج الحاالت بعض وفي األجر، مدفوعة غير  الرعاية

 

  ليكونا يجتمعان األجر مدفوعة غير الرعاية  في  التخصص  عن الناجمين الحياة نوعية وسوء المساواة إن عدم

 سائدة نظر وجهة هذه(. FAO and CARE 2019 ؛Folbre 2014، i142) المرأة تمكين لعدم الرئيسي السبب
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 ومدعومة النسويين، االقتصاديين أعمال  على والمعتمدة والتنمية، االجتماعي النوع  دراسات من كبير قدر في

(.  Elson 2015 ، 2017 ؛Esquivel 2014 ؛ DAWN 1995) الدخل منخفضة البلدان من تجريبية بأدلة

  ضد والتحدث استراتيجية حياتية خيارات  اتخاذ على القدرة إلى االفتقار األخرى التمكين عدم أشكال تشمل

 مع جنب إلى جنبًا المجتمعية أو السياسية الحياة في القرار صنع في المشاركة عدم   عن فضالً  االستغالل،

  نظر وجهات إلى يؤدي مما المرأة، لدى  الذات تأكيد  االجتماعي النوع على القائم العنف يعيق أن ويمكن. الرجال

 العنيفة العالقات من الهروب تستطيع ال المرأة أن يعني التمكين عدمإن . األسرة احتياجات بشأن للذكور متحيزة

 (.Roseborough et al.2009)  النساء معاملة إساءة مقاومة أو

 

  الدخل، منخفضة الريفية المناطق  في الرعاية  ألعمال  تحليل أي فإن الجنسانية،  واألقسام األعراف  إلى  باإلضافة

  والطلب الرعاية أعمال  سياق تشكل التي التالية  العوامل االعتبار في  يأخذ أن يجب األول، المقام  في الزراعية و

 .الرسمية غير الرعاية  اقتصاد  في الرعاية تقديم على الناس وقدرة عليها

 

 اليومية  البيئية العالقات 

  الزراعة األنشطة في اليومية حياتهم من عالية نسبة والنساء الرجال يقضي الريفية، المجتمعات  من العديد في

 المرأة بين  العالقة كانتولقد (. 2019 وكير الفاو ؛  2017 بابوغورا ؛ Resurrección 2019) والُحرجية

  هذه العالقة كما كانت ،التنمية قشاتن رمحو  العالمي، الجنوب في تصنيعًا األقل  البيئات في سيما ال والبيئة،

 . لالستدامة مركزية مسألة

 

  تقضي المثال، سبيل  على ورواندا، وتنزانيا وبنين فاسو بوركينا مثل الكبرى، الصحراء جنوب أفريقيا  بلدان وفي

 الغذاء إنتاج في نيشارك ما غالبًاو. األسرة إلعالة الصغيرة الزراعية األنشطة في أيامهن من  كبيرة نسبة النساء

  ،Arora-Jonsson et al. 2019) األطفال على  اإلشرافيقمن فيه ب الذي الوقت نفس في الغابات  في العمل أو

 المهام إلى جانب نهيجمع والذي للدخل،  المدر الرسمي غير  المنزلي الحرفي اإلنتاج في نيشارك نأنه كما(. 158

  وهذا(. Clancy and Dutta 2005 ؛Rewald 2017 ، 10) الطاقة استخدام من االستفادة أجل  من المنزلية

  في للدخل  المدرة األنشطة أو الحيوانات تربية  أوالحرجية  أو لزراعةكسب العيش من األعمال ا أعمال أن يعني

  وآخرون تشونغ ؛  2021 وفيميريددي إيراني) واحد وقت في تنفيذها ويتم مترابطة تكون ما غالبًا المنزل

  الذي البيئية الرعاية  عمل يعتبر ،ناقشنا أعاله كماو(. 1982 ميس ؛ 2019 وآخرون جونسون أرورا ؛ 2019

 تعد ال التي والتهديدات الضغوط مع التعامل في وكذلك ومجتمعاتها البيئات استدامة في حيويًا أمًرا النساء به تقوم

  بين الحرجة الفجوة إلى العلماء أشار  فقد ذلك، ومع(. Arora-Jonsson et al. 2019 أيًضا انظر) تحصى وال

ُ ك كأفراد، وكذلك الرعاية بمقدمي االهتمام في نقص هناكف. يؤدونها الذين أولئك ورفاهية  الرعاية عمل  سرأ

 واألسر األفراد  إهمال  و الرعاية، بقيمة االعتراف غياب  وبالتالي فإن. الرعاية  عمل فيها يتم ومجتمعات

رسم  يمكن ال  وبالتالي، ُمتناول بالدراسة والبحث الكافي،ما زال حتى اآلن غير  هذا  في المشاركة والمجتمعات

 (. Rai et al. 2014) معالجة دون التداعيات المترتبة على ذلك وتظل بسهولة، تصور حولها

 

 تقول التقليدية،  الزراعية النظم في ومساهمتهن الالتينية أمريكا في األصليين السكان  عن نساء وضمن كتاباتها

  الزراعية  المتعلقة بالنظم والمعرفة البذور تنوع  على في الحفاظ يسهمن ما غالبًا النساء إن( 2020) ألزينا-لوبيز

  يُنظر إليها على أنها مساهمات منتجة ال ألنه كبير حد إلى مساهماتهن أهمية تجاهل يتم ذلك، ومع. التقليدية
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  حول السائدة الدراسات  معظم أن كيف كينيا في  الرعاة  حول Yurco (2018)  دراسة تُظهر وبالمثل،. اقتصاديًا

  إدارة في  المرأة دور  على التأكيد من التقليل مع يديرونها، الذين والرجال  المراعي   على  فقط تركز الرعي

 تربية يتم حيث المخصصة للغرض ذاته،  المراعي خارج المساحات وكذلك الحيوانية بالثروة المتعلقة الموارد

 البيولوجي التنوع على  الحفاظ في المجاالت مختلف عبر يتكرر التجاهل  هذا  أن مالحظة يمكنو. الماشية

 وأ التدريب فيسواء  ،الكبيرة  الجندرية اآلثار ذات البيئية الرعاية  أعمال تجاهل يتم حيث ،الدولي الزراعي

  يؤدي الذي، واالقتصادي   الضعف  زيادة إلى يؤدي أن هذا التجاهل  كم(. Graddy-Lovelace 2018) البرامج

 (.Rai et al. 2014) السوق فشلالناجمة عن  االجتماعية التكاليف  تفاقم إلى األزمات أوقات في

 

 مجموعات مع الخاص تعاونها إلى  باإلضافة النسوية، السياسية البيئة جهودها المبكرة في مجال وفي ضوء

"  بينية"  أماكن  في يتم ما غالبًا البيئة  في المرأة عمل  أن  إلى  Arora-Jonsson (2013) تشير الريفيات، النساء

 األشجار حيازة تكون أن يمكن حيث أو يزرعونها التي الكاكاو  أو البن أراضي قطع  في أو 14النباتي  سياجال مثل

 Fortmann and ؛Rocheleau and Edmunds 1997) األساسية األرض حقوق عن تماًما منفصلة

Rocheleau 1985؛ Fortmann and Bruce 1988 .)فيها يتم التي"  المقتطعة"  األوقات إلى أيًضا وتشير 

  ورعاية الوقود، حطب وجمع الوجبات،  إعداد  التي يتم فيها الروتينية األنشطة مثل العمل، هذا مثلإنجاز 

خذ في  ، وال تؤبسهولة تجاهل هذه األعمال يتم وبالتالي الزراعية، أراضيهن قطع  في العمل أو األطفال،

  الدخل  ذات األسر قبل من /في وتنفيذه العمل هذا تنظيم كيفية في مهًما بُعًدا الموسمية  األنماط تعدو. الحسبان

  وآخرون بوت) وعبئهالعمل   شدةهي بعد مهم عند النظر إلى مية فإن هذه األنماط الموسوكذلك  المنخفض،

ً  أكثرتصبح مسألة  الرعاية أعمال الطبيعية والدورات المواسم من  جعلت ية التيكيفإن ال(.  2020   عند وضوحا

 (.  32  ص) 3 القسم  في أمثلة مع مناقشته تمت رئيسيال موضوعال .. هذا المناخ تغير تأثيرات في النظر

"  المناخية التجمعات" و المناخ برامج فإن  ،(64  و 50 ص) 5 و 4 القسمين في نوضحس كماو ذلك، على عالوة

  ،(والمحلية والوطنية العالمية) المستويات مختلف من في هذا الميدان الفاعلة  الجهات ذلك في بما لها، المصاحبة

  الرجال حياة فيكما تزداد أهميتها  ،البيئية للرعاية اليومية العالقات هذه مثلإلى  بالنظر متزايدة أهمية تكتسب

 Arora-Jonsson et ؛ Peluso and Lund 2011 انظر) العالمي الجنوب في الريفية السياقات في والنساء

al. 2016 .)مدفوعكذلك عمالً و نظامي، وغير ر،جاألمدفوع  غير عمالً التي تشهد  فضاءاتال فيف ،وبالتالي  

  المتعلقة بأعمال الرعاية في قراراتها حين تتخذ الفاعلة الجهاتلم يُدرس بعد الدور الذي تؤديه  هفإن األجر،

 .المحلية البيئات

 

 

 االجتماعي  األمان  وشبكات  اعيةاالجتم الحماية سياسات 

 البنية"  أنها  على الدولة  تقدمها التي األخرى والخدمات االجتماعي األمان شبكة سياسات إلى الباحثين بعض يشير

 de Henau and ؛Gnade et al. 2017 ؛Kumari and Sharma 2017" )االجتماعية التحتية

Himmelweit 2020  .)االجتماعية التحتية والبنية العامة الخدمات ونقص الحكومية، المؤسسات إن ضعف 

 منخفضة البلدان   في - االجتماعي األمان شبكة وسياسات االجتماعية الحماية  باسم أيًضا المعروفة - األخرى

للتنشئة  المطلوبة   الرعاية يفترض أنها ستوفر والمجتمعات على أن األسر الدخل...هذا النقص هو مؤشر

 
  أو اً جدار النهاية في لتعطي والتشكيل بالقص  تشذيبها  مع منتظمة،  صفوف في  متجاورة تُزرع نباتات  عن عبارة هو  النباتي السياج 14

 .نباتي كسياج استخدامه يمكن والتشكيل  القص يتحمل متسلق أو شجيري أو  شجري نبات  أي فإن  لذا. اً سور
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ً نقص" الرعاية نقص"   مفهوم يجسدو. االجتماعية  المجتمع قطاعات جميع في الرعاية خدمات وتنسيق توفيرفي  ا

(Schatz and Seely 2015؛  Upton 2003 .)حماية سياسات وجود حالة في أنه لوحظ  فقد ذلك،  ومع 

ذات الطابع الرسمي  الوظائف على تقتصر فإنها األجر، مدفوعة األمومة إجازة مثل بالرعاية، متعلقة اجتماعية

   (.Peterman et al. 2019) منها تستفيد السكان من فقط صغيرة نسبة أن يعني مما ،(الرسمية العمالة)

 

  أخرى وأجزاء إفريقيا في  الماضي، العقد مدار  على االجتماعي، األمان شبكات  برامج توفير توسعت إمكانية لقد

  وكذلك المناخ مع التكيف برامج مع ما حد إلى دمجها  تم وقد ،( Peterman et al. 2019) العالم جنوب من

  من مختلفة أشكال خالل من والضعفاء للفقراء دعًما الحكومات كما تقدم. الكوارث مخاطر من  الحد برامج

 عن والتمسؤ بصفتهن النساء تستهدف ما وغالبًا الغذائي،  األمن انعدام تعالج  التي والبرامج النقدية التحويالت

 (. 2017 اليونيسف راجع) الُمعالين األسرة وأفراد األطفال رعاية

 

  على الرعاية أعمال أعباء لتقليل االجتماعية الحماية من مزيد إلى  الحاجة  فإن يتغير، الوضع أن  من  الرغم وعلى

 طريق هناك يزال ال أنه إلى تشير ،المستدامة التنمية أهداف من الخامس الهدف لتحقيق   باعتبار ذلك غاية ،النساء

 أقل يتمتعو(. 2020 وآخرون راو ؛ Adatti et al. 2018) العالمي الجنوب من كثيرة أجزاء في لنقطعه طويل

  جزئيًا مغطون  أرباعهم ثالثة أن  حين  في االجتماعية، الحماية إلى الكامل الوصول بإمكانية العالم سكان ثلث من

 المحميين غيرضمن   يشكلن نسبة كبيرة جداً  النساءمع اإلشارة إلى أن  اإلطالق، على  هذه الحماية تغطيهم ال أو

 األمان شبكات سياسات بتأثير االهتمام من لمزيد حاجة هناكوعليه، ف(. 2015 للمرأة المتحدة األمم هيئة)

 .على أساس النوع االجتماعي المساواة على االجتماعي

 

 المادية التحتية البنية

  الرعاية أعمال  على إليها الوصول وإمكانية والتقنيات المادية  التحتية البنية توافر تأثير كيفية في النظر المهم من

  مصادر  إلى  لإلشارة" بالرعاية المتعلقة التحتية البنية"  عبارة الدولية العمل منظمة تستخدم. األجر  مدفوعة غير

 مجهود بذل دون  المنزلي والعمل الرعاية  بأعمال القيام الممكن من تجعل التي والطاقة  الصحي والصرف المياه

  للعمالة الموفرة المحلية التقنيات إلى واالفتقار التحتية  البنية نقص علما أن( Adatti et al. 2018،  38) مفرط

  عن الصادرة األساسية المعلومات ورقة وتقدم. األرضية مسألة درست جيًدا  الكرة جنوب في الريفية في المناطق

  فقر  مدى عن  شاملة عامة نظرة" والفتيات  والنساء الطاقة"  حول ريوالد أعدتها والتي( 2017) أوكسفام منظمة

  المثال، سبيل فعلى. لذلك نتيجة الرعاية أعباء تكثيف بها يتم التي الطريقة عن فضالً  األماكن،  هذه في  الطاقة

 الكهربائية واألجهزة الحديث الطهي ووقود المياه ومضخات النقل تقنيات إلى  االفتقار"  أن إلى تشير الورقة

 أكبر  قدًرا يبذلن أن يجب الفقيرة األسر في النساء  أن يعني الطاقة على الحصول تتطلب التي األخرى واألدوات

  IFAD) الزراعية للتنمية الدولي الصندوق عن  صادر تقرير ويناقش(.  Rewald 2017 ، 12" )طاقتهن من

  فضالً  المنزلي، والعمل المدفوعة غير الرعاية تقلل والتي للعمالة، الموفرة التقنيات إلى  مسألة االفتقار( 2016

 الجنوب سياقات في الريفية المناطق في ومقبوليتها واستخدامها إليها الوصول دون تحول التي العوائق عن

 .العالمي
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ً  والحقيقة أن ثمة ً  موضوعا   التي المرأة  كد هو األجر، مدفوعة غير الرعاية حول التنمية أدبيات في مشتركا

  القيام أجل  من طويلة، لساعات وتضطر إلى العمل الثقيلة، األحمال وتحمل طويلة لمسافات المشي إلى تضطر

  الدراسات من العديد تشيرو. (Sultana 2011; Gururani 2002) المثال سبيل على اليومية المنزلية باألعمال

  فقد  ذلك، من العكس علىو. الرعاية أعمال  في  والضغط الوقت من يزيد المادية  التحتية البنية إلى  االفتقار أن إلى

 المادية التحتية البنية في االستثمارات لوحظ في بعض البيئات وفي ظل ظروف معينة وجود بعض

األمر الذي   الوقت،  فقر من للحد- للعمالة الموفرة المنزلية األجهزة أنواع بعض توافر عن فضال التكنولوجية،و

  أيًضا انظر ؛Chopra and Zambelli 2017) الرعاية أعمال  عن المسؤولين ألولئك من شأنه أن يوفر مزايا

أصبح   الذي الوقت أن( 2015) وآخرون(  Rostويالحظ روست ) (.2016 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق

 من بمزيد للقيام النساء بعض تستخدمه ،الطهي مواقد أو مياهلل صنابيربعد أن صار هناك  توفيرهباإلمكان 

  الرعاية  ألعمال اإلجمالي  الحجم على ضئيل تأثير لهاكان  فإن توفير هذه المعدات وبالتالي المباشرة،  الرعاية

  ساعات من  تزيد أن يمكن للعمالة الموفرة التقنيات أن  البحث أظهر أخرى، سياقات فيو. الذي تؤديه النساء

  إضافيًا جهًدا  تتطلب، وفي نفس الوقت (اإلنتاجية  النظافة، المثال، سبيل على) التوقعات  تغيير طريق عن العمل

 مبادرة ضمن  في أوكسفام بحث توصلو(. Bittman et al. 2004) وإصالحها وصيانتها األجهزةعلى  تعلملل

(WE-Care) فإن النتائجاالجتماعية  األعراف  فيالحاصلة  التغييرات مع التقنيات دمج يتم لم ه في حال أن  إلى ، 

 كل في تشاركية بطريقة مع التقنيات التعامل يتم لم  إذا  واألمر ذاته يقع ،سلبية تكون أن لذلك يمكن المقصودة غير

 (. Aranas et al. 2020) التنفيذ إلى التصميم منالمراحل الممتدة  مرحلة

 

 والوفيات   والخصوبة  الصحة

  الذين والمرضى السن  وكبار السن صغار عدد على األشخاص بها يقوم التي الرعاية  أعمال ونوع مقدار يعتمد

  أن حقيقة مفادها العالمية الرعاية  أزمة مفهوم ويجسد . وتكوينها األسرة حجم إلى باإلضافة رعاية إلى يحتاجون

 شخص، مليار 2.3 بنحو يقدر حيث باطراد، يتزايد الرعاية إلى يحتاجون  الذين لألشخاص اإلجمالي العدد

إن  (.  Adatti et al. 2018) 2030  عام بحلول الرعاية إلى يحتاجون الذين السن وكبار األطفال من معظمهم

  على النساء، أن يعنيالطلب المتزايد على خدمات الرعاية المقدمة من الدولة، واالفتقار إليها في الوقت نفسه، 

 القيام يجب  التي  اإلضافية فقط القيام بأعباء الرعاية  أجل من الصدمات بدور تلقي بتن يقمن الخصوص، وجه

القيام   أيًضا  السن وكبار ، يصبح على األطفال15ة بيئي أو ةصحي اتطوضغ تحت العائالت حين تقعوبالتالي . بها

 . المسناتو الفتيات  وخاصة الرعاية، أعمال من كبيرة بكميات

 

 األفريقي، الجنوب بلدان  في  الحال هو كما الدخل، منخفضة الريفية السياقات في  الخطيرة الصحية إن األزمات

  الدخل ذات األسر في سيما الو المنزلي، والعمل والفتيات للنساء  األجر مدفوعة  غير الرعاية على كبير تأثير لها

  المساندة أشكالغيرها من   أو المساعدةمقابل الحصول على  ثمن دفع )ماليا( ملتحوالذي الي للغاية المنخفض

(Razavi 2007, 10) .  كثيًراو. للرعاية الالزم  الوقت من يزيد والمعوقين المرضىمن  األسرة أفراد  عددكما أن  

  المناعة نقص فيروس فيها أدى التي  البلدان  في مرتفع الرعاية أعمال على  الطلب أن األدبيات فيما يذكر 

 
  النمو بين( متزايد بشكلو) عام بشكل  رسمها يتم  روابطثمة  بأن  االعتراف المهم من ولكن التقرير،  هذا في  مناقشتها عدم قررنا لقد  15

  األسرة   لتنظيم المرصود التمويل من مزيد إلى الحكومية  غير المنظمات من العديد  تدعو حيث المناخ،  وتغير البيئية والضغوط السكاني
  بالمواقف التالعب  من النسويون حذر لطالماو. يةالمناخوتمويل البرامج  المناخ حدة من التخفيف تدابير من كجزء الحمل منع ووسائل

  الروابط هذه  مثل إجراء تم  كلما اإلنجابية   الحقوقعلى  تركيزال على ونحيث يصر ، النساء  وكره والعنصرية الجديدة " المالثوسية" 

يجب    أيًضا ولكن عند تناول هذه القضايا،  الحذر توخي  إلى حاجة هناك أن ندرك نحنو(. Sasser 2018 المثال، سبيل على  انظر، )

 . المجال هذا في لالستعمار المناهضو في المجال النسوي وحمالت المناصرة البحوث إجراء  تجنب عدم
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  األجل، طويلة  رعاية أعمال ال  إلى  الحاجةزيادة و الوفيات معدالت زيادة إلى األخرى واألوبئة اإليدز/  البشرية

 للتنمية  الدولي الصندوق) الصحية  الرعاية خدماتالقدرة على تلقي  عدم مع جنب إلى جنبًاوذلك 

  المناعة نقص فيروس من المتضررة األسر في والفتيات النساءأن  إضافة إلى .(Sellers 2016الزراعية؛

 الكثير لوحظ  قد و(. Sellers 2016; Razavi 2009) بكثير أكبر رعاية عبءيمكن أن يتحملن   اإليدز /البشرية

 نقص فيروس مرضى رعاية حول ، والسيمااألفريقي الجنوب  بلدان في الرعاية حول السياسية التعبئة من

  لمرأةا ضعف في ملحوظة زيادات  إلى األسر على المكثف العبء أدى من جانب آخر، . اإليدز/  البشرية المناعة

 ً   الدولة  تتدخل عندما ،Razavi (2007) لـ وفقًا ،  ولكن (. Coffey et al. 2020 ؛ Razavi 2007 ، 22) اقتصاديا

  الالئيو ،المنخفضة األجور ذواتالمنازل  من العامالت الغالب في تستخدم فإنها الرعاية،  من بديلة أشكال لتقديم

في   مساواةالال حالة من  أيًضا الالتينية أمريكا في األبحاث تظهرو. لاعمألهذه اب للقيام للغاية ضعيفًا دعًما يتلقين

 بين التفاعل  على عتمدوهي تلك التي ت ،األجر مدفوعة غيرمدفوعة/ و الرعاية بأعمال فيما يتعلق المجال الصحي

من  ) األيدي العاملة من كالً  االعتبار في السياسات تأخذ أن يجبوهنا، . الرسمية غير والعمالة االجتماعي النوع

  عدم  من للحد ( للرعاية المشتركة المسؤولية) المنزلية والمجاالت( االجتماعي الضمان تغطية زيادةناحية 

 (. Lopez-Ruiz et al. 2017) المساواة

 

  والنزوح  الهجرة 

 حقائق من حقيقة هي المناخية، والتغيرات التنميةمشاكل و الصراع بسبب النزوح أو لعملأجل االهجرة من 

وقد  (. King-Dejardin 2019) جنوب العالم في تصنيعًا األقلالبلدان و المنخفض  الدخل ذات المناطق في الحياة

 األدوار توزيع على  أثرت والتي الطويل المدى على  للذكور الخارجية الهجرة في زيادة البلدان من العديد شهدت

 .Rao،  Mishra et al ؛ Rao، Lawson et al. 2019) على أساس النوع االجتماعي والموارد والمسؤوليات

 أوالً،. مهمتين بطريقتين الرعاية أعمال على تؤثر الهجرة  أن إلى استعرضناها التي األدبيات تشيرو(. 2019

  مجال في للعمل هجرة ذويهم عند وحيدين األسرة أفراديُترك  عندما متزايدةوأعمال   رعاية مسؤوليات هناك

  لتولي النساء تاركين  النساء، من أكثر للعمل الرجال يهاجر أن يُرجحو(. Lam 2019) أسرهم إلعالة  الرعاية

ويعطي كل  (.  Coffey et al. 2020 ، 33 ؛  Bryan et al. 2018) األوحد  الوالد وأ ألسرةل  الراعي منصب

 تُترك ، الماشية مع الرجال يهاجر عندماف ،كينيا من على ذلك مثاالً ( 2019)  وآخرون  Rao، Mishraمن 

ويوردون  . أطفالهن طعامإل حتى أو ،لبيعه ، سواءحليب دون وذلك  تدبر أمرهن،  أجل من ويكافحنهم، خلف النساء

 ً  وأطبخ المتجر أدير.  ..أيام  خمسة إلى أربعة لمدة بعيدا األحيان بعض في يكون زوجي: " تقول مرأةال اقتباسا

 (. 967 ص") مساعدةأي  دون ،باألطفال وأعتني

 

ً  النساء من متزايد عدد يهاجر ثانيًا، ً  قاصدات  الرعاية، أعمال في األجر مدفوعة وظائف عن بحثا   دخل ذات بلدانا

 لخطر نيتعرض وبالتالي الكافية، الحقوقية والقانونية بالحماية المنزليون العاملون يتمتع ال  حيث مرتفع،

  ، 2020. وآخرون   Coffey( )الحديثة العبوديةمن أدلة حول  اريركما تورد التق) المعاملة وسوء االستغالل

  أن حيث من والعرق الطائفة/  والطبقة النوع تقاطع على الضوء الرعاية  ألعمال  الدولي التقسيم هذا يسلطو(. 15

  شمال في المهاجرينمن بين  رعاية مجال في العاملين غالبية نيشكل من هن  العالم جنوب في الفقيرات النساء

  البيئات في يعملون الذين الرعاية  مجال في العاملون يشكلو( . Lam 2019 ؛ King-Dejardin 2019) العالم

 تعتمد حيث الدخل منخفضة البلدان  في الصورة من مهًما جزًءا تجمعهم بهم صلة،الذين ال  ،لألشخاص المنزلية

 (. Bastia and Piper 2019 ؛ Hennebry et al. 2019 ؛ Razavi 2007) التحويالت على العائالت
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  وفقاً لـأكبر،  تمكين إلى يؤدي الزراعة إضفاء الطابع األنثوي على أعمال  القائل بأن االدعاء إن مواجهة

Clement على المتزايدة الهيمنة تتطابق ال وطاجيكستان، ونيبال بنغالديش في يظهر أنه( 2019) ،وآخرون 

الرعاية الملقى   عبء زاد حيث بتمكينهن، الخاصة النساء تصورات مع بالضرورة األسرة  داخل القرار صنع

 مواجهة في  بالعجز النساء من العديد تولقد شعر. بعيًدا أسرتهن  رجال كان كبير عندما على عاتقهن بشكل

ازدواجية   أو الذكورية، والبيروقراطيات االجتماعية، واألعراف االستغاللية، االئتمان بأنظمة المتعلقة التحديات

  وكذلك والمرأة، الرجل بين المعقدة العالقات الحاالت هذه مثل وتوضح. العامة الخدمات  إلى للوصول المعايير

  في األجر مدفوعة غير الرعاية  أعمال علىالتي بدت  اآلثار من عدد وهناك. األسرة داخل بينهما العميق الترابط

 مسؤولية يتولون الذين واألجداد الوالدين رعاية  فقدوا  الذين األطفال مثل ،وراء من هاجروا تُركت التي العائالت

ً إضافي وعمالً   (. Lam and Yeoh 2019 ؛ Dolbin-MacNab and Yancura 2018) ا

 

  ما ونادًرا(. 2019 أوكسفام) والمناخ الرعاية بين العالقة إلى النظر عند  خاصة صلة لهما والنزوح إن الهجرة

 العيش لكسب استراتيجية تصبح أن يمكن الهجرة  ولكن للهجرة، الوحيد المحرك هي المناخية التغيرات تكون

 أن ويمكن ،(  والصراع العمالة، على الطلب ، لالمثا سبيل على) أخرى أسباب مع المناخ تأثيرات تتحد عندما

  الرعاية  أعمال  على  اآلثار من عدداً  الهجرة عن الناتجة المنزلية والديناميكيات الهياكل في تترك التغييرات

 (. Clement et al. 2019 ؛ Rao et al. 2020 راجع)

 

 مدفوعة األجر  غير  الرعاية أعمال في المساواة عدم  أوجه تحويل 2.4

  إضفاء الطابع األنثوي على أعمال كيفية  شأنب الخاصة التحليالتتلك  ،في السياسة االجتماعية ،لقد أٌدمجت

 المستدامة التنمية أهداف من الخامس  الهدفوكان هذا اإلدماج على المستويات كافة. فعلى سبيل المثال،  الرعاية، 

 ومعالجة والفتيات النساء حياة تحسين بين يربط النوع االجتماعيعلى أساس  المساواة بشأن المتحدة لألمم

(.  2015 اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج) األجر  مدفوعة غير الرعاية أعمال عن كافئةالمت غير تهنامسؤولي

  رعاية عمل جعل إلى تسعى أنها حيث من متحفظة، االرتباط هذا لمعالجة السياسة مقاربات تكون أن يمكنو

 ،ت ذات طابع تحويلي )ينشد التغيير النوعي(هذه المقاربا تكون أن يمكنكما  .للتمكين  مصدًرا أو /و أسهل المرأة

  غير المسؤوليةأيضاً   ، وتكرسالرعاية قيمةمن  الحط تكرس التي األبوية المعايير تغيير إلى تسعى أنها حيث من

 على أساس النوع االجتماعي  العدالة تحقيق إلى تهدففهي مقاربات  وبالتالي ..مرأة كافئة الملقاة على عاتق الالمت

 (.Fraser 1997 ،  2013 راجع)

 

  عمل ظروف على التعرفاالتجاه الراغب في  بين الرعاية  أعمال حول النسوي البحث داخل دائم توتر هناك

  فيها يكون التي  السياقات  في خاص بشكل حاد التوتر هذا . 16منه  تحريرهابين اتجاه و ،وتحسينها المرأة رعاية

كذلك هو و  ،(مزارعة أو كأم ، المثال سبيل  على) هويةال/  مكانةالما يمنحها  هو للرعاية كمقدمة المرأة دور

  تكلفةلو كان مقابل  حتى تأديته النساءالدور الذي تختار  وهو والوفاء،  للرضا  اً مصدريكون الدور الذي يكون 

  ومعيارية واسعة المنشود تحولإلحداث ال نسويةال جندةاأل فإن ولذلك(. 2019 وآخرون تشونغ)  عليهن كبيرة

 
  Moser)االجتماعي للنوع واالستراتيجية  العملية االحتياجات  بين التمييز  خالل من النسوية التنمية   أدبيات في  التوتر هذا تحديد تم  16

1989). 
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ه  تحملما الذي سيو من،صالح ول الرعاية،  يقدم أن ينبغي الذي من"  من قبيل ألسئلة إجابات وتقدم صريح، بشكل

المساندة   االقتصادية الهياكلما طبيعة و ،ضطلع بإحداث هذا التحولتهي التي س المؤسسات وأي...  تكاليفمن 

 االجتماعي النوعقيق عدالة تح إلى  تفضي أن شأنها من التي العامة والسياسات الجندرية المعاييرما و ،له

 (. Esquivel 2014 ،  433-434) المساواةو

 

في  األجر ومن يقوم بها  مدفوعة غير  الرعاية أعمال تنفيذ في كيفية الرامي إلحداث التغيير النسوي المسعى إن

  أن على األدبيات في النطاق واسع اتفاق فهناك: الدخل، وهو مسعى ليس مثار جدل أو خالف البلدان منخفضة

  العدالة لتحقيق ضروري التحول هذا  وأن ،النساء حياة من تحد األجر  مدفوعة غير الثقيلة الرعاية مسؤوليات

  النساء معظم فإن ،Chopra and Zambelli  (2017 ، 39) الحظت وكما. على أساس النوع االجتماعي

 تغيير في رغبتهن عن يعبرن الرجال من بنظرائهن مقارنة الرعاية  أعمال من متكافئ غير  قدًرا يتحملن الالئي

 .)في تحمل المسؤولية( أكبر مشاركة تمنع التي الجندرية المعايير

 

  إطار هو األجر  مدفوعة غير الرعاية في أعمال )التغيير المنشود(إلحداث التحويل  شيوًعا األكثر إن اإلطار

  ؛ Elson 2017( )2.3 الجدول انظر) والذي سبق ذكره 17"الراءات الثالث أو األربع وأحيانًا الخمس" عمل

Esquivel 2014؛ Adatti et al. 2018؛ Coffey et al. 2020 .)18   الراءات األربع"   إطار عمل علما أن"

مدفوعة   غير  والمعنية بالرعاية أوكسفام البحثية، منظمة ضمن ورقة عمل 2020مؤخراً عام   إعادة إنتاجهاتم 

  ”We Care“ مشروع في تطبيقه وتم( Mugehera and Parkes 2020) إفريقيا في  المنزلي والعمل األجر

(Aranas et al. 2020 .)الراءات الخمس عمل إلطار موجًزا تعريفًا الدولية العمل منظمة تقدمو (5Rs)  على  

 : التالي النحو

  دائرة عمل ينشئ  . وهو إطارةالعام السياسة في االجتماعي للنوع مستجيب اإلنسان، حقوق على قائم نهج" 

  العمل دخول من النساء تمنع التي للحواجز وتتصدى بأعمال الرعاية،  المتعلقة الالمساواة من تخفف حميدة

  Adatti ." الرعاية جودةتحسن  وبالتالي الرعاية، مجال في العاملين جميع ظروف وتحسن ر،مدفوع األج

 2018))وآخرون 

  

 
)educe, recognize, rكالتالي  (R)األربع/ من الخمس"، ألن كل كلمة من مكوناته تبدأ بحرف   بـ"الراءات   اإلطار سمي  17

redistribute, represent,)   ( باإلضافة إلى المكون الخامس والذي ما زال موضع جدل ونقاش وهو مبدأ المكافأةreward.) 

 
  المتحدة األمم برنامج  نظمها ندوة   في األجر  المدفوع  غير لعملا لتحليل 3Rs)) الراءات الثالث  عمل إطار مرة ألول إلسون صاغ 18

  بعض مع كان وإن استخدامه،  تم  الحين  ذلك ومنذ ، الحقًا  اإلنمائي  المتحدة  األمم برنامج  استخدمه  وقد. 2009 عام نيويورك في  اإلنمائي

 أوكسفام منظمة ذلك في  بما الدولية  المنظمات من واسعة مجموعة قبل من مكونات( 5أو  4، أن يكون مكوناً من  أي) االختالفات
(Elson 2017). 
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 مجال على أساس النوع االجتماعي في الالمساواة لتغيير (5Rs)عمل الراءات الخمس  إطار 2.3 جدول

  الرعاية

 المبدأ  التوضيح  أمثلة 

السياسات ذات  عمال الرعاية بشكل واضح ضمن أإبراز 

الصلة؛ وجمع البيانات النوعية والكمية؛ وتعميم الرعاية  

 في السياسات والبرامج.

االعتراف بطبيعة ومدى ومساهمة أعمال 

الرعاية غير مدفوعة األجر في التنمية  

 .البشرية 

االعتراف بأعمال الرعاية  

(Recognize) 

تقلل الطلب  توفير البنية التحتية االجتماعية والمادية التي  

 .على األفراد لتقديم الرعاية 

 .الخدمات الصحية ورعاية األطفال التي تقدمها الدولة

 .التقنيات الموفرة للعمالة، مثل الكهرباء وأعمال السباكة

تقليل مقدار الوقت المطلوب لتنفيذ أعمال 

الرعاية بجعلها أكثر مالءمة وأمانًا وأقل 

 .جهداً جسديًا وزمنيًا

 أعمال الرعايةتقليل 

(Reduce)   

إيجاد دور الحضانة في مكان العمل؛ منح إجازة أمومة  

 .وأبوة متساوية 

تنفيذ حمالت إعالمية تتحدى القوالب النمطية القائلة بأنه  

يجب على النساء والفتيات فقط القيام بأعمال الرعاية  

 .وتعزيز أعمال الرعاية بين الرجال والفتيان

الرعاية بين أفراد األسرة  تقاسم أعمال  

البالغين )على سبيل المثال، النساء  

 والرجال في األسرة( 

تحدي القواعد التي تجعل المرأة مسؤولة   

 .عن أعمال الرعاية

جعل أعمال الرعاية عمالً جماعياً،  

وإضفاء الطابع االجتماعي عليها من  

 .خالل سياسات الدولة وخدماتها ومرافقها

أعمال  إعادة توزيع 

 الرعاية 

(Redistribute)  

إجراء األبحاث التي تركز على التجارب المعيشية  

للنساء اللواتي يهيمن عمل الرعاية على حياتهن؛  

المنظمات التي تقوم بالتعبئة والمناصرة نيابة عن مقدمي 

 الرعاية. 

منح العاملين في مجال الرعاية صوتًا في 

تلقي  اتخاذ القرار؛ جمع البيانات التي 

الضوء على تجاربهم المعيشية ومخاوفهم 

 .وأفكارهم من أجل التغيير

تمثيل العاملين في مجال  

  (Represent) الرعاية 

 بدالت/ عالوات أمومة 

 دخل لمقدم الرعاية 

 الدخل األساسي الشامل 

منح أجر مادي مقابل أعمال الرعاية غير 

مدفوعة األجر حتى اللحظة، وذلك من  

التحويالت النقدية المباشرة أو  خالل 

 .التخفيض الضريبي 

مكافأة مقدمي الرعاية على  

    (Reward)  عملهم

 

  المالية  المكافأة أشكال  أن  من الرغم على  ، وذلكالخبراء جميع عليه  يوافق ولم جدل ونقاش، َمثار إن مبدأ المكافأة

 e.g., James)والناشطون في الدفاع عنها  األكاديميون" "أبطالها لها( الرعاية دخل مثل) الرعاية على أعمال

2021; Dowling 2021; Barca 2020 ) ، العمل منظمة تقرير فقط في هذا المبدأ تم تضمينه أن ولكن يبدو 

 .Adatti et al) استعرضناها التي الرمادية األدبيات في  واضح في إطار العمل( وذلك بشكل 5الدولية )كمبدأ 

 منخفضة والريفية الزراعية السياقات في  الرعاية بأعمال المتعلقة األدبيات في  عليه نعثر ولكن لم(. 2018

استبعاد  مع " ،4إطار عمل "الراءات األربع    Oxfam WE-Care”برنامج "  يستخدم ، الواقع وفي. الدخل

 يستحق أنه يبدو رنا،نظ وجهة من ألنه، تركناه  ولقد(. Parkes 2020 و Mugehera راجع) المكون الخامس

 ذلك، ومع. المناخ تمويل بمناقشات صلة ذا يكون أن ويمكن مستقبلية سياسية استراتيجية باعتباره إليه النظر

  على يركز الذي) األكاديمي البحث من القليل فهناك  ،(64 و 50 ص) 5 و  4 القسمين في مذكور هو وكما

 .الطريقة بهذه إليه ينظر  والذي( العالمي الجنوب سياقات
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  بهذا العمل، ومعالجة االعتراف تعزيز في مهًما دوًرا تلعب أن يمكن الرعاية  على أعمال  المكافأة أن  حين وفي

  حين تأخذ المكافأة والسيما. منتقدوه له المبدأ هذا إال أن قيمته، من التقليل يتم  والذي تخصيص الوقت، مشاكل

 ً ومن األوجه التي يُحمل عليها  الرعاية. أعمال جميع مقابل للناس تُدفع والتي نحو واضح، على شكالً ُمجزيا

  والطريقة الرعاية مقدمي وقت مرونة على السوق لعالقات المحتمل التأثير وجود ذلك االنتقاد على سبيل المثال،

 المستمد للوضع المحتملة بما في ذلك التأثيرات) للرعاية االجتماعي المعنى تغير أن السوق لعالقات يمكن التي

  النطاق، واسعة والمستحقات لمبدأ المكافأة، األوسع وثمة نقاشات وجداالت خاصة تتناول المفاهيم(. الرعاية من

  مقدمي مكافأة مسألة أن  بالذكر ومن الجدير. الورقة  هذه نطاق تتجاوز الشامل.. وهي نقاشات األساسي  والدخل

 األسر منخفضة الحديث عن   سياق في الرعاية أعمال تناقش التي األدبيات من أي  في تحديدها يتم لم  الرعاية

 النقاشات حسم بقصد  ليس وقد آثرنا أن نورد هذا المبدأ هنا. تصنيعًا األقل  البلدان في  الدخل التي تمتهن الزراعة،

 .المناخ مبادرات تصميم عند  الدراسة تستحق محتملة قيّمة وسيلة توفر ألنها ولكن القضية،  هذه حول

على   الضوء يسلط (5Rs)أو الخمس  (4Rs)إطار عمل الراءات األربع   أن في هذا السياق هي المهمة إن النقطة

هي   والتكنولو جية، التحتية البنية في والتغييرات العامة والخدمات السياسات شكل التي تأخذ التدخالت أن فكرة

والتخفيف من عبئها ووطأتها على   األجر،  مدفوعة غير الرعاية بأعمال االعتراف لزيادة تدخالت ضرورية

 العمل منظمة تقرير في دعوة هناككما أن . والدولة العائالت والرجال، وبين النساء بين تقاسمها مقدميها، وإعادة

 ، وذلكتهميًشا األكثر الرعاية مقدمي تمثيل زيادةلدعم  أوسع، نطاق على النسوية الدراسية  المنح وفي الدولية،

 Adatti) حياتهم على تؤثر التي واألنظمة والخدمات السياسات وتقديم تصميم في صوت لهم يكون أن لضمان

et 2018 ؛ Esquivel 2013  ، 17-18 .)المصممة للبرامج النقدي التدقيق من مزيًدا التمثيلمثل هذا   يتيح قدو  

  في الحقًا نعرض كماو(. WEE" )للمرأة االقتصادي التمكين"  لتحقيق اإلنمائية الحكومية غير المنظمات قبل من

فكرتهم حول التمكين  أن األجر مدفوعة  غير الرعاية أعمال  في المشاركون األشخاص يشعر ال قد  التقرير، هذا

 راجع) األجر مدفوع بعمل القيام على قادرين يكونوا أن أجل من مسؤولياتهم من" التحرر"  تتمثل في

Bradshaw 2010 .) وجد الواقع، في Chopra and Zambelli (2017) ، في النوعي بحثهما خالل  من  

أن   دون التوظيف على  ركزت يالت  االقتصادي التمكين برامج بشأن متناقضات كن النساء أن آسيا، وجنوب إفريقيا

  من لذلكو. الحالية الرعاية أعمال ومسؤوليات  األجور بين التوازن تحقيق على  لمساعدتهن كاف   دعميصاحبها 

  على قدر من اإلدراك الواعي عند إقرار  كونن وأن  الرعاية مقدمي ومخاوف الحتياجات حساسين كونن أن المهم

 . األعمال وجدول االفتراضات

 وتشركهم الرعاية مقدمي أصوات على تركز التي البحث لمنهجيات ثمرة أيًضا األكبر التمثيل يكون أن ويمكن

 تستخدم، حيث ودائمة ملموسة تدخالت إلى  تؤدي التي اإلجراءات  وفي معرفةال إنتاجفي  مشاركين كمنتجين

 المهم من يبدو ،كأفراد الرعاية مقدمي تمثيل عن بعيًداو. المناخ وبرامج المرأة تمكين في التشاركية األساليب

هذه العالقات  تتغير وكيف ،متنوعة أسر داخل ودينامياتها الرعاية عالقات حول  معلومات يوفر بحث إجراء

(  2016) الزراعية للتنمية  الدولي الصندوق يوصي. داخل األسر محل البحث الوقت بمرور والديناميات

  ،على أساس النوع االجتماعي مساواةالال  مناقشة في  األسرة أفراد جميع تُشرك  التي " األسرة بمنهجيات" 

  مقدمي وتمثيل مشاركة  زيادةفإن   ،(64 ص) 5  القسم في نناقش كماو. والجماعية الفردية واألهداف والتوترات،

 .مساواةإزاء حالة الال ثقافيًا ومناسبة تحويلية استجابات لتطوير ضروريةبدت  الرعاية أعمال ومتلقي
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 المناخ   تغير وعالقتها ب أعمال الرعاية   3

  في  الرعاية  وأعمال  المناخ  تغير  بين  للتفاعالت  شامل  وصف  لتقديم  المتاحة  األدلة  بتجميع  نقوم  القسم،  هذا   في

الريفية   المناخ   تغير  سياقفي  :  التالية  األسئلة  حول  المناقشة  روتتمحو.  تصنيعًا  واألقل  الدخل  منخفضة  البيئات 

  كيف  الرعاية؟  أعمال   في  االجتماعي  النوع  أبعاد  على   اليومية  الحياة  في   الحالية  تغييرات  تؤثر  كيف  ،وتأثيراته

  قبل   من  الرعاية   أعمال  أداء  فيها  يتم  التي   الظروف  وكذلك   الرعاية  أعمال  وتوزيع  حجم   على   اآلثار  هذه  ستؤثر

 والرجال؟  النساء

 

  الجندرية  التأثيرات  ثم  عام،  بشكل  المناخ  تغير  تأثيرات  حول   أوالً   األدبيات،  بمراجعة  نقوم  األسئلة،   هذه   على  لإلجابة

األبرز    معلوماتال   تحديد  في   فائدة  أكثر  تكون  أن   إلى   الرمادية  األدبيات  تميل.  الخصوص  وجه   على  المناخ  لتغير

 استعراضنا   أظهروقد  .  األكاديمية  المجالت  مقاالت  من  ، وذلكالتأثيراتذات الصلة بهذه    (الكلي  لمستوى)معلومات ا

 وآخرون   (Resurrecciónللتكيف  العالمية  اللجنة  من  بتكليفالذي كان    تقريرال   ذلك   في   بما  الرئيسية،  للتقارير

  مصادر   في  كبيراً   ، أن هناك تداخالً 19المناخ   بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  الخامس  التقييم  وتقرير..  (2019

  التي  الموضوعات  نلخصوهنا . المنشورات بنفس واالستشهاد التأثيرات نفس تحديدميل معظمها ل مع المعلومات،

  الرعاية   أعمال   مع  المناخ  تغير  تقاطع  لكيفية  األصلي  تحليلنا  نتائج  تقديم  قبل  األدبيات  هذه   في  شائع  بشكل  تحديدها  تم

   .األجر  مدفوعة غير

 اليومية  والحياة  المناخ تغير 3.1

  األمم   ذلك  في  بما  الرئيسية حولها التقارير،  المؤسسات  وتعد  جيًدا،  معروفة  العالمي وتداعياته  المناخ  تغير  إن أسباب

  بشكل  تُعزى  والتي  األرض،  مناخ  نظام  في  إن التغييرات.  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  والهيئة  المتحدة

 الطبيعي   المناخ  لتقلب  ةإضاف   الجوي،  الغالف  في  التغيرات  من  تنبع  البشرية،  األنشطة  إلى  مباشر  غير  أو  مباشر

  تغير  وينطوي(.  2011  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية)  مقارنة  زمنية  فترات  خالل  الملحوظ

 الظواهر   وتواتر  شدة  زيادة  عن  فضالً   األمطار،  وهطول  الحرارة  درجة  في  األجل  طويلة  تغييرات  على  المناخ

 أكثر  الصحاري  أصبحتولقد  (.  Yadav and Lal 2018)  والعواصف  والجفاف  الفيضانات  مثل  المتطرفة  الجوية

 Gentle  ؛  Christiano 2014  ؛  Elsner et al. 2008)  إنتاجية  أقل  الزراعية  األراضي  باتتو  وجفافًا،  سخونة

et al. 2014  .)البحر  سطح  مستوى  وارتفاع  الجليدية  األنهار  ذوبان  إلى  يؤدي  مما  المحيطات،  حرارة  درجة  ترتفع  

الحيوانات(  الموائل  تتغير(.  2014  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة)   فقدان   ويتم  الطبيعية،  )مالجئ 

  والبيئية   المناخية  التغيرات  من   والعديد  والبيئية  المناخية  التغيرات  هذه  تؤثر(.  IPBES 2018)  البيولوجي  التنوع

  الدخل   منخفضة  المجتمعات  في  الناس  على  أشد  تكون  اآلثار  ولكن  مكان،  كل  في   اليومية  الحياة  على  األخرى

  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  الريفية  المناطق  في  سيما  وال  األرضية،  الكرة  جنوب  في  تصنيعًا  األقل  والبلدان

 
من    علماء تضم المتحدة  لألمم  تابعة  هيئة وهي.  1988 عام في(  IPCC) المناخ بتغير المعنية  الدولية  الحكومية الهيئة  تأسست 19

  منتظمة تقييمات المناخ  بتغير  المعنية الدولية الحكومية  الهيئة تعد . المناخ بتغير  المتعلقة العلوم بتقييم  مكلفين ، التخصصات من مجموعة

  عام في( 5AR) الخامس   التقييم تقرير  كان. السياسات لصانعي  االستجابة خيارات   إلى باإلضافة المحتملة  وآثاره وأسبابه المناخ  لتغير

  بتغير المعني الدولي  الحكومي الفريق تقرير في المناخ  وتغير االجتماعي النوع  مسائل تناول  فيها يتم  التي  األولى  المرة  هو  2014

  ومجموعة العمل( التأثر وقابلية ،  والتكيف  اآلثار،)يتناول  والذي الثانية العمل أما التقييم السادس الذي تعده كل من مجموعة. المناخ

 . 2022 عام  فيأن يحين  المقرر منف( التخفيف)
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 كبير  حد  إلى  يعتمدون  الذين  األشخاصويبقى  (.  2015  وآخرون  Hallegatte)  الالتينية  وأمريكا  آسيا،  وجنوب

ً   األكثر   هم  البقاء  أجل  من  وزراعتها  الطبيعية  الموارد  استخراج  على  متزايد   بشكل  وسيتأثرون  اآلن  ويتأثرون  ،ضعفا

 . القادمة  السنوات في

 

 العيش،  بسبل  وما يترتب على ذلك من ضغوط متعلقة  المرتبطة بتغير المناخ،  أهم التأثيرات  3.1  الجدول   يلخص

  هذه .  العالم   من  األجزاء   هذه  في  اليومية  الحياة  على   التغييرات  تأثير  كيفية  على   واألمثلة  األدلة   مع  جنب  إلى  جنبًا

. شديدة التركيب  التأثيرات  هذه  من  العديد   أن   مالحظة  أيًضا  المهم  ومن.  معقدة  بطرق  وتتفاعل  مترابطة  التأثيرات

 المناخ. تغير إلى فقط ننسبها أن الخطأ من  سيكون الحاالت، من كثير وفي

 

 المناخ  لتغير الرئيسية للتأثيرات ملخص :3.1 الجدول

تأثيرات تغير   أمثلة 

 المناخ 

  المعنية الدولية الحكومية الهيئة) العالمي الجنوب عبر كثيرة مناطق في الحر وموجات والفيضانات الجفاف زيادة

 (. 2014 المناخ بتغير

 . واألعاصير العواصف تكرر زيادة

 . الجفاف عن الناجمة الغابات حرائق

طقس قاس وغير 

 متوقع 

 .المناخية بالتغيرات الزراعي اإلنتاج تأثر

  للمواشي  الشديد الجفاف تدمير. القاحلة وشبه االستوائية المناطق في يكون ما أشد المحاصيل،   غلة انخفاض

  الحكومية الهيئة) أفريقيا أنحاء جميع في للخطر معرض مليون 52 الجوعى؛  أعداد زيادة. والمحاصيل والمراعي

 (.2014 المناخ بتغير  المعنية  الدولية

األمن  انعدام 

وندرة  الغذائي، 

 الغذاء 

  سكان   ثلثا  يواجه  وقد  المياه،   في  مطلقة  ندرة  حالة  في  شخص  مليار  1.8  يعيش  أن  المتوقع  من  ، 2025  عام  بحلول

 (.المتحدة المعنية بالموارد المائيةلجنة األمم ) واإلجهاد المائي األمن انعدام العالم

  األمن انعدام

وندرته  المائي  

  الطاقة  أمن انعدام (. Wheeler and von Braun 2013) المناخ بتغير والتهديد الوقود من الحطب، إمدادات انخافض

 الوقود  ندرة /

  عدد ازدياد. والممتلكات واألراضي العيش سبل فقدان  بسبب فقًرا أكثر  أصبحوا بالفعل  فقراء كانوا الذين أولئك

 (.Rao ، Mishra et al. 2019) فقر في يعيشون الذين األشخاص

 .تأمين أو مدخرات وجود عدم بسبب الكوارث بعد البناء إعادة على القدرة عدم

 الفقر

 (. Costello et al. 2009 ، 1693" )والعشرين الحادي للقرن عالمي صحي تهديد أكبر" المناخ تغير يعتبر

  والحشرات المياه تنقلها  التي األمراض المثال،  سبيل على) بالمناخ المرتبطة األمراض وتفشي التغذية سوء زيادة

 (.2014 المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة( )واإلسهال المالريا مثل

 (. WB 2013) الحراري اإلجهاد  

 .مناخبال المرتبطة الكوارث من واإلصابات الوفيات

 (.LEG 2015) والفقدان والقلق الصدمة بسبب النفسية الصحة ضعف

  التهديدات

 الصحية 
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 (. IPCC 2014)  والهجرة( Klepp 2017) السكان نزوح في كبير بشكل المناخ تغير سيساهم

 من أبطأ بشكل تحدث التي التغيرات وكذلك المفاجئة الشديدة المناخية الكوارث بسبب النازحين أعداد ازدياد

 الجزرية الدول في البحر سطح  مستوى وارتفاع( األفريقي القرن في المثال،  سبيل على) األجل طويل  الجفاف

 (.IDMC 2011) والمنخفضة المنخفضة

  المستقرة اإلقامة أماكن عن االبتعاد إلى الناس يضطر حيث الهجرة،  دوافع من البيئي والتدهور المناخ تقلب يعد

 (. Sellers 2016) والعمل والمأوى والغذاء الماء على للعثور

  بسبب الذكور يهاجر. التأقلم على منخفضة بقدرة غالبًا وراءهم،  اآلخرين تاركين األسرة،  أفراد بعض يتحرك

 .Resurrección et al)  نساء تعيلها  التي األسر زيادة إلى يؤدي مما الموارد،  على القائم الدخل فقدان

 ( Rao et al. 2020 ؛  Rao  ، Lawson et al. 2019 ؛   2019

 (.2019  المتحدة األمم) المجتمعية الروابط وفقدان ،  األجداد بأراضي االتصال فقدان

 . والمهاجرين الالجئين تجاه والعنصرية والوصمة المشقة

 والنزوح الهجرة

 

  الظروف  وتفاقم المجتمعات بين التوترات إلى يؤدي مما ،  االجتماعي االستقرار عدم تفاقم إلى المناخ أزمة تؤدي

 (.LEG 2015) الصراع إلى تؤدي التي

 Castañeda Camey et) األشخاص  بين العنف زيادة اإلجهاد؛  بسبب واألسر المجتمعات داخل الصراع

al. 2020 .) 

 النزاعات 
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 المناخ وتغير النوع االجتماعي  3.2

التي   األخرى العوام مع النوع االجتماعي يتقاطع كيف  وتشرح  توثق التي المؤلفات من كبيرة مجموعة اآلن يوجد

  خطة تعترف االجتماعي، النوع ونشطاء خبراء قبل من والبحث الجهد من عقود بعد. المساواة وعدم الضعف تفاقم

(  تصحيحال إلى هدفاعترافاً ي)  المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم التفاقية االجتماعي  بالنوع الخاصة العمل

. بشرية كمجموعة الرجال من  أكبر المناخ تغير تأثيرات من وأعباء تهديدات يواجهن كمجموعة النساء أن حقيقة

  تغير أبحاث افتقرت نسبيًا،  قريب وقت حتىو. )المناخية السياسة صنع في في دوائر التمثيل قًصانيعانين   كما أنهن

النوع االجتماعي،  بين العالقات تعقيداتتجاه  الحساسية واتسمت بغياب، االجتماعي بالنوع االهتمام إلى المناخ

  المناخ تغير أدبيات من  كثير فيما زالت سائدة  على أساس النوع االجتماعي بالفروق للتشدق الميلفضالً عن أن 

(MacGregor 2010، 2017؛ Buckingham and Le Masson 2017 .) الووقد وجد 

ً  أن. Lau et al. (2021, 190) وآخرون  مصنفةال لبياناتا أدلةموثوقة من  قاعدة بناءل التحدي اليزال قائما

ً  النوع االجتماعي، باعتبار ذلكو الجنس حسب  ومبادراتالجندرية  المساواة سياسات بين الصالت لفهم ضروريا

 . المناخ تغير

  ،على أساس النوع االجتماعي المتباينة لتأثيراتل تناولها في والرجال النساء تشمل المنشورات بعض أن حين فيو

وقد . النساء على  السلبية اآلثار على ركزت اآلن حتى األبحاث من الكثير إال أن واالستجابات، الضعف، ونقاط

 النساء تأثرت كلما"ومفادها أنه  ،"المفرغة الحلقة" مفهومفي  تتمثل األدبيات هذه في لوحظت سمة مضطردة 

 سوًءا التأثير ازداد سوًءا، التفاوتات ازدادت وكلما. سوًءا المساواة عدم حاالت ازدادت المناخ، بتغير سلبي بشكل

"(Panitchpakdi 2008،107، في مقتبس Eastin 2018 ، 291 .) 

  بالنوع المتعلقة لألدلة مراجعة( sellers 2016) العالمي للجنسانية وتغير المناخ التحالف نشره  تقرير يقدم

.  األدبيات عبر وآسيا الصحراء جنوب أفريقيا التركيز في األدبيات التي يوردها على مع المناخ، وتغير االجتماعي

  للتكيف العالمية  اللجنة من بتكليف إعدادها تم التي األساسية المعلومات ورقة كانت التقرير، هذا كتابة وقت وفي

  مع ضعفاً، األكثر السكان على المناخ تغير تأثيرات حول الموجودة والبيانات لألدبيات شموالً  األكثر المراجعة هي

إن  . العالم مناطق جميع في الجنسانية المساواة عدم إلى اآلثار هذه بها تؤدي التي للكيفية خاص اهتمام إيالء

 النوع االجتماعيعلى أساس  المساواة عدم معالجة  يجب كيف إظهار هو للتكيف العالمية  اللجنة تقرير من الغرض

 .المناخ مع التكيف برامج نجاح أجل من للتمييز المتداخلة واألشكال

 لعدم الهيكلية األسباب فهم إلى  الحاجة  إلى المناخ  وتغير االجتماعي النوع حول األبحاث من كبير قدر ويشير

 Carr and المثال، سبيل علىومن هذه األبحاث ) للقوة المؤثرة في هذا السياق المتقاطعة واألبعاد المساواة

Thompson 2014 ؛ Arora-Jonsson 2011 .)المساواة  لعدم والثقافية واالقتصادية االجتماعية اآلثار تشكل  

  البلدان أقللفريق الخبراء المعني ب وفقًاو. وقدرتهم على االستجابة لها المناخ تغير لتأثيرات  األفراد مواجهة كيفية

هذه   حصر يمكن المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية بموجب إنشاؤها تم بحثية هيئة وهي ،نمواً 

  فيو. العنف/   الشخصي واألمن ،ونتائجها الصحية والمخاطر الموارد،  إلى  الوصول: مجاالت ثالثة في اآلثار

  بسبب متكافئ غير بشكل عرضة هذه اآلثارأكثر ضعفاً أو  والفتيات النساء أن يُزعم المناطق، هذه من كل

 متزايد اعتراف هناك ذلك، ومع(. LEG 2015) الفسيولوجي تكوينهن وأحيانًا االجتماعية، وأدوارهن ،تبعيتهن

  راجع ) الصلة ذات المواجهة استراتيجياتكذلك بحث و بتغير المناخ، الرجال  تأثر مجاالت بحث كل من بأهمية

Kato-Wallace et al. 2019)، على أساس النوع االجتماعي فروقفيها  وجدي الإلى النطاقات التي  إضافة 

(Sellers 2016 .) بالنوع المتعلقة المبادرات بأن القائل االنطباع لتصحيح  حاجة هناك أن العديد الحظوقد 
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  ؛  Gonda 2017 ؛ Babugura 2019) فقط النساء ة قضاياعالجتوجه لمت أن يجب المناخ وتغير االجتماعي

Gay-Antaki 2020.) 

   

 من منظور جندري العيش  كسب موارد  إلى  الوصول

  البيئات في و. الموارد أو المالية القيود بسبب المناخ بتغير سلبًا العالم أنحاء جميع في والنساء الرجال يتأثر

 العيش كفاف توفير  أجل من الطبيعية والموارد  الزراعة   على كبيًرا اعتماًدا الناس يعتمد الدخل، منخفضة الريفية

(.  Butt et al. 2020 ؛Yadav and Lal 2018) األخرى  الدعم وسائل إلى  الوصول من يتمكنون ال ما وغالبًا

  ينتاجإعمل القيام ب خالل من يوفرن دخالً  فإنهن لذا  قليلة،  للنساءالمتوفرة  األجر  مدفوعة العمل فرصكما أن 

 Romero) الطعام  عن والبحث من خالل القيام بأعمال التجميع وقطف الثمارو على نطاق صغير وضيق،

Gonzales et al. 2011 .)مما الطعام، لشراء المال وكسب النمو  على القدرة  منتقلل  المناخية التغيرات  إن 

  ألنهم المناخ تغير لتأثيرات معرضون الناس من كثير عام، بشكلو. لألسر  الغذائي األمن  انعدام إلى يؤدي

  شبكات وجود لعدم ، وكذلك)بمعنى التي تتأثر بتغيره وتداعياته( للمناخ الحساسة العيش سبل على بشدة يعتمدون

على أساس   المساواة معاييرإن (.  Pettengell 2015) األزمات أوقات في عليها االعتماد يمكنهم اجتماعي أمان

  لتقل أن شأنها من الذكور، عليها يهيمن التي  األراضي حيازة أنظمةفيما يخص  وتحديداً  ،االجتماعيالنوع 

  البلدان، من  العديد فيو. بالرجال مقارنة ووراثتها وملكيتها والموارد األراضي على النساء حصول احتمالية

 Ferrant and Thim) مضمونة غير أو/و محدودة  وحمايتها األرض بأصول المطالبة في المرأة حقوق تكون

لمتعلقة لموارد اا  ذلكبما في  ، في هذا الحقل لمباشرة عملهن أقل زراعية موارد النساء  في العادة تتلقىو(. 2019

  حراثةلفي مجال ا للعمالة الموفرة والتقنيات واألسمدة، االئتمان،/  النقدالتمويل ..و ،والمشورة اإلرشاد خدماتب

تغيراتها و المناخية التقلبات مع للتكيف أيًضا ولكن ،الغذاء إنتاجعلى  فقطال تقتصر أهميتها  درهي مواو ،والري

(Arora-Jonsson 2011؛ FAO 2011؛ Kakota et al. 2011؛ Nelson and Stathers 2009 ؛  

Peterman et al. 2010 ؛ Wright and Chandani 2014 .)ذلك في بما السلبية، اآلثار من العديد ترتبطو  

  الغابات ذلك في  بما والموارد، األراضي إلى الوصول  في المساواة بعدم والوقود، والغذائي المائي األمن انعدام

  اإلمدادات في  األمن انعدام يؤدي المقابل،  في(. Resurrección et al. 2019)  األسماك صيد ومناطق

، عنه الرئيسية المسؤولية والفتيات النساءتحمل  إلى األساسية الضروريات إلى الوصول  إلى واالفتقار والتوريد

 .بحيث يصبح عبء اإلمداد على عاتقهن وعلى نحو مكثف

 

 التكيف على قدرتها من تزيد قد فيها االنخراط إلى النساء تميل التي الزراعية  الممارسات فإن نفسه، الوقت وفي

  العناية إلى  األماكن من العديد في النساء تميل المثال، سبيل على.  بالرجال مقارنة المناخية التغيرات مواجهة في

 أنها واألرجح المناخ، بتأثيرات تأثرها احتمالية تقل والتي والماعز الدجاج مثل  الداجنة والحيوانات بالحدائق

  زراعة إلى  الرجال ويميل(. Resurrección et al. 2019) الطويل المدى  على  الغذائي األمن في تساهم

ضماناً  األقل وبالتالي المناخ لتأثيرات  عرضة األكثر في السوق( الماشية مثل) الحيوانات  ورعاية المحاصيل

 األكثر هم عموًما  الرجال أن المعروف وعلى نحو موثًق ومن(. 2016 البائعون) كمصدر للكسب وموثوقية

صغيرة  أعمال زراعة   في لالنخراط وراءهن النساء تاركين ،(2014 وعفيفي وارنر) النساء من للهجرة عرضة 

 (. 11 ،  2016 البائعون) األعمال الحرجيةكذلك في للكسب، و

 



 

 الرعاية وعالقتها بالتغير المناخي   37
 

  عن مسؤولة المرأة أن فكرة المناخ وتغير االجتماعي بالنوع المتعلقة األدبيات في الرئيسية ومن الموضوعات

  تزداد ولذا. القرار  صنع في  جًدا قليلة بسلطة  تتمتع فهي ذلك ومع والتزويد، الزراعي، واإلنتاج الموارد، إدارة

  ؛ Webb 2015) هي كما والمجتمع األسرة فيالسلطة التي يتمتعن بها  مستوياتتبقى  لكن  ،لديهن العمل أعباء

Babugura 2017 ؛ Butt et al. 2020 .) يتركهن الرجال خلفهن لرعاية أسرهن، وذلك   الالتي النساءكما أن

 وبالتالي المجتمع،  في القرار  صنع  عمليةر من األحيان من يفي كث استبعادهنيتم  يهاجرون بحثا عن عمل،حين 

 .Clement et al) األخرى التزود وأنشطة الزراعي إلنتاجالالزم للقيام با  الدعم على الحصول يمكنهن ال

على أساس النوع  مساواةاللا  حالة استمرار يعني والصوت القوة إلى االفتقار  إن(. FAO 2011 ؛  2019

 .التكيف على  المرأة قدرة وإعاقة  االجتماعي،

 

 الهيكلية التفاوتات من تنبع والتي الريفية، العيش سبل على المناخ تغيرمن آثار  أعاله  ما ذكر إلى وباإلضافة

ً  من والمادية،   يتقاطع مجاالن وهما الفردية، والسالمة الصحية المخاطرالمتعلقة ب الجوانب تلخيص المهم أيضا

  مدفوعة غير  الرعاية بأعمال خاصة  صلة  ذات  الجندرية اآلثار هذه. متعددة بطرق االجتماعي النوع فيهما

 .األجر

 

  بالنوع االجتماعي الخاصة الصحية والنتائج المخاطر

  صحة على المناخ تأثيرات من عدًدا  ،العالمي للجنسانية وتغير المناخ التي قام بها التحالف ،دلةاأل مراجعة تحدد

 االجتماعية العوامل فإن التقرير، يشير كماو. بينهم كبيرة اختالفات هناك  أن مالحظة مع والنساء، الرجال

 هو الفقر يكون  أن  المرجح ومن التأثر، قابلية تشكل تماعيجاال نوعالب المرتبطة  والسياسية والثقافية واالقتصادية

  ؛ sellers 2016)  المناخ لمخاطر والتعرض االجتماعي النوع أساس على الصحية للمخاطر أهمية األكثر المحدد

 (.Plümper 2007  و Neumayer أيًضا انظر

 

  للنساء الصحية والمشاكل التغذية سوء إلى يؤدي مما الغذائي، األمن انعدام انتشار زيادة إلى المناخ تغير يؤدي

  مالوي مثل  بلدان من بدراسات العالمي للجنسانية وتغير المناخ التحالف يستشهدو. اإلنجاب في دورهن بسبب

 لألطفال المزيد هناك يكون بحيث يأكلنه الذي الطعام كمية من يقللن النساء أن وجدت وبنغالديش ونيكاراغوا

 .20( Goh 2012  أيًضا انظر  ؛ 26-25 ،  2016 البائعون) الذكور األسرة  وأفراد

 

 باألمراض لإلصابة عرضة  أكثر النساء فإن مسؤوليتها،  تتحمل التي الرعاية  وأعمال  األدوار الجندرية بسببو

  مصادر من بالقرب الوقت ويقضين المصابين، األشخاص رعاية في يشاركنهن  المثال، سبيل علىف. المعدية

 بعدما و ملخالل الح النساء تتعرضكما . البعوض فيها يخرج التي األوقات في الطلق  الهواء في ويطبخن المياه،

  نتيجة تحدث التي العديدة واالجتماعية الفسيولوجية التغيرات بسبب المناخ لتغير الصحية للتأثيرات الوالدة

  نتائج إلى الحراري اإلجهاد يؤدي أن يمكنكما . والجفاف القصوى الحرارة لدرجات  عرضة كوهن كذل. للحمل

 (. PHI / CCCH 2016) الرضع ووفيات الوالدة عند سلبية

 
  يكرر أنهوك يبدو ، "الحالية األدلة على فاحصة نظرة"  هو الذي   “Sellers 2016"   تقرير أن هنا نالحظو. الحجة لهذه  انتقاد هناك كان 20

  جاكسون ذلك في  بما) األكاديميين قبل من السنين مر على  انتقادها تم  والتي ، المرأة  ضعف  حول المعتادة الرمادية األدبيات ادعاءات 

 (2011 جونسون أرورا ؛ 1996
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  من أقلتناقش على نحو  األحيان من كثير في ولكن األدبيات، في مناقشته تمت آخر  مجال هي نفسيةال الصحة إن 

:  نفسيةال  الصحةمتعلقة ب أزمات على تنطوي التي الضغوط تفاقم إلى المناخ تغير  يؤدي أن يمكنو. البدنية الصحة 

 المشروع يفشل عندما ترتفع الذكور المزارعين بين واالنتحار االكتئاب معدالت أن  جدوُ  السياقات، بعض فيف

  الصحة يشار إلى ماوغالباً (. Kennedy and King 2014) لألسر  الدخل كسب في يراستثمالزراعي اال

 منو. بالنساء مقارنة لديهم المرتفعة االنتحار معدالتعند الحديث عن  تقريبًا حصري بشكل للرجال نفسيةال

 (. Arora-Jonsson 2011) المناخ تغير تأثيراتب ربطه من طويل وقت قبل يحدث  كان هذا أن مالحظة المهم

 

  في  والرجال النساء من كل على المناخ لتغير النفسية اآلثار حول األبحاث  في نقًصا هناك أن (Goh) جوه يالحظ

  على أثقل تبدو  المناخية لألحداث والعاطفية النفسية  األضرار"  أن على بأدلة يستشهد لكنه األرضية، الكرة جنوب

  األسرة وأفراد ألطفالهن الرعاية في توفير وخاصة وأدوارهن، بمهامهن القيام على قادرات غير ألنهن النساء

 أكثر عام بشكل النساء  أن على المناخالعالمي للجنسانية وتغير  التحالف تقرير ينصو(. 11  ، 2012") اآلخرين

 المرتبطة للتأثيرات  نتيجة واالكتئاب الصدمة بعد ما واضطراب والقلق بالتوتر لإلصابة الرجال من عرضة 

 مثل) العالم أنحاء جميع في الكوارث من  عدد حول البحث من المقدمة  األدلة تشيرو(. Sellers 2016) بالمناخ

 والمياه، الغذاء ندرة مثل الظهور البطيئة األزمات وكذلك ،(الغابات وحرائق  والزوابع واألعاصير الفيضانات

  دراستهم في المثال، سبيل علىف. النساء بين النفسية  الصحةضعف و المناخ تأثيرات بين قوية  عالقة وجود إلى

  الصحي والصرف المياه إلى لوصولالقدرة ل   على وإيرما ماريا التي تركها إعصارا الجنسانية لآلثار

  أن( 2018)  وآخرون  Smyrilli وجد بورتوريكو، في الريفية المجتمعات فيالشخصية  النظافة ومستلزمات

 . واالكتئاب والقلق التوتر  عن لإلبالغ الرجال من عرضة أكثر كن النساء

 

  االجتماعي النوع على القائم العنف

  المجتمعات في القوى توازن واختالل ،الجنسين بين مساواةالال  تفاقم إلى البيئية  الموارد  على الضغوط تؤدي

  الدولي االتحاد  أنتجوقد . والنزاعات المجتمعي والضغط الموارد ندرة مع التعامل الصعب من يجعل مما واألسر،

 ُمورداً  االجتماعي، النوع  على القائم والعنف البيئية الضغوط بين الروابط عن شامالً  تقريًرا الطبيعةعلى  ظاحفلل

   Castañeda Camey) االجتماعي النوع  على  القائم العنف على المناخ تغير تأثيراتحول  اً مخصص فصالً 

  أشكال من  كشكل االجتماعي النوع على القائم العنف استخدام كيفية حول الدليل قدم وقد(. 2020 وآخرون 

 مجموعة عبروذلك  والفتيات، النساء من األحيان أغلب فيو الناس، وآفاق حقوق تحدد التي االجتماعية  الرقابة

  فقر  في يعشن الالئي النساء أن كيف بالتفصيل التقرير يوضح المناخية، التأثيرات حالة فيو. السياقات من

 سالمتهنعلى  متزايدة تهديدات يواجهن ،عواملغيرها من الووجنسهن  إثنيتهنو عرقهن بسبب والمهمشات

 من ، وحتىأيًضا المحلية هنومجتمعات  الحميمة هنعالقات فيسواء  العنف من تجاربيعايشن و ،الشخصية

 . الجيش/   والشرطة العمل وأرباب الغرباء

 

 بسبب المحاصيل الزراعية وفشل  ،القاسية الجوية بما في ذلك الظواهر  الكوارث الطبيعية، حاالت أن تبينوقد 

 زيادة إلى التوتر أشكال من وغيره األمان  فقدان يؤدي أن ويمكن النساء؛  على خطرة أوقاتًا تمثل الجفاف،

الجديدة   المنزلي العنف ازدادت حاالت المثال، سبيل فعلى. 21( sellers 2016) الرجال بين العنيفة السلوكيات

 Castañeda  2014فانواتو )هيئة األمم المتحدة للمرأة فيجي  في  المدارية األعاصير بعد المائة في 300 بنسبة

Camey يكون العنف من كبيًرا قدًرا أن  حين في  أنه ذلك، مع نتذكر، أن المهم منو(. 139  2020 .وآخرون 

 
على   مساواةالالحالة  استمرار مع والنامية المتقدمة البلدان في موجودة ظاهرة  البيئي اإلجهاد  أوقات  في الذكور عنف  في الزيادة تعد  21

 (Whittenbury2013 و (Alston العالم مستوى علىأساس النوع االجتماعي 
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 بشكل وفرضها وتأييدها إطالقها تمبحيث ي: وهيكلية مؤسسية تكون منه المتزايدة الكمية  فإن  وعابًرا، عرضيًا

 وجنسية نفسية تكون أن يمكن، كما األسرة أو والمجتمع الشركات،و الدولة،  ومؤسسات قوانين قبل من منهجي

 في العنف يرتبط وكيف والمقاييس، األماكن في العنف تقاطع كيفية إلى االنتباه النسويات لفتتوقد . وثقافية

 واإلنمائية البيئية بالتدخالت أيًضا مرتبطة تكون قد  التي والعالمية والوطنية اإلقليمية بالعمليات الحميمة األماكن

(Arora-Jonsson et al.2021، 297 . ) 

 

 والتي المناخ تغير عن  تنجم قد  التي العنف من أخرى أنواع عدةاالتحاد الدولي للحفاظ على البيئة  تقرير يحددو

  الشرطة وقمع العسكرية  والنزعة الحرب حاالت عن النظر وبغض. بالنوع االجتماعي خاصة سمات لها

 تزداد والعائالت األسر في اليومية االجتماعي النوع على القائم العنف مخاطر أن يبدو ،ةالسياسي اتلالحتجاج

 واالغتصاب للهجوم تعرضن الالتي النساء إلى اإلشارات من العديد هناك. العيش لسبل البيئية الظروف تهديد مع

  ؛Zaman 2020 ،  المثال سبيل علىانظر) والطعام والوقود الماء لجلب المنزل  عن بعيًدا يغامرن عندما

Rezwana and Pain 2020 .)الكارثة وقوع بعد الالجئين مخيمات في النساء تعيش عندما  المخاطر وتزداد ،

 عندما الالجئين مخيمات خارج وقعت لحاالتمثل هذه ا  من المائة  في 91 أن  تشاد شرق من تقرير وجدحيث 

  من عالية معدالت السودان جنوب من آخر تقرير كما وجد ؛( WRC 2011) الحطب يجمعن النساء كانت

  المخيمات داخل المياه تجميع نقاط في االغتصاب،  ومحاولة والضرب الجنسي  االعتداء ذلك في بما العنف،

 (. Listo 2018 ؛  2012 الديمقراطية الكونغو جمهورية)

 

  الصراع في تساهم قد  التي البيئية، والصدمات  الطبيعية الكوارث أن إلى( 2015) ووتش رايتس هيومن تشيرو

 من شكالً  األطفال زواج يشكلو. للتكيف كاستراتيجية األطفال زواج زيادة إلى األماكن بعض في تؤدي والفقر،

  أنه على  األطفال زواج مالوي حكومة حددت المثال، سبيل علىف. االجتماعي النوع على القائم العنف أشكال

  أدلة هناكو(. 2015 مالوي حكومة) الفيضانات طبيعية مثل مثل كوارث عن  ناتج والفتيات النساء  على خطر

 تقرير لكن بالمناخ، المتعلقة للكوارث نتيجة أيًضا يزداد قد واألطفال بالنساء واالتجار الجنسي االستغالل أن على

 .القضايا هذه حول البحث بنقص يقر الطبيعةعلى  ظاحفلل  الدولي االتحاد

 

 الدخل  منخفضة الريفية  السياقات  في  المناخ  لتغير  جندرية متباينة تأثيرات  3.1 إطار 

  الفقيرات  في المجمل، فإن أكثر النساء تأثراً بتغيرات المناخ مقارنة بالرجال، هن النساء الريفيات: الموارد إلى  الوصول

  الرجال، من أقل  بحقوق والالتي يتمتعن  الرجال، من عليها واعتماداً  الطبيعية انخراطاً في البحث عن الموارداألكثر 

 منهم.  القرار صنع على  أقل سيطرة  ولديهن

  الصحة  ضعف من النساء  تعاني أن المرجح من الفسيولوجية، واالختالفات النوع االجتماعي ألدوار نتيجة: الصحة

 باآلثار سلبًا يتأثرون الذين اآلخرين رعاية عن أيًضا مسؤولة حيث إن المرأة.  المناخ لتغير نتيجة  والنفسية البدنية

 .بالمناخ المرتبطة

  المجموعات وداخل بين القائمة  التوترات تفاقم إلى  يؤدي المناخ تغير بسبب  المتزايدة على الموارد إن الضغوط : العنف

  العالقات  في الذكوري  للعنف ضحية  النساء تقع حيث العنف، مستويات زيادة  إلى  يؤدي مما واألسر، االجتماعية

  والغذاء الماء  لجلب المنزل من بعيًدا وجودهن وأثناء الالجئين مخيمات مثل األسرة خارج  البيئات وفي الشخصية 

 .والوقود
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  أن رغم  األجر، مدفوعة  غير الرعاية  أعمال على  آثار لها ( 3.1 المربع في  تلخيصها  تم  كما) الجندرية  التأثيرات  هذه كل

  بُعد" بـ واالهتمام  البحث في  نقص ، ثمة الواقع في و . األدبيات  في  صراحة  االعتبار في  دائًما أخذها يتم ال  اآلثار هذه

  األفراد  على  التأثيرات  في  للنظر ميل هناكف (495  ،2020وآخرون،   butt  والبرمجة المناخ تغير سياسة   في"  الرعاية

  إحصائيات هناك  المثال، سبيل  علىف.  والمجتمعات  ،والعائالت  األسر،  داخل  العالقات  علىها تأثير كيفية إلى النظر  من أكثر

  للوفاة  الدائمة لآلثار االعتبار من القليل هناك ولكن  العدوى، ومعدالت  واالنتحار، والوفيات، الفردي، النزوح حول 

، وكيفية  لذلك نتيجة  واالكتئاب  والحزن، ،الفقدانو األلم، مع التعامل كيفية  الخصوص، وجه  وعلى  األسرة، داخل  والمرض

  واألمهات لآلباء اليومية الحياة  شكل  تتناول التي  الدراسات، من القليل  هناككما أن . اآلخرين علىتأثير كل هذه المآسي 

.  جئيناللا مخيم ظروف   في  أو  راصي عاأل أعقاب  في  األسرة  سالمة   على والحفاظ  المنكوبين أطفالهم بتربية يقومون الذين

  ،"الذاتية الرعاية" أو  اآلخرين قبل من سواء   ،خاصة رعاية ل أنفسهم الرعاية  مقدمي لحاجة  ذكر  أي  على نعثر لم أننا كما

  وجدت، إن الدراسات، من القليل هناكو.  حالة عدم االستقرارو والضرر  للخسارة  العاطفية اآلثار مع همتعامل عندوذلك 

ً  أو   مجزية الرعاية أعمال تعتبر التي   والتعاون  المشاركة في  المحتملة  الزيادات إن . المناخ ضغوط  مواجهة في  أمراً ثابتا

 وتغير االجتماعي النوع  أدبيات في  اآلن حتى  تظهر لم  مناخية ضغوط  من تعاني التي والمجتمعات   األسر داخل والتضامن

  هي  التي يدور حولها الحديث الرئيسية الموضوعات فإن األجر،  مدفوعة  غير الرعاية أعمال ذكر  يتم عندماو. المناخ

  بآثار سلبًا النساء لتأثر ةرئيسي   باسب أك ،الرعاية  أدوار  وتسمية  المناخية التغيرات  بسبب الرعاية  أعمال  حجم  في  الزيادة

 .المناخ

 

 األجر  مدفوعة  غير الرعاية أعمال على المناخ تغير آثار 3.3

  أعمال على  المناخ تغير بتأثيرات المتعلقة األدبيات التي تتناولها الرئيسية الموضوعات بتجميع ذلك بعد نقوم

 مواقع وثالثة  األجر مدفوعة غير الرعاية  أعمال من أنواع ثالثة في ومن ثم ننظر األجر، مدفوعة غير  الرعاية

  شامل تصور تطوير أجل من( التوالي على  2.2  و 2.1 الجدولين في المدرجة) الرعاية  أعمال تنفيذ فيها يتم

 . وتداخالتها يربط األمور وفق عالقاتها

 

القائمة على أساس   مساواةالال حالة بسبب رعاية  أزمة هناك أن ،واسع نطاق على و ولقد بات من حكم المؤكد،

 كلهاهي و المناخ، تغير وآثار االجتماعية،  الحمايةتوفير  على الحكومي اإلنفاق  ونقص ،النوع االجتماعي

  أداء فيها يتم التي الظروفمعالجة  وكذلك ،قاسمهاتإعادة و الرعاية  أعمال إلى  الحاجة  تزيد متداخلة ضغوط

  باعتباره المناخ تغير" الرعاية وقت حان"  بعنوان أوكسفام منظمة تقرير يحدد(.  2021  فريزر) الرعاية أعمال

  أعمال في مساواةالالوحالة  األعباء تفاقم إلى يؤدي والمناخ البيئة تغير أن إلى  مشيًرا الرعاية، ألزمة سببًا

  بالفعل الحالية  االقتصادية النظم دفعت لقد: "  وآخرون"  Coffey"  كوفييرى  كماو .األجر مدفوعة غير  الرعاية

إلى   دفعهم إلى  له يروج الذي البيئي التدهور  يؤدي قد واآلن الهاوية،  حافة إلى يعولونهم ومن الرعاية مقدمي

 (. 2020 ، 41" )االنهيارشفير

 

وحالة   األجر مدفوعة  غير  الرعاية عمل ظروف حول لألدبيات  مفصلة مناقشة قدمفي( 12  ص) 2 القسمأما 

  المدرجة المناخ تغير تأثيرات بين التفاعالت تحديد  على القسم هذا في التركيز  ينصبو. الرعاية في مساواةالال

  الثالثة األنواع على المناخ تغيرات تأثير كيفية  في أوالً  النظروذلك من خالل  الرعاية، وأعمال 3.1 الجدول في

ومن  ( . 2.1 الجدول) والبيئية المباشرة وغير المباشرةالرعاية  : وهي  2 القسم في  حددناها التي الرعاية  ألعمال

  داخلسواء  الرعاية،  أعمال على التأثيرات  هذه مواجهة كأفراد الرعاية لمقدمي يمكن كيف ونناقش نحدد ثم
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  الجدولين في التفاعالت هذه عرضت(. 2.2 الجدول) المحيطة والبيئات األوسع المجتمع وفي األسر/  العائالت

  نص إلى  الحاجة من تقللبطريقة  األدبيات من كبيرة مجموعة الجداول تجمعكما . التوالي  على  3.3 و 3.2

  ونعرض. أدناه تداعياتوال التأثيراتحول تداخل هذه  موجزة تفسيرات تقديم من الرغم على مفصل، توضيحي

ً ملخص الفصل هذا نهاية في  . الجداول لهذه المركزية النتائج عن  اً موجز ا

  

 األدبيات؛ في المذكورة التأثيرات نطاق على التعرف  هو الجداول هذه من الغرض أن على التأكيد المهم ومن

ها فهم وفق خصوصياتكبير )بمعنى تُ  حد إلى سياقية التأثيرات هذه كل ألن ونظًرا .شاملة وليست كاملة غير فهي

 و .مشتركة تجارب أو عالمية تأثيرات أنها على تقديمها بل والُمشكل المستحيل من فسيكون بيئاتها(، وظروف

وفي هذه الحالة أيضاً  ) اإلقليمية /المحلية الحالة دراسات إلى إما التأثيرات هذه تسرد التي المؤلفات معظم تستند

  عامة صورة تعكس قد  التي الموجودة  األدلة من  توليفة عن عبارةأن تكون  أو( وسالستها التجارب تنوعب  يُعترف

 حسنة منمقةال حقائقال"  إلى "، وهو تعبير يشيرالزومبي  حقائقما أسميناه سابقاً "   على بعضها يحتوي قدو. للغاية

لمزيد من )  " بحذر معها التعامل يجبو ،اإلحصائية  الناحية من في الوقت نفسه تفتقر ألي أساس هاولكن ،النية

(.  Cornwall et al. 2007 ؛  Arora-Jonsson 2011  ؛ Doss et al. 2018 انظر ،النقاش حول المفهوم

علماً   .الرعاية وأعمال المناخ تأثيرات لتفاعالت أولية صورة لرسم جهودنا 3.3 و 3.2 الجدوالن يمثل لذلك،و

 .الفجوة هذه لتصحيح البحث من مزيد إلى حاجة وهناك اآلن، حتى األدبيات فيذلك  مثل أنه اليوجد

 

 الرعاية أعمال على المناخ تغير آثار

  للقيامو. الرعاية  أعمال على وتوابعه المناخ تغير  تأثير كيفية حول سؤال  على  اإلجابة إلى  3.2 الجدول يهدف

  3.1  الجدول في تلخيصها تم والتي بالمناخ المتعلقة للتأثيرات العامة القائمة استعراض يعيدالجدول   فإن بذلك،

 (2.1 الجدول( )12 ص ) 2 القسم في مناقشتها تمت التي الرعاية  أعمال أنواع على اآلثار هذه تأثير كيفية ويحدد

 ؛(المقربين األسرة أفرادبقية و السن وكبار األطفال سالمة ورفاه) لألشخاص المباشرة الرعاية: بما يشمل

 ؛(للعيش وصالحة نظيفة منزلية ظروف على  والحفاظ الموارد، توفير)  المنزلي العمل /المباشرة غير  الرعاية

  أن حين في(. الخاصة  األسرةنطاق  خارج العيش سبل على والحفاظ ،العامةالمشاعات  رعاية) البيئية  والرعاية

 المفيد منو  صعوبة، أكثر الرعاية  أعمال أشكال جميع المناخية التأثيراتكيف تجعل  هو الرئيسي الموضوع

  األدلة تنظيم إلى باإلضافة تفصيالً  أكثر فهم تكوين على  والحرص المناخ لتأثيرات المختلفة التقاطعات تفكيك

 تأثيرات حول شائع  بشكل بها االستشهاد يتم أمثلة 3.3  والجدول الجدول هذا يقدم. األدبيات في الموجودة المتاحة

 . الحالية للبحوث إرشادية مراجع ويتضمن المناخ وتداعياته

 

 الرعاية  أعمال  على المناخ  تغير  آثار  3.2  الجدول

 الرعاية  أعمال على التأثيرات 

 أعمال الرعاية البيئية أعمال الرعاية غير المباشرة  أعمال الرعاية المباشرة  بالمناخ  المرتبط التأثير

 القاسية  الجوية األحوال 

  والجفاف الحر موجات)

  والفيضانات

 ( واألعاصير

وإصابة   األسرة،   أفراد إصابة

 . الرعاية مقدمي

  للنساء عالية وفيات معدالت

  وفقدان المنخفض،  الدخل ذوات

  مجلس) األولية الرعاية مقدمي

 الكارثة  مع  التعامل

 الكارثة   بعد التنظيف

  الصحية  التحتية  البنية  فقدان

 (. 2019 المتحدة األمم)

  المحاصيل التي لم تنجح، 

  وخسارة ؛  المريضة  والحيوانات

  الهيئة) والحيوانات المحاصيل

  بتغير المعنية الدولية الحكومية

 (. 2014 المناخ
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  لألمم التابع اإلنسان حقوق

 (. 2019 المتحدة 

  في إضافية رعاية مسؤوليات

  يكون عندما  اإلغاثة مخيمات

 Babugura) ضروريًا النزوح

2019 .) 

 مراكز في  المعالين رعاية

  المؤقتة  ومناطق السكن اإلجالء

  الالجئين ومخيمات /

(Richards and Bradshaw 

2017). 

  تعني  الالجئين،   مخيمات في

  الموارد إلى  الوصول محدودية

  والفتيات النساء  على يجب أنه

  لجلب المالجئ من الخروج

  والطعام والوقود   المياه

(Babugura 2019.) 

خدمات   إلى الوصول  ضعف

  ذلك  إلى  وماالغسيل والتنظيف 

 (. 2019 المتحدة األمم)

  واألدوات  الممتلكات فقدان

 (. 2019 أوكسفام)

  النظم في التغييرات  تؤثر

  المعرفة على اإليكولوجية

 Aguilar) باألرض  التقليدية

et al. 2008 .) 

  الغذائي األمن انعدام

  التغيرات بسبب

 المناخية 

على شكل   جعل الطعام 

 بمعنى تقنين الطعام  ، حصص 

(Sellers 2016) . 

 (.2016 الفاو ) الجوع

  الحمل أثناء  التغذية سوء

  منظمة) والوالدة والرضاعة

  وآخرون والزراعة األغذية

2017 .) 

  بسبب  المتزايد الرعاية عبء

  سوء  من يعانون  الذين  األطفال

  األغذية  منظمة) التغذية 

 (. 2017 وآخرون،  والزراعة

  ، الطعام  على العثور صعوبة

  وإرهاق الميزانية لتوفير الطعام

 (. 2016 الفاو)

  المواد أسعار زيادة تؤدي

  على القدرة  تقليل إلى  الغذائية

  الضروريات تكاليف دفع

 (. 2020 أوكسفام) األخرى

  للحيوانات  علف إيجاد صعوبة

  المعنية الدولية  الحكومية الهيئة)

 (. 2014 المناخ بتغير

  النظم في التغييرات  تؤثر

  المعارف على اإليكولوجية

 Aguilar et) لألرض التقليدية

al. 2008 .) 

 

 ندرة المياه 

 المياه  تقنين

  المياه  بجمع األطفال تكليف

(Otzelberger 2014 .) 

  تنقلها التي األمراض ازدياد

 مما الصحة،  واعتالل  المياه

  الرعاية  عبء زيادة  إلى  يؤدي

(Gabrielson and 

Ramasar 2013 .) 

  لالعتداء التعرض  خطر زيادة

  جمع خالل  الجنسي/   الجسدي

 Meyiwa et) المياه/  الوقود

al. 2014 .) 

 األكثر للرحالت النفسي التأثير

  اإلنسان  حقوق مجلس ) خطورة

 (. 2019 المتحدة  لألمم التابع

الصحي للقيام   الصرف  نقص

 . الرعاية  بأعمال

  الماء  لجلب   بعيدة لمسافات السفر

 (. 2019 أوكسفام)

 الملوثة  المياه مع  التعامل

  التنقية  في الوقت  قضاء

 (. 2019 أوكسفام)

  والتنظيف الطهي في  صعوبات

(IPCC 2014 .) 

  على  الحفاظفي   صعوبات

 .Dico-Young et al) النظافة

2017 .) 

  الرعاية مسؤوليات  وقت تقليل

 Resurrección et) األخرى

al. 2019 .) 

  من الحيض فترة في الفتيات منع

  األمم  هيئة)  المدرسة إلى  الذهاب

 (. 2014 للمرأة  المتحدة 

 

  على  الحفاظ ازدياد صعوبة

  قيد على والحيوانات النباتات

  األغذية  منظمة) الحياة

 ؛(  2016 والزراعة

  في واألمراض اآلفات  زيادة

  Meyiwa) الحيوانية   الثروة

 (. 2014 وآخرون، 

  الثروة  إنتاجية  انخفاض

ومصائد   والمحاصيل الحيوانية

 . (Goh 2012)  والعلف السمك
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مرأة خالل  التقليل من كرامة ال

 ؛(  2017 أوكسفام)، حيضها 

  خاص بشكل المياه نقص  يؤثر

  أو  المرضى أو  السن كبار على

 PHI / CCCH. )الحوامل

2016 ) 

عجز في الوقود  ال

 والطاقة 

  يعني بذل الطاقة إلى  فتقاراال

  في البشرية  الطاقة من المزيد

  يترتب  ما مع اإلنتاجي،  العمل

  على عواقب من ذلك على

 (.2012 جوه ) الرعاية

  الجسدي االعتداء مخاطر زيادة

/   الوقود جمع في الجنسي /

  للمرأة  المتحدة األمم  هيئة)  المياه

2014 .) 

 األكثر للرحالت النفسي التأثير

  اإلنسان  حقوق مجلس ) خطورة

 (. 2019 المتحدة  لألمم التابع

 مصادر على العثور صعوبة

  أوكسفام) الحطب مثل  الوقود

2020 .) 

  الطهي وقود  استخدام يؤدي

  تدهور  نزل إلىمداخل ال المتسخ

 (. ENERGIA 2019) الصحة 

  الوقود لجمع الوقت الالزم زيادة

  بمسؤوليات  للقيام أقل  يعني وقتًا

  األخرى الرعاية

(Resurrección  وآخرون. 

2019 .) 

 مما ، 22الحيوية  الكتلة جمع

 الغابات.  تدهور إلى  يؤدي

(Morrissey 2018) 

  البدنية الصحة تدهور

  التغذية سوء بسبب

  األمراض وتفشي

 بالمناخ  المرتبطة

  الذين األشخاص عدد زيادة

  لجنة) رعاية إلى يحتاجون

.  أونتاريو  في اإلنسان حقوق

2019 .) 

  على القادرين األشخاص قلة

  األمم  صندوق) الرعاية تقديم

 (. 2015  للسكان المتحدة 

  وغير المباشرة  الرعاية تصبح

  الذين ألولئك مستحيلة المباشرة

  الصحة ضعف من يعانون

  المتحدة األمم  صندوق) البدنية

 (. 2015 للسكان

 

  لرعاية البدني  العمل فقدان

 Slavchevska et) األرض

al. 2016 .) 

  لإلدارة التقنية المعرفة فقدان

 .Aguilar et al) الزراعية

2015 .) 

ضعف الصحة النفسية،  

وفقدان الرفاه والسالمة  

 الذاتية 

  الفاو) والفقد القلق مشاعر

2016 .) 

 . واألمومة األبوة تحديات

  شرح ، والثكلى  األسرة أفراد

 . لألطفال الفقد

  المخدرات  تعاطي  في زيادة

(Aguilar et al. 2015 .) 

  وخاصة االنتحار،  معدل زيادة

 .Aguilar et al) الذكور عند

2015 .) 

  وغير المباشرة  الرعاية تصبح

  الذين ألولئك مستحيلة المباشرة

  الصحة ضعف من يعانون

 . البدنية

  األرض لرعاية العمالة  فقدان

(Sellers 2016). 

  لإلدارة الفنية المعرفة فقدان

 . الزراعية

  هيكل في التغييرات

  الديناميات/ األسرة

 االجتماعية  والشبكات

  األساسيين  الرعاية مقدمي فقدان

(Sellers 2016). 

  الرعاية لمقدمات العمل من مزيد

  أفراد يهاجر عندما يُتركن الالئي

 .األرض  لرعاية العمالة فقدان

  على الجماعية الشبكات انهيار

  الُمستخدمة المجتمع مستوى

 
  أو  كوقود،  استخدامها يمكن والتي قريب،  وقت  إلى  حية  كانت والتي الحية الحيوية  المواد إلى الطاقة  صناعة  في الحيوية الكتلة تشير  22

  أو  نباتية مواد إلى أيضا  يشير  المصطلح أن إال  حيوي،  كوقود تستخدم نباتية مواد هي الحيوية الكتلة أغلب . الصناعي اإلنتاج في
 . الحرارة أو الكيماويات،  أو األلياف،  إنتاج في  تستخدم حيوانية
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  تعولها  التي األسر عدد زيادة

  بعض  في فقط ونساء إناث، 

 (. Rao 2019) السياقات

  الشخصية   الشبكات انهيار

 (. 2020 أوكسفام) والدعم

  األطفال  رعاية عبء زيادة

 اآلخر؛ الوالد   وجود عدم بسبب 

على المعالين   اقتصار الرعاية

  )الذين ليس لديهم معيل(

 (. 2017 أوكسفام)

وحدهم من   األطفال ترك

  2020. وآخرون بات)  الوالدين

 (. 2019  الم ؛ 

كمقدمين   األطفال  انخراط

  تمت الذين األطفالك للرعاية؛

  األكبر  األشقاء قبل من تربيتهم

  المتحدة األمم  صندوق)  واألجداد

 (. 2015 للسكان

(  الرجال من معظمهم) األسرة

 ً  األجر  عمدفو  عن عمل بحثا

 ( Rao  2020 وآخرون .) 

  األسرة أفراد دخل فقدان

  للسكان المتحدة األمم  صندوق)

2015 .) 

  التحويالت تساعد أن يمكن

  على التغلب  في األسر المتزايدة

  ،  وآخرون Szabo) الضغوط 

2018 .) 

 ) المشتركة الموارد إلدارة

Rao  2020 وآخرون .) 

 االجتماعية الشبكات تقوية

 .الشدة  أوقات  في الموارد إلدارة

  القدرة عدم أو /و  فقدان

  المعارف استخدام على

  البيئات بسبب التقليدية

 المتغيرة 

  للبحث الهجرة  احتمالية زيادة

  صندوق) جديدة عيش  سبل عن

 (. 2015 للسكان  المتحدة األمم

  توفير على  القدرة  انخفاض

  غذائي نظاموتوفير /  الغذاء

  التغذوية الناحية من مناسب

  األغذية منظمة ) والثقافية

  خرون، آ والفاو  والزراعة

2017 .) 

  النباتات إلى الوصول فقدان

 (. 2016 البائعون) الطبية

  باألرض التقليدية المعرفة فقدان

(Richards and 

Bradshaw 2017 .) 

  استخدام في حدوث تغييرات

 Carr and) األراضي

Hartl 2008.) 

  لإلدارة التقنية المعرفة فقدان

  المتحدة األمم) الزراعية

2019 .) 

 

 والمجتمعات  واألسر األفراد  على على أعمال الرعاية وتأثير ذلك المناختداعيات تغير 

  الجدول من) الرعاية  أعمال على المناخ تغيرل رئيسية وضغوطات  تأثيراتمن  حددناه ما 3.3 الجدول يستخلص

  أعمال توزيع على والضغوط التداعيات هذه تأثير كيفية حول سؤال على لإلجابة أيًضا األدبيات ويختصر( 3.2

األخذ في  مع  قراءتها يجبوبالتالي . الرعاية  أعمال تنفيذ يجري التي في ظلها الظروف، كما ويلخص الرعاية

تكوين تصور ذهني حول األبعاد الجندرية لتأثيرات تغير المناخ على   كيفيةالمتعلقة ب الرئيسية السمات االعتبار

 يشعر التي المختلفة والمساحات المواقع تصنيف في الخطوة هذه أن نعتقد(. أعاله المعروضة) الرعاية أعمال

العالقات  يلتقط سياقي تحليل على  للحفاظ  قيّمة طريقة هي الرعاية  أعمال على المناخ تأثيراتب األفراد فيها

  بشكل التركيز  نطاق يوسعهذا التقسيم  فإن ذلك، إلى باإلضافةو. وأبعادها )بين تغير المناخ والرعاية( المتداخلة

هذا  باعتبارها موضوعات إضافية مهمة متعلقة ب الشاق والعمل الوقتاآلثار المتعلقة بضيق  ،ليشمل كبير

 . األدبيات  في غالبًا سائد هو كما الرئيسي، الموضوعبدالً من مجرد التركيز على   الموضوع،
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 تداعيات آثار عمل الرعاية المتعلق بالمناخ على األفراد واألسر المعيشية والمجتمعات  3.3  الجدول

 ستشعر اآلثار والتداعيات في أماكن عمل الرعاية ومساحاتها  كيف تُلمس وتُ  

  ( المرتبطاة باالمنااخ)اآلثاار  

 على أعمال الرعاية  

 المجتمع/البيئة األسر والعائالت مقدمو الرعاية كأفراد

  اآلماناااة   الاظاروف  فاقااادان

  بأعماال   للقياام  والمساااااتقرة

 الرعاية

  وتـجاـهل   اآلخرين  رـعاـيةقـيامهم ب

  المتحدة   األمم)  الشخصية  محنتهم

2019.) 

قـــدان  ـموارد  إـلى  اـلوصـــــول  ـف

 (.2020 أوكسفام)  الرعاية

ــبابية    اإلجهاد ــبب حالة الضـ بسـ

 .وعدم الوضوح

  بســــبب   األســــرة أفراد  فقدان

 .الموت/   الهجرة

(Richards and 

Bradshaw 2017).   

  والنفسية   البدنية  الـصحة  تدهور

 Ciaconi et)  األســرة  ألفراد

al. 2020.) 

  األســـــــرة   داخـــل  الـــتـــوتـــر

(Aguilar  2015.وآخرون) 

ف عــن م  اـل قـــاـئ ى  اـل وع   عــل ـن   اـل

مـــاعـي  Castañeda)  االجــت

Camey  2020 وآخرون.) 

  االجتـماعـية   الشـــــبـكات  انهـيار

 .والدعم

ر ؤـث رات  ـت ـي ـي ـغ ـت ي  اـل م  ـف ـظ ـن   اـل

  اـلـمـعرفـــة   ـعـلى  اإلـيـكوـلوـجيـــة

ــة ــدي ــاألرض؛   التقلي ــدان  ب   فق

  المادية  التحتية  البنية/    الموارد

ديم ة  لتـق   المتـحدة   األمم)  الرـعاـي

2019.) 

(  الادخال )  الوساااااائال  فقادان

 الرعاية  لتوفير  الالزمة

ــتغالل  التعرض   االتجار  -  لالســ

الجنس  والعـمل ــب  ـب ال   لكســـ   الـم

(Sellers 2016). 

 

  والعقلية   النفســـية  االضـــطرابات

ـجنـــة)   ـفي   اإلنســـــــان  ـحـقوق  ـل

 (.2019  أونتاريو، 

  الفـاو )  التغـذيـة  وســـــوء  الجوع

 (.2017 وآخرون

ـعن   اـلخـــارـجيـــة  اـلـهـجرة ـبـحثـــاً 

  عبء   زيادة  إلى  يؤدي  العمل مما

 الرعاية

 (.2019 أوكسفام)

ة  اعتالل ة   الصــــــح ــدـي   الجســـ

 .األسرة  ألفراد  والنفسية

  الغذائية،  اـستهالك المواد  تقنين

ــكل  تؤثر  التي  متكافئ غير  بشـ

 .النساء على

  بســــبب   األســــرة أفراد  فقدان

 Richards)  الموت/    الهجرة

and Bradshaw 2017). 

ــتثمار،   قلة   إلى  أدى مما  االســ

فـــاض ـخ يـــة  اـن تـــاـج روة   إـن ـث   اـل

  واـلـمحـــاصـــــيـــل   اـلـحـيواـنيـــة

  والعلف   األســــماك  ومصــــايد

  والزراعــة  األغــذيــة  منظمــة)

2016.) 

 ممـــا  الحيويـــة،   الـكـتلـــة  جـمع

ــدهور  إلى  يؤدي ــات   ت ــاب   الغ

 (.2018 موريسي)

  الاامااوارد   وإتااالف  فااقااادان

  باااأعماااال   للقياااام  الالزماااة

 الرعاية

  الفـاو )  التغـذيـة  وســـــوء  الجوع

 وآخرون(  2017

 وآخرون  Grassi الوقت ) ـشح

2015) 

  األكبر   المخاطر/   الضـغط  زيادة

  الصــــحة  اعتالل  إلى  تؤدي  التي

 األسرة  داخل  التوتر

ف عــن م  اـل قـــاـئ ى  اـل وع   عــل ـن   اـل

مـــاعـي  Castañeda)  االجــت

Camey et al. 2020.) 

ــة ــاح  قل المت ــت  ــه   الوق   للترفي

  الـمدنـية   والمشـــــارـكة  والتعليم

(Adatti et al. 2018.) 

ــة ــاح  قل المت ــة  الوقــت  ــال   للعم

ة ة/    البيئـي  Grassi)  الزراعـي

et al. 2015.) 
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  اإلنســان  حقوق  مجلس)  النفســية

 (2019  المتحدة لألمم  التابع

 العنف  خطر

شاااااح الوقت وزيادة الكادح  

 في طلب المعاش والرزق

ــحة  تدهور ــدية  الصــ  من  الجســ

 .واإلصابة  اإلرهاق  خالل

ــام    ضـــــيق للقي ــاح  المت ــت  الوق

ــاألنشـــــطــة ــدرة  ب ــدخــل،  الم   لل

ــاركة   والتعليم،   والترفيه،    والمشــ

(Grassi et al. 2015   ؛ Rao 

et al. 2020.) 

ــعف ــحة  ضــ ــدية   الصــ   الجســ

يـــة ـل عــق ــرة   ألفـراد  واـل   األســـ

(Sellers 2016). 

ة ذين  قـل ديهم  األشــــــخاص اـل   ـل

  والـتـعـلـيـم   لـلـتـرفـيـــه  وقـــت

 .والمشاركة

  إلى   عادد المحتااجين  زياادة

 الرعاية

 

ياقااادماون   قالاااة مان    عااادد 

 الرعاية

ــاء د  قضـــ   في   الوقـت  من  المزـي

ــطة   حقوق  مجلس)  الرعاية  أنشــ

ــان ابع  اإلنســـ   المتحـدة   لألمم  الـت

2019.) 

ــيق ــطة   الوقت المتاح  ضـ   لألنشـ

مـــدرة لـــدخـــل،   اـل يـــه،  ـل رـف ـت   واـل

 .والمشاركة  والتعليم، 

ـمتـــاح اـل اـلوقـــت  يـــام   ـقلـــة  ـق ـل   ـل

ال األعـم درة  ـب ل،   الـم دـخ ا  لـل   مـم

 Grassi et)  فقدانه  إلى  يؤدي

al. 2015.) 

ال  يتولى ار  األطـف   الســـــن   وكـب

ي  أدواًرا م  ـف قـــدـي رعـــايـــة  ـت  اـل

(Chopra and Zambelli 

2017.) 

  المشاركين  األشخاص  عدد  قلة

  القرار  اتخــاذفي  و  العمــل  في

 .المجتمع  مستوى على

ة ذين   األشـــــخـاص  عـدد  قـل   اـل

  أو  البيئي  للعمــل  وقــت  لــديهم

ــة)  الزراعي ــة  منظم ــذي   األغ

 (.2019  وكير والزراعة

الاامااالجاا   فااي    الاارعااااياااة 

 المؤقتة  والمخيمات

اء عرضـة    واألطفال  تصـبح النـس

 ـمن  واـلـعـنف  اـلـجنســـــي  ـلـلـعـنف

  مخيمات  وخارج  داخل  الشـــريك

  المتحدة  األمم  صــندوق)  اإلخالء

 (.2015  للسكان

ــة القســـــرـية ـبالجنس   ايضـــ المـق

 للســكان  المتحدة  األمم  صــندوق)

2015.) 

ة  اعتالل ة   الصــــــح ــدـي   الجســـ

 .األسرة  ألفراد  والنفسية

 المنزل  داخل  التوتر

ف عــن م  اـل قـــاـئ ى  اـل وع   عــل ـن   اـل

 .االجتماعي

ة  الموارد  نقص ة   والبنـي   التحتـي

 .الرعاية  لتقديم  الالزمة

الرفاه )الساااااالمة    انخفاض

 /  وجودة الحياة(

  العماال   على  الطلااب  زيااادة

 العاطفي

ة  ضـــــعف ة،  الصــــــح   النفســــــي

 Quisumbing et)  واالكتئاب

al. 2019.) 

  الوقت   إلى  الرعاية  مقدمي  افتقار

  ورفاههم   صـحتهم  لرعاية  الكافي

(Olsson et al. 2014  ؛  

Rao  ،  Mishra et al. 

2019.) 

ة  اعتالل ة   الصــــــح ــدـي   الجســـ

 .األسرة  ألفراد  والنفسية

 المنزل  داخل  التوتر

ف عــن م  اـل قـــاـئ ى  اـل وع   عــل ـن   اـل

 .االجتماعي

  للبيئـات   المفيـدة  اآلثـار  فقـدان

رفــاه المجتمع    على  الطبيعيــة

 .وسالمته

 مناقشة  3.4

  الناس برعاية المتعلق العمل وزيد من الحاجة لتكثيف القائمة المساواة  عدم أوجه تفاقم إلى المناخ تغير يؤدي

 من يقلل مما  الريفية، العيش سبل على ضغوًطا المناخ تغير تأثيرات وتضيف.  واألماكن والنباتات والحيوانات

  ،مباشر بشكلو ،ضاعفتيكما  ،المهمشة المجتمعات في  الرعاية أعمال تدعم التي العامة الخدمات وجودة توافر

 على أساس النوع االجتماعي المساواة عدم  بين العالقة   .والرجال النساء بين للرعاية   العادل غير التوزيع
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 سابقًا، أوضحنا كما ولكن، ،(Butt et al. 2020) دوريةهي مسأألة  الرعاية أعمال في دريةالجن والتقسيمات

وكأنها باتت تتم  األجر مدفوعة غير  الرعاية  أعمال على المناخ تغير تأثيرات  بأن انطباع خلق تجنب المهم من

  منخفضة البلدان في الريفية المناطقواجهتها  المناخ تغير إلى تُعزى التي اآلثار معظم إن . فريدة أو جديدةبطرق 

يعزى وما ال  مابين  التفريق أيًضا الصعب  منو. جًدا طويلة لفترةومرت بها و ،تصنيعًا األقل  والبلدان الدخل

  بما ومترابطة متعددة  بضغوط يتأثرون المناطق  هذه في الناس ألن ،من تداعيات وظواهر المناخ تغير إلىيُعزى 

  ذلك، ومع(. Jerneck 2018) الصحة واعتالل المنهجي واالستغالل والعنف الموارد  أمن وانعدام الفقر  ذلك في

  إنكار يمكن الإال انه   جديدة، خارجية ضغوًطا ليست التفاعالت  هذه بأن االعتراف فيه  يتم الذي الوقت نفس فيف

 وتزايد العيش، سبل وتضرر وفقدان متكرر، بشكل استثنائية أحداث وقوع مع مسبوق، غير التغيير معدل أن

 (. 2014 المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة)  اليومية الحياة في البيئية التحديات

 

 المناخية، التأثيرات  من للعديد الرجال من عرضة  أكثر النساء أن األدبيات ذات الصلة من كبير قدر ويزعم

البد من  ذلك، ومع. والبيئة المحيطة األسرة رعاية عن المتناسبة غير إلى مسؤوليتهن كبير حد إلى ذلك ويرجع

المجوعة   أن ( 5  ص) 1 القسم في الحظنا أوالً، . القسم  هذا في المقدمة النتائج في النظر عند بعض التحفظات

 نفس إلى تشير التيو ،األدلة القائمة على مراجعاتال من العديد على تحتوي الرمادية األدبيات منالتي أوردناها 

  بعض بتضمين  قمنا بحثنا، نتائج تقديم عندو. والرجال النساء على المناخ تغير تأثير كيفية حول واألرقام الحقائق

 األمن وانعدام الشديدة الجوية الظواهر مثل ، سلبًا بها تتأثر التي والطرق المرأة  ضعفالدارجة حول  االدعاءات

 إلى منها العديد يستندحيث . االدعاءات هذه بعض على  أدلة على عثورال الصعب منولكن  ذلك، ومع. الغذائي

  سبيل علىف. الميدانية هتعقيداتب  التجريبي البحثو والتمحيص التدقيق أمام تصمد أن  المرجح غير من  تعميمات

 ، واجهتالرجال  من الكوارث في  للوفاة عرضة أكثر النساء أن وهي كثيًرا  بها يُستشهد التي  المقولة المثال،

 ً  النساء  بأن القائلة االدعاءات فإن  ذلك، إلى باإلضافة(. Arora-Jonsson 2011) األدلة نقصمتمثال في  تحديا

 المزيد توفير أجل من طعامكميات أقل من ال تناولب ، للقيام طواعية والفتيان الرجال من عرضة أكثر والفتيات

  عند أنه نظرنا جهةمن و(. Jackson 1996)   لألدلة جدلية سيراتتف إلى تستندهي ادعاءات  األسرة، لبقية همن

  و الدراسات بنفس الكبرى المنظمات تستشهد حيث الرمادية، األدبيات في متكرر بشكل االدعاءات هذه مثل تقديم

  في الفقيرات النساء حول النمطية والقوالب األساطير إنتاج إعادة هي النتيجة فإن البعض، ببعضها تستشهد أو /

  الوضع لتبرير تُستخدم"  الزومبي حقائق"  و األساطير  هذه أن  هي الخطيرة والنتيجة. واستمرارها العالم جنوب

 يةوالمناخ الجندرية واةالحالة الالمس  الجذرية األسباب  تكريس في تساهم أن  يمكن التي التدخالت  أو/  و الراهن 

  الحذربتوخي  ننصحفإننا  ولذا ( .Doss et al. 2018  ؛ Arora-Jonsson 2011) مقاومتهادحضها و من بدالً 

 (. Lau et al. 2021 أيًضا انظر) التنمية مجال في االتجاه  ذاالوقوف في وجه هو الشديد،

 

تتمثل في والتي  والتنمية، االجتماعي النوع أدبيات بعض السائدة في ةتلك النزعة اإلشكالي تجنب المهم من ثانيًا،

 Webb) الرعاية مجال في وخبراتهن النساء بين اهتمامات الخاطئ إيجاد نوع من التجانس  الميل إلى

السياقية، فهذا   بالعوامل  وااللتزام يأخذ بعين االعتبار الجوانب المتعددة لألمر، منظور من تبني بل البد (.2015

 بالنوع المتعلقة  الرمادية األدبيات في ولكن الحالة،ممارسة في مثل هذه  أفضل التصور ينظر إليه على أنه 

متكاملة لغايات  كوحدة المرأة حول والحقائق اإلحصائيات الستخدامهناك ميل  يزال المناخ ال وتغير االجتماعي

 خطاب انتشار النسويون الباحثون ينتقدو(. Lau et al. 2021)ستراتيجي على المستوى اال التأييد والمناصرة

  البلدان في  للمرأة النمطية الصور في اللعب  إلى تميل التيوهي الخطابات  ،المناخ  تغير سرديات ي ف الضعف

 Rao ، Lawson ؛  Arora-Jonsson 2011) ومضطهدين سلبيين كضحايا وتقديمهن للغاية  الدخل منخفضة

et al. 2019 ؛ Rao ، Mishra et al. 2019  البحث من كبيًرا قدًرا أن حين فيو(. 2021  وآخرون الو ؛ 
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 التأثر بقابلية الرعاية مسؤوليات ويربط، الرعاية عمل  فيمن قبل النساء  ةالمبذول دووالجه األعباء على يؤكد

إال أن البحث، من جهة أخرى،    ،(Dah-gbeto and Villemore 2016 ؛Yadav and Lal 2018) بالمناخ

 أن يمكن( لألشخاص  المباشرة الرعاية  خاصة) التي تقدمها النساء الرعاية  أعمال  أنواع بعض أن وجد أيضاً 

  أعمال من األكبر بالجزء النساء تقوم أن اقتصاديًا المنطقي من يكون أن يمكن كما. مجزيًاخياراً واعداً و يكون

والتي من الممكن أن يتلقين مقابلها على مكانة   المحلية؛ والمجتمعات المنازل في  األجر مدفوعة غير  الرعاية

 في مقابلتهن تمت اللواتي النساءادعت بعض  المثال، سبيل علىو. النقدية غير المكافآت  من أخرى أشكالو

 امتياًزا"  األجر مدفوع غير الرعاية  عمل نيعتبر نأنه( 493 ، 2020) وآخرون  Butt أجراها حديثة دراسة

 تنزانيا، في الريفية  المناطق في النساء مع التشاركي البحث على باالعتمادو. مشرف  واجبوأنه  ،" عبئًا وليس

  للبهجة"  ومصدًرا عبئًا يمثل األجر مدفوع غير الرعاية  عمل أن وآخرون Chung  (2019,    1545) جادل

  بحدائق واالعتناء األطفال رعاية أن من إليه توصلوا ما مالحظة هنا لالهتمام المثير منو". والوفاء والرضا

وحياتية وغيرها من  بيئية مصاعب هنتمواجه عند حتى والرضا، للفرح مصادر النساء تعتبرها المطبخ

  خالل من  والفعالية التضامن  زيادة أن إال األدبيات، في ذكر ذلك يتم ما نادًرا أنه  من الرغم  علىو. المخاوف

  إلى  أدى  قد  بالبيئة، يتعلق فيما سيما ال الرعاية،  بأعمال للقيام اآلخرين( والرجال) النساء مع الجماعي العمل

 الالئي هناك سبب لالعتقاد بأن النساء وبالتالي،(. Arora-Jonsson 2013) النسائية المجموعات تمكين

تفعيل ل مساحة يوفر أن يمكن بشكل جماعي الرعاية عمل فإن  المناخية بشكل فردي، الضغوط يواجهن

 . مبتكرة حلولالخروج ب إلى باإلضافة المواجهة استراتيجيات

 

  على التقرير، هذا  في البيئية الرعاية  أعمال تضمين  عن  ندافع فإننا ،(12 ص)  2 القسم في موضح هو وكما

  منو ذلك،  ومع. استعرضناها التي األدبيات في تحديًدا دراستهالتي تمت  أحد األبعاد أن هذا ليس من الرغم 

  مدفوعة غير  الرعاية أعمال وتوزيع كمية على المناخ تغيرات تأثير التحليل المتعلق بكيفية في تضمينه خالل

  الرعاية بأعمال النساء جميع ربطي والذي الضحايا، روايات  من اآلخر الشق دعم تجنب إلى نحتاج األجر، فإننا

. التنمية مشاريع  في" تسخيره"  يتم مورد إلى  هذه المعرفة تحويل أو ،طبيعية معرفتهن تجعل بطريقة البيئية

لكن في  و ، " كوكيلة ثم كضحية المرأة"  تقدم  سردياتعن  الزمن من لعقود النسوية الدراسات تثتحد لطالماو

  اإلدارة واالستخدام القرار،   واتخاذ والرجال، النساء تصرفاتل األبعاد متعددة تفسيراتال حول المقابل دافعت

" يةالتفاوضالقوة و والسلطة ،الموارد الستخدام واليومية المعقدة الحقائقب "  تهتم التيو ،البيئية لمواردل ةالمتنوع

(Resurrección 2013 ، 34 ؛  Arora-Jonsson 2014؛ Rao et al. 2020؛ Lau et al. 2021 .) 

 

وع االجتماعي وتغير المناخ ضد التعامل مع النوع االجتماعي تجادل الكثير من األدبيات النسوية حول الن

(. وهذا  cf – Kato-Wallace et al, 2019كمرادف للنساء وتتناول بشكل متزايد أدوار الرجال ووكالتهم )

يعني في أبحاث عمل الرعاية تجنب االنطباغ بأنه على الرغم من صحة قيام النساء بمعظم هذا العمل، فإن  

الرجال ال يقومون بعمل الرعاية غير مدفوع األجر أو أنهم ليسوا مهتمين أو غير مسؤولين. وهناك بحث ليزيد 

تعقيد السيناريوهات القياسية من خالل إظهار الترابطات العميقة بين الرجال والنساء حتى في الهياكل االجتماعية 

(. وننوه هنا لتعليق روالد بأن األمثلة Clement et al. 2019 ،Arora-Jonsson 2013غير المتكافئة )

المحلية لعمل الكفاف الرجولي، كجمع الحطب في مدغشقر، يوضح أن "األعراف الجندرية تختلف من مكان 

(. وبالمثل، في 10-9، 2017آلخر، وأن أي فرضيات وتعميمات قد تؤدي إلى سياسات ومشاريع غير فاعلة" )

( أمثلة على مشاركة الرجال )وفي  2017رة في نيكاراغوا، وجدت جوندا )بحثها مع العائالت المزارعة الصغي

بعض الحاالت المسؤولية في المقام األول( المباشرة وغير المباشرة في أعمال الرعاية )كرعاية األطفال وجمع  

يد الحطب(، مع التنويه أن مشاريع التأقلم المناخي افترضت أن هذه األعمال هي مجال حصري للنساء )المز
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(. هناك حاجة للمزيد من األبحاث في كل أنحاء العالم وليس فقط في 50، صفحة 4حول هذه النقطة في الجزء  

الجنوب العالمي حول تقاطع الذكورية مع المحاور األخرى من إنتاج الرجال الذين ينخرطون بفاعلية في أعمال  

 (.2013الرعاية والذين يدعون عدم مسؤوليتهم لها )تورنتو 

 

  المناخ تغير آثار مع التكيف وكذلك على أساس النوع االجتماعي، المساواة عدم  لمعالجة المصممة التدخالت إن

 لتجنب والمتغيرة؛ وذلك المعقدة الجندرية والعالقات للهويات دقيقة صورة تستند إلى أن يجب منها، التخفيف أو

  إلقاء المهم ومن(. Webb 2015) االجتماعية الفئات بين التناقض، حتى أو المساواة،  عدم  من أكبر قدر خلق

  تجاه الديناميكيات ألن هذه العالقة قد تكون حساسة المناخ، بتغير الرعاية تأثر كيفية على ودقيقة شاملة نظرة

  كما أن  – الُمعالين السن وكبار األطفال وبين الواحدة، األسرة داخل في والرجال  النساء بين   والعالقات المتداخلة

  Butt ، وذلك وفقاً لـاآلخرين تغيير يصعب بينما الوقت، بمرور متغير ولكنه ثابتًا بعض هذه العالقات ليس

 نوًعا تتخذ الحالية المناخ تغير تدخالت من قليالً  أن األدبيات مراجعة  من يتضح ذلك، ومع(. 2020) نوآخري

 . عنه ندافع  الذي   والشامل الدقيق المنهج من
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 الرعاية   أعمال   على   المناخ   تغير   تدخالت   آثار  4

  ذلك في بما - المناخ تغيرالمتعلقة ب تدخالتل ل  والمحتملة الحالية اآلثار تقيّم التي األدبيات القسم هذا يستعرض

  النوع تجاه الحساسية مشكلة أوالً  حيث نستعرض بالنقاش . الرعاية أعمال على - والمشاريع السياسات

 البارزة التدخالت أنواعتأثير  مدى بفحص نقوم  ثم. هذه التدخالت وتنفيذ تصميم على تؤثر ألنها االجتماعي؛

وكذلك تؤثر في تغيير العادات الجندرية السائدة وإيجاد عادات جديدة وكذلك  الرعاية،  أعمال وتوزيع مقدار على

  تغير لتأثيرات ستجابةاال إلى المناخ تغير سياسات سعتولقد  تغيير عالقات القوة داخل إطار النوع االجتماعي.

  االنبعاثات من للحد التخفيف سياسات تسعى حين في التكيف، استراتيجيات خالل  من األول المقام في المناخ

  نماذج"  هي  والتخفيف التكيف لتحقيق المصممة المختلفة والمشاريع االستراتيجياتإن . )المسببة لتغير المناخ(

  تغير بشأن السياسات صنع لفهم حيوي أمر نقدي بشكل فحصها فإن لذاو ،( 2004 موس" )المناخية لسياسةلهذه ا

 .المناخ

 

 تهدفو. رفاه اإلنسان وسالمته على المناخ تغير  تأثير من للحد المبذولة الجهود إلى المناخ مع التكيف يشيرو

  التنمية في والمساهمة المناخ تغيرأمام  هشاشتها وضعفها تقليل على المجتمعات مساعدة  إلى التكيف استراتيجيات

، كما تتمثل أحياناً في صورة الريفيةفي المناطق  لتوفير مصدر رزق مشاريع شكل منها الكثير يأخذو. المستدامة

 الذكية والزراعة  والمياه، البيئي النظام وإدارة الصحة،  مثل المجاالت من مجموعة تتوزع على  مجتمعية نشطةأ

 ً   عن الناجمة األضرار مع التأقلمو التكيف على الناس  الرامية إلعانة اإلنسانية المساعدات أن ثبتوقد . مناخيا

أن   كيفBradshaw  (2010 ) يوضح المثال، سبيل علىف. وتداعيات جندرية  عواقب لها  ، هي األخرىاألزمة

وهذا   المحلية، مجتمعاتهن إلصالحالرامية  لمساعدات هن المستهدفات بتلقي ا األحيان من كثير فييكن  النساء

 .23عليهن   الواقع العبء تفاقم إلى في نهاية المطاف يؤدي األمر

 

 تم .منه إزالتها أو الجوي الغالف  في الدفيئة غازات انبعاثات من الحد  سياسة إلى المناخ حدة من التخفيف يشير

  االحتباس غازات انبعاثات  خفض على البلدان  لمساعدة المناخ تغير حدة من  للتخفيف استراتيجيات تصميم

 أنظمة تغيير مثل الدخل،  منخفضة الزراعية البيئات في لها الترويج يتم التي التخفيف ولكن طرق. الحراري 

 زيادة مثل( المشتركة الفوائد أي) واالجتماعية البيئية الفوائد بين تجمع أنها على عادةً  إليها يُنظر األرز، تكثيف

  منو(. Jones 2020  ؛(Andrea 2018  الدفيئة غازات انبعاثات وتقليل المياه استهالك وتقليل الغذائي األمن

 الغابات إزالة  عن الناتجة االنبعاثات من هو مثال "الحد االجتماعية العلوم أبحاث من الكثير اجتذبت التي األمثلة

  في الريفية المناطق في  للقرويين الدفع طريق عن الكربون ائتمانات توليد وهي برامج تهدف إلى. وتدهورها" 

 من ه،نفسالوقت   فيهذه البرامج،  تخفف أن  المتوقع من وبالتالي الغابات، على للحفاظ الدخل منخفضة البلدان 

 
  بمعالجة  أيًضا  تعلق ت  اإنه. )أو هكذا يفترض أن تكون(  والتخفيف التكيفعلى  ال تقتصر المناخ تغير سياسة  أن ندرك أن المهم منو  23

  الخسائر قضايا   بتضمين (32 ص) 3  القسمفي   قمنا لقدو. الضعيفة  الريفية المجتمعات من العديد  منها عانيت  التي  واألضرار الخسائر

  تغير لتدخالت دراستنا  في ندمجها  لم ولكننا  والبيئية، المباشرة وغير المباشرة الرعاية  إلى الحاجة تزيد قضايا   هاأن وكيف  واألضرار،
 . المناخ
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 Bee and Sijapati Bassnett ؛Westholm and Arora-Jonsson 2015) الفقر من وتحد المناخ تغير

2017 )24. 

 المناخ   بتغير المتعلقة التدخالت  تصنيف  4.1  الجدول

 السياسة  نوع التدخل  مثلة على بعض هذه المشاريع أ

  طهي  مواقد) متجددة  طاقة فعالة، خشبية مواقد

  جدران ،( حيوي  وقود   الشمسية، بالطاقة تعمل

 .26)منزل خامل(  سلبي منزل ،25ترومب 

  إزالة عن الناتجة االنبعاثات من برامج الحد

 وتدهورها الغابات

  الوقود استخدام من الحد

 .األحفوري

 .األمطار مياه تجميع

 .الغابات  على الحفاظ

  زراعة تكثيف أنظمة

 . األرز

 المناخ  تغير  آثار من التخفيف

  انبعاثات من الحد إلى تهدف

بالوعات   وتعزيز  الدفيئة غازات

 .التصريف 

  مقاومة أكثر الحساسة بنباتات النباتات استبدال

 . الحرارة درجاتو  للصدمات

 .األخرى الزراعية والتقنيات الري تقنياتتوفير 

 .الساحلية السدود أو األنهار رفع

  يةالمناخ معلوماتتوفير ال) المناخية الخدمات تقديم

 (. الزراعية  السياقات في الطقسمعلومات حول و

 . المبكر  اإلنذار أنظمةتوفير 

ً  الذكية الزراعة  . مناخيا

  دفاعاتوضع أنظمة 

 .لفيضاناتل

 .والقدرة  المرونة تعزيز

  مخاطر من الحد

 .لها التأهب/الكوارث 

 المناخ  تغير  مع التكيف

  هشاشة من الحد إلى يهدف

  والبشرية الطبيعية النظم

  المناخ تغير آثار وضعفها أمام

 المتوقعة  أو الفعلية

(Verbruggen 2007). 

 

 

 

 

 

 

 
ضمن مخططات األمم المتحدة في هذا   الوحيد  المثال  توتدهورها ليس الغابات إزالة عن  الناتجة  االنبعاثات من إن برامج الحد  24

  ويرجع  ، على أساس النوع االجتماعي المساواة  لتبني  النسائية الجماعات قبل من لضغوط تعرضت ألنها فريدة حالة لكنهاو السياق. 
   ومنظمة (النسائية  والتنمية البيئة  منظمة  مثل) النسائية والمنظمات البيروقراطيات في  النسويات مشاركة إلى  جزئيًا  ذلك في  الفضل

  إزالة عن الناتجة  االنبعاثات من الحد إن مشاريع (WOCAN).  النساء المؤتلفات من أجل التغيير في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية

  االجتماعي النوع تجاهلت التي النظيفة،  التنمية  آليات عكس  على) تشير في الواقع إلى النوع االجتماعي  وتدهورها مشاريع الغابات 
  تغير خبراء بواسطة وتدهورها الغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات من الحد مشاريع حول األبحاث من الكثير إجراء  تم وقد (. تماًما
مألوف لنا   وهي مثال ...المناخي والعمل االجتماعي النوع حول  واألكاديمية الرمادية  األدبيات في  كبيًرا  مكانًا تحتلفهي   لذلكو. المناخ
 .بالطبع

  الجدار بين  عازلة هواء فجوة لتوفير الخارج من  بزجاج ومغطى الداكن باللون مطلي أسمنتي جدار عن عبارةجدار ترومب:   25

  في  صغير ثقب يسمح حيث ألعلى،  وترتفع كثافته تقل الشمس،  ضوء  بواسطة  الهواء فجوة  في الهواء تسخين يتم عندما. والتزجيج
  تهوية  فتحة عبر الغرفة من برودة أكثر هواء  تدفق في الالحق الضغط  انخفاض يتسبب. الغرفة إلى  الساخن الهواء بتدفق  العلوي الجدار
  إلى  الجدار  عبر يمر الذي الساقط الشمس ضوء من الحرارية الطاقة  الجدار  يمتص  ذلك،   إلى باإلضافة. الجدار أسفل  من بالقرب
 لجدارا هذا يسمح.  الشمس غروب عند الداخلية الغرفة إلى األولى الشمس أشعة من الطاقة تصل بحيث  بناؤه يتم ما عادة. الغرفة

 . أيًضا الليل  أثناء  للطاقة مصدًرا  يوفر مما الحرارة، " بتخزين"   الترومب
 . تقليدية تدفئة  أي دون الحرارية   الراحة يضمن مسكن أي  للطاقة،  منخفض استهالك  ذو مسكن هو"  السلبي"  الخامل  المنزل 26
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 المناخ  تغير تدخالت  4.1

يمثل قضية سياسات تتعلق بالبيئة الفيزيائية الحيوية، وأنه يجب   ،بينما ظهر تغير المناخ باعتبار أنه كان، وال يزال

مسألة النوع   االتجاه نحو حلها من خالل الحلول التقنية، فقد تحول صنع السياسات البيئية بشكل متزايد إلى

 ARORA-JONSSON). .برامج الجارية بالفعللصالح ال االجتماعي، وغالبًا لحشد الدعم من المانحين وغيرهم

النوع االجتماعي بعدة طرق في سياسات تغير المناخ، ومع ذلك نادًرا ما لقضية تعبئة عملية التمت ولقد  (2014

 .ARORA-JONSSON 2011; BUTT ET AL) ل الرعايةاعمبأالمتعلق بُعد التناولت هذه السياسات 

مقاربات السياسة أن تلعب دوًرا مهًما في مقاومة أو إعادة إنتاج العالقات غير المتكافئة  لومع ذلك، يمكن ل (2020

وتقسيم أعمال الرعاية، خاصة عندما تكون على استعداد لمعالجة القيود المؤسسية على أساس النوع االجتماعي، 

 PEARSON 2004; MÍNGUEZ 2012; COOK ET AL. 2019; ARORA-JONSSON) واالجتماعية

 المتعلقة األدبيات  في التحديد وجه على الرعاية حول األبحاث من نسبيًا القليل هناك أن حين في. و(2014

  ما في نفكر القسم هذا في فإننا المناخ، تغير لتدخالت الجنسانية الطبيعة على معظمها ويركز المناخية، بالتدخالت

 . وبيئاتها والمجتمعات واألسر  بالفرد يتعلق فيما الرعاية  أجل من العمل هذا نتائج تتضمنه

 

  عدم أو والبرامج السياسات تعامل كيفية ساحق بشكل االجتماعي والنوع المناخ ببرامج المتعلقة األدبيات تنتقد و

على   الحياد بين  النوع االجتماعي تجاه الحساسية راوحتعلى أساس النوع االجتماعي. وقد  الرعاية مع  تعاملها

  ولكن كفئة الجنس أخذ  إلى اإلطالق، على التحديد وجه على النوع إلى يُنظر ال   حيث ،أساس النوع االجتماعي

  داخلة،والمت ةمعقدبعاد الاأل تجاهل وبالتالي ،(نساء - رجال) الثنائية الفئات  إنتاج إعادة أو /و بالنساء معادلته

 اآلثار بعض عن  عامة لمحة 4.2  الجدول يقدم. والمرأة الرجل بين العالقات تنظم  التي القوةب المتعلقة بعادواأل

 .أدناه بالتفصيل نتابعها والتي الرعاية، أعمال على االجتماعي للنوع المراعية غير المناخية للتدخالت السلبية
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 الرعاية  أعمال على المناخية  للتدخالت  السلبية اآلثار  على   أمثلة 4.2  الجدول

 السياسة  نوع التدخل  أمثلة   الرعاية  أعمال على السلبية التأثيرات

 سابقًا التي استخدمت الهامشية أن األراضي

 الغذائية لتوفير مصدر رزق،  لزراعة المحاصيل

األمر الذي يترك  الحيوي،  للوقود اآلن ستستخدم

ً  تأثيراً   . المرأة  رعاية أعمال على سلبيا

  مواقد - المتجددة الطاقة

  منخفضة/  الشمسية الطهي

 .التأثير

 الوقود محاصيل زراعة

/   البنزين محل لتحل الحيوي

 . الديزل

  الوقود استخدام من الحد

األحفوري من خالل 

استخدام الطاقة المتجددة  

 .والوقود الحيوي

 

 تغير آثار من التخفيف

 المناخ 

  من  الحد إلى تهدف

  غازات انبعاثات

 وتعزيز الدفيئة

 .التصريفبالوعات 

 وتقليلها،   المشقة المنزلية من التخفيف إلى تهدف

 بمشاركة مصمم غير) النساء تستخدمها ال ولكن

 (. واهتمامهم المستخدمين

  وال أو تحمل الديون؛  المستخدمون تكبده  يستطيع ال

 . الوقت بمرور  والصيانة اإلصالح كيفية يعرفون

  الكفاءة،  عالية حطب مواقد

 خزانات سماد،  صناديق

 . جافة مراحيض مياه، 

 قنيات البيئية الت

 في الرجال عمل على المفروضة القيود تؤدي

  لتعويض - للنساء الرعاية أعمال  زيادة إلى الغابات

 . العيش سبل كسب فقدان

  انبعاثات من مشاريع الحد

  الدفيئة/ منتجات غازات

 الخشبية  غير الغابات 

 الحفاظ على الغابات 

  عاتق على وتقع أكثر عمالة تتطلب الجديدة المهام

 .النساء

  وضع دون التي تصمم واالستراتيجيات التقنيات

  إلى تؤدي االعتبار،  في النهائيين المستخدمين

ً  الذكية اعتماد الزراعة تصلح أو   ال ولكنها مناخيا

 .مع النساء تتماشى

النباتات الحساسة   استبدال

  مقاومة أكثر بنباتات

  ودرجات للصدمات

 الحرارة. 

  والتقنيات الري توفير تقنيات

 .األخرى الزراعية

 . الديدان وزراعة التسميد

 . مناخيا الذكية الزراعة

 

 المناخ  تغير مع التكيف

  من  الحد إلى يهدف

  الطبيعية النظم هشاشة

وضعفها   والبشرية

 المناخ تغير آثار أمام

 . المتوقعة أو الفعلية

  ذات االجتماعية التباينات التدخالت تتجاهل هذه

 إنتاج وتعيد  الناس،  عيش سبل تشكل والتي الصلة، 

الرعاية على أساس النوع   في أعمال الالمساواة

 . االجتماعي

حمالت التعليم والتوعية  

 اإلعالمية 

  المعلومات خدمات

 ( CIS) المناخية

 

  التقنيات بسبب المتزايد العمل من الكثير يقع

  عمل من يضاعف  مما النساء،  تقعا على الجديدة

 . الرعاية

 توزيع إعادة دون هي الجندرية كما العالقات تظل

 . الرعاية ألعمال

  في والقدرة المرونة تعزيز 

 المحلية  المجتمعات

 في إدراجهن من بعض النساء استفادت بينما

  سياسات إال أن الخشبية،  غير المنتجات أسواق

  اجتماعية  سياسة أي غياب في  ذلك تفعل التخفيف

  النساء بها تقوم التي الرعاية بأعمال تعترف

 .بالفعل

مدفوع   العمل  من وتيرة المشاريع عندما ترفع

فإن   الرعاية،  أعمال من تقلل  ال ولكنها األجر، 

ً  عمل يوم المرأة تتحمل  . مضاعفا

  االندماج إلى النساء سعت

  الوطنية األسواق في

  المعنية بالمنتجات والدولية

 غير الخشبية،  يةالزراع

  سياسات من وذلك كجزء

  المناخ،  حدة من التخفيف

  الرجال استخدام  تقيد والتي

 . للغابات

 التمكين االقتصادي 
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  هذه التدخالت من تضرراً  األكثر األشخاص عمل  تدعم التي الرعاية مسائل تجاهل إلى المناخية التدخالت تميل

  التفاوتات  تفاقم إلى تؤدي المناخ بتغير المرتبطة الضغوطات  أن إلى األبحاث وتشير. النساء وخاصة ذاتها،

 الجديدة المساواة عدم أوجه تفاقم إلى وتؤدي تتكاثر أن يمكن التي المناخ تغير تدخالت وكذلك الحالية،

(Westholm and Arora-Jonsson 2015 .)محايدة  أنها على المصممة السياسات على هذا وينطبق  ً   جنسانيا

 اآلثار لدراسة لالهتمام مثيرة نتيجة هناك ذلك، على عالوة. التحديد وجه على النساء تستهدف التي تلك مثل

  في االجتماعي النوعالبعد المتعلق ب معالجة من الرغم على  أنه  وهي الواقع  أرض على  للسياسات البرامجية

  تكون أن يمكن الواقع أرض على المناخية التدخالت على المترتبة اآلثار إال أن ،دون غيرها السياسات بعض

 معالجة لكيفية قوة  أكثر تحليل من الدعوة إلى( 88  ص) )6 القسم في ) ما ورد في إلى  هذا يقودنا. للغاية متشابهة

  معالجة إلى تحتاج التدخالت أنواع جميع أنفكرة  عن  لدفاع، وكذلك االمناخ تغير سياسات في االجتماعي النوع

 .األجر مدفوع  غير  رعايةال عملل اإلشكالية السياقاتو والعالقات األساسية البُنى

 

 المناخ  تغير  تدخالت في  الجندري الحياد 4.2

اعتماد   إلى وتميل الجنسانية، المحايدة إزاء مسألة النوع االجتماعي االختالفات المناخية التدخالت تتجاهل

  من  كل إلى يُنظر ومن زاوية تقليدية،. أن ذلك هو القاعدة باعتبارالجنسين،  متكافئة بين وغير مهيمنة عالقات

. التقنية  والحلول الطبيعية العلوم مناهج خالل من تحقيقها يجب حيوية مادية تدخالت أنهما على والتكيف التخفيف

  بالتأثيرات  المتزايد االهتمام من الرغم  علىو (. Deering 2019 انظر) ثانوية االجتماعية العلوم كانتولقد 

ً  المتمايزة ً  اجتماعيا  لتعزيز السوق وآليات  التقنيات على  التركيز في السياسات استمرت فقد المناخ، لتغير وجنسانيا

 نهج في  الحال هو كما التكيف، تدخالت في ذلك مالحظة ويمكن. الكربون عزل أو اإليكولوجي النظام خدمات

 .الغاباتعلى    ظا حفالو التخفيف، استراتيجيات في وكذلك مناخياً، الذكية  الزراعة

 

ً  المحايدة المناخ سياسات كما تميل . المناخية للتدخالت نتيجة ينشأ الذي للعمل المتزايد العبء تجاهل إلى جندريا

التكيف ضمن   باستراتيجيات  جنسانيًا فيما يتعلق محايد نهج نحو االتجاه لهذا مهمان تأثيران هناك يكون ما وغالبًا

 أعمال الرعاية، وهما على النحو التالي: 

 

ً   عمالً  تتطلب التيو )المترتبة على التدخالت المناخية( الجديدة المهام أن معتبر  بحث يُظهر أوالً، في  تقع ،مكثفا

بهن، والتي يقمن بها   الخاصة الرعاية ألعمال امتداد بمثابةهذه المهام وكأنها   وتعتبر. النساء عاتق على  العادة

  إلى يؤدي  مما والرعاية، العمل عبء من المناخ  تغير  تدخالت بها تزيد التي الكيفية إلى االنتباه دون  أصال،

 وغانا  أوغندا في أجريت التي األبحاث في ذلك مالحظة يمكنو. المناخية  برامجال  على اإلقبال انخفاض

ً  الجديدة المهام أن يبدو  حيث وبنغالديش  المناخ، مع التكيف برامج من اً جزءوهي مهام كانت  ،تتطلب عمالً مكثفا

  في النساء أشارتوقد  (. Jost et al. 2016) النساء عاتق على تقعوكلها مهام  الديدان،  وزراعة التسميد مثل

  إلى  الباحثون وخلص. الزراعية ممارساتهن لتغيير مثبط كان بمثابة عامل المتزايد العمل هذاأن  إلى البيئات هذه

على أساس النوع  القائمة  األدوار ضمن رئيسي بشكل تحدث أنها يبدو الزراعية الممارسات في التغييرات أن

ً  الذكية الجديدة  الزراعة ممارساتال من بدالً  ،االجتماعي   غير األدوار تنظيم إعادة من تمكن التي ، ومناخيا
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  المنزلية األعمال في للوقت، والفتيات النساء استخدام إلى االنتباه يجبو. نوع االجتماعيعلى أساس ال المتكافئة

 (. Deering 2019 ، 23) اليدوي للعمل مقدمات يُعتبرن حيث األنشطة  من وغيرها األجر  مدفوعة غير

تصميم هذه  في صوت المشاريع تستهدفهم الذين النساء، وخاصة المحليين، للسكان يكون ما نادًرا ثانيًا،

  ، 2018) وآخرون Bryanيشير  كماو. للمشاركة الالزمة المعلومات إلى أيًضا النساء تفتقر ما غالبًا. التدخالت

  الوقود عن بعيًدا التحول تعزيز أجل من الجديدة التقنيات على تعتمد التي التكيف استراتيجيات أن لىإ  ،(424

 والتخطيط، التصميم مرحلة أثناء للتكنولوجيا النهائيين المستخدمين تفضيالت  مراعاة عدم إلى تميل األحفوري

  عن المختلفات النساء واحتياجات تفضيالت وتتباين. التكنولوجيا تلكل هؤالء تبنيمدى  على بدوره يؤثر مما

 حسب المصنفة البيانات  على القائمة الدراسات أظهرتفقد  . األسرة داخل الجنسانية ألدوارهن نظًرا التكيف

 يتم عندما أو التكنولوجيا تصميم عملية عند االعتبار  فيالجندرية  الفروق تؤخذ ال عندما أنه نوع االجتماعيال

 جيد بشكل تعمل ال للمناخ الذكية التقنيات فإن األحيان، من كثير في يحدث ال ما وهو الزراعية، لألسر تقديمها

 FAO and  ؛Bryan et al. 2018، 418 ؛Beuchelt and Badstue 2013 ؛Doss 2001) لهم بالنسبة

CARE 2019 .) 

 

 ال حيث المناخية،  المعلومات لخدمات الجنسانية إزاء النوع االجتماعي الطبيعة المحايدة المقاربات وتتجاهل

  إلى الوصول إلى االفتقار  أن اعتبار يمكنو. المعلومات إلى الوصول األحيان من كثير في النساء تستطيع

   Straasson و  Sandström   كل من عمل أشاروكما . الرعاية أعمال  على مهمة آثار له والموارد المعلومات

  األصول إلى األسر  وصول بين صلة وجود إلى المناخية المعلومات خدمات استخدام بشأن تنزانيا في (2017)

  الذين األسرة  أفراد عدد زاد كلما أنه كما وجدا. المناخية المعلومات أساس على  اإلجراءات واتخاذ اإلنتاجية

 ال قد  المرأة أن  من الرغم  على أنه يعني وهذا.  األسرة قبل من استخدامها احتمال زاد المعلومات، إلى  يصلون

 محصوالً  تزرع متى مثل) العيش بسبل متعلقة قضية بشأن األسرة في القرار التخاذ النهائية السلطة تكون

  إلى ويؤدي. األسرة  داخل التفاوض عملية في دورهن يعزز المعلومات على النساء حصول ضمان فإن ،(معينًا

  إلى افتقارهن"  وكذلك المعلومات  إلى النساء صولإن عدم و .المعلومات على بناءً  األسرة تصرف احتمالية زيادة

  ديناميكيات تجاهل وكذلك تجاهل دورهن في السياق األسرييشير إلى ( Jost et al. 2016" )التكنولوجيا  ملكية

  االعتبار في تأخذ  ال مناخية  استراتيجيات النساء تتبنى أن  المحتمل غير من يجعل التجاهل هذا . األسرة في القوة

 . بهن الخاصة  الرعاية  أعمال أيًضا

 

 تظهر فعلى سبيل المثال،  .الرعاية أعمال على مهمة آثار لها المناخ حدة  من التخفيف تدخالت وكذلك فإن

  أجل من الغابات  على الحفاظ إلى الرامية وتدهورها الغابات إزالة  عن الناتجة االنبعاثات من الحد برامج دراسات

أو الحد من االنباعاثات  المناخ تغير مسائل حول المناقشات في محدودة كانت النساء  مشاركة أن الكربون، عزل

الحد من   مشاريع من  مشروًعا 23  لـ دولية  دراسة وقد وجدت(. Peach-Brown 2011) الغابات.والحفاظ على  

 قد المرأة وجودة حياتها  رفاه أن االنبعاثات والحفاظ على الغابات وغيرها من المشاريع المناخية األخرى

المصلحة أو   أصحاب من يُعتبرن لم النساء ألن وهذا غالبًا المشاريع، تقديم منذ القرى في بالفعل تراجعت

  أثرت الجديدة البرامج ألن جديدة، تفاوتات تخلق المشاريع هذه حيث كانت. الجديدة البرامج  في األطراف المعنية

  يشاركن ولم البرامج لهذه ثاقبة نظرة النساء لدى يكن لم ولكن الموارد، إلى وصولها وإمكانية المرأة عمل  على

انظر ) أعاله المذكور البحث في الحال هو وكما. 27( 2015و آخرون،   (Larson ةاإلدار أو القرار صنع في

 
 ركز. الثانوية البيانات لجمع االستطالعات واستخدمت والنساء،  الرجال  من كل مع مركزة جماعية مقابالت الدراسات أجرت  27

 من ُطلب .  للغابات  والنساء الرجال  استخدام كيفية على  وكذلك المجتمعي،  القرار  صنع في المشاركة  تصورات على النساء  استطالع
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 المرأة لسياقات تجاهل هذه البرامج أن يتخيل أن للمرء يمكن (،2016وآخرون  Jost المثال، سبيل على

 من كبيراً  جزءاً يشكل  األسرة داخل   والرعاية اإلنتاجي عملهن توزيع على تؤثر التي القوة عالقات ومجموعات

 . المشكلة

 

 بأساليب امتصاص واالتجار السوق آليات على دائًما، ليس ولكن من حدة المناخ تعتمد غالباً، التخفيف جهودإن 

 الجهات من  مجموعة دائًما تضم  الدخل منخفضة البلدان في التنمية ومشاريع خطط نوأل. الكربون ومعاوضته

 المانحون لعب لقدو. المناخ برامج الحديث عن مع كبير بشكل المشاركة هذه ادت دز ا فقد الدولة،  خارج الفاعلة

أصحاب   وخاصة ،(الدولي أو الشعبي المستوى على سواء) الحكومية غير والمنظمات والبيروقراطيون الدوليون

. " المناخية التجمعات ( مفهوم " 2016)  Arora-Jonsson ، وهو ما أطلق عليه مهمة أدواًرا   الخاصة، المصالح 

 من التخفيف مشاريع فإن  التدخالت، هذه تمول  التيو األرضية الكرة شمال في الفاعلة  والجهات للبلدان بالنسبةو

  الكربون تراكم تقليلعن  مسؤوليتهمبتوجيه المتعلقة  التكلفة لموضوع فعاالً  حالً توفر  هذه الكربون انبعاثات

 البعيدين نوالمشتري نالمستهلكي اختيارات تؤثرو . العالمي الجنوب إلى ،الصناعية التنمية من سنوات عن  الناجم

  إلى ألشخاصا  وصول إمكانيةعلى و ،اليومية القرارات على  األرضية  الكرة شمال في الكربون بشأن اعتمادات

 الناتجة االنبعاثات من  الحد  إلى برامج وبالنظر. األرضية الكرة جنوب في الدخل منخفضة البلدان  في الموارد

 لتعطل نظًراو.  معيشتهم في الناس عليها يعتمد التي الغابات فإن هذا يستتبع عزل ،وتدهورها الغابات إزالة عن

  المجتمعو المنزل  كل من في  الرعاية أعمال على  سلبية آثار له هذا فإن اليومية،ومزاولة األنشطة   اإلنتاج أنشطة

 ( 2016وآخرون.   (Arora-Jonsson المحلية البيئة و

 

 الجنساني فقط التقسيم يتجاهل ال المشاريع هذه مثل في إزاء النوع االجتماعي  الحياد  أن  الدراسات أظهرت وقد

  والتشابكات والنساء الرجال بين والترابط العميقة المتبادلة العالقات أيًضا يتجاهل بل الرعاية،  ذلك في بما للعمل

  إزالة  عن الناتجة  االنبعاثات من الحد  برامج تأخذ لم المثال، سبيل وعلى. والرعائي اإلنتاجي لعملهم المختلفة

  عمل  على  مباشر تأثير لها  التي والبرامج السياسات أن االعتبار بعين والبرامج المناخية وتدهورها، الغابات

  في ليندي منطقة في  واضًحا هذا  وقد بدا.  والرعائي اإلنتاجي المرأة عمل  على هائلة آثار أيًضا لها  الرجال

عيش التي   سبل فقدان عن للتعويض النساء على الضغط  زيادة إلى الغابات وعزلها تطويق أدى حيث تنزانيا،

  أراضيهن قطع من الغذاء إلنتاج عليهن أكبر ضغط هناك وكان. الغابات من عملهم في كانت متاحة للرجال

  أو قارعة الطرق  على  الشاي بيع مثل أعمال  تولي  إلى  اضطرارهن عن البعض كما تحدث الصغيرة، الزراعية

  االعتبارات الجندرية، على القائمة ألدوار الرجال ونظًرا. األسرة دخل  فقدان عن للتعويض  المحلية األسواق في

  فيما كبير بشكل النساء  على الضغط ازداد وبالتالي طة،األنش هذه من بالعديد القيام  للرجال  المناسب من يكن لم

 (.Arora-Jonsson et al. 2016) اإلنتاجي والعمل الرعاية  من بكل يتعلق

 

 في سيما وال الرعاية،  أعمال يقمن بمعظم النساء فإن ،(5Rs)إلطار عمل الراءات الخمس  وبالعودة مرة أخرى

 المناخ، فضالً عن غياب سياسات أساس النوع االجتماعي في العمل على بتقسيم اعتراف   وفي ظل عدم المنزل،

 
  القرية قرارات في  والتأثير للمشاركة  بتصورهم المتعلقة  البيانات من سلسلة على التصويت النسائية التركيز مجموعات  في المشاركين
  تنفيذ وبعد قبل والمشاركة الرفاه لتقييم شروط أربعة استخدم الباحثون.  للغابات وضع القوانين أو القواعد الناظمة  ذلك في  بما واألسرة، 

الناظمة   القواعد  وضع في قوي  بدور تحظى المرأة  أن( 2. القرية في القرار  صنع في  قوي صوت  للمرأة  يكون أن( 1: البرنامج وهي 

ً  نهًجا تتخذ المبادرات  أن( 4 ؛ الرجال من أكثر أو القدر  بنفس  الغابات موارد تستخدم النساء أن( 3 ؛ بالغابات المتعلقة   واضًحا جندريا

 . وتدهورها، والحفاظ على استدامتها الغابات إزالة عن الناتجة  االنبعاثات من الحد  تجاه



 

 الرعاية وعالقتها بالتغير المناخي   57
 

  إلى  الوصول إلى افتقارهن هذه العوامل مجتمعة، إلى جانب) القرار واتخاذ التصميم عمليات  في المرأة تمثيل

  من ا النوعفإن هذ الرعاية عليهن، أعمال أعباء تقليل من بدالً  أنه يعني ، فإن هذا كله(والتكنولوجيا المعلومات

  الرعاية  أعمال توزيع في الضمنية التفاوتات وبالتالي تدوم. إلى تكثيف هذه األعباء الواقع، قد تؤدي في المشاريع

 .الحاالت هذه مثل في تتغير أن من بدالً 

 

 الجندرية  الرعاية سياقات وتجاهل لنساءل النوع االجتماعي  مساواةتحقيق      4.3

 التعامل في فشلت بينما الجنسانية وأخذها بعين االعتبار، االهتمامات تضمين إلى المناخية التدخالت بعض سعت

  هذه إن مثل. جذورها  من الالمساوة معالجة في فشلت  أو /و القوة عالقات من كمجموعة االجتماعي النوع مع

أومعالجتها في  الرعاية،  أعمال في الالمساواة معالجة على التدخالت هذه قدرة  على  خاصة آثار لها التحركات

 المشاكل  من نوعين جدناووقد . الرعاية  مقدمي عمل وظروف حياة على المناخ لتغير السلبية اآلثار ضوء

 . التدخالت هذه في النوع االجتماعي ظهور بطريقة المتعلقة

 

  ، الرجال تجاهل وبالتالي النساء، على أساس النوع االجتماعي لصالح المساواة  ممارسة هي األولى المشكلة

 المثال، سبيل علىو. المتنوعة الرعاية  سياقات تجاهل مع للتدخالت الرئيسية  األهدافهن  النساء بحيث تكون

 االجتماعي النوع يكون عندما حتى أنه إلى  Westholm and Arora-Jonsson (2015) كل من  أشار

  إال أنه يجري المناخ، سياسات تركيزاهتمام و محطللدخل هي  المدرة واألسواق األنشطة في المرأة وإدماج

األخرى الناتجة عن التدخالت المناخية، والتي في   اآلثارتجاهل  وكذلك الرعاية،  مجال في  المرأة عمل تجاهل

 تميل ذلك،  إلى باإلضافةالتي تؤديها النساء. و الرعاية  أعمالإضافية على   أعباءنهاية المطاف سوف تظهر ك

 كماوذلك  ،  والمرأة الرجل بين والتداخل الترابط تجاهل إلى  من حدة المناخ، والتخفيف التكيف اتيجياتاستر

 .أعالهسبقت اإلشارة 

 

وفي   والنساء، الرجال  النوع االجتماعي كمعارضة ثنائية بين مع التعامل إلى في الميل الثانية، فتتمثل أما المشكلة

 الميم، مجتمع القائمة على هذه الثنائية، بما في ذلك أفراد غير االجتماعي النوع تجارب الوقت نفسه، تجاهل

 إنتاج  إعادة يتم ما غالبًا هناو. المجتمع مخرجات تشكل والتي للسلطة، المتداخلة األبعاد  من العديد إلى  باإلضافة

 .انتقاد دون الجنسانية واألدوار والنساء الرجال  عن المتجانسة غير المفاهيم

 

 بين للسلطة المتقاطعة األبعاد ذات للعالقات االجتماعي التنظيم يعني أنه على  النوع االجتماعي  أخذنا إذاو

  للجندر حساس غير  أو إشكالي فهم لديها المناخية  التدخالت من العديد فإن  والنساء، الرجال من مجموعات

  خالل من المرأة تمكين على المقاربات هذه من  العديد تعمل(. 2018وآخرون.  Bryan المثال، سبيل علىانظر)

 فيها تعمل التي األكبر الجنسانية القيود تجاهل إلى تميلإال أنها  أهميتها، رغم ،وهي أنشطة االقتصادية، األنشطة

نتاج  اإل  أعمال  وأ الرعاية على مستوى أعمال سواء ،أعبائهن تضخيم ، ينتهي األمر إلى وبالتالي النساء

(Westholm and Arora-Jonsson 2015.) 
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 التكيف مجال في العاملة المنظمات معظم قبل منمحل دعم ومناصرة  يه النوع االجتماعي  مراعاة إدماجإن 

 وهو ،العالمي للجنسانية وتغير المناخ التحالف يعملو. األرضية الكرة جنوب في حدته من والتخفيف المناخ مع

  النسائية والمنظمة ،(UNEP) للبيئة المتحدة األمم وبرنامج ،(UNDP) اإلنمائي المتحدة  األمم برنامج أنشأها هيئة

 واتخاذ ،المناخ تغير سياسةكل من  في الجنساني المنظور مراعاة تعزيز علىيعمل  ،(WEDO) والتنمية للبيئة

 الدفع باتجاه فإن ذلك،  ومع(. LEG 2015 ،  28 انظر) النهج هذا  العتماد البلدان دعم، وكذلك يعمل على القرار

  ،الجندرية األخرى الرعاية سياقات وتجاهل النساء استهداف إلىفقط  ينتهي ما  غالبًا الجنساني المنظور مراعاة

 .في هذا السياق استثناءً  ليست المناخ  وإجراءات سياساتوبالتالي فإن 

 

 كطريقة  النساء، وذلك تستهدف التي والحلول 28البيئية التقنيات حول تتمحور ما المناخية غالبًا إن التدخالت

 الوقت نفس وفي المناخ تغير تعالج أنها لىإلى هذه التدخالت ع يُنظر أي، : لجانبينيرضي ا وسط حل لتحقيق

 الكربون، انبعاثات من التخفيف تدخالت أن يُظهر Gay-Antaki (2020) عمل  لكن. المرأة ومكابدة كد من تقلل

  ، منها أو دون ذلك المستفيدينسواء بالتشاور والنقاش قليالً مع  العالمي الشمال في ابتكارها يتم ما غالبًا التيو

 بناء مواد يمناخ مشروع قدم المثال، سبيل على المكسيك، فيف. وإهمالها تجاهل هذه التدخالت يتم ما غالبًافإنه 

 ، وذلك بهدفمنزلية وحدائق جافة، ومراحيض مياه، وخزانات سماد، وصناديق فعالة، خشبية مواقد لعمل

 التقنيات، نيحبب كن  إذا عما سئلت النساء عندماو. المنزلي للعمل الالزم الوقت تقليص طريق عنالنساء  مساعدة

، البيئية التقنياتهذه  من أيًا تستخدم امرأة  أي أن يبدو ال ، الواقع في ولكن ،" رائعة إنها نعم،"  هنمن العديد أجابت

اقتصار هذه التدخالت  و النساء، لحياة الكافي غير  الفهم بأن Gay-Antaki يجادلوهنا   المياه. خزانات باستثناء

  في  ساهمكل هذا  ،(التقنيات هذه تثبيت المساعدة في الطرف الذي يتوقع منه هم  الذين ) الرجال تجاهل مع عليهن

 .المشروع  حول مشوهه رسائل يصالإ

 

المناخية  المشاريع في  المرأة عمالةعلى  االعتماد تمCorson  (2015 ) و  Wang كينيا، من آخر مثال وفي

ً تعويضأن يتلقين  دون  خفض، وكذلك آليات لفعالة طهي مواقد النساء تستخدم أن المفترض من كانوقد . كامالً  ا

  في تتمثل كبيرة مشكلة  هناك تولكن كان. للتداول  قابلة  افتراضية سلعًا ذلك بعد أصبحت والتي الكربون، انبعاثات

  ومما. الكربون تعويضات وإنتاج قياس في صعوبةإضافة إلى مواجهة   ،قداموعلى ال المتسق غير النساء اعتماد

صاحب حق هو نفسه  عادة ما يكون االنبعاثات  من الحد لتكنولوجيا األصلي المالك  أن حقيقة األمر تعقيداً  زاد

  المنظمات إلى التخفيضات ملكية نقل تمي ،من قبل صاحبه الموقد شراء بمجرد أنه يعني وهذا. التخفيضات ملكية

 بعض إدخال أثناء بأنه الباحثون يجادلو. األوروبي المطور إلى تنقلها بدورها والتي المحلية، الحكومية غير

 لتعويض المحّسنة الطهي  مواقد فإن ،الالزمة والعمالة ،المنبعث  الدخان ومستوى الطهي، وقت على التحسينات

 المزيدهمشت  ، ولكن في المقابلالعالم شمال في لمستثمرينا ثروةفي  تراكًما المطاف نهاية في شكلت الكربون

 Corson  (2015 .)و Wang الريفيات الكينيات النساء من

 

  رعاية عمل أعباء الواقع في تغير قد التي اليومية العوامل لفهم حيوي أمر السياق فهم  أن إلى األمثلة هذه تشيرو

 المتجاوزة ، الفاعلة  الجهات أن كيف تُظهر  فإنها  ذلك، على  عالوة(. Gay-Antaki 2020) األشخاص

ً  ،المحلي السياق في للموجودين بحيث يتم   معينة، سياقات وفق الرعاية أعمال ترتيب إعادة في تؤدي دوراً ضمنيا

 
  البيئية التقنيات فهم  ببساطةيمكن   ذلك،  ومع. تماًما  مختلف بشكل العلماء ويستخدمه  رنانة كلمة " البيئية  التقنيات"   مصطلح أصبح  28

  يلحق الذي الضرر لتقليل  والكيميائية والفيزيائية البيولوجية العمليات تستخدم وعمليات ممارسات شكل  في تكنولوجية  تدخالت أنها على

 (.  2018وآخرون Haddaway المثال   سبيل على انظر) للمجتمع  يمةق  ذات خدمات وتقديم بالبيئة
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  جوانب وتحليل  معرفة في النقص هذاإن . عليهم  هي تؤثر الذين األشخاص حياة عن  الكثير معرفة دون  غالبًاذلك 

 .يةالمناخ سياساتال في خطير نقص هو المناخية تدخالتالمرتبطة بال  الرعاية

ً  وثمة  يدرسون ( الذين2019وآخرون. )  Acostaعمل في  جانب مختلف آخر ألهمية السياق، بدا واضحا

ً  مشاريعلل  أوغندا في المحلية البيروقراطيات استيعاب أن اإلشكالية   دراساتهم تظهرإذ . الزراعية الذكية مناخيا

  العالقات تحدي على القدرة وعدم اإلحجام المشكلة تتمثل في  ولكن ،السياق حول المعرفة إلى االفتقارفي  تيسل

 Opuko and دراسة  أيًضا انظر)  .والرعايةفيما يتعلق بالنوع االجتماعي  المتكافئة وغير اإلشكالية

Glazebrook (2018 دراسةو غانا في  للزراعة Mersha and Laerhoven's (2016 في الغابات حول 

  تشدد التي السياسات  أن(  2019وآخرون. )  Acostaكما وجد(. مماثلة استنتاجات إلى توصلوا الذينو ،إثيوبيا

  في  صداها يتردد بطريقة تُترجم أن إلى تميلالمشاريع الزراعية الذكية مناخياً  في  الجندري المنظور إدماج على

 المحلي والمنطق األعراف مع بالتماشي والبيروقراطيين السياسات  لواضعي تسمح ذلك  ومع ،الدولية الخطابات

  في لألصول المتكافئة  غير الملكية أن  الواضح   من كان حين فيو. الرعاية مجال في مساواةالالحالة  يملي الذي

 اقترحتها  التي الوصفات فإن للمرأة، المتكافئ  غير الرعاية ل اعمأ في مركزية مكانة تحتل الزراعي القطاع

 تقديم وبالتالي التعليم، سياسات مجال  في الجندرية دواراألب التوعية على كبير حد  إلى تركزت المحلية  اإلدارات

تتبنى فيه   الوقت الذي فيف بالتالي،و. ذات صلة تمييزية وأنماط أخرىبنيوية   مجاالتتمهيدية حول  خلفية

ً  اً منظور يستبطن اً خطاب يبدو ما والمشاريع السياسات   إلى يؤدي تنفيذ هذه السياسات والمشاريع  إال أن ،جندريا

  تبنى الحاالت، هذه وفي(. 64. ص) التالي  الفرعي القسم في نوقشت) الجندرية النمطية القوالب استمرار

مفهوم النوع  ةاغيصوالذي يعني باختصار،  ،" التهجين الوصفي"  اإلداريون البيروقراطيون ما يمكن تسميته

  الحكومات لتمكينوذلك   ؛السياسات ةعاصنفي  وإدماجها عامة مصطلحات ضمن( والرعاية) االجتماعي

  النظام على  نفسه الوقت في الحفاظ معيدمج البعد المتعلق بالنوع االجتماعي  خطاب تبني من التنمية ومنظمات

  رغم ذلك، على الضوء  تسلط( 2019) وآخرون Acosta قضية  أن  ذلك، من واألهم. الراهن المحلي االجتماعي

  تطوير يتم مكن لول ،إداري مشروع كهدف مناقشتها تمتوالتي  على أساس النوع االجتماعي مساواةالال حالة

 . اإلدارة مستويات من مستوى أي في  كاف   بشكل اللغة هذه

 

  الكبرى، الصحراء جنوب أفريقيا بلدان في المناخي التكيف في حول العاملين المنخرطين استقصائية دراسة  وفي

 يؤدي ما غالبًا النساء )وحدهن بالتدخالت والمبادرات المناخية(  استهداف أن( 2018. )وآخرون Bryanوجد 

 في المبادرات هذه مقاومة إلى يؤدي أن كما يمكن على أساس النوع االجتماعي، المساواة مبادرات تهميش إلى

  تعمد إلى أن قبل مجتمعي دعم واحتضان إلى تحتاج  المناخية التدخالت ويجادل الباحثون بأن. المجتمعات بعض

 يشارك بأن وبالتالي فهم يوصون. النساء بهذه التدخالت  استهداف خالل من الجندرية المساواة  عدم معالجة

  تعمل أن ينبغي به،  القيام يجب ما على إجماع هناك يكون أن وبمجرد المشروع، تصميم في كامل بشكل المجتمع

  قاعدة سيتطلب هذا  بأنThompson  (2014 )و Carr ويجادل. والنساء جنبا إلى جنب الرجالمع  البرامج

 حتى كاف   بشكل  تناولها يتم لم والتي المنهجية، االبتكارات إلى باإلضافة األدلة من وصارمة موسعة تجريبية

 . المناخ وتغير االجتماعي  النوع أدبيات في اآلن

 

هذه، مثل  التخفيف برامجو. من حدة المناخ التخفيف برامج سمات من سمة  أيضا  هو المرأة على  التركيزإن 

  قطع من والحد الغابات على الحفاظ إلى  تدعو ،وتدهورها الغابات إزالة  عن الناتجة االنبعاثات من الحد برنامج

 الغابات، من األخشاب لفقدان داعيات السلبيةتال تعويض أجل ومن. للذكور مهنة كبير حد وهي إلى األشجار،

 الغابات  إزالة عن الناتجة االنبعاثاتفي برنامج الحد من  الحال هو كما) الوطنية المناخية السياسات وجهت
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  على الضوء مسلطة الخشبية، غير الغابات منتجات في المرأة مشاركة إلى اهتمامها( فاسو في بوركينا وتدهورها

 وتمكين الفقر، من والحد الكربون، عزل : ، وذلك في مجاالتالمعنية الجهاتاآلفاق التي ترضي وتُنجح كل 

 بعمل وتحديداً  ،النوع االجتماعيب االهتمامكما أن . الخشبية غير المنتجات أسواق في جهاإدما  خالل من المرأة

 المانحينأمام  فيما برنامجهن على الشرعية ضفىي - البيئة رعاية نسميه ما غالبًا والذي - الغابات في المرأة

 (. Westholm and Arora-Jonsson 2015) الدوليين

  

التي تمارسها المرأة أحياناً ضمن عملها في  الرسمية( )غير البيئية  الرعاية  أعمال على التركيز هذا أدى وقد

 األسواق إلى لالنضمام عليهن الضغط إلى المناخية...أدى  البرامج الخشبية، والمنبثقة عن الغابات غير منتجات

 وعملهن تحكماً بوقتهن أقلتجعل النساء  الحالفإن هذه  األبحاث، أظهرت كماو. الدولية  السلع بسالسل ترتبط التي

 األفقرالطرف  يستطيع ال حيث ،المجتمعات في أكبر اجتماعي تمايز إلىكذلك  ؤديت أن ويمكن ،ومواردهن

(.  Elias and Saussey 2013 ؛Elias and Arora-Jonsson 2017) النشاط التجاري من االستفادة

العمل في    ، بما في ذلكوالعالمية المحلية األسواقفي  بعملهن لالنخراط النساء لجلب ولةالمبذ الجهودكما أن 

  بيئاتهن بشأن القرار اتخاذهي جهود تترافق مع  الغابات غير الخشبية في إطار البرامج االنتخابية، منتجات

 السياسة غيابولكن في ظل  . العالمي المستوى إلى  أيًضا ولكن الوطني المستوى إلى فقط ليس تجارتهنب  نتقالاالو

 الغابات، في اإلنتاجية واألنشطة  الرعاية أعمال مسؤوليات فإن وسياقاتها، المرأة بأدوار تعترف التي االجتماعية

 Westholm and Arora-Jonsson) وسلبية جندرية بطرق دمجها إعادة  يتم والمنزل، المجتمع في وكذلك

2015.) 

 

 تمكينها ال تعني بالضرورة الدخل  وزيادة للمرأة االقتصادية  فإن المشاركة النسويون، االقتصاديون أظهر وكما

 والتي السوق، على  القائمة النماذج  أن كيف أوضحواحيث . الرعاية عن عاتقها أعباء تقليل أو األسرة داخل

 الطبيعة االعتبار في تأخذ ال الدخل، وتوليد من حدة المناخ التخفيف ومشاريع سياسات من العديد إليها تستند

 المعايير المتعلقة مثل" سوقية غير بمعايير تُنظم السوق أنظمة  داخل األدوار"  أن  أي لألسواق؛ الراسخة 

 Harriss-White) واألقدمية والعمر والعرق والطائفة والطبقة إزاء النوع االجتماعي االجتماعية األعرافب

1998 ، 201.) 

 

 

  أعمال الرعاية الالمساواة على أساس النوع االجتماعي في تعزيز: الثنائية والمناهج الجندرية النمطية القوالب

  في المناخ مع  والتكيف االجتماعي النوع حول األكاديمية المؤلفات بعض  وكذلك الناقدون، الباحثون يدعي

 األساطيرب التي تعج للنساء مبسطةال طراأل المناخية طافحة بكثير من السياسات أن  الريفية، السياقات

  والفرص الضعفجوانب  تغفل كما، بالمكان الخاصة المختلفة المرأة احتياجات كذلك تغفلو ،تواالفتراضا

  ؛  Arora-Jonsson 2011 ؛ Carr et al. 2016 ؛ Carr and Thompson 2014 المثال، سبيل على انظر،)

Nelson and Stathers 2009 ؛ Onta and Resurreccion 2011  ؛ Doss et al. 2018 .)هذه تسلطو 

النوع  تقاطع خالل من مرأة تتشكلكونها ا تجربة ولكن  وحدوية، فئة لسن النساء أن على الضوء األدبيات

.(  إلخ اإلقامة، ومكان نس،والج والعرق، واألقدمية، والعمر، والطائفة، الطبقة، مثل) أخرى فئات مع االجتماعي

 أيًضا األدبيات من المجموعة هذه وتكشف. المختلفة األنشطةوفق و مختلفة سياقات في تتحول أن كما ويمكن

 عند وهي صورة الرجل، من للبيئة ومناصرة رعاية أكثر أساًسا أنهاب مرأة عن ال النمطية الصورة زيف
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على أساس النوع  المساواة طريق في تقففإنها  ، البرامج واإلجراءات المناخية للمرأة استهداف لتبرير استخدامها

 . (2021وآخرون.   Lau)  االجتماعي

 والطقس المناخ معلومات المعنية بتوفير) المناخية للخدمات في دراستهم ،(2016)وآخرون   Carr وقد خلص

 فعالة مناخية خدمات وتنفيذ تصميم أن  إلى  خلصوا السنغال.. في المتفاوتة وتأثيراتها( الريفية السياقات في للنساء

 المجموعات قدرة وتعزيز المساواة، لتحقيق األهمية بالغ أمر على أساس النوع االجتماعي  الفوارق تراعي

 لصدماتوفاحصة على ا في بنظرة سريعة حتى وأضافوا أن أنه. المناخ تغير مع التكيف على  المختلفة

  مجموعات هناك أن ظهرمن منظور النوع االجتماعي، ي المجتمع  في اإلنسان رفاهية على تؤثر التي والضغوط

  المهم األمر أن وأشاروا إلى . أنفسهن النساء بين أيًضا  ولكن والنساء، الرجال بين فقط ليس الضعف، من متباينة

 بكثير أعلى معدالت لديهن خاصة بذلك، معدات دون الحيوانات ربيني الالئي الشابات أن حقيقة هو خاص بشكل

 .واإلمكانيات وضعال نفس في السن كبيرات النساءمقارنة ب الغذائي األمن انعدام من

 

 ،التكيف برامج من كجزء ،المناخية المعلومات خدمات تصميم عند ،دريةالجن ألدوارل الثنائي النهج يتجاهلو

  على ذلك في بما - الناس في كسب معاشهمونتائج  قرارات تشكل التيو ،الصلة ذات االجتماعية االختالفات

 في الريفية المناطق  في المثال، سبيل علىف(.  Carr et al. 2016) النوع االجتماعي الحصر ال المثال سبيل

  أرملة، متزوجة، مطلقة،) للمرأة االجتماعية  الحالة أنHolvoet (2016 )و van Aelstكل من  وجد تنزانيا،

  تكن لم بطريقة التكيف استراتيجيات إلى  الوصول على المرأة قدرةب وذات صلة  حيويةمسألة   كانت( عزباء

 والمتمايزة التفاضلية والمصالح  ،" النسا"  فئة داخل  بالتنوع االعتراف إلى الحاجة على ويشدد الباحثان. للرجال

 .المناخي بالتكيف يتعلق فيما للمرأة

 

  هذه أن  إلى يشير أنه  إال ذاتها، حد في الرعاية مسألة يتناول ال أعاله المذكور العمل من الكثير أن  حين وفي

 وفي المختلفات، النساء هؤالء بها تقوم التي الرعاية  أعمال على مباشر تأثير لها سيكون المختلفة المخاوف

  مختلفة ومسؤوليات أدوار على المتباينات النساء دور يقتصر وال. بينهن بوضوح يتباين الرعاية عبء فإن الواقع

  ومشاريع سياسات حول دراساتهاضمن  افتراضها في Gonda (2017 ) توضح كما ولكن، بالرعاية، يتعلق فيما

على   مساواةال الحاالت  إنتاج عيدت أن يمكن ،النساء تقدمها التي الرعايةأعمال  جميع فإن نيكاراغوا، في المناخ

 أنهن  على وفقها النساء تصنفي تال كيفيةأن ال إلى االنتباه تلفتو. الرعاية أعمال في أساس النوع االجتماعي

  أعمال من كبير بقدر أيًضا يقومون الرجال  أن حقيقة تتجاهل ،يةالمناخ سياساتال اهتمام نقويستحق ضعيفات

  المناخية البرامجفإن    أعاله، نوقشت التي االجتماعي النوع تجاه المحايدة التدخالت مثل تماًما وهكذا،. الرعاية

من   المختلفة العمل أنواع وبين من جانب والنساء الرجال بين الترابط تجاهل إلىتميل  أيًضا النساء تستهدف التي

 .جانب آخر

 

  من ،(الرعاية/  اإلنجاب) والمرأة( اإلنتاج )  الرجال  بين للعمل  الصارم التقسيم فرضية  إلى  الميل جانب وإلى

 الجنس وثنائيي المثليين تجارب إزاء المقابل والصمت الراسخة، المتجانسة غير  بالتفاعلية  االعتراف أيًضا المهم

  حاجة هناك(. Weerawardhana 2018 ؛ Mason 2018) وممارستها التنمية سياسة في جنسيًا والمتحولين

  السياسة مبادرات في القاعدة هي المغايرين الزوجين عائلة  اعتبار  على المترتبة اآلثار في للتشكيك بها معترف

 يشير. (Butler 2017, 271)" العائلية؟ الروايات تلك يتبعون ال الذين لألشخاص يحدث ماذا: " المناخية

Gaard (2019) والمتحولين الجنس وثنائيي المثليين على المناخ تغير تأثيرات يتناول بحث وجود  عدم إلى 
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ً  تحوالً تحقق  لن المناخية التدخالت أنإلى  مشيراً  ،جنسيًا   المثلية رهاب  معالجة في فشلت إذا جندرياً نوعيا

ً  المتحولين ورهاب الجنسية   أي  نجد لم لألدبيات، مراجعتنا فيو. صريح بشكل همحقوق تضمين في أو جنسيا

  ريفية مجتمعات في يعيشون الذين األشخاص بهؤالء الخاصة  الرعاية أعمال وتجارب احتياجات حول مناقشات

  لتغير الجنسانية التأثيرات حول األكاديمي النسوي البحث أن يبدوو. األرضية  الكرة جنوب في  الدخل منخفضة

  ، المثال سبيل على ، انظر) والمنخرطين فيها المناخية السياسات صانعي مثل الموضوع  هذا عن صامت المناخ

Lau et al. 2021.) 

 

 

 ملخص  4.4

 المشاكل إنتاج  إعادة علىل متع المناخية التدخالتف ،جديدة ليست القسم  هذا في  المشار إليها والتحديات المشاكل

 صنع وعمليات االجتماعي، النوع تجاه الثنائية المناهج مثل الماضي،  في التنمية استراتيجيات بها ابتليت التي

 أشار كماو. المعلومات إلى  المرأة وصول من تحد التي والبيروقراطية المؤسسية والحواجز ،المتفردة القرار

Chant  (2008)، وبالتالي فإن  . لهن التنمويةمما تقدم  أكثر التنمية أجل من العمل على  النساء تُجبر ما غالبًاف

  ،المناخ تغير حل  إلى تهدف بطرق النساء للعمل تعبئة المناخية التدخالت تتضمن عندماهذه الحلقة تبقى مستمرة 

 . المرأة حياةمن  نحسّ تُ  ال ولكنها

 

 مراعاة زيزبتع المكلفين المشروع مسؤولي  من للعديد  شاقًا أمًراكان  االجتماعي نوعال يراعي نهج اعتمادإن 

 تراوحتفقد  ناقشنا،سبق وأن  كماو(. 2019 ، وآخرون أكوستا) المناخية  التدخالت في الجنساني المنظور

ً  الفروقهذه  وتجاهل  الحياد فكرة  من الجندرية، الفوارق تراعي ال التي المناخ مشاريع  في االستثمار إلى تماما

التي   األجر  مدفوعة غير  الرعاية وأعمال اليومية بحياتها المتزامن االهتمام دون للمرأة االقتصادية األنشطة

ً غائبال يزال  المناخ برامج في مقدميها اهتمامات وتمثيل الرعاية  أعمال  بقيمة االعترافإن . تبذلها . كبير حد إلى ا

  أعمال  عن اليومية لمسؤولياتهم مماثل فهم دون االقتصادي تمكينهم على التركيز فإن بهم، االعتراف يتم عندماو

 .تهميشهم تفاقم إلى  يؤدي أن  يمكن األجر مدفوعة غير  الرعاية

  

 تقليلكذلك و تعويض، دون ولكن  المرأة عمل زيادة إلى المناخية قد تؤدي فإن المشاريع األدبيات، تشير وكما

 البحث من سنوات على   شاملة نظرة فإن ذلك،  على عالوةو . مواردهن بشأن القرار  عملية اتخاذ  في هنحقوق

  رعاية عمل  من الحد إلى تهدف التي البيئية  للتقنيات حاجة هناك يكون في الوقت الذي قد أنه التنموي تظهر

فمن غير   الشاريع، تصميم في مشاركتهن وضمان حياتهن فهم بدون أنه  أيًضا  إأل أنه من الواضح المرأة،

 .االستراتيجيات أن تنجح هذه المحتمل
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  المراعي   المناخي   والعمل   النوع االجتماعي عدالة   5

 ألعمال الرعاية 

على أساس النوع  مساواةالال حالةل استجابة أكثر المناخ تغيرقة بلالمتع تدخالتال بجعل متزايد التزام هناك

 هدف المثال، سبيل على انظر،) المرأة اهتماماتمن   اقتراب هذه التدخالت الغالب في يعني مما ،االجتماعي

 العلمية األدبياتوقد أشارت (. على أساس النوع االجتماعي المساواة: المتحدة لألمم  5 رقم المستدامة التنمية

  حتياجاتمع ا التدخالتومواءمة  ،تهابقيم  الصريح  االعتراف ولكن  ،إلى موضوع الرعاية الهدف بهذا المرتبطة

  ذلك، من  وبدالً  كون موضع تركيز واهتمام.تنادراً ما  ...الرعاية  أعمال في مساواةالال  من الحدأو  ها،مقدمي 

 المتعلقة التدخالت سياق فيو. النشطة والمشاركة الدخل  توليد خالل  من المرأة تمكين  زيادة على التركيز ينصب

.  وقادرة على الصمود مستدامة مجمعات سكنية لتطوير  فعالة أداة أنه  على المرأة تمكين إلى يُنظر المناخ، بتغير

  تغيير أو تعزيز على المهيمنة التمكين استراتيجياتفإن قدرة  ،على أساس النوع االجتماعي  العدالة إلى بالنظرو

النوع   على أساس الرعاية  مجال في العمل في المساواة  عدم  ذلك في بما المرأة، لتبعية الجذرية األسباب

 (.2015 إلسون  ؛  2016 تشانت ؛ 2017 ريستريبو ارتوف) موضع شك االجتماعي هي قدرة ما زالت

 

ً  عادلة مناخية حلوالً "  النسوية المنظمات تعتبره ما بمناقشة نستهله القسم،  هذا  أنها حيث من" عادلة" أي ": جندريا

  ثم. والفتيات  بالنساء تضر التي، و(األبويةب التي تتسم) القائمة العادلة غير الهياكل في تحول إحداث إلى تهدف

 اآلثار من بالحد  تبشر أنها يبدو التي للتدخالت واألمثلة الموضوعات  من مجموعة األدبيات هذه من نستخلص

  والمسؤولية ،عام بشكل الرعاية  مجال في العمل  في المساواة عدم حالة  على ، والسيما آثارهاالمناخ لتغير السلبية

 تطبيق خالل من االستخالص الجوهري هذا تحقيق يتموس. خاص بشكل الرعاية  أعمال عن  للمرأة المتناسبة غير

  في كما هو موضح) الرعاية  عمل في مساواةفي حالة الال نوعي لتحويل (5Rs)الراءات الخمس  عمل إطار

  ضمن رعايةألعمال ال أو المساند مراعيال  نهجالب نعنيه مال المفصل شرحال من  يمكننابحيث  ،(2.3  الجدول

 . المناخ تغير إجراءات

 

 " من ناحية النوع االجتماعي العادلة المناخ حلول"  5.1

وذلك لمضافرة  ،المناخية الطوارئ حاالت معالجة كيفية حول الدولية  المناخية  السياسة في  واسع جدلثمة 

 المالية األزمات  أو الدخل في التفاوتات تعميق بما فيها األخرى، الكبرى األزمات لمعالجة ما يبذل مع الجهود

 المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة تستخدمو. كورونا فيروس جائحة عن الناجمة العالمية والصحية

 مفهوم المتحدة األمم وكاالت من العديد)الراءات الخمس(، وكذلك  الخامس التقييم تقرير في  المثال، سبيل على)

.  الدفيئة غازات من الحد  طريق عن المناخ تغير  من للتخفيف اإليجابية اآلثار إلى لإلشارة" المشتركة المنافع" 

  فائدة له الكربون أكسيد ثاني انبعاثات لتقليل الكهربائية سياراتعلى ال الشامل االعتماد  فإن المثال، سبيل علىو

  من "الحد برنامج في الحال هو كما أو ، الهواء تلوث بسبب المرتفع الوفيات عدد تقليل في تتمثل مشتركة

مترتبة  مشتركة  فائدة  أنه على المرأة تمكين إلى يُنظر  كان  ثحي ،وتدهورها"  الغابات  إزالة عن الناتجة االنبعاثات

-Westholm and Arora) من خالل منتجاتهن غير الخشبية من الغابات. العالمية األسواق في على إدماجها

Jonsson 2015 .)(  2016)  للمرأة المتحدة األمم هيئة تضع المناخ، وتغير االجتماعي النوع مجال فيو

 تغير وإدارة بين كل من النوع االجتماعي المساواةمن خالل تحقيق  للتنمية المشتركة الفوائد لتعظيم"  استراتيجية
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 ،باريس اتفاق هدافأ لتحقيق" الجندرية المساواة لتسخير"  المحتملة المشتركة الفوائد تقريرها يحددو." المناخ

 المتحدة األمم  هيئة" )القادمة السنوات في للبحث نشًطا مجاالً  سيكون...  التآزر  لتحسين"  طرق إيجاد أن ويقترح

 منافع د تولّ  عندما الجندري للمنظور مستجيبة المناخية البرامج تُعتبر ،مله بالنسبةو(. 17  ، 2016 للمرأة

كدح  وتقليل ،للدخل   المدرة الحرجية  ة الزراع في المشاركة مجاالت في سيما الو للمرأة، واقتصادية اجتماعية

 (. 2016 للمرأة المتحدة األمم هيئة)  والطاقة العمالة توفير  تقنيات إلى  لوصولل ةجيت ومشقة العمل كن

 

 تجاه مناسبة حساسية أو استجابة وجود  عدم النسوي البحث فقد انتقد ،(50 ص)  4 القسم في اإلشارة سبقت وكما

 الريفية المناطق في المناخ تغير مع التكيف أو /و التخفيف إلى تهدف التي التدخالت في االجتماعي النوع

  المنح  في المشتركة المنافع مفهوم في الشك من  درجة أيًضا هناكو. األرضية  الكرة جنوب في  الدخل منخفضة

 نحو الميل ذلك إلى  الموجه االنتقادات من الشك هذا ينبعو. المناخ تغيرالموجهة لدراسة  النسوية  الدراسية

  كونها من بدالً  المناخية، اإلجراءات في والفعالية الكفاءة لتحقيق كوسيلة وتأطيرها ،الجندرية المساواة استغالل

 غير المنتجات في عملهن من واالستفادة ،الرسمية األسواق في النساء إدماج تصوير تمحيث . ذاتها حد في غاية

بعداً معاصراً  يضفيو للغاية المنشودة، وصولهن من يزيد أنه على ،المناخية السياسات وثائق في ،الخشبية

 إلى االنتباه يتم ال  لكنو. األسواق عن  عزلتهن بسبب النساء تهميش يتم حيث للعمل التقليدي التقسيموتحديثياً على 

 مماثلة درجة  توجدكما (. Westholm and Arora-Jonsson 2015، 195) األسواق خارج اإلنجابي عملهن

 النساء مصالح" حماية"  على المناخية التدخالت  قدرة في أمل، خيبة هي ربما لنكون أكثر دقة،  أو الشك، من

 اآلثار من الضعيفة الفئات حماية الحكوماتفقد كان متوقعاً من  ،2010 عام " كانكون"  اتفاقية منذو. المهمشات

 الجندرية المساواة جادمإ لضمان عدد من األمور  استخدام تموقد . السوق يحركها التي للسياسات السلبية

  إزالة  عن الناتجة االنبعاثات من ببرنامج الحد المرتبطة المناخية، بما في ذلك تلك التدخالت في المرأة ومشاركة

  من الحد تدخالت معظم فيف ،Bee Sijapati Basnett  (2017) يجادل كماو وتدهورها، وغيرها. الغابات

  أنها على على أساس النوع االجتماعي المساواة مع التعامل يتم ،وتدهورها الغابات  إزالة عن الناتجة االنبعاثات

  الواقع أرض على  غاية منشودة أو معنى ذات نتيجة  وليس عنه، اإلبالغ يجب" بيروقراطي  التزام" و ،فنية مسألة

 تسعى إلى إحداث أنها تدعي التي ، بما فيها تلكلتدخالتبقولهم إن ا  ذاتها، النقطة  آخرون يرددو. وبشكل دائم

 يجب كمتغيرالجندرية  المساواة  عدم تضمين في صراحة تفشل ،القائمة االقتصادية الهياكلنوعي في  تحّول

 (.Acosta et al. 2019 ؛  Deering 2019) جذوره من معالجته

 

 المجتمعات من المتراكمة التجريبية األدلة مع  جنب إلى جنبًا الحالية، للممارسات  النقدية التحليالت هذه إن مثل

عدالة من منظور النوع "  أكثر المناخية التدخالت جعلالتي من شأنها  المبادئ تطوير في ساعدت قد  المحلية،

 التدخالت تكون أن يكفي الو. (مشهوداً )بمعنى تحقق تغيراً  " في مجال النوع االجتماعي تحويلية"  أو" االجتماعي

  أو 29"والتحريك النساء إضافة" مجرد  يعني ذلك  نوكأ ه،ءإزا " حساسة"  حتى أو االجتماعي للنوع" مستجيبة" 

  .(Bee and Sijapati Bassnett 2017) المعتاداالجتماعي على النحو التقليدي  النوعمعالجة  في االستمرار

 األسبابفي ( Westholm and Arora-Jonsson ، 2018) جذريًا تغييًرا بل المطلوب أن تؤدي هذه التدخالت

 .على أساس النوع االجتماعي المساواة لعدم والثقافية واالجتماعية والسياسية المادية

 
بمعنى أن االستجابة للنوع االجتماعي ال تعني مجرد اإلدماج الكمي للنساء وفقط، وكأنها مسألة عدد. وفي التعبير عن رفض تلك   29

األمر يماثل إضافة السكر إلى كوب الشاي أو القهوة  الفكرة ونقدها استخدم تعبير "إضافة النساء والتحريك" في صورة تشبيهية وكأن 
 وتحريكه. 



ام ورقة معلومات بحثية أوكسف                                                                                                            66  
 

الذي تعده   تقريرها ، وذلك في" يالجندر التحول" تعريفا لمصطلح  ،(Tovar-Restrepo) ريستريبو توفار تقدمو

  خالل من: "حيث يتحقق التحول الجندري وفق تعريفها النسائية، والتنمية البيئة منظمة في عملها ضمن

 العالقات تغيير خالل منو إيجابية؛ تنموية مداخيل  لتحقيق مركزيًا بُعًدا باعتباره االجتماعي بالنوع االعتراف

 بين المتوازنة  المشاركة وضمان الموارد؛ في والتحكم المشتركين السلطة  وتعزيز المتكافئة، غيرالجندرية 

المنظمة النسائية للبيئة والتنمية  تسعىو(. 18-417  ، 2017") المرأة تمكين يدعم الذي القرار صنع في الجنسين

  تغير تخطيط  في التنفيذ موضع األفكار هذه وضع إلى المماثلة الحكومية غير والمنظمات  WEDO)المستدامة )

  عن الناتجة االنبعاثات من "الحد برنامج من كجزء تطويرها تم التي تلككو بالسياسات، المتعلقة واألنشطة المناخ

  لمنظمة تقرير يعتمدو .(CARE 2010; Westholm and Arora-Jonsson 2018)وتدهورها"  الغابات إزالة

"  للمناخ االجتماعي النوع تغير  مع التكيف"  مشاريع تطوير كيفية حول توصيات  لوضع مماثلة مبادئ على " كير " 

 (.Deering 2019 ،  4" )السلطة وهياكل المتكافئة غيرالجندرية  العالقات"  أساسي بشكل تغير التيو

 

 صنعالمتعلقة ب( المعايير أو) المبادئ  أهم من مجموعة ( WGC) والنوع االجتماعي المرأة ولقد أرست وحدة

  من مجموعة وهي، وهذه الوحدة المناخ سياسات سياق فيمن منظور النوع االجتماعي، وذلك  العادلة السياسات

  30 من  يقرب ما ، وتضمالمناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية  فيالمنضوية  المصلحة أصحاب

(.  WEDO) المنظمة النسائية للبيئة والتنمية المستدامة ذلك  في بما دولة؛ 60 من  أكثر تمثل) وبيئية نسائية منظمة

 المساواة ستجعل التيو ،المتحدة األمم مستوى على التغييرات تعزيز هو العالمي العمل لفريق الرئيسي الهدفو

  المرأة وحدة قام ، 2015 عامال منذو. المناخي عملفي ال مركزية المرأة وحقوق على أساس النوع االجتماعي

سنوية حول تقديم  جوائزت ومنح ،المحلية المناخ تغير مبادرات عن حالة دراسات بجمعوالنوع االجتماعي 

  تأثيرات تحمل مثلى  ممارساتمتضمنة  تدخالتالوحدة  تعتبره ما أي  ،" االجتماعي للنوع  عادلة مناخية حلول" 

 ،التقنية  المناخية  الحلول: هي فئات ثالثة  الجائزة على   وتتوزع  – النوع االجتماعيو المناخ على إيجابية

  في للبت المستخدمة المعايير  5.1 اإلطار يعرضو. )تؤدي نقلة نوعية( التحويليةالحلول  و ،نيةالتق  غيروالحلول 

 .GJCS))" االجتماعي للنوع عادلة  مناخية حلول"  لجائزة  الواردة لطلباتا

 

 " االجتماعي للنوع بمدى كونها "عادلة المناخية" الحكم على "الحلول معايير 5.1 اإلطار

i) والشباب والرجال  للنساء المزايا  على  الحصول في المساواة توفر. 

ii) الموارد إدارة مثل) إليها إضافي عبء إضافة  عدم أو / المرأة  عن عمل العبء تخفيف إلى تهدف  

 (. تعويضاً عنها التي ال تتلقى الرعاية مسؤوليات أو الطبيعية

iii) األمن  وتعزيز المعيشي، األمن وتعزيز الوصول،/التنقل تحسين قدرتها على خالل من المرأة تمكين 

  من ممكن عدد أكبر) ذلك إلى وما للشرب، الصالحة  المياه على والحصول الصحة، وتحسين الغذائي،

 30(.الفوائد

iv) والرجال النساء  قبل من القرار  اتخاذ  ضمان خالل من  ومشاركتها للمرأة، الديمقراطية الحقوق تعزز  

 .المحلية والمجتمعات والتعاونيات النسائية والمجموعات

v)  مدفوعة  أو /و محلية بقيادة كون هذه الحلولتأن  ً  (. ومناسبة  المركزية) محليا
vi)  (.ومستدامة معقولة، وبأسعار آمنة،) الموارد من منخفضة وتتسم بمدخالت الذاتي، االكتفاء تضمن 

vii) المشروع) المناخ مع التكيف أو / و االنبعاثات تقليل أو /و المناخ تغير آثار من التخفيف في تساهم  

 (.مستدام
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viii)  بحيث ال تقتصر   آخر، مكان في تكرارها يمكن) نطاقها وتوسيع ونشرها النتائج مشاركة يمكن

 (. واحد على فرد تهادئفا
ix) السالم تحقيق الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في الشاملة، بما القضايا مع المتبادلة الروابط تظهر 

 . الصحي والصرف والمياه الصحة  أو /و الغذائي واألمن الموارد الطبيعية وإدارة

 

 2020والنوع االجتماعي  المرأة  المصدر: وحدة

 

 جميع في الديمقراطية وإرساء بالمساواة على أساس النوع االجتماعي وتنادي المرأة مصالح المعايير هذه تعزز

  تمت والتي المناخ، الجندرية لتغير لآلثار يستجيب  ألنه بالمالحظة جدير المزيج هذا. المناخي العمل جوانب

 للنوع المراعية غير المناخية الموجهة للتدخالت لالنتقاداتكما تستجيب  ،(32  ص) 3 القسم  في التعريج عليها

  المرأة وهو أن الثالث، المعيارب متعلق اعتراف، وهناك(. 50 ص) 4 القسم  في لخصناها والتي االجتماعي

  هادفة مشاريع إلى  بحاجة  فهي وبالتالي والموارد، الخدمات  إلى  افتقارها للوصول بسبب خاص بشكل محرومة

للوعي   والخامس الرابع المعياران في حين يستجيب. إمكانياتها وقدراتها في هذا الصدد  تحسين خالل من لتمكينها

 القوة عالقات إنتاج إعادة إلى تميل التنازلية )المتوجهة بالتغيير من األعلى إلى األدنى( المناهج بأن المتعلق

وأهليتها  المرأة استقالية  إلى اإلضافية اإلشارة  مع القرار، وصنع المحلية الرقابة تعزيز إلى الدعوة  إن.  الحالية

  الجديد لالستعمار أدوات تصبح أال يجب المناخية التدخالت بأن القائل الرأي على تؤكد المشاركة، في وحقها

 Bee and ؛  Arora-Jonsson et al. 2016 ؛Westholm and Arora-Jonsson 2015 انظر)

Sijapati Bassnett 2017 ؛  Resurrección 2019. وآخرون .) 

 

  خالل من ذلك ويفعل التحديد،  وجه على الرعاية عمل  المعيار الذي يعالج وحده فقط، هو الثاني، ولكن المعيار

  عدم األقل على  أو  المرأة به تقوم الذي العمل حجم تقليل وجوب إلى يشير مما ،" المرأة عمل أعباء" بـ االهتمام

  قدمناها التي الرعاية   ألعمال دقة األكثر المناقشة ضوء وذلك في لالهتمام، التأطيري مثير وهذا المفهوم. زيادته

( الكدح=  الرعاية أي) للنساء مشكلة باعتباره الرعاية  لعمل ضيقًا فهًما هناك إلى أن ريحيث يش. التقرير  هذا في

  ،الرعاية مع أعمال والمتقاطعة والسياقات األبعاد متعددة للتحليالت افتقاراً  وربما ينوه أيضاً إلى أن أن ثمة

 تحليالت تتضمن النسوية المناخ أبحاث أن  من الرغم  على: مفاجئًا ليس هذاو.  المناخ تغير آثار مع وتفاعالتها

  ،للرعاية والمستدامة الدقيقة االختبارات من قليالً  اً عدد هناككما أن  .الرعاية واقتصاداالجتماعية  للتنشئة

 إماوهي  المناخ؛ وتغير االجتماعي النوع تدخالت حول ،الرمادية األدبيات في العمل أشكال من باعتبارها شكالً 

 الجنسانية االعتبارات تعزيز"  تقرير ففي المثال، سبيل علىو. المرأة محنة جوانب كأحد مذكورة أو غائبة أنها

(  2015)  نمواً  البلدان بأقل المعني الخبراء فريق يناقش ال ،" نمواً  البلدان أقل في والتنفيذ التكيف تخطيط في

  سمات ثالثحول  نقاش يدور الحالة،  لدراسات منظمة "كير"  مراجعة فيو. اإلطالق  على  الرعاية أعمال

  وتغيير ،االستقاللية بناء: وهي نسوي منظور من  مع اآلثار المناخية ناجحة تكيف تدخالت يعتبرونها ،مشتركة

  فاحصة نظرة يلقي ال التقرير  فإن ذلك، ومع(. Deering 2019) الهياكلفي   نوعي لوإحداث تحو العالقات،

  للنوع المستجيب التكيف"  لـالطبيعة، فإن مراجعته على  للحفاظ  الدولي  أما االتحاد. الرعاية أعمال على

 تناقشو(. Aguilar et al. 2015) الصحةسياق  في الرعاية  أعمال إلى فقطتشير " القطاعات عبر االجتماعي

 من المناخ  تغير مع التكيف  حول( 2019) وآخرون  Resurrección أعدها التي األساسية المعلومات ورقة

 .عليهن العبء وزيادة النساء ذي تعانيهال وقتال فقر من زاوية األول المقام في الرعاية أعمال ،جندري منظور
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 أن تؤكد المناخ الجندرية وتغير المساواة  عدم بين العالقة إلى تشير التي لألدبيات  مراجعتنا لكن األمثلة، بعض هذه

  في أنه مالحظة أيًضا المفيد منو. األبعاد والمتعدد والنقدي الدقيق  للفحص إخضاعه يتم ما نادًرا الرعاية عمل

حول  التابعة لوحدة المرأة والنوع االجتماعي، ”االجتماعي  للنوع عادلة مناخية حلول“ جوائز على  للحاصلين مسح

  أعمال  في وخاصة النساء، على العمل عبء تقليل" معيار نقد تبين أف االجتماعي، النوع وتأثيرات المشروع نتائج

 ربطه تم وقد  تأثيًرا، 11 بين منالتي يتم ذكرها عموماً  المعايير  أقل أحد  هو" األجر مدفوعة غير  الرعاية

وحدة المرأة " )المنتخبة المناصب في النساء عدد وزيادة جديدة تشريعات إنشاء" بـ المتعلق  األخير بالمركز

 (.2020 والنوع االجتماعي 

 

ً  العادلة المناخية الحلول زيترك مدى مناقشة أجل منو   األشخاص بموجبها يعمل التي الظروف تحسين  على جندريا

 ،، وكذلك الطرق المتبعة لتحقيق هذه الغايةالرعاية  أعمال في المساواة عدم أوجه تحويل وعلى الرعاية مجال في

االجتماعي"  للنوع عادلة مناخية بجائزة "حلول الخاصة وحدة المرأة والنوع االجتماعي  ملخصات بمراجعة قمنا

 التقاريرمراجعة  نباج إلى ،(2020-2015) سنوات خمس مدى على ت بجوائزولذلك للحلول التي حصد

 ومنظمة النساء المؤتلفات من أجل التغيير في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية كير منظمةب الرئيسية

(WOCAN .) مكونات إطار عمل   من أكثر أو لواحد تستجيب أنها يبدو التي للتدخالت أمثلة عن بحثناوقد

 المربحة"الوسط  بالحلول تسميته يمكن لما األمثلة من مجموعة عنفقط  المراجعة هذه سفرتُ  لمو. الراءات الخمس

  الرعاية مجال في المساواة عدم لمخاوف فعالو متزامن بشكل  تستجيب أنها حيث من -"للجانبين أو المرضية

تناقش بعد   لموالتي  النوعي للتحول المحتملة المسارات حول األفكار بعضوفرت  أيًضا هاولكن – المناخي والتغير

 . ياتاألدب في

 

 

"إطار عمل الراءات  تطبيق : بأعمال الرعاية  المعترفة المناخية اإلجراءات  5.2

   الخمس" 

على أساس النوع االجتماعي   المساواة تحقيق استراتيجيات بين الجمع كيفية يدرس الذي النسوي البحث يميل

-Tovar  راجع) الجندري التحول نهج اعتماد إلى الدعوة  إلى حدته من التخفيف أو المناخ تغير  مع والتكيف

Restrepo 2017 .)االستجابات في االجتماعي للنوع" حساسين"  كوننا وفي ضوء هذه المقاربة، نقول بأنه  

 التدخالت تكون أن يجب ماعي،االجت النوع فيتحوالً مفصلياً  نحقق لكي: فكرة أنه إلى يأخذنا بعيداً   المناخ لتغير

   التخفيف استراتيجيات من يتجزأ ال وجزًءا للجميع ومجزية ممكنة الرعاية أعمال تجعل بحيث ،للرعاية حساسة

  أن إلى الدالئل تشيرو". المناخ وتغير االجتماعي النوع" مربع على االقتصار من  بدالً  والتكيف، المناخ آثار من

  التي الفوائد توضيح تم إذا المحليين السكان قبل من  قبواًل  أكثر تكون قد لرعايةبالحسبان أعمال االتي تأخذ  المناهج

تقتصر في  التي األساليبتلك  وتداعيات مخاطر  تجنب وبالتالي ،من جراء تطبيقها بأكمله المجتمع على تعود

 البحث من لمزيد حاجة هناك أن يعني وهذا(. Bryan et al. 2018 انظر) فقط لنساءتدخالتها على استهداف ا

 حتىو ؛(Butt et al. 2020) المناخي العمل من مختلفة أشكال  في الرعاية أعمال تركيز كيفية حول والتعلم

  المرأة ضعف جوانب من(  وسببًا) جانبًا اباعتباره  كبير حد إلى االعتبار فيتؤخذ  الرعاية لاعمأ  فإن اآلن،

على أساس النوع االجتماعي  المساواة وعدم  الرعاية أعمال مع التعامل يجب أنه  هي نظرنا جهةوو . وهشاشتها

 .مختلطتين  مرتبطتين ببعضهما البعض أكثر من كونهما باعتبارهما
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 عادلة تعتبر المناخية الحلول معظم مفادها أن مالحظة من تنبع الرعاية حساسية حول حجتنا فإن  ذلك، على عالوة

 ً وفي  القمة، إلى القاعدة من تكون هذه الحلول متوجهة  عندما فقط تحويلية )نحقق التغيير المنشود( أو /و جندريا

 المشاريع إنشاء وفاعلية في  بنشاط   تقريبًا، استثناء دون النساء، من تشارك أن المتوقع ومن. الوقت نفسه تشاركية

 وأشكال للتدريب فرص من على العديد حصولهنإلى جانب  القرار، وصنع  القيادة في والمشاركة المشتركة،

  هذه كل ندعم أننا حين في ولكن،. المشهد من  جزء أيًضا بالطبع هي للدخل المدرة إن األنشطة. األخرى اإلثراء

 إلى جنبًا األفراد قبل من الفرص هذه مع التعامل كيفية عن التساؤل يتم ما نادًرا أنه أيًضا نالحظ فإننا الميزات،

  للنساء، التدريب لبرامج الترويج يكون قدف المثال، سبيل علىو. بالفعل القائمة الرعاية أعمال مسؤوليات  مع جنب

على  والمساواة  المناخ لتغير الوطنية العمل خطط في مشهورة سمة الشمسية، الهندسة  أو  الساحلية المراقبة مثل

 أو /و قنيةالت تفإن األولويا ،(50 ص) 4 القسم في نوقش كما ولكن ،( ccGAP) أساس النوع االجتماعي

  للرعاية منهجي أو صريح تحليل هناك يكن لم إذا ،الرعاية أعمال على المترتبة اآلثار على تطغى قد االقتصادية

ما   يتطلب النسوي النهج فإن ،(2019) وآخرون Resurrecciónوكما يرى  .السياسات صنع في دمجبحيث يُ 

  حصة إلى أن ال تُضاف والمسؤولية عنها، يجب المناخ تغير  مع التكيف/  التخفيف برامجفي  المشاركة أن مفاده

 ..(عادلة غير أي) من األنشطة اليومية، والتي هي أصال غير متكافئة المرأة

 

  أعمال على التعرف  خالل  من الرعاية في المساواة  عدم أوجه لتحويلعمل الراءات األربع أو الخمس،  إطار إن

 النسويون الباحثون يتبعه الذي النهج هو األحيان بعض في ومكافأتها وتمثيلها  توزيعها وإعادة وتقليلها الرعاية

  التي األدبيات على باالعتمادو. وأوكسفام للمرأة المتحدة األمم وهيئة الدولية العمل منظمة مثل  مؤسسات وكذلك

  لتغير السلبية اآلثار من للحد مهمة أنها الباحثون يعتقد التي التدخالت هنا نحدد السابقة،  األقسام في مناقشتها  تمت

 المتكافئة غير  المسؤولية  على ،الجندرية الفوارق تراعي  ال التي المناخ تغير تدخالت آثار عن فضالً  المناخ،

 . األجر مدفوعة غير  الرعاية أعمال عن للمرأة

 

وردت  التي التغييرات إلى تبني حاجة ثمة للمساواة الجندرية وأعمال الرعاية، مراعية  تدخالت تطوير أجل ومن

  اإلطار هذا اعتماد فقد تم ،(28 ص) 2.4 القسم في موضح  هو كما . و(5Rs)عمل الراءات الخمس  في إطار

. العالم وجنوب شمال في الرعاية مجال في المساواة عدم حول واألكاديمية الرمادية األدبيات في واسع نطاق على

  وإمكانيات مسارات لتحديد واستخدامه المناخ، تغير تدخالت مناقشة عند اإلطار هذا تطبيق المفيد من ولذلك

، وهنا نشير  الدخل منخفضة الريفية السياقات في الرعاية وظروف توزيع تحسين على تعمل التي المناخية الحلول

 .النهج هذا اتباع فيه تم آخر منشور بأي علم على لسنا إلى أننا

 

ة للنوع  عادل الية مناخال حلولال"بـ المتعلقة األدبيات منالمتوفرة  األدلة  ،التالي 5.1  الجدول فيع ونراج

المكونات الخمس التي يشتمل عليها إطار العمل  مقابل( 2020 وحدة المرأة والنوع االجتماعي " )االجتماعي

 الراءات الخمس تعديل يمكن كيف أيًضا نحددكا (. 2.3 الجدول راجع) (5Rs)النسوي " الراءات الخمس" 

 العمود في أجريناها التي التعديالت عرض يتم)  الرعاية وأزمة المناخ أزمة بين  للعالقة أكبر إدراًكا لتشمل نفسها

  الضوء يسلط مما مناخيًا،/  بيئيًا بُعدًا يتضمن ال  تقليديًا،  إنشاؤه تم كما العمل، إطار  أن مالحظة المهم منو(. 2

  أو البيئية الجودة بمسائل يتعلق فيما تحليله يتم ما نادراً  الرعاية عمل في المساواة عدم موضوع أن حقيقة على

 .النسويات قبل من ذلك في بمن - األجل طويلة االستدامة
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 اإلجراءات على  (5Rs)الراءات الخمس  تطبيق كيفية ونوضح نشرح الجدول،  لهذا التالية  الفرعية األقسام فيو

 و والتمثيل؛ والمكافأة االعتراف( 1: مجموعتين فييتم توزيع الراءات )مكونات إطار العمل(  يتمحيث . المناخية

  لهذه االستجابة في تساعد أن يمكن التي التدخالت أنواع على أمثلة نقدمثم . التوزيع وإعادة )التخفيف( التقليل( 2

 .أمكن حيثما القائمة والسياسات المشاريع على أمثلة ذلكوك األهداف،
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 المناخية  التدخالت على  المطبق  (5Rs)إطار عمل الراءات الخمس  5.1 الجدول

 

 

  التعديل المتعلق بالمناخ التدخالت 

 )الجديدة في الواليات المتحدة األمريكية  البيئيةالنسوية  االتفاقية"حملة 

(Daniel and Dolan 2020; Palladino and Gunn-Wright 

 .(Cohen and MacGregor 2021)وفي المملكة المتحدة  (2021

 

قام النسويون االقتصاديون العاملون مع مؤسسة "تايمز أب" في الواليات المتحدة  

بالمملكة المتحدة" باحتساب المزايا   النسائيةموازنة الاألمريكية، و"مجموعة 

المترتبة على استراتيجيات خلق الوظائف وتخفيض نسبة الكربون، والتي هي  

 ه العاملة.  ثمرة لالستثمار الحكومي في قطاع الرعاية وقوا

(Palladino and Mabud 2021; de Henau and Himmelweit 

2020). 

   

مع   FUNDAECO)تنمية البيئة والحفاظ عليها "فندياكو" ) مؤسسةتعمل 

السكان األصليين في مجتمع الغابات بغواتيماال لتحقيق التكامل بين التكيف  

للخدمة المجتمعية    ات، كما اعترفت بالقابالت كمقدمالرعاية الصحيةوالمناخي 

 ( 2019)وحدة المرأة والنوع االجتماعي، 

للتغير البيئي  بها كوكالةمجموعة إعادة التدوير الكولومبية النسائية اعتُرف 

 ( 2019لخدمات للخدمات العامة )وحدة المرأة والنوع االجتماعي،  ومزود

  

ً  مشروع أقر  التقليدية بالمعرفة بالهند، جودافاري شرق في  الزراعة الذكية مناخيا

  الدجاج، رعاية خالل من تعلمنها  والتي  العشبية،  بالعالجات  آديفاسي  لنساء

 FAO) المعيشي  األمن زيادة إلى  أدى مما األمراض، من الوقاية ودورها في 

and CARE 2019، 72.) 

 

صاحبة  بصفتها المرأة أدوار أن الهند  شمال في " األمل بذور" مبادرة تدرك 

في   قيمة ذات تعتبر  على البذور وتوزيعها، الحفاظ مجال في  فاعلة وجهة معرفة،

 ( 30 ،2017المناخ )وحدة المرأة والنوع االجتماعي،  مع المحلي  مجال التكيف

تحدي السياسات والخطط الحالية التي تركز على 

 الذكورية والوظائف اإلصالحات التكنولوجية

  التي  الوظائف وتستبعد حول اإلنتاج، المتمحورة

 األنثوية  الرعاية على  تركز

 (e.g., in “Green New Deals”). 

 في  المستخدمة المناخية العدالة مفاهيم أن من التأكد

 مساهمة على  دالة بيانات تتضمن  المناصرة حمالت

 ومجتمع الكربون من خال اقتصاد في  الرعاية أعمال

 .مستدام

 تتفاقم الالمساواة بحيث الإبراز حاالت 

عن غير قصد بالتدخالت المناخية التي  

  ووقتًا وعمالً  إضافية تتطلب مسؤولية

  سبيل على ) الرعاية مقدمي  قبل من

 أخرى أنواع في  المشاركة زيادة المثال،

  عمليات أو  التدريب برامج أو العمل من

 (.القرار صنع

 

  في  الرعاية أعمال دور على  التعرف

 وخال   اقتصاد مناخي عادل  لى إ  االنتقال

  بحيث تكون وظائف) الكربون من

 (.صديقة للبيئة..خضراء الرعاية

 

المتولدة عن  بالقيمة المعرفية االعتراف

 . بالبيئة الرعاية أعمال

 

 الرعاية مقدمي  دور على  التعرف

 األسر لتمكين به يقومون الذي  والعمل

/   األزمات  حاالت مع التعامل من

 . اليومية البيئية والضغوط الكوارث

  

 االعتراف 

  في  الرعاية إبراز عمل

  البيانات وجمع السياسات؛

 وتعزيز والكمية؛ النوعية

 السياسات في  الرعاية

 .والبرامج

 

  ومدى بطبيعة االعتراف

 الرعاية أعمال ومساهمة

  في  األجر مدفوعة غير

 .البشرية التنمية
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 التي  والتعاونيات المشاريع من االجتماعي عددًاوحدة المرأة والنوع  تعرض

  والتي  الشمسية، والمجففات المواقد  مثل المنزلية العمالة توفير تقنيات تتضمن

 األمن وتعزز الرعاية، أعمال كذلك من  وتقلل الدفيئة، غازات انبعاثات من ستقلل

 .لألسر والطاقة الغذائي 

 

 أن وزيمبابوي وأوغندا فلبينال في   WE-(Careأوكسفام ) منظمة مشروع وجد

  بمقدار المرأة على  العمل عبء متوسط من تقلل أن يمكن المحسنة  المياه مصادر

 .(Oxfam 2018) يوم كل ساعات أربع إلى  ساعة

 

 ( 2018) وقدير لوسير درسها التي  الضباب مياه جمع مشاريع

 

 .(Arora-Jonsson 2020) الداخ  في  ترومبي  جدار مشاريع

 

 :المثال  سبيل على  أيًضا، انظر

لإليكولوجيا   الترويج على   (Green Living) حركة )الحياة الخضراء( تعمل

   والمواقد الزراعية

 زامبيا  أنحاء جميع في  الشمسية

 (16 ، 2020)وحدة المرأة والنوع االجتماعي، 

  التي  المواقد لنشر األرغان زيت" أجل  من النسائية  التعاونيات اتحاد مشروع

 .المغرب جنوب عبر الشمسية بالطاقة تعمل

 (9 ، 2016)وحدة المرأة والنوع االجتماعي، 

 

 طاجيكستان  في  "النظيفة المنزلية لطاقة"األرض الصغيرة ل مشاريع

 (10 ، 2019)وحدة المرأة والنوع االجتماعي، 

 

 للطاقة موفرة طهي  مواقد - الجدار األخضر العظيم في نيجيريا. مشروع 

 (16 ، 2016وحدة المرأة والنوع االجتماعي، (

 

 أدلة ( 245، 2020وآخرون ) Gumucioلـ بحثية حالة دراسة تقريريقدم 

 الزراعية الجوية األرصاد تنبيهات إلى  الوصول على  المرأة قدرة" أن على 

 ومصادر خدماتلل تكون عندما تعزيزها يتم والمناخ  الطقس ومعلومات

 ،األطفال رعاية تتم حيثفي نفس المكان  القرية، داخلموجودة  المعلومات

 " . .للنساء المنزلية المسؤولياتحيث تكون و

 المنازل في  الشمسية بالطاقة تعمل التي  اإلضاءة

 . أسهل الرعاية أعمال تجعل

 

 عبء تقليل يتم: الشمسية بالطاقة تعمل التي  المواقد

 ساعات يقضين حيث كبير بشكل النساء على  العمل

وحدة المرأة والنوع  )  والطهي  الحطب جمع في  أقل

 (.2020 االجتماعي

 

 تقلل أن المحسنة  للمياه التحتية البنية /لتقنيات يمكن

 . البيئية اآلثار من وتقلل العمل عبء من

 

 وأعمال الطاقة استخدام من تقلل التي  البناء ابتكارات

 والسكن الترومب جدران مثل الفردية الرعاية

 .المشترك 

 

ً  مشاريع ستعمل  تحسين على  الزراعة الذكية مناخيا

  تقليل على و ،للمناخ  صديقة بطريقة الغذائي  األمن

 .لألسر الغذاء توفير في  المرأة عمل

 

 المعلومات تكنولوجيا استخدام يكون أن يجب

  المعلومات خدماتالمتعلقة بالوصول ل واالتصاالت

 بالقرب أي )  مكانيًا الرعاية لمقدمي  متاًحا المناخية

 .اليوم من مختلفة أوقات وخالل( المنزل من

 والزراعية المنزلية التقنيات توفير

  الوقت في  تخفف التي  للعمالة  الموفرة

 من وتقلل المناخ  تأثير تغير من نفسه

  القيام بمهام المستهلك في  والجهد الوقت

 .الرعاية أعمال

 

  المعلومات خدمات إلى   الوصول زيادة

 الرعاية مقدمي  على  تسهل التي  المناخية

  لها والتخطيط المناخية األحداث توقع

 . األسر على  السلبية اآلثار تقليل أجل من

 )التقليل( التخفيض 

 

  المطلوب الوقت مقدار ليقلت

  بجعلها الرعاية أعمال لتنفيذ

 وأقل وأمانًا مالءمة أكثر

 . جسديًا مشقة

 

 التحتية البنية توفير

  التي  والمادية االجتماعية

  تقديم عبء األفراد عن تأخذ

 .الرعاية
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 .محددة لمشاريع أمثلة على  العثور من نتمكن لم: ملحوظة

الطبيعية  والموارد والزراعة األغذية سياسات تحليل شبكة مشروع

(FANRPAN ATONU)  يربين الالئي  النساء يشمل ،وإثيوبيا   تنزانيا في  

  تولي  خالل من الرجال دعم على  التركيز مع دخل، على  للحصول محلية دواجن

 Deering)  المرأة راحة وقت زيادة  وضمان المنزلية األعمال من المزيد

2019، 11.) 

 

 (GRAD) "المستدامة التنمية تحقيقعلى  القدرة مع التخرج " مشروع يستخدم

  والنساء الرجال مع تعمل التي ( VESA) القروية االقتصادي االدخار  جمعيات

 تمكين إلى  المشروع أدى. االجتماعي  بالنوع واعية تكيف استراتيجيات لبناء

  طريق عن المنزلي  العمل عبء وتقليل للدخل المدر العملتوفير   خالل من المرأة

 (.Deering 2019) األزواج  على  العمل توزيع إعادة

 

على  العمل تقسيم على  تركز التي و ،المناخية المرونة لتطوير التشاركية العمليات

  سبيل على ) العبء من المزيد تقاسم على  الرجال وتشجع أساس النوع االجتماعي 

  ،Enda Graf Sahel in Saloum Delta، WGC 2020 ، المثال

17.) 

 مع للعيش أوكسفام لمنظمة التابعة  واالتصال والتعليم المعلومات نوادي

كذلك أسهمت  و...  والرجال النساء بين المسؤوليات تقاسم إلى  أدت"  الفيضانات

 (. Resurrección et al. 2019، 11" )وتعديلها النمطية القوالبفي تغيير 

 

  ماعند أنه إلى   (WE-Care ) "وي كير" أوكسفام منظمة مشروع يخلص

  األجر مدفوعة غير الرعاية أعمال تقييم تعزز التي  األنشطة في  الرجال يشارك 

  ،المسؤولية من المزيد ونتحملأصبحوا ي بعد ذلك يؤكدون أنهم فإنهم ومشاركتها،

ً  يقضونو -León)  الماضي  في  عليه واكان مما بهذه األعمال القيام في  أطول وقتا

Himmelstine and Salomon 2020.) 

 

"  بيئةداعمة لللا السلوكيات" حمالت تكون أن ضمان

 شاملةأن تكون  ،صريح بشكل األسر تستهدف التي و

تتناول األمر من باب   من بدالً  االجتماعي   للنوع

االقتصار على   أو إضفاء الطابع األنثوي فقط

 .لنساءاستهداف ا

 

 لزيادة تدابير المناخ  مع التكيف مشاريعأن تتضمن 

 . والنساء الرجال بين" العمل عبء تقاسم"

 من بالمزيد يقومون تجعلهم بطرق الرجال مع العمل

 يتحملون أنهم  يعني  وهذا) والرعاية المنزلية األعمال

في هذه   للمرأة" المساعدة"مجرد  من بدالً  المسؤولية

 (. األعمال

 

  العمل في المرأة مشاركة تقييمات تكون أن يجب

  بتقييمات دائًما مصحوبة القرار واتخاذ اإلنتاجي 

 Folbre) الرعاية أعمال في  الرجل لمشاركة

2018، 26 .) 

 

  في  المشاركات للنساء الطفل رعاية خدمة تقديم

  كانت سواء الصلة ذات واألنشطة المناخية المشاريع

 . تدريب أو قرار اتخاذ أو بحثية مشاريع

 

 االجتماعية والرعاية الحماية خدمات تعزز أن يمكن

  التزمت إذاعلى أساس النوع االجتماعي  المساواة

  كافية،  مالية موارد وقدمت األهداف، بهذه الدولة

 Staab and Gerhard) فعالة أنظمة ووضعت

2011.) 

تعالج أن  يجب على هذه التدخالت

/   الرجال بأدوار المتعلقة الفرضية

  األسرة  في  الفتيات/  والنساء األوالد

مشاركة   زيادة إلى  تؤدي بطرق واألسر

 .األسرة في  الرعاية أعمال وتقاسم

 

وخدمات   الصحية الرعاية خدمات تقديم

  الدولة؛ توفرها التي  رعاية الطفل

 في  هذه الرعاية خدمات وتضمين

 .وطنيةال المناخية السياسات

 

  على جعل للمزايا المترتبة الترويج

 في ) أعمال الرعاية ذات طابع جمعي 

  ؛( المجتمعية التعاونيات وعبر األسر

الجندرية  المساواة أهداف وذلك لتحقيق

 . المناخ  آثار وتخفيف

 التوزيع إعادة

 بين الرعاية أعمال تقاسم

 البالغين األسرة أفراد

 األسر في  والرجال النساء)

 نوعين من الزوجية

 (. مختلفين

الطابع الجماعي،   إضفاء

 على  االجتماعي  وكذلك 

الرعاية، بحيث  أعمال

  في سياسات ذلك  يتجسد

 . ومرافقها وخدماتها الدولة

  تجعل  التي  المعايير تحدى

ذات طابع  نشاًطا الرعاية

 . أنثوي
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 بنين في  الشمسية بالطاقة الري تقنيات ينشر الذي ،(SISAM) مشروع يوفر

  في  المشاركات للنساء األطفال رعاية خدمات ، وتوغو فاسو وبوركينا

   (17، 2018)وحدة المرأة والنوع االجتماعي،  والتدريب االجتماعات

  للنوع عادلة مناخية حلول" جوائز تقارير في  الوحيد  المشروع إنه: ملحوظة

 .ذلك  يذكر  الذي" االجتماعي

 

 (.Béné et al. 2018) االجتماعية للحماية المتكيف الساحل برنامج

  المنهجيات حول مفيدة مناقشة( 2016) الزراعية للتنمية الدولي  الصندوق يقدم

  تم حيث الصحراء جنوب أفريقيا في  المشاريع على  أمثلة ويعطي  المنزلية

ً  أصوات لرفع كوسيلة استخدامها   تقليل إلى  تهدف التي  المشاريع  في  النساء عاليا

-Bishop أيًضا انظر) العمالة توفير تقنيات خالل من الرعاية أعمال أعباء

Sambrook 2014. ) 

 

وحدة المرأة والنوع   تقارير في  رئيسي   موضوع هي  المرأة مشاركة أن حين في 

 أنه يبدو ، ولكن " االجتماعي  للنوع عادلة مناخية حلول"جوائز  حول االجتماعي 

 . من أي نوع اجتماعي  الرعاية مقدمي  تمثيل  أو لمشاركة صريح ذكر أي يوجد ال

  والعمليات( HHM) المنزلية المنهجيات استخدام

  احتياجات دمج من تمكن التي  األخرى التشاركية

  في  الرعاية مقدمي  وحقوق ومعرفة وتجارب

 . المناخي  للعمل السياسات وصنع التخطيط

 

 على  القرار صنع عمليات في  الرعاية  مقدمي  إشراك 

. المناخي  بالعمل  يتعلق فيما المحلي  المجتمع مستوى

  بمسؤوليات  مقيدة ليست مشاركتهم أن من والتأكد

 األطفال رعاية خدمات إتاحة خالل من الرعاية

 في  للرعاية الذروة أوقات في  االجتماعات وجدولة

 .المنزل من القريبة األماكن

 العمل تخطيط في  الرعاية  مقدمي  إشراك 

 تضمين يمكن بحيث المناخي،

 الخاصة واحتياجاتهم اهتماماتهم

 . البداية من بالرعاية

 

 الرعاية  مقدمي  مع تشاركي  بحث إجراء

ً  أصواتهم لرفع  التدخالت في  عاليا

لوبيات الضغط و المناخ  بتغير المتعلقة

 .التأييد كسبل

 التمثيل 

  مجال في  العاملين منح

  اتخاذ  في  صوتًا الرعاية

  التي  البيانات جمع القرار؛

  تجاربهم على  الضوء تلقي 

  ومخاوفهم المعيشية

 .التغيير أجل من وأفكارهم

  العالمي  النساء إضراب حركة لها روجت للرعاية، توفير الدخل أجل من حملة

   الملونات النساء وحركات

https://globalwomenstrike.net/careincomenow/ 

 

الزراعة وإدارة الموارد برنامج "منظمة النساء المؤتلفات من أجل التغيير في 

 الكربون تداول برامج من كجزء المرأة تمكين أهداف يضمن الذي الطبيعية"

(Westholm and Arora-Jonsson 2018.) 

 الرعاية مقدم  دخل

 والبرازيل وبوليفيا األرجنتين من النتائج تشير

  غير التقاعدية المعاشات صناديق أن إلى  شيلي تو

 مقياًسا تكون أن يمكن االشتراكات  على  القائمة

على أساس  االستحقاقات فجوات لتقليص رئيسيًا

 Arza) الشيخوخة سن في النوع االجتماعي 

2017.) 

 

  التحويالت برنامج من المستخلصة النتائج تشير

  إلى  الصحراء جنوب أفريقيا في  البلدان متعدد النقدية

 بشكل يؤثر أن يمكن النقدية البرامج تعزيز أن

 اإلنتاجية على  وكذلك  العيش  سبل على  إيجابي 

  برامج مع تنسيق هناك  يكون أن بشرط الزراعية،

  المالية واآلليات) النقدية التحويالت دمج

 في  الرعاية أعمال تُكافئ   التي ( األخرى

  تداول برامج مثل المناخ  تمويل خطط

 . الكربون

 التعويض /المكافأة

 الرعاية أعمال مقابل الدفع

  من األجر، مدفوعة غير

 النقدية التحويالت خالل

 . الضرائب أو المباشرة

https://globalwomenstrike.net/careincomenow/
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 بالسياقات واالهتمام األخرى القطاعية التنمية

 (. Asfaw 2016) المحلية
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 المناخية التدخالت فيها مقدمي وتمثيل الرعاية أعمال على التعرف

  الرامي إلحداث تحول نوعي (5Rs)الراءات الخمس  عمل إطار  فإن ،( 28 ص)  2.4 القسم فيسبق نقاشه  كما

 أعمال بقيمة االعتراف ذلك يستلزمو. بهذا العمل االعتراف إلى أوالً  يدعو الرعاية  عمل فيالراهنة  التفاوتاتفي 

 خية،المنا التدخالت سياق فيويبدو . من معرفة الرعاية مقدمكذلك االعتراف بما يمتلكه و ،القتصادفي ا الرعاية

وقوف  لل عاجل بشكل مطلوبة حلولها، هي في المشاركين أصوات وتضمين ،الرعايةأعمال ب االعتراف كالً من أن

 (. 50 ص) 4 القسم في المحددة مشكالتعلى ال

 

  أعمال إلى النظر ينبغي أنه هو األول. هنا التلخيص تستحقان األكاديمية األدبيات في موجودتان حجتان وهناك

  مباشًرا تحديًا يمثل  مما الكربون، وفي نفس الوقت هي عمل منخفض للمجتمع، ذات بعد تأسيسي أنها على  الرعاية

وقد . السائدة، بمعنى آخر، هي أعمال غير مرئية )اليمكن رصدها من قبل األدبيات المناخية( المناخ تغير  ألدبيات

 Nelson and ؛ Bauhardt 2014)  النسويين اإليكولوجيين االقتصاديين قبل من الحجة هذه تطوير تم

Power 2018 )شعار تبني  إلى األمريكية المتحدة والواليات المتحدة المملكة في النشطاء مؤخًرا  وقادت 

 Cohen and MacGregor 2020, 2021; Daniel and)"خضراء وظائف هي الرعاية وظائف"

Dolan 2020; Palladino and Gunn-Wright 2021) .سياق في زخًما هذه الحجة كتسبت  وبينما 

  الناحية من -الشعار هذا تطبيق يمكنإال أنه   العالمي، الشمال  بلدان في عادل  انتقالبتحقيق  المتعلقة المناقشات

 ةالعميق اتوالترابط بالثغرات المليئة  للحدود نظًرا ولكن. الدخل منخفضة العالمي الجنوب سياقات على - النظرية

 إلى سنحتاجفإننا  األرضية، الكرة جنوب في والرجال  النساء به يقوم الذي اإلنتاجي والعمل الرعاية أعمال بين

 .السياقمراعاة ب  يتسمنقدي عقالني و  نهج  تطوير

 

  والتي بالتقدير، الجديرة المشاريع من بالعديد االجتماعي"، تم اإلقرار للنوع العادلة المناخية  "الحلول ضمن جوائز

  الجدول انظر) بها وتحتفي المرأة بها تقوم التي األجر مدفوعة غير الرعاية أعمال بقيمة التحديد وجه على تعترف

  بيئي  تغيير عوامل" بوصفها بمجموعة إعادة التدوير الكولومبية النسائية، االعتراف تم المثال، سبيل فعلى(. 5.1

 يمكن والذي  ،النفايات التقاط في متمثل ،األجر عمدفو غيراعتيادي  لقيامهم بعمل وذلك" عامة خدمات ومقدمي

 العمل بهذا االعترافإن (. 9  ،2020 وحدة المرأة والنوع االجتماعي، ) البيئية  الرعاية أشكال من شكالً  اعتباره

  في يساهم أن يمكن واقتصادية وسياسية اجتماعية قيمة هوإعطاء اعتراف، دون لعقود النساء به تقوم كانت الذي

( وهو مكون  الذي سبقت اإلشارة إليه)مكون الخامس من مكونات إطار عمل الراءات الخمس للناجحة  حمالت

كتقديم دخل رعاية، أو   ،الرعايةالمكافأة أو التعويض المادي عن أعمال  وذلك من خالل  ."المكافأة/التعويض"

 لبإيجاد دخ تنادي نسوية حمالت توجد بينماو.  للدولة خرىاأل جتماعيةالسياسات اال إقرار ما يتصل بذلك ضمن

  هذا مناقشة تتم لم علمنا،إال أنه وفي حدود  ،(2021 جيمس انظر) الشمالية  وأمريكا أوروبا في الرعاية على

 .العالمي الجنوب في المناخ وتغير االجتماعي بالنوع المتعلقة األدبيات في ت الرعائيةالتدخال من النوع

 

 قيمة البيئية  الرعاية أعمال خالل من المكتسبة المعرفة أن هيف" االعتراف" بـ المتعلقة الثانية الحجةأما 

ا وحدة المرأة والنوع التي تسوقه مثلةاأل من العديدومن خالل . الناجحة المناخية التدخالت لتطوير وضرورية

السائدة   المعرفة على البناء أهمية ىعلالضوء  سلطفإنها تالفضلى المتبعة لديها،  الممارساتحول االجتماعي، 

 المشاريعوبالنظر إلى . المناسبة التكيف استراتيجيات عن البحث في األصليين والسكان للنساء والموروثة

..وغيرها  للنباتات الموروثة واالستخدامات اشية،والم وأنواع محليًا، كيفةالم البذور تشمل التي  والزراعية رجيةالح
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  التحولإحداث و التمكين من لكلوجوهرية  مركزية أنها علىفي مثل هذا السياق  تُعاملفإن المعرفة  ،من األمثلة

في المزاوجة بين  سهمت التدخالت هذهإن (. 2020 ، 2019 وحدة المرأة والنوع االجتماعي) النوعي المنشود

  على تعود التي الفوائدمن جانب، وكذلك تعزيز  المناخ آثار من جهود التخفيففي   المحلية المعرفةإدماج 

 .من جانب آخر البيئية والمعرفة بالمهارات  يتمتعن كخبيرات النساء معاملة من واألفراد  المجتمعات

 

  األزمات، أوقات في معًا والمجتمعات األسر تجميع يتضمن ما غالبًا والذي وتقييمه، الرعاية بعمل االعتراف إن

 في الفقيرات للنساء السائدة للمكانة سردًا يقدم األساسي، العمل بهذا القيام في  الفضل النساء منح إلى باإلضافة

  األمم هيئة  ؛ Arora-Jonsson 2011 ، 2013) المناخ تغير ضعيفات  كضحايا األرضية الكرة جنوب

 (. Huyer and Gumucio 2020 ؛ 2016 للمرأة المتحدة

 

  خبراتهم دمج يتم بحيث الرعاية مجال في العاملين تمثيل إلى " ”5Rs"الراءات الخمس عمل إطار يدعوو

  ومقابل مادي ظروف ب  تطالب سياسية تنظيمات شكل التمثيل يتخذ ما غالبًاو. التغيير استراتيجيات في واحتياجاتهم

  وحتى مبتكرة،  بحث طرق باستخدام والمشاركة التشاور خالل من تمكين هذا التمثيل أيًضا يمكن ولكن ،أفضل

  قرارات  عن مغيبة تكون ما غالبًا النساء أصوات ألن نظًراو. الرعاية مقدمي قبل من للتدخالت المشترك اإلنتاج

  وثيقة الصلة النساء تمثيل زيادة طرق فإن الرعاية، مجال في للعمل الرجال من عرضة أكثر النساء وألن السياسة،

 .من جانب آخر رعايةتأخذ بالحسبان أعمال ال  مناخية بإجراءات الملتزمين والممارسين من جانب،  الباحثينب

 

 السرديات استخدام لتصحيح مهمة استراتيجية وقيادتهم النشطة مشاركتهم وتمكين الرعاية مقدمي تمثيل زيادة تعدو

 فيو((. 32 ص) 3 القسم في إليها المشار" )الزومبي حقائق" تجربةتصويب ما سبق أن أسميناه  و ،المبسطة

  الذي الرعاية عبءمن  الحوكمة مجال في المتزايدة الهادفة المشاركة تزيد أال ضمان المهم من" نفسه، الوقت

 زيادة أن إلى األكاديمية المقاالت من العديد تشيرو(. Deering 2019،  23" )النساء أو الفتيات تواجهه

 الغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات  من الحد ببرنامج المرتبطة تلك مثل) المناخية اإلجراءات في المرأة مشاركة

 لذلك ونتيجة" المنزلية مسؤولياتهن لتجاهل الرعاية مجال في عملهن يتسبب في استغالل أن شأنها من( وتدهورها

 والنساء الرجال بين للعمل أصال المتكافئ غير  التوزيع تكريس و ،العمل بمتطلبات هنكاهل بإثقالالمخاطرة 

("Bee and Sijapati Bassnett 2017، 795 .) 

 

 تمثيل لتحسين ضرورية النوع االجتماعيو الجنس حسب المصنفة البحوث بأن النسويون الباحثون جادلوقد 

(. Lau et al. 2021  ؛Bryan et al. 2018) الجندرية  الفوارق يراعي الذي التكيف تنفيذ ودعم المرأة

 المثلى الممارساتو المعرفة تبادل أجل من المنظمات  من مختلفة أنواع عبر التعاون زيادة بأن ونعديد ويرى

  أعمال لمعالجة وكذلك  ،المناخ مع للتكيف األهمية  بالغ أمر التكيف برامج في التشاركية البحوث دمج وتعزيز

وإلجراء (. Arora-Jonsson et al. 2019 ؛  Bryan et 2018) والرجال النساء بها يقوم التي  الرعاية

 انظر،) األسرية المسوحكل من فقد استخدم لهذا الغرض  الرعاية، أعمال ديناميات التحقيقات االستقصائية حول

التي تتضمن مناقشات لجميع أعضاء  يةالسياق البحوث من أخرى وأشكال( 2018 أوكسفام المثال، سبيل على

 مجموعة المثال، سبيل على انظر،) ة الجندرية، والتوترات، واألهداف الفردية والجمعيةاألسرة حول الالمساوا

 وتكامل تنسيقفإن  ذلك، ومع .(2016) الزراعية للتنمية الدولي الصندوق أعدها التي األسرة منهجية أدوات
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  ثبت ولكن ،عديدة لسنوات التنمية مجال في بها  معترف حاجة والبرامج المشاريع متلقي نظر وجهة من التدخالت

 (.Arora-Jonsson et al. 2019)  تفعيلها الحكومية والمنظمات الوكاالت  على الصعب من أنه

 

 

  التدخالت  من  كجزء   توزيعها وإعادة  الرعاية أعمال من التخفيف من وطأة 5.3

 المناخية 

 إلفادة تصمم أن يجب المناخية التدخالت أن  على النسويين المناخ خبراء من العديد يتفق أسلفنا بالنقاش، كما

  الذي والسؤال. بالفعل الشحيحة وطاقتهم وقتهم إشغال وتجنب ومعرفتهم عملهم تقييم خالل من الرعاية مقدمي

  أعمال الرعاية وإعادة ؛ للتخيف من وطأةالتي تتجاوز هذا التدخالت أنواع هي  ما هو ذلك بعد مراعاته يجب

  فمن ،(32 ص)  3 القسم في محدد  هو وكما. وضار متكافئ غير بشكل والفتيات  النساء تتحملها  ال بحيث توزيعها

  كميات في كبيرة زيادة إلى  الصلة ذات الموارد وندرة الغابات  وإزالة الجفاف مثل  المناخ تأثيرات تؤدي أن المتوقع

 .األجر مدفوعة غير الرعاية أعمال

 الرمادية األدبيات من  كل ركزت المناخ، تغير  وحلول الجندرية المساواة لربط ما مسارات عن البحث إطارفي و

 للمسح نتيجةو .الرعاية مقدمو  يتحملها التي األعباء ،تفاقم ال األقل  على أو تقلل، التي التدخالت على واألكاديمية

 في[ االستثمارأو أن نباشر ]  باالستثمار"( 34،  2019وآخرون ) Resurrecciónيوصي  لألدبيات، الشامل

 ورعاية الصحي  والصرف والمياه الصحية الرعاية سيما الو  - التحتية والبنية األساسية االجتماعية الخدمات

 من مزيد  دون ،المرونة حققوت ،المرأة عمل أعباء من تقلل التيو - للعمالة الموفرة والتكنولوجيات األطفال

  بما الرعاية، أعمال  توزيع إلعادة استراتيجيات  إلى الدعوة يوصلونكما ." هامصير وتقرير وقتها التضييق على

  والبيئات األشخاص رعاية كيفية بشأن األبوية األفكار تحدي يمكن بحيث الوعي، وزيادة التعليم خالل من ذلك في

(Resurrección et al. 2019 .)كيفية في كثب عن النظر خالل من التوصيات هذه على البناء المهم منو  

في  بحيث يتم إدماج هذين األمرين هذا التخفيض أو التقليل من أعباء أعمال الرعاية وإعادة توزيعها، تحقيق

 من أنواع ثالثة في المناقشة فإننا نحصر السابقة، األقسام في الواردة المواد إلى بالرجوعو. المناخية التدخالت

و"إعادة توزيع" أعمال الرعاية، حيثما اعترف بها في األدبيات،  وفقاً لما لمبدأي "التقليل أو التخفيض" التدخالت

  الدعم؛ وآليات االجتماعية التحتية البنية و للعمالة؛ الموفرة والتقنيات التحتية البنية: وهذه التدخالت الثالثة هي

 .المنازل في   الرعاية أعمال تقاسم  وتشجيع

 

 للعمالة   الموفرة والتقنيات التحتية البنية

  والتكيف مع آثار تغير المناخ، للتخفيف فقط ليس والتكنولوجية، التحتية البنية في إحداث تغييرات إلى حاجة ثمة

  التدخل أعمال  من كبير قدر ويركز. المناخ تغير بسبب الحياة تهدد التي واألضرار للنجاة من الخسائر أيًضا ولكن

  في للعمالة الموفرة المعدات وتوزيع الصحي، الصرف/  والمياه الطاقة مثل مرنة، تحتية بنية تطوير على المناخي

على   والمساواة المناخي العمل بين التآزر أوجه تحديد فيه تم الذي المجال هو وهذا. حاليًا إليها تفتقر التي األماكن

 تقلل التي الجديدة والتقنيات بالرعاية المتعلقة التحتية البنية توفير خالل من تحقيقه  ويمكن أساس النوع االجتماعي،

 . الرعاية أعمال في إلنفاقها األفراد يحتاجها التي  والطاقة الوقت مقدار من
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  ، وذلك عن طريق الحدالرعاية وأعمال المناخ تغير بين   اتتقاطعال مباشر بشكل تعالج أن التقنية للتدخالت ويمكن

  والوقود،  المياه جمع مثل المباشرة، غير بالرعاية المتعلقة األنشطة على المناخية اآلثار السلبية للظروف من

  سهولة نتيجة ضمان اإليجابية، توفير الوقت التأثيرات إلثبات المقدمة األمثلة بين ومن. لألسر الغذاء وتوفير

  تعزيز برامج وكذلك الغابات، مناطق في األشجار وزراعة اآلبار حفر مثل والطاقة، المياه مصادر إلى الوصول

 أجريت التي األبحاث وقد وجدت(.  Deering 2019 ؛LEG 2015،  24 انظر) إيصال الكهرباء للريف

 المياه مصادر أن وزيمبابوي وأوغندا الفلبين في WE-Care)أوكسفام "وي كير" ) منظمة مشروع من كجزء

 Oxfam) يوم كل ساعات أربع إلى ساعة بمقدار  المرأة على العمل عبء متوسط من تقلل أن يمكن المحسنة

2018.) 

 

  اآلثار وتقليل الغذاء إنتاج في زيادة وفي الوقت نفسه تسهم العمل أعباء من تقلل الزراعية التقنيات أن ثبت لقد

 التعليم مثل األخرى للقيام باألنشطة الوقت من مزيد على المرأة حصول إلى يؤدي مما الصحة،  على السلبية

(Huyer and Gumucio 2020 .) ُمناخيًا الذكية الزراعية والممارسات جد أن استخدام بعض التقنياتوقد و  

أو أعمال الرعاية التي تقوم  الزراعي هافي عملسواء كان له دور في الحد من المشقة والكد الواقع على المرأة 

  دون من المحاصيل أصناف  وزراعة البذور،  ةلزرع اآلالت استخدام بها، ومن هذه التقنيات على سبيل المثال

 التي الدراسات  فيوقد تم الوقوف على ذلك  ..بالليزر األرض وتسوية األخضر، وكذلك استخدام السماد حراثة،

 (Khatri-Chhetri et al. 2019; FAO and CARE 2019).  المثال سبيل على نيبال في أجريت

 

  منذ والدولية الوطنية التنمية أعمال جداول في مدرجة البديل والطهي لوقودالنساء في ا تقنيات كانتكما 

  الرعاية أعمال تجعل أنها على والمحّسنة الجديدة الطهي مواقد إلى يُنظرو(. Agarwal 1986) الثمانينيات

 الطعام إلعداد الالزم الوقت وتقليل الحرائق  عن الناتج  الداخلي الدخان تقليل خالل من خطورة أقل الحالية

(Clancy et al. 2012 ؛  Lindgren 2020 .) محتمل تدخل أنها على التقنية هذه الباحثين بعض يرىكما  

 (. WGC 2018 ، 2020) مرض  للطرفين

 

 المناخ، حدة من  للتخفيف مهمة استراتيجية أنها على  التأثير" منخفضة الطهي إلى "مواقد يُنظر أنه من الرغم على

 أن أظهرت المنشورة األبحاث  أنإلى (  2017وآخرون )  Khandelwalويشير  .كان قليالً  عليها اإلقبالأن  إال

ً  الوسائل أكثر من كواحدة الطهي مواقد يصنفن ال الفقيرات النساء ولكن في . حياتهن لتحسين أولوية أو إلحاحا

  إلى والوصول والكهرباء الري وأنظمة الشرب  مياه تحسين متوجهاً نحو صراحة أكثر المقابل، كان ميلهن

األراضي،   إلى الوصول زيادة أما استثمارات برأسمال كبير. المطالب هذه تستدعي ما غالبًا ذلك، ومع. األرض

.  للموارد المفرط االستغالل عن  وهي المصالح المسؤولة القوية،  أصحاب المصالح فهذه مسأل يفترض أن يتحملها

  وفي. بطبيعتها صعبة بها النساء، هي لهكذا مطالب تنادي فإن االستجابة وآخرون، Khandelwal وكما أشار

ً  وكما حقيقة األمر،  المتوقع منف ،وتدهورها الغابات  إزالة عن الناتجة االنبعاثات من الحد مشاريعإلى  أشرنا سابقا

  توفير يصبح وبذلك. الكربون عزل مسؤولية يتحملن وأن ،والموارد  األراضي إلى الوصول عن النساء تتخلى أن

 للباحثين  مسألة أخالقية وآخرون Khandelwalوفي في المقابل، يطرح . 31بكثير  أبسط بديالً  الطهي مواقد

 
  كبيًرا جدالً  هناك أن يدركون فهم  ذلك،  من العكس علىبل  ، بسيطة  الطهي  مواقد  مسألة أن وآخرون Khandelwalال يقرر    31

  يكون أن يمكن تدّخل  فهي.  الريفية المجتمعات في  الحيوية والكتلة  الشمسية بالطاقة  تعمل  التي الطهي  مواقد عمل وتحديات فوائد حول

  أحدها يكون قد.  أسباب لعدة)لهذه المواقد(   جًدا منخفض استيعاب  هناك  كان الجهد من عاًما 50 فعلى مدى ومع ذلك،  وفعااًل،  رخيًصا
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 المناطق في الفقيرات النساء سلوك تغيير على كبير  بشكل يركزون والذين األرضية الكرة شمال في والناشطين

  مصلحة في هو  ما نعرف  بأننا االعتقاد" علينا" السهل من يصبح  . مبيناً أنهالدخل منخفضة البلدان في الريفية

 في منا  يعيشون الذين أولئك مسؤولية من بدالً   سلوكها، يرتغ  ...إنها مسؤوليتها هي أناألمية الريفية المرأة

 (. Khandelwal et al. 2017) "سلوكنا تغييرعن  االستهالك عالية الحضرية المجتمعات

 

التمديدات  خالل من المياه توفير مثل الصحي،  والصرف للمياه التحتية البنية في  التحسينات فإن  ذلك، على عالوة

.  والبيئية المباشرة وغير المباشرة الرعاية ألعمال الالزمين والجهد الوقت لتقليل ضرورية والمضخات، المائية

 المياه، تقنيات استيعاب عن تلقائيًا ال ينتج الجهد تقليلفإن  التكنولوجيا، من األخرى األنواع مع الحال هو كما ولكن

-León ؛Jerneck 2018)عن استيعاب هذه التكنولجيات  ناجماً بالضرورة  ليس العمل توزيع إعادة أن كما

Himmelstine and Salomon 2020 .)الهادئ المحيط أدوات مجموعة" تقدم المثال، سبيل علىف  

ً مناخي حالً ( 2015)  "المناخ وتغير الجندرية للمساواة ً مستجيب ا  محلي صهريج  تركيب يتضمن االجتماعي للنوع ا

، في  ولكن ،المياه  إلى الوصولالقدرة على  من التدخلهذا  يزيد أن المتوقع منو. 32شمسية بمضخات مزود

 أولئك ألن االجتماعي، النوع  على القائمة الرعاية أعمال  على التأثيرات من مجموعة له يكون أن يمكن المقابل،

 ألدوارل موسع تحليل  تبني وإدماج دونبمعنى أنه : تمثيلهم يتم لم التقنيات يستخدموا أن المرجح من الذين

 ولكن المرونة(، من أكبر قدر أنهن قد يستفدن من على النساء )صحيح العمل عبءسيزداد  ،ندريةالج والعالقات

 األعمال من بالمزيد القيام على قادراتسيكن  النساء ألن ؛الرجال على العمل عبء يقل قدوفي المقابل  المقابلفي 

 (.55 ، 2016 للمرأة المتحدة  األمم هيئة) لمياهبتوفير ا المتعلقة

 

  فيها يمكن ال  التي األماكن في الضباب مياه جمع يدرسان ( اللذان2018) Qadir و  Lucier يوضح كل من

  وجنوب وأفريقيا الكاريبي البحر ومنطقة والوسطى الجنوبية أمريكا في المثال سبيل على) المياه  إلى الوصول على

 وفي الوقت نفسه ،المياه جمعالمخصص ل الوقت مقدار من تقلل أن يمكنتقنيتهما هذه أن  ...يوضحان(أوروبا

  لهاألمر  وهذا. المناخ تغير في يساهم قد الذيهو الضغط و )الجوفية( المياه منسوب على ضغطتقليل ال ضمان

 ورفاه الذات التصور العام عن إلى باإلضافة ،الصحية والنتائج ،المرأة رعاية أعمال على واضحة تداعيات

 يمكنهو ،ومستداًما الصيانة ومنخفض ،خياراً سلبياً )بمعنى اليستهلك طاقة( الضباب مياه تجميع يعدو. المجتمع

  ،االجتماعية التحتية البنية فإن ذلك، ومع. الضباب ظاهرة فيها تنتشر التي للمجتمعات العذبة الشرب مياه توفير

من   والمساواة الجندرية...كلها هياكل الخبراء، ومجتمعات   الوظيفية المحلية والمؤسسات الداعمة، السياسات مثل

 (. Lucier and Qadir 2018) لصالح هذه الفكرة كي تعمل تعملأن  الضروري

 

  وإفساح للرعاية الالزم الوقت تقليل أجل من للعمالة الموفرة التقنيات تبني إلى المناخ مشاريع من العديد وقد سعت

. المجتمعية والمشاركة تحقيق الرفاه إلى باإلضافة أكثر، ومربحة للدخل مدرة أنشطة في لالنخراط للمرأة الوقت

على   المساواة تحقيق في مفيدة أنها على للعمالة الموفرة التقنيات إلى يُنظر كان لطالما  التنموي، العمل وفي سياق

 
  - بالطهي يقومون  الذين  أولئك قبل من واالستخدام بالتصميم الكافي  االهتمام عدم مع الطلب،  من أكثر العرض على كان التركيز أن

 (. 50 ص)  4 القسم في قدمناها   التي  المناقشة في صدى  لها نقطة وهي
  يعرف ال  تقنيات  ويعتمد الديون،  إلى  يؤدي الممّولون له   يروج الذي المتنامي الشمسي النظام سوق   أن إلى  الدالئل تشير ،   ذلك ومع  32

investor-impact-https://nextbillion.net/an-  راجع. الطويل  المدى لىوكذلك كيفية التخلص منها ع ، إصالحها   كيفية الناس 
cycle-hype-access-energy-the-on-caution-urges/ . 

  

https://nextbillion.net/an-impact-investor-urges-caution-on-the-energy-access-hype-cycle/
https://nextbillion.net/an-impact-investor-urges-caution-on-the-energy-access-hype-cycle/
https://nextbillion.net/an-impact-investor-urges-caution-on-the-energy-access-hype-cycle/
https://nextbillion.net/an-impact-investor-urges-caution-on-the-energy-access-hype-cycle/
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  ؛2016 الزراعية  للتنمية  الدولي الصندوق المثال، سبيل على انظر،) المرأة وتمكين أساس النوع االجتماعي

 ظل غياب ففي ،(50 ص) 4 القسم في ناقشنا كماو ذلك، ومع(. 2019 كيرمنظمة و ،والزراعة األغذية منظمة

  تجاهل ن للخدمة إلىوالمتلق يميل األشخاص وعاداتهم، المستخدمين باحتياجات الوعي ونقص  بالسياق االهتمام

 المتعلقة األدبيات تشير لذلك، نتيجةو. (Gay-Antaki 2020; Wang and Corson 2015)  هذه التقنيات

 مشاركة ضمان المهم  من أنه على أساس النوع االجتماعي إلى )الرامي إلحداث تكيف ملحوظ( التحولي بالتكيف

 مع البداية، وذلك من الخدمة، مستوى تحسينات أو األداء لتصورات والمستفيدين المشروع مصمميكل من 

  ؛Beuchelt and Badstue 2013 ؛Doss 2001) والنساء الرجال بين للسلطة المتداخلة األبعاد مراعاة

Bryan et al. 2018؛ Carr et al. 2016 .) 

 

  بالنسبة ذلك يعنيه قد وما) التقنيات لهذه نتيجة العمل عبء وكيفية تغير اليومية، الحياة في التقنيات مالءمة إن

تناول ل أوسع مجتمعي  نهج عن غنى ال ذلك، على وعالوة. مراعاتها  يجب مهمة  .. كلها أسئلة(الجندرية للعالقات

 المنازل في الترومب جدران بناء أن   Arora-Jonssonوجد المثال، سبيل علىف. التدخالت هذه مثل من العديد

 جبال في الداخبمنطقة   الجبلية القرى في )منخفضة استهالك الطاقة.. سبقت اإلشارة إلى تعريفها( السلبية الشمسية

 في عادةً  هنيقضي  الذي الوقت أي) الفقيرة األسر من  للنساء وقتًا وفر ،محلية حكومية غير منظمة قبل من  ،الهيمااليا

  بأنشطة للقيامث أتيح الوقت يح ،(بالموقد واالعتناء منازلهن لتدفئة الوقود حطب شراء/  جمعو الرعاية، أعمال

  إلى بحاجة تعد لم ألنها المنزل خارج عمل على الحصول من مكنها ذلك إن النساء إحدى قالتو. المنزل خارج

 خالل المنزل في كانت التي المسنة ألمها حريق مخاطر وجود عدم من والتأكد الحرارة لتوليد بالموقد االعتناء

  فعاليتها وتتعرضكما   الجنوب، من مباشرةالساطعة  الشمس أشعة الترومب جدران تتطلب ذلك، ومع. النهار

 الذي المجتمعي التخطيط نهج فإن وبالتالي. إليها الشمس ضوءوصول   آخر منزل وذلك في حال حجب للضعف،

 (. Arora-Jonsson 2020) التدخالت هذهمثل  في حيوي أمر  الحي في فرد كلب  يحيط

 

 التدخل متقيّ  التي والمقاالت التقارير  من عدد في( ICT) واالتصاالت المعلومات تقنيات فقد ورد ذكر وأخيًرا،

  Mittal 2016  ؛ Gumucio et al. 2020 ،تقارير المثال سبيل على) الجندرية الفوارق  يراعي الذي المناخي

 الجوية التنبؤات مثل المناخية، المعلومات خدمات تعتبرإذ (. Deering 2019 ؛ Carr et al. 2016 ؛

 هناكو. والزراعية يةالريف البيئات الالزمة في المرونة وبناء المناخ مع التكيف في مهمة المبكرة، واإلنذارات

  أنعلى   لألدبيات،  استعراضهم في( (2020وآخرون،   Gumucio بواسطة مناقشتها تمت التي األدلة بعض

  خالل من الرعاية أعباء تقليل على القدرة لديها واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا من وغيرها المحمولة الهواتف

 المناخية األحداث توقع الرعاية مقدمي  على يسهل مما المناخية،خدمات المعلومات  إلى الوصول زيادة

ً  مشاريع وجدت ذلك، على عالوة.  األسر على السلبية اآلثار تقليل أجل من لها والتخطيط   الزراعة الذكية مناخيا

  الجوية، والتنبؤات واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا على القائمة الزراعية  االستشارات أن الهند في لنساءل

 تعلم من المزارعات تمكين خالل من الرعاية  أعمالعبء  تخفف من أن  يمكن وخدمات المعلومات المناخية

  ، 2020)  وآخرون Gumucio  ويشير (.Deering 2019  ؛ Chanana et al. 2018) جديدة ممارسات

 في بما) السياقية العوامل على كبير بشكل يعتمدخدمات المعلومات المناخية  إلى  النساء  وصول أنإلى ( 245

  خالل من هنوصول تسهيل يمكن ولكن( للطاقة التحتية والبنية والشبكات المحمولة الهواتف إلى الوصول ذلك

 والعمل األطفال  رعايةب فيه يقمن الذي المكان، بمعنى غير بعيد عن وقعهنهذه الخدمات قريبا من م توفير

  المعلومات إلى للوصول المتاح الوقت مقدار من تقلل قد الرعاية أعمال  أن أيًضا الباحثونويشير . المنزلي

بما  ، واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تساهم  لكي أنه يعني وهذا. اإلذاعية البرامج إلى االستماع مثل المناخية،

  للوقت مراعية ميزات دمج إلى تحتاج فإنها الرعاية،  أعباء تقليل في خدمات المعلومات المناخية، في ذلك
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 للتنمية األمريكية الوكالة  أيًضا  انظر ؛ Gumicio et al. 2020) وتقديمها تتصميم هذه الخدما فيله،  وموفرة

 (. 2012  الدولية

 

 في بما والثقافية، واالجتماعية الهيكلية العوامل أن  إلى تشير األدبيات مراجعة أن  نالحظ أن  المهم ومع ذلك، من

على أساس النوع  التكنولوجيا نشر في التحيزات وكذلك ،الجندرية والممارسات والمعايير واألمية الفقر ذلك

 من وغيرها  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إلى المرأة  وصول من تحد أن يمكن االحتماعي...كلها عوامل

 .Arora-Jonsson et al) الزراعية واإلنتاجية التمكين  علىوتداعيات  آثار من  ذلك عن ينتج ما  مع التقنيات،

  على ليس تُفهم أن يجب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بأن ( Bailur ،2015 و Masika يجادل و(. 2019

بتقدير موازنة  النساء تقوم حيث ميزة تنافسية،باعتبارها  ولكن  المرأة، لتمكينأو ذاتية  تلقائية مصادر أنها

  .معقدة بطرق و بعناية الجندرية العالقات

 

 الدعم وآليات االجتماعية التحتية البنية

 التكنولوجي والدعم  التحتية البنية أن الكوارث، دراسات من وخاصة األبحاث، من كبير قدر في ضوء  ،ويتضح

يتم  عندما كافية غيرأمور   والصحة، الصحي  والصرف المياه برامج مثل المناخية الكوارث أعقاب في المقدم

 األنظمة هذه مثل وتوفير تصميم في النهائيين للخدمة المتلقين  وإشراك االجتماعية التحتية البنية دعم  إهمال

(Geere and Hunter 2020 ؛ Collins et al. 2019 .)البنية تشير ،(12  ص) 2 القسم في موضح هو وكما  

  لتلبية الالزمة الحماية، وهي الخدمات /الدعم وأنظمة الدولة تقدمها التي العامة الخدمات إلى االجتماعية التحتية

 ألنه النسويون االقتصاديون  يفضله مفهوم إنه. للسكان جيدة حياة توفير نوعية في والمساهمة المحلية االحتياجات

 األلياف وكابالت واالسمنت الطوب مثل لالقتصاد.. أساًسا تعتبر بالرعاية المتعلقة الخدمات هذه أن إلى يشير

لى أن النوع االجتماعي هو فهذا المفهوم يتحدى تلك الثنائية الجندرية التي تصور األمر ع وبالتالي الضوئية،

 de Henau  ؛ Elson 2016) لسياساتأدبيات ا في شائع بشكل تُستخدم التيو" ةالناعم القوة الصلبة أمام" ثنائية 

and Himmelweit 2020 .) 

 

 الحماية سياسات بأهمية واليونيسيف الدولية العمل ومنظمة الدولي البنك مثل الرئيسية الوكاالت وقد أقرت

إن  (. Razavi 2007) التنمية أجندة في مركزية مكانة احتلت هذه السياسات  السنين، مر وعلى. االجتماعية

 ولكن المناخ، غير واضحة المعالم، وتغير العامة، سياسات الحماية االجتماعية، والخدمات الروابط بين كل من

  في أساسية فإن هذه الروابط حدته، من والتخفيف المناخ مع التكيف حول الناشئة األدبيات من نرى أن يمكننا كما

  االهتمامات حمايةإن ( . Mugehera and Parkes 2020)  المناخ بتغير الرعاية أعمال ارتباطتوضيح كيفية 

  مشتركة تلقائيةأنه سوف يكون هناك فوائد  افتراض إلى باإلضافة ،المناخ برامج في  الرعاية وأعمال ،الجنسانية

ً  ...المناخية البرامج بعض دعتكما  األسواق، في المرأة إدراج بمجرد ً  التفكير عند كل ذلك ليس كافيا   ملياً وفعليا

ً  اجتماعية سياسة إلى  بالحاجة الباحثون  جادلوقد . الرعاية  عمل في باعتبارها   تجعل أعمال الرعاية أمراً مركزيا

ً أساسي مكمالً   (. Westholm and Arora-Jonsson 2015) المناخ وبرامج لسياسات ا

 

  Arnallمتزايد، يجادل  بشكل والضعفاء الفقراء يواجهها والمتشابكة التي المعقدة المخاطر مجموعة إلى بالنظرو

  تغير مع والتكيف  ،(DRR) الكوارث مخاطر من والحد الشخصية، الحماية  مبادرات بأن( 2010وآخرون )
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 وفي ضوء هذا. البعض بعضها عن بمعزل تطبيقها تم إذا كافية تكون أن  المرجح غير من(  CCA) المناخ

درة  ق تعزز التي التدابير  من سلسلة إلى لإلشارة( ASP) التكيفية االجتماعية الحماية مفهوم تطويرتم  التحدي،

ً  األكثرو األفقر لناسا  االجتماعية الحماية عناصر بين الجمع خالل من ، وذلكالمناخ تغيرل ستجابةعلى اال ضعفا

والتي حملت عنوان   جديدةال مبادرةالومن ذلك . وبرامج ومشاريع تغير المناخ الكوارث مخاطر من والحد

  الصحة  تتشمل مجاال  مصاحبة تدابيرثمة  وإلى جانب ذلك، ." االجتماعية للحماية المتكيف الساحل "برنامج

 (.  2018وآخرون.  Béné ؛WB 2019) أخرى أمورإلى جانب  األسرة وتنظيم والتغذية والتعليم

 

  الثمانينيات في األمان شبكات على نسبيًا الضيق التركيز مجرد من االجتماعية الحماية مفهوم تطورولقد 

 آليات وكذلك ،المناخية الصدمات تأثير من للحد تدخالت تتضمن التي الحالية التعريفات إلىليصل  والتسعينيات

  لضمان الوطني بالبرنامج (، 2010وآخرون ) Arnall. ويستشهد المزمن الفقر  لمكافحة مصممة المدى طويلة

ً توظيف يضمن الذي ،الهند في( NREGS) الريفية العمالة   أدنى بحد ،سنويًا يوم 100 لمدة ريفية أسرةلكل  ا

 تدابير بين تجمع مهمة تدخالت باعتبارها بنغالديش في الفعلية العمل مشاريع  إلى باإلضافة ،الزراعية لألجور

  أكبربشكل  الريفية العمالة لضمان الوطني وفي الهند ترتكز المشاريع المرتبطة ببرنامج العمل. والتعزيز الحماية

 باالعتمادو. الرسمي غير والعمل الرعاية  مسائلبحيث يمس بشكل جوهري ومهم  الحقوق،  على  قائم نهج على

  أن على  (2013وآخرون ) Davies يؤكد آسيا، في  بلدان خمسة في تنفيذها تم زراعيًا برنامًجا 124 على

 نسبيًا، محدوًدا يزال ال وبرامج تغير المناخ الكوارث، مخاطر من  والحد االستراتيجية،  للحماية الشامل التكامل

  مامرحلة  إلىلنصل  الحالي إلحداث التغيير المنشود، الزمني األفق تجاوز على  يساعد فإنه حدوثه، عند ولكن

وصوالً إلى   ،األشخاص لدى التأقلم أهداف أو /و استراتيجيات دعم إلى الهادفة المدى قصيرة التدخالت بعد

  على القادرة والكسب، العيش خيارات نحو التحول تعزيز في تساعد أن يمكنبحيث  ذات مدى أطول، تدخالت

 . والكوارث المناخ مع التكيف

 

 إن التركيز.  الصغيرة التأمين خطط وكذلك واألصول  النقدية التحويالت األخرى األساسية التدخالت وشملت

 والمعايير والقدرات االستحقاقات معالجة على القدرة من شأنه توفير ودعم األصول حماية على الواضح 

 .Bee et al) المناخ القائمة على أساس النوع االجتماعي وتغير المخاطر وتصورات العمل، وتقسيم الجندرية

  على القائمة االستراتيجيات متزايد تجاهعلى نحو  يسير الحاضر الوقت في االتجاه فإن  ذلك،  ومع(. 2013

في  التغيير من النوع هذا إلحداث ةغطاالضبشكل يفوق الجهود  ، وذلكللمرأة االقتصادي والتمكين السوق

"  العاملة القوى في  المرأة مشاركة لزيادة لألسرة صديقة سياسات"  إلى LEG يدعو المثال، سبيل فعلى. السياسة

 .األسرة  داخل الرعاية ألعمال الجندرية التقسيمات تخفيض من بدالً ( 15  ، 2015)

 

وحتى تكون تدخالت الدولة ذات غاية تحويلية حقيقة، بمعنى تحقق التغيير النوعي المنشود، فال بد أن تؤخذ في  

 سبيل على) أمان شبكات شكل في تدخالت الدولة هذه  تتجسداالعتبار عند تنفيذ التدخالت المناخية، بحيث 

 تقلل اجتماعية رعاية خدمات، إلى جانب (إعاقة من انونيع الذين ألشخاصل ح  نَوم   الشيخوخة معاشات ،المثال

 الراءات الخمس، والسيما مكونيّ  معالجة في لنجاحا ،بمعنى آخر) .على شخص بعينه الرعاية  أعمال ارتكاز من

 الخدمات ذلك يشمل أن يمكنو(. إلطار العملمن بين المكونات الخمسة  "،التوزيع إعادة" و التقليل" /التخفيض" 

 بفعل تتفاقم والتي األسرية، الرعاية مقدمي  عاتق على الملقاة األعباء من للتخفيف  الدولة تقدمها التي  الصحية

  للنوع مستجيبة مناخية حلول  إلى الطبيعية والموارد الطبيعة  للحفاظ على الدولي االتحاد يدعوو . المناخ تأثيرات

  األمراض تفشي لمنع والصحة بالمناخ المتعلقة المبكر اإلنذار أنظمة تطوير مثل  الصحة، قطاع تشمل االجتماعي



ام ورقة معلومات بحثية أوكسف                                                                                                            84  
 

  وتعزيز ، من األزمات التعافي  موارد إلى الوصول  في المساواة  ضمانكذلك و األمراض، وحدوث الخطيرة

أبحاث   إجراء المفيد من سيكونو(. 9 ،2015 وآخرون  أغيالر) الصحية الرعاية مجاالت في والتوظيف التعليم

  الرعاية مقدمي  لمنح ، وذلكللبالغين االجتماعية الرعاية  وخدمات طفاللأل رعايةال  توفير على الدولة قدرةتفحص 

التي تقدم بها هذه  الكيفية مع إضاءات حول  ،والترفيهية والتعليمية للدخل المدرة ألنشطةلقيام بال الوقت من مزيًدا

  حدة من التخفيف استراتيجيات في حال تم دعمها وتبنيها ضمن إن خدمات الرعاية االجتماعية هذه، الخدمات.

 .المنشود في مجال النوع االجتماعي الحقيقي )التحولي( التغييرإحداث   في تسهم أن هايمكن  معه، والتكيف المناخ

 

ولكن . المناخ تمويل  صناديق في  الجندرية والمخاوف الرعاية إلى لحاجةا حول النقاش  من القليل هناك ولقد كان

تتبناه منظمة النساء المؤتلفات من أجل التغيير في الزراعة وإدارة   الذي  +Wاألوحد كان معيار  االستثناء

.  الرعاية أعمالعلى   مكافأةلل وكذلك  للنساء الدخل لتوليد المناخي التمويل استخدام حاول الذيو الموارد الطبيعية،

  واقتصادية  اجتماعية فوائد تخلق التي يةالمناخ مشاريعال للمصادقة على توثيقي وسم أو رمز هو ، +Wمعيارإن ال

 تقنيات توفر التي تلك ذلك في بما والمناخية، البيئية المشاريع أو االقتصادية التنمية في المشاركات للنساء متزايدة

.  العمل وفرص والزراعة،  الغاباتالمتعلقة ب نشطة األو العاملة، األيديو الوقت توفير وأجهزة المتجددة،  الطاقة

  أسواق خالل من تشغيلها يتم التيو ،الكربون اعتمادالمصادقة على  مخططات  استكمال إلى +W معيار هدفوي

  تم المثال،  سبيل علىف. عليها  للحصول التقدم نميةالت لمشاريع يمكن شهادة هذا المعيار كونبحيث ي ،الكربون

  ،(كمبوديا) محسنة  طهي مواقد من خالل يعمل أحدها ،W+ لمعيار وفقًا  آسيا في تقع مشاريع، أربعة اعتماد

 (. فيتنام) المالية األمية محو حول واحد ومشروع ،(ونيبال إندونيسيا) الحيوي للغاز ومشروعان

 

" إلى وتحويلها ،بالنوع االجتماعي المتعلقة المشتركة  الفوائد على بالتصديق للمشروعات W+ معيار يسمحو

 المشتركة الفوائد على البيولوجي والتنوع والمجتمع المناخ معايير بها تصدق التي  الطريقة بنفس صيغة نقدية" 

   W+من وحدات الـ حدةوكل  سعر من المائة في  20 عن يقل ال ما دفع يجبوهنا . البيولوجي والتنوع للمجتمع

 البعض قبل  من للجدل مثيرة تعتبر المبادرات  هذه أن من الرغم  علىو. النسائية المجموعات أو للمستفيدات

  على للنساء"  مكافأة"  أنها علىالمحاوالت  هذه إلى أيًضا يُنظر فقد متكافئة، غير أسواق في  العمل في لرغبتهم

 Westholm and) المناخ برامج من الفوائد توزيع إعادة، بما يسمح ببالفعل بها يقمن التي  الرعاية أعمال

Arora-Jonsson 2018  . ) 

 

 مؤسسالشخص الو Arora-Jonssonكل من  كتبت ، W+معيار  علىحول  وحراكية أكاديمية محادثة فيو

  حالي نظام مع يتعامل أنه على  W+معيار  اعتبار  يمكن بينما أنه ، Jeanette Gurung وهو ، + Wمعيارل

  الالزمة الجهود ضروب جميعنحن أحوج ما نكون فيه إلى  وقت في عمليذو بعد  نهج أيًضا فهو متكافئ، غير

  جزًءا والسلطة النوع االجتماعي يكون أن ضمان إلى  W+ معيار يسعىو. إلحداث التغيير النوعي )التحويلي(

التحول  تحقيق ومن ثم المساواة، عدم حول للمناقشة مساحات فتح يمكن وبالتالي ألنظمة،ل الحالي الخطاب من

  الرعاية أعمال على النساء مكافأة إن(.  Arora-Jonsson and Gurung  ،  2021) بتؤدة المؤسسي المطلوب

الراءات   عمل إطار  إليه دعا الذي النحو على  للتحول الطريقيمكن أن تمهد  W+  معيار خالل من بها يقمن التي

 أمر األسواق في الموجودة األكبر الجندرية القيود  معالجة فإن النسويون، االقتصاديون  أشار كماو. الخمس

 .النتيجة هذه لتحقيق ضروري
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 ها بعداً جمعياً ؤوإعطا والمجتمعات المنازل في الرعاية أعمال تقاسم

 منخفضة الريفية السياقات هذه النظم، في  تعمل ما غالبًاو متعددة،  مستويات على االجتماعي الدعم  أنظمة توجد

خدمات   من كونها أكثر والمجتمع واألقارب األسرة مستوى علىتسري  ، بحثرسمي غير بشكل للغاية،  الدخل

  أن (2020وآخرون ) Raoوجد  األفريقية، والبلدان الهند في المناخ مع التكيف حول أبحاثهم فيو. الدول اتوفره

أنه   مشيرين إلى." بسهولة متاحة ليست العامة الخدمات أن حيث للبقاء، ضرورية المجتمعية الدعم أنظمة" 

" البعض بعضهم دعم سوى المجتمع في والنساء الرجال  أمام خيار فال غائبة، أو  مضطربة الدولة تكون عندما" 

(Rao et al. 2020، 11 .) 

 

أن   الممكن من  أنه  جندرياً( على العادلة المناخية الحلول حول الرمادية األدبيات في ) األدلة من ضئيل قدر هناكو

 نفسه الوقتوفي  أو إعطائها بعداً جمعياً، األسرة في  الرعاية عمالأل تقاسم تحقيق المناخية في لتدخالتتسهم ا

وحدة المرأة   ةجائز  تقارير فيوقد وردت بعض األمثلة . من آثاره التخفيف أو /والمناخي  التكيف أهداف قتحقي

)أي تقاسم العمل وجعله جماعياً، وفي الوقت نفسه تحقيق   هذا األهداف تكاملعلى تحقيق  ،والنوع االجتماعي

مؤسسة تنمية البيئة والحفاظ عليها  مشروععلى ذلك  األمثلة  أفضل بين  منو. أهداف التكيف والتخفيف(

  والصحة األم صحة  رعايةل خدمات وإنشاء الغابات  على الحفاظ بين يجمع ، وهو مشروعغواتيماال في"فندياكو" 

 وحدة المرأة والنوع االجتماعي، ) األصليين السكان من قابالت رهايويد ،( شخص 50000 يخدم) الجنسية

 ، وذلك بهدفلألطفال رعايةم خدمات يبتقد اكتفوا حيث ،تواضعًا ثرأك اآلخر البعضفي حين كان  و(. 2020

)وحدة المرأة   إفريقيا غرب في  الشمسي للري " SISAM"  مشروع في الواردة تلك مثل المرأة، مشاركة تمكين

 . (2020والنوع االجتماعي، 

 

  صراحة والمنظمات الباحثين بعض يشير المجتمع، مستوى على جماعية، الرعاية  أعمال جعل  إلى باإلضافةو

 مشاريع بعض تهدفو(. Deering 2019،  21) والنساء الرجال بين" العمل عبء تقاسم"  زيادة أهميةإلى 

 ً   FAO) المرأة تمكين ودعم قبولفي " الرجال إشراك"  خالل من جندري تحول إحداث إلى الزراعة الذكية مناخيا

  مع وثيق  بشكل تعمل التي المشاريعمستوى  إلى تأثيرها صلي ال المحاوالت هذهولكن (. CARE 2019 و

  المنزلي العمل عبءالمزيد من  وتحمل االجتماعي النوع معايير في  النظر إعادة على تشجعهم بطرقو ،الرجال

  WE-Care)"وي كير" ) لمشروع الرئيسية النتائج إحدى تتمثلو (. مسؤوليتهم ألنه الفعلي بالعمل القيام أي)

  غير الرعاية أعمال دير وتثمينتقمن  تعزز التي األنشطة في الرجال يشارك عندما أنه في أوكسفام لمنظمة التابع

  تحملقدرة على  فقد أصبحوا أكثر بعد خضوعهم لهذه األنشطة،و يقرون أنه،  فإنهم ،تقاسمهاو األجر المدفوعة 

من   . الماضي في عليه واكان مما هذه األعمالب القيام  في أطول  وقت قضاءأكثر استعداداً لو ،المسؤولية من المزيد

 كسب أنشطة في األسرة أفراد جميع تدعو إلى مشاركة التي المشاريعأهمية   Deering (2019) يناقشجهته، 

  على القدرة زيادةالهادفة إلى  المشاريع من  جزًءا تعد والتي والوقود، والماء  الغذاء توفير ذلك في بما العيش،

  أعمال من متزايًدا عبئًا يأخذون  الرجال أن األكبر المشاركة تعني المشاريع، بعض فيو. المناخ تغير مع التكيف

  لحصولل وقت حتى أو للدخل مدرة أنشطة في لالنخراط أكبر وقت األسرة في النساء لدى يكون بحيث الرعاية

 تشاركية عمليات " سالوم دلتا"  منطقة في "  The Enda Graf Sahel"  مشروع  يتضمنو. الراحة من مزيد على

  من المزيد تقاسم على  الرجال تشجع التيو ،للعمل الجندرية التقسيمات على تركز التيو ،المناخية القدرة لتطوير

  هدفالمشاريع التي نفذت في كينيا، ب ومن ذلك أيضاً، أحد (. 2020والنوع االجتماعي  المرأة وحدة) العمل عبء

  يتمثل إضافي  تأثير  حيث كان لها قدرة على تحمل التغير المناخي، أكثر  زراعية ممارسات أجل من القدرات بناء

  زيادة إلى  أدى هأن األمر الذي اعتبر ،(الشباب  ذلك في بما) األسرة أفراد بين دخلالمنصف لل تقاسمال تعزيز في
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 أعمال توزيع إلعادة المناخ مع التكيف أدبيات في اإلشارات من القليل وثمة(. Deering 2019، 10) االنسجام

 مجاالً  هناك أن نالحظوهنا  الفتيان؛و الفتياتأبعد من ذلك، ليشمل هذا التوزيع وبل   ، الرجالو النساء  بين الرعاية

 النمطية،النوع االجتماعي  أدوار تحدي خالل من الجندري،  التحول من الجانب  هذا حول البحث من لمزيد

ً أزواجاألسر التي تضم   داخل الرعاية عمل وتقسيم  وعائالتهم.  مختلفين جنسين من ا

 

 العالقات بالفعل تشكل التي  الواعدة الممارسات على أقوى بشكل التركيز خالل إن التمكين يصبح ممكناً من

 Salomon  و León-Himmelstine ؛ Njuki et al. 2016) محددة أماكن في  وأعمال الرعاية الجندرية

  المناهج في رائدة الدولية الزراعية للبحوث االستشاري  الفريق قودهاي التي التنمية برامج كانت ولقد (. 2020

التقليدية لألدوار الجندرية أو تجاوز الحدود   المعايير على تحدي يجتمعوا أن للناس خاللها من يمكن التي المنزلية

 المتساوية العالقات لتشجيع التشاركية المنهجيات من مجموعة على األساليب هذه تشتمل ما غالبًاالمتعلقة بها. و

 يفيد حل هو معًا العمل أن  إدراك على األسرة أفراد جميع تشجيعكذلك و القرار، صنع وعمليات األسرة داخل

  هذه مثلسيكون مسألة محورية في  الرعاية أعمال تقسيم أن التنبؤ نايمكن و(. 2016 وآخرون،   Njuki) الجميع

مواقف يؤدي  ل يشاهدن أو يتعرضن لم الالئي  النساء  أنEvans  (2014 ) يوثق المثال، سبيل علىف. المناقشات

 من لمصيرهن استسالًما أكثربل وكن  عن استيائهن، فقد بدا أنهن يعبرن في زامبيا،  الرعاية أعمال رجالفيها ال

  ويشير .االجتماعي التغيير بشأن تفاؤالً  أكثر كنحيث  ،األخوة مع الرعاية أعمال تقاسم على نشأن الالئي النساء

Hillenbrand 2015) )في   الرامية إلى إحداث تحول برامجلل  أفضل وتقييم مراقبة إلى حاجة هناك  أن  إلى

السياسات العامة المتلعقة   عند اتخاذ إجراءات ولوياتاأل تحديدإضافة إلى ضرورة  ،االجتماعي النوعمسألة 

 مواجهة  في النجاح  أجل  منوذلك  الذي تعالج فيه القضية، لسياقبحيث تكون األولية ل ،االجتماعي النوعب

ه يستلزم أن من الرغم على وحقوقها، النسائية المجموعات دعمإن . الرعاية  ألعمال  المتكافئة غير التوزيعات

  المنزل في الجندرية  المساواة عدم حالة   تحدي من  المرأة أيًضا مّكن إال أنه الجنسين، بين معقدة مفاوضات

(Arora-Jonsson 2013 .) 

 

 

 

 

 المعرفية  والثغرات  المفاضالت في تأمالت  5.4

  التدخالت معظم تصميم لم تؤخذ باالعتبار عند  الرعاية فإن أعمال ،(50 ص)  4 القسم كما سبقت اإلشارة في

ها، السيما وأن هذه توزيع إعادة أو التخفيف من عبء أعمال الرعاية  في تنجح لم التدخالتأن هذه  كما ،المناخية

  من العديدوثمة . متنوعة بطرق الرجالوكذلك  واألشخاص والفتيان والفتيات للنساء اليومية الحياة شكلت األعمال

 تتضمن ال في واقع األمر، ولكنها ،االجتماعي للنوع تستجيب أنها تدعي التي المناخية التدخالت على األمثلة

  النساء تتحملها التي  الرعاية  ألعمال المستدامة غير أو الصحية غير  أو العادلة غير األعباء لمعالجة محددة تدابير

من  التخفيف  برامج إلى اإلشارة عندو. الدخل  منخفضة الريفية السياقات فيوالسيما  ،األول المقام في والفتيات

  فإن كالً من وتدهورها، الغابات  إزالة عن الناتجة االنبعاثات من آثار المناخ، بما في ذلك برنامج الحد

Westholm  و Arora-Jonsson  (2015) المشتركة المنافع"  أو" الضمانات"  تجاوز  ضرورةيجادالن ب  "
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 أن شأنها  من التي جتماعيةاال السياسات صنع في لنظراوصوالً إلى  ،المناخ سياسات في نصوص عليهاالم

  أعمال  قاربةم على أهمية كما يؤكدان. المناخية المخاوففي ضوء  الرعاية مسألة التحديد وجه على تتناول

تأخذ  مناخية حلول  إيجادمن  البد أخرى، بعبارة. التنمية مناخ مشاريعضمن  ذاتها حد في كمسألة  الرعاية

 . رعاية بالحسبان أعمال ال

 البيئية والممارسات  األبحاث من سنواتهي جهد  متراكمة وخبرات أمثلة  فثمة القسم،  هذا يف اتضح كماو

 من أجل تغيير المناخية واالستراتيجيات التدخالت  لدمج مسارات إيجاد يمكن أنه فكرة دعمكلها ت ،واإلنمائية

 ُمرض  "  مثابة حل وسط، والتي هي بالمسارات هذه أن إلى خلصناقد و. الرعاية مجال في المساواة عدم أوجه

  الرؤى يحشدبحيث   مساواة وإنصافاً من منظور جندري، أكثر نهج خالل من التمهيد لها سيتم ،" للطرفين

  التي والظروف العالقات إلى إحداث تحول جذري في  وصوالً  (5Rs)الراءات الخمس  عمل إطار من المستلهمة

مراعاة   عن  فضالً  السياقية، العوامل مراعاة مع  وتقييمها المساراتتطوير هذه  يجبكما . الرعاية  عمل تشكل

  إجراء فيها يتم التي المحلية والمجتمعات والجماعات البيئية المواردو المستمرة، التغيير عملياتإزاء  الحساسية

  والوعي والمجتمع، األسرة مستوى على المتبادل باالعتماد االعتراف إن .  على حد سواء التدخالتهذه 

  المناخ تغير تأثير من  للحد فقط ليس ضروريان، أمران لها، واالستجابة المناخية للتدخالت الجندرية بالتأثيرات

على أساس النوع   المساواة  عدم تفاقم إلى  التدخالت  تؤدي أال لضمان أيًضا ولكن ،  الرعاية أعمال على

 . من هذه المظالم  جديدة أنواع وإنتاجاالجتماعي، 

 ال أمر األسرة  داخل والتعاون االجتماعي، الدعم وآليات لأليدي العاملة، الموفرة  والتقنيات التحتية البنية توفير إن

  وآخرون  Haeffnerالمثال  سبيل انظر على) والتداعيات المناخية اآلثار تحمل من الناس لتمكين عنه غنى

 األبحاث تسلط بينماو. وأنماطها مواقعهاعلى اختالف  الرعاية   لاعمأ  على المباشر هاتأثير عن فضالً   ،(2018

 المفاضالت في لنظرل مستقبلية بحوثإلى إجراء  فإن الحاجة تبرز  التقاطعات،  هذه على الضوء  الحالية

 مساواةبالالق لالتحول الجذري فيما يتع تحقيقو ،معه التكيفو/المناخ حدة من التخفيفب المتعلقة واإلشكاالت

يكون هناك    من جانب آخر، قد. الممارسة وأ  السياسة مجال في ، سواءالرعاية عملاالهتمام ب وزيادة ،الجندرية

  سلطت وقد. والتقصي التحقيق من مزيًدا تطلبي ، وهذا(Rs)شيء من اإلرباك بين مكونات إطار عمل الراءات 

  في ومشاركتهم المتزايد لمقدمي الرعاية تمثيلال بين الكبير اإلرباك الضوء على أجريناهاالمراجعة التي 

.  أجر  دون والبيئية يةصالشخ  ية أعمال الرع في النساء  تقضيه الذي الوقت تقليل  إلى  والحاجة  ،المناخية التدخالت

  فيما يتعلق وخاصة المرأة،  التي تقع على رعاية ال أعباءاالهتمام ب  في الرغبة نباجوإلى   ذلك، على عالوةو

 حول اً غريب اً صمت هناكإال أن  المناخ، تأثيرات بسببوالسيما  المتفاقمة عليها والمشقة الكدح من لتخفيفبا

الحلول  تكريس  خالل من وتعزيزها عليها الحفاظ  يجب والتي الرعاية، ألعمال واإليجابية المجزية الجوانب

ً لة ادالعالمناخية   والمهارات المعارف تقدير ومزايا بفوائد متزايًدا اهتماًما هناك أن من الرغم على و. جندريا

  المدى  مراقبة المهم من يبدوإال أنه  البيئية، الرعاية  من المكتسبةو عرفيةمهارات الوال ،األسالف من الموروثة

االجتماعي النوع  مجال في المنشودة تحوالتفي تحقيق ال المساهمة إلىهذه المكتسبات المعرفية  فيه ؤديت الذي



ام ورقة معلومات بحثية أوكسف                                                                                                            88  
 

 حولتقدم إضاءات  يالت يةالبحثإجراء ذلك النوع من األعمال  إلى حاجة  هناك وأخيًرا،. والعمالة المكثفة

  النوعي والتحول التغيير مسارات إلثراءوذلك  ؛المناخ وتغير الرعاية بين للعالقة والنفسية العاطفية الجوانب

 . األقارب عالقاتعلى صعيد و  األفراد مستوى على
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 خاتمة 6
 تأثيرات له  المناخ تغير أن  إال والسياسة، البحث دوائر في ضئيل باهتمام سوى يحظ لم  أنه من  الرغم علىو

  جنوب في الريفية المجتمعات في يوم كل الناس يؤديها التي الرعاية  أعمال وظروف وتوزيع كمية على كبيرة

  الخصوص وجه على النساء فإن ،مجتمعيات وقائدات أسر، وربات رعاية، مقدمات وباعتبارهن. األرضية الكرة

  تغير لتأثيرات نتيجة ؛المنخفض األجر ذات وأ ، األجر مدفوعة غير الرعاية أعمال في  مكثفة زيادة يواجهن

  زيادة إلى أيًضا المناخية التأثيرات تؤدي أن يمكن ذلك،  إلى باإلضافةو. عيشهن بسبل  المرتبطة والضغوط المناخ

 النفسية الصحة اعتالل مستويات وارتفاع ،33العاطفي العمل على  الطلب وزيادة األشخاص، بينوالعنف  الصراع

(Tovar-Restrepo 2017 ؛  Osei-Agyemang 2007 .)وتغير الرعاية أعمال بين التقاطعات هذه لمعالجةو 

 أي) هامن المتشابكة األنواع إلى وينبه ،لرعايةيأخذ بالحسبان أعمال ا جندري تحولي نهجب ننادي فإننا المناخ،

 في والمجتمعات األسر في أساسي بشكل والفتيات النساء بها تقوم التي( والبيئية المباشرة وغير المباشرةالرعاية  

  القسم هذا يلخصو(. والسياسية والثقافية واالجتماعية االقتصادية) العوامل من مجموعة خالل من تتشكل سياقات

 يكون قد أنه نعتقد ما يقترح النتائج هذه ضوء  ، وفياألدبيات لمراجعة الرئيسية النتائج التقرير من األخير

 . الرعايةعمل  على المناخ تغير لتدخالت اإليجابية اآلثار إمكانات وتعزيز السلبية، اآلثار لتخفيف واعدة مسارات

 

 

 غير  الرعاية مجال في العمل في الالمساواة تكثيف إلى المناخ تغير  يؤدي 1.6

 جندري  منظور من العادلة

 القائل االستنتاج تدعم استعرضناها التي واألكاديمية الرمادية األدبيات مجموعة في  الموجودة الموجودة األدلةإن 

 في يعيشون الذين الريف  سكان على صعوبة أكثر الرعاية  ألعمال الحالية األعباء تجعل المناخ تغير تأثيرات بأن

  على عيشهن سبل تعتمد اللواتي النساء حاد بشكل األعباء هذهب تشعرو. تصنيعًا واألقل  الدخل منخفضة البلدان 

 التحتية، والبنية والدخل،  األرض، مثل الموارد، من أخرى أشكال إلى  الوصول إلى ويفتقرن الطبيعية الموارد

  تشكلو. والمجتمعات األسر  في األجر  مدفوعة غير  الرعاية أعمال تسهل التي الدعم وخدمات والتكنولوجيات،

 لضغوط والفتيان والفتيات والرجال النساءبها  التي تستجيب   كيفيةال النوع االجتماعي والسلطة  توازن اختالالت

 .طوالضغو التهديدات هذه بسبب تنشأ التي والمكثفة المتزايدة الرعاية أعمال أعباء  إلى باإلضافة ،المناخ

 

  األدبيات فإن دراستها، تمت التي والمجتمعات البلدان مختلف بين التباين من عالية  درجة هناك أن  حين فيو

 النوع ألبحاث الرئيسية األدلة مراجعات كل، يكن لم إن معظم، في مناقشتها تمت التي الشائعة األنماط تحدد

  وآخرون Resurrección ؛  sellers 2016 ؛  Goh 2012 المثال، سبيل علىانظر ) ،المناخ وتغير االجتماعي

  في أخذها المهم ومن المناخ، وتغير االجتماعي النوع  مجال في افتراضات األنماط هذه شكلت لقد(.  2019

  إلى أنها تستند إما األنماط هذه تسرد التي المؤلفات معظمو. المناخية التدخالت وتقييم تطوير عند االعتبار

 أنها تستند إلى أو( سالستها و التجارب تنوعب االعتراف يتم الحين  ذلك وحتى) اإلقليمية/   المحلية الحالة دراسات

ما سبق وأطلقنا عليه حقائق   على تحتوي وقد ،للغاية عامة صورة تعكس قد التيو ،الموجودة األدلة من توليفة

  المناخ تغير تأثير بكيفية المتعلقة التعميمات  أنإلى  ( 46 ص) 3.4  القسم في) أشرنا ، فقدلذلكو"." الزومبي" 

 
 .ما العمل العاطفي هو عملية إدارة المشاعر والتعبيرات لتلبية االحتياجات العاطفية الخاصة بوظيفة  33
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 النمطية والصور المغلوطات استمرار لتجنب بحذر  معها التعامل ينبغي األجر مدفوعة  غير  الرعاية أعمال على

 . لإلشكاليات المثيرة

 

انتشرت   قد المناخ وتغير االجتماعي النوع حول األبحاث  أن  من الرغم على أنه إلى لألدبيات مسحنا ويشير

 المجموعات علىاليزال محدوداً، سواء  أن تأثيرها  على  أدلة هناك أن إال الماضي، العقد مدى على انتشاراً هائالً 

  في جوانب ضعف وهشاشة ظهورفي  االجتماعية لالختالفات المتقاطعة المحاورإسهام  يةكيفأو على  المختلفة،

  أيًضا انظر ؛  Goh 2012" )كبيرة بدرجة وسياقيل وغير مكتم ،متنوع. كما أن تأثيرها العالم من معينة أجزاء

Carr and Thompson 2014 ؛ Jerneck 2018  ، 3 .) المقدمة األدلة حول النقطة نفس طرح يجبوهنا  

 شاملة ليست) أولية صورة تقريرنا يقدمحيث .  الرعاية أعمال  على المناخ تغير تأثيرات حول االدعاءات  لدعم

يمكن البناء عليها في  وهي صورة مفيدة  الرعاية، وأعمال المناخ تأثيرات  لتفاعالت( األحوال من حال بأي

 .المستقبلي التحقيقالبحث و

 

 

 المتوافق مع أعمال الرعاية  التحليل أهمية 6.2

 األنشطة لمعظم األساس  الركن الرعاية  تشكل كيف فهم  الضروري من أنه استعرضناها التي األدبيات توضح

  في األخرى العمل أشكال  عن األجر  مدفوعة غير   الرعاية أعمال فصل الصعب من  وأنه األخرى االقتصادية

  الرعاية مسألة على التنمية ممارسات تركز ما فغالبًا ،(2.2. ص) 2 القسم في ناقشنا وكما. الريفية السياقات

  فقد ،في هذا الشأن األدبيات لمحدودية ونظراً .المجتمع إلى يمتد وأحيانًا األسرة،  وداخل األفراد بين يحدث كشيء

  المحلية البيئة رعاية  عمل تضمين يتم أن واقترحنا ، رعايةألعمال ال ترابطيو سياقي  فهم  إلى  الحاجة على أكدنا

  الرعاية  أعمال أداء فيها يتم التي المادية الظروف على  التركيزإن . ذات الصلة  والتدخالت التحليالت من كل في

  التي تداعياالت من مجموعة لها والتي المناخ، تغير عن الناجمة التأثيرات سياق  في خاص بشكل مهًما أمًرا يعد

 (. 32  ص) 3 القسم في مناقشتها تمت

 

 الموارد إدارة باعتبارها منفصل بشكل البيئية  الرعاية أعمال  النسويون والتنمية البيئة علماءناقش  لطالماو

-Arora) البيئية اإلدارة  في أن تأخذ مداها " الرعاية أخالقيات"  لـ المجال إفساح حاولواالطبيعية، حيث 

Jonsson 2013 .)الهادئة السياسات"  لـ المجال إفساح إلى  الحاجةأي  : العكس على نؤكد التقرير،  هذا فيو  

 المناخ سياسة إطار في  الرعاية أعمال مناقشة وذلك عند( Arora-Jonsson et al. 2021" )البيئية  للرعاية

.  المساواة وعدم الفقر عن الناجم الرعاية عبء تكثيف خالل من جديدة تحديات يثير المناخ تغيرإن  .والتنمية

  على آثارها وكذلك والنساء الرجال يقدمها التي البيئية الرعاية طبيعة هذه التحديات غيرت كيف نفهم أن المهم منو

 االهتمام في نقص هناك الحاضر،  الوقت فيو . والمجتمعات واألسرة لألفراد  ، المستويات مختلف على   الرعاية

،  ي وكأنها مجرد أداةبطريقة توح األدبيات  فيغالباً ما يتم تضمينها   رعايةال أعمالوذلك ألن  ،البيئي بالعمل

  نوقش كماو ذلك، ومع. إشكالية بطرقطابع أنثوي نسوي، بمعنى آخر، تعرض في األدبيات  ضفى عليهاوكذلك يُ 

 التوجهات من  اً جزء، والمحلية والخبرة بالمعرفة مرتبًطا باعتباره العمل هذا تقييم فإن ،(64 ص) 5  القسم في

في مجال النوع  التحويلي المناخي العمل من لمزيد محتملة إستراتيجية يوفر ،المتبادلة والعالقات العالمية

 .االجتماعي
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 يجب المناخ وتغير الرعاية  مجال في العمل بين العالقة  أن هي التقرير هذا من المستخلصة  المركزية الرسالة  إن

.  المناخ تغيرب متعلقة مناقشة وأ( المرأة أو) لمناقشة جندرية فرعي كموضوع وليس  مستقل كموضوع معالجتها

  ،له استجابةً  أكثر لتصبح االجتماعي للنوع تماًما حساسة غير كونها من تحولت قد المناخ سياسات تكون ربماو

 النوع في وتحقق التغيير الجذري تحولية هذه السياسات تصبحكي  لنقطعه طويل طريق هناك يزال ال ولكن

 بين العالقات سمات من  سمة هي الرعاية بأن الدائم االفتراض إلى كبير  حد إلى ذلك ويرجع .االجتماعي

 Mugehera and) الزراعة مثل ،اإلنسان وبقاء لالقتصادات كأساس ،جماعية ضرورة وليست ،الجنسين

Parkes 2020.)  المساواة عدم وراء الكامنة األسباب تعالج التي تلك هي الجنسين بين التحويلية السياساتإن  

  أو للمرأة االقتصادي التمكين على فقط التركيز إن . خفاؤهاو الرعاية أعمالب الطابع األنثوي بينها ومن ،الجندرية

 Deering) الجذور العميقة المشاكل هذه في تغييرات إلى تلقائيًا يؤدي لن الجندرية المساواة عدم  عواقب

  أو الزراعة مثل ،العيش  لسبل وأساسيان محوريان الرعاية  واقتصاد الرعاية  عمل  بأن االعتراف  إن(.  2019

  وبالتالي التحليل، في األجناس جميع من الرعاية مجال  في العاملين إشراك الممكن من سيكون أنه يعني ،الغابات

 النساء جميعبأنه ليس  االعتراف أيًضا الممكن من يكون قدو. والرعاية المرأة بينالزمة ال  الصلة قطع

عمل  أنها  على المجتمعات، من  العديد ، فيالرعاية أعمال فإن وسم  بالطبع،و . الرعاية أعمال فيمنخرطات 

وسم أعمال   إعادة إلى  الدعوة أن نعتقد لذلكو  ،(Jerneck 2018) المنشود للتغيير" تماًما  مقاوم" هو أمر أنثوي

  عالمية اجتماعية حركة باعتبارها بالنسوية وااللتزام الصبر تطلبت ،مشترك إنساني كنشاطالرعاية 

(Resurrección nd .) 

  

 النفسية األبعاد  مراعاة أعمال الرعاية والتفكير فيها، وسم بإعادة الخاص المشروع لهذا بالنسبة المهم ومن

  على متناسب  غير تركيز حاليًا ويوجد. المناخي االنهيار مواجهة في البيئية الرعاية  وخاصة للرعاية، والعاطفية

 مدى في التفكير دون األجر، مدفوع بعمل للقيام للناس الوقت من ناحية إتاحة الرعاية،  ألعمال المادية الجوانب

  النهج يتضمن وقد. النفسية الصحة اعتالل إلى تدميرها يؤدي أن يمكن كيف أو الناس، لرفاهية البيئة أهمية

  البيئية الكوارث مواجهة في وآمالهم وقلقهم الناس مخاوف تأثير لكيفية تحلياًل  بالرعاية مراعاة واهتماما األكثر

 .اليومية حياتهم على األخرى المناخية والتأثيرات النزوح وحاالت

 

  وتنفيذ تخطيط في وتكريسها لالهتمام بالرعاية، جاهدة تسعى أن يجب التدخالت  أن  وهنا نصل إلى خالصة وهي

 الجهود بذل ينبغي نفسه، الوقت وفي. ومتلقيها الرعاية بمقدمي اإلضرار  عدم  أجل من والمشاريع، البرامج وتقييم

 قائمة اجتماعية سياسات تطوير إلى  المناخية، بل الوصول اإلجراءات  في فكرة اقتصار تضمين الرعاية لتجاوز

 الجنساني للمنظور المراعي  التخطيط من المستفادة الدروس وتشير. التحتية وبناها الرعاية أعمال بشأن بذاتها

  لم  ما أنه إلى( المثال سبيل على ،وتدهورها الغابات إزالة  عن الناتجة االنبعاثات من برامج الحد في رأينا كما)

  أن خطر فهناك ،  الرعاية أعمال على المناخية للضغوط السلبية اآلثار لمعالجة هادفو مستدام اهتمام هناك يكن

 (. على سبيل المثال السوقاهتمامات ك) المهيمنة على المشهد االهتماماتفي زحمة  طمسهاتحويرها أو  يتم
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 المحتملة المسارات: والرعاية االجتماعي للنوع المراعية المناخية  اإلجراءات 6.3

 مشاركة زيادة على والتشجيع االجتماعية، الحماية وخدمات والتقنيات، للعمالة، الموفرة التحتية البنية توافر إن

  الرعاية ألعمال المتكافئ غير التوزيع  من الحد  في دوًرا يلعب أن يمكن التشاركية المنهجيات واستخدام األسرة،

  أعمال على المناخ تغير آثار مع للتعامل بالقدر نفسه مهم التدابير تبني هذه أن ويبدو. والنساء الرجال بين

 . المناخية واالستراتيجيات التدخالت تصميم وكذلك عند الرعاية، 

 

  حاولنا ولقد. استعرضناها التي األدبيات من تنبع التي والبحوث السياسات على المترتبة اآلثار من العديد وهناك

 بين للتفاعالت اإليجابية اآلثار  وإبراز السلبية اآلثار من للتخفيف الواعدة المسارات أكثر أن يكون يمكن ما تحديد

لتحقيق   عمل الراءات الخمس، بإطار مقترحاتنا نربط ونحن هنا. الرعاية مجال في المساواة وعدم المناخ تغير

ننظر، على وجه   ونحن(. 5.1  الجدول انظر) الرعاية  عمل  في المساواة في ما يخص حالة عدم التحول الجذري

  الرعاية أعمال التخفيف من عبء وكيفية األجر، مدفوعة غير الرعاية بأعمال  االعتراف كيفية في  الخصوص،

  وتمثيل الرعاية مقدمي أصوات لسماع إتاحة المجال وكيفية أفضل، بشكل توزيعها وإعادة األجر،  مدفوعة غير

  للرعاية، الداعمة  المناخية الحلول  من مبسطة  نسخة 6.1 الجدول  يقدم. المناخية التدخالت في احتياجاتهم

  ؛(5.1 الجدول انظر( )64 ص) 5 القسم في ناقشناها والتي االجتماعي، النوع والمحققة للمساواة على أساس

 مساواة على أساس النوع االجتماعيلا االمتالزمين أو "التوأمين"، وهم الهدفين بين للجمع توصياتنا نضع حيث

 .المناخ تغير وإجراءات اساتسي في ، وتضمين ذلكالرعاية عمل تجاهل  إزاء واالهتمام الحساسية وزيادة
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 والداعم للرعاية   من منظور النوع االجتماعي بين  العادل  المناخي  العمل  نحو  التحرك  إستراتيجيات: 6.1  الجدول

إطار عمل الراءات   ألعمال الرعاية  والعمل المناخي المراعي  على أساس النوع االجتماعي المساواة

 الخمس 

ً  وعادل الكربون منزوع لمجتمع أساًسا باعتبارها وتقديرها الرعاية بأعمال االعتراف  .مناخيا

 مع التعامل من األسر لتمكين به يقومون الذي الرعاية وتقدير العمل مقدمي بدور االعتراف

 .اليومية البيئية والضغوط الكوارث/   األزمات حاالت

  حدة  من التخفيف وذلك في مجال البيئية واالعتراف بها، المتولدة عن الرعاية المعرفة تقدير

  وزيادة القدرة على تحمل آثاره والتكيف معها. ناخالم

االعتراف بأعمال الرعاية  

(Recognize) 

 /تخفف من آثار تغير المناخ والتي للعمالة، الموفرة والزراعية المنزلية التقنيات توفير

 لتنفيذ الالزمين والجهد  الوقت تسهم في تقليل نفسه الوقت وفي وتساعد على التكيف معها،

 . اليومية الرعاية أعمال مهام

  األحداث توقع الرعاية مقدمي على تسهل التي المناخية المعلومات خدمات  إلى الوصول زيادة

 . األسر على السلبية اآلثار تقليل أجل من لها والتخطيط المناخية

أعمال من    التخفيف

   (Reduce) الرعاية

 في( المسنين  ورعاية األطفال  رعاية مثل)  الدولة  من المقدمة الرعاية خدمات تضمين

 . والدولية الوطنية المناخ سياسات

  /الرجال بين الرعاية على أعمال العملي التدريب وتقديم  المتساوية المسؤولية وتسهيل تعزيز

 .الفتيات/  والنساء الفتيان

أعمال   توزيع  إعادة 

 الرعاية

(Redistribute)  

  لىع) المناخي بالعمل المتعلقة القرار صنع وعمليات المناقشات في الرعاية مقدمي إشراك

 (. التطوعية والنقابات المنظمات خالل من المثال، سبيل

 تتقيد ال المناخي بالعمل المتعلقة والقرارات  المناقشات في  الرعاية مقدمي مشاركة أن ضمان

 (. األطفال  رعاية  خدمات تقديم المثال، سبيل على) بهم الخاصة الرعاية بمسؤوليات

مجال   في  العاملين  تمثيل 

 الرعاية

(Represent)  

 تمويل برامج في الرسمية الرعاية قطاعات في العمل فرص وخلق التدريب تمويل تبني

 .المناخ

  أجل  من شاملة حزم  في الرعاية مجال في للعاملين المعيشية واألجور  الرعاية دخل تضمين

 (. االتفاقية البيئية الجديدة المثال، سبيل على) عادل تحقيق انتقال

الرعاية   مقدمي  مكافأة 

عملهم    على 

(Reward)    

 

لم نضمنهما   من أننا الرغم مكونين إضافيين )راءين(، على وباإلضافة إلى ما ورد في الجدول أعاله، فقد اقترحنا

  الرعاية تقاطعات حول (Research) البحث من مزيد إلى الدعوة وهذان المكونان هما أعاله، 6.1  الجدول في

  هو كما  (Relational) الرعاية  تجاه أعمال أكثرتداخالً في ِصالته وترابطاته نهج اتباع إلى باإلضافة والمناخ

  مع أفراد وممتدة فورية كانت هذه الصالت سواء ،(Esquivel 2014) اآلخرين مع العالقات في دائًما الحال

 الحيوانات مثل البشرية، غير الحية الكائنات المحيط الحيوي من  حتى مع أو المجتمع، في األشخاص أو األسرة

  حسب تشكيلهايتم ل  الرعاية، أعمال في حالة الالمساواة "العالئقي" هذا بعين االعتبار منهجنا ويأخذ. والنباتات

في   السائد االتجاه نقاوم أننا يعني مما تماعية،اج العالقاتومن التباينات   متقاطعة  لمحاور كنتاج النوع االجتماعي،

 .متكافئة غير أو ثنائية بطريقة والرجال النساء أدوار مقاربةنحو   األدبيات من  كثير

 

 بالسياسات  المتعلقة والتوصيات الُحجج

 :يلي كما هي المستقبلية البحوث وإجراء السياسات على للتأثير اقتراحاتنا
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 قيمة  تضمين يتم لم ما اجتماعيًا عادلة تكون لن المناخية التدخالت بأن  القائلة الحجة تقديم ،، ابتداءً يجب •

  الصلة، تصنع السياسات ذا مراحل  جميع في ومعرفتهم وتجاربهم هامقدمي  واحتياجات الرعاية أعمال

 فهمإطار عمل الراءات الخمس، ومن خالل ال من كل باستخدام تطوير هذه التدخالت يتم لم ماكذلك و

  إلى الحاجة تؤكد على  التي الحالية االستراتيجيات مع النقاط هذه تتوافقو. الجندرية لعالقاتل التقاطعي

 أهدافبو ،للمرأة اإلنسان حقوقبمسألة  ، البد من ربطهالرعاية مجال في العادل غير التقسيم أن تغيير

 Oxfam  ؛ (WE-Care , Fooks 2018 أوكسفام منظمة مبادرة عن  انبثقت التي المستدامة التنمية

 . (Salomon 2020 و León-Himmelstine ؛ 2020

 

  غير االفتراضاتكذلك و ،والرجال النساء بين المبسطة الثنائيةتلك  السياسات تتجنب أن يجب •

  األسرة ترتيبات  بتنوع تعترف بل البد أن المستضعفات، النساء حول النمطية والقوالب ،المتجانسة

 لعالقاتا وتداخالً إزاء اهتماما أكثر لتحليالت المجال إفساح وبالتالي ،الجندرية العالقات وتغيير

  هذا فيو. )مرضية للطرفين( وسط  حلول إيجاد إلى تهدف التي التدخالتالجندرية، وتضمين ذلك في 

  التي تقع في المنهجيات مآزقال بعض  تتجنب أن رعايةالمساندة ألعمال ال لالستراتيجيات يمكن الصدد،

  أن تحاول عندما حتى إشكالية، بطرق االجتماعي النوع تعالج التيو دري، الجن للمنظور المراعيةغير 

 .الجوانب  متداخلة ومتقاطعة تكون

 

إمكانية  بحيث تتيح جماعية، اجتماعية منفعة باعتبارها الرعاية تقدم اجتماعية سياسات إلى حاجة هناك •

(  والتخفيف التكيف استراتيجيات) المناخية التدخالت وقد أدت. األفراد يتحمله الذي الرعاية عبء تقليل

  الممارسات هاتجاهلجندرياً، ول محايدة كونهال نظراً  ،الرعاية عبء زيادة إلى الحاالت بعض في

 هتمامإيالء اال الضروري منولذا . الواقع  أرض علىنفيذ هذه التدخالت ت عن الجنسانية واألعراف

 والبنية التكنولوجيات والتقنيات سياسات في تشكيل  االجتماعي النوعالتي يسهم فيها  بالهيئة الكافي

 .تصميم وتوزيع األدوار الجندرية كذلك االهتمام بمعرفة الجهة التي، لمصلحتها، تمو التحتية،

 

 خالل من هي ،الرعاية أعمال توزيع إعادةنحو  الجندري في تحقيق التحول مساهمة الطرق أكثر إن •

 التحتية البنية توفير مجرد أن األدبيات  في الواضح منو. للرعاية الداعمة االجتماعية الخدمات توفير

 السياسات في الدولة استثمار زيادة  إلى حاجة هناكبل : في هذا الصدد  يكفي  ال والتقنيات المادية

 يشمل أن على. أعمال التنئشئة االجتماعية ذات طابع جمعي علتج التي العامة والخدمات االجتماعية

 نهج اتباع مع الصحية، الرعاية وخدمات ، للبالغين االجتماعية والرعاية األطفال، رعاية زيادة ذلك

 طويل التحول تحقيق يتم لنوعليه، ف. بالرعاية المتعلقة االجتماعية التحتية البنية لتوفير وتداخلي شامل

  أعمال عن والمسؤولية التكلفة توزيع إعادة يتم لم ما الرعايةأعمال  في حاالت الالمساواة في األجل

 بين وكذلك مختلفين جنسين من لزوجينسواء بين ا ،األسر في والرجال النساء بينوتقاسمها  الرعاية

 سياسات مساهمة كيفية في البحث من مزيد إلى بالحاجة نارأقر لقدو. العمل وأصحاب والدولة ةاألسر

 . رعايةلل ةالداعم  المناخية التدخالت من المزيدإحداث  في االجتماعية الحماية

 

 بشكل  المصممة العمالة توفير وتقنيات المادية التحتية البنية أن أيًضا فقد وجدنا وبعد هذا التوضيح، •

  مثل - اليومية  الرعاية أعمال تسهل والتي ،مستخدميها وممارسات احتياجات مع ومتوافقة مشترك

/   المتنقلة المناخية المعلومات خدماتكذلك و التأثير، منخفضة الطهي مواقدو المياه، إلى  الوصول حلول

 تغير تأثيرات برزهات التي التحديات لمواجهة ضرورية وهي ،إيجابيًا فرقًا تحدث أن يمكن ...الالسلكية

 .الرعاية أعمال في المبذول والجهد الوقت متطلبات  تقليل فيوذلك من خالل مساهمتها بنجاح  ،المناخ



 

 الرعاية وعالقتها بالتغير المناخي   95
 

  عندما أفضل أن تسير على نحو ، من المرجعالمناخية التدخالت في الرعاية مقدمي مشاركةو تمثيلإن  •

 بالعالقات االهتمام كما أن .في هذا المسار  األسرة  أفراد جانب إلى على نطاق أكبر،  المجتمعينخرط 

من  البعض بعضها مع التنمية وكاالت  جانب من أوسع تعاونًا ويتطلب حتمي أمر السياقية والعوامل

  حاجةكان   التدخالتفي  تكاملالو تنسيقتحقيق ال كما أن .من جهة أخرى الحكومية السلطات ومع جهة،

ً معترف  . عديدة سنواتوعلى مدى  التنمية مجال في بها ا

 

 الكوارث، مخاطر من الحدفي أنشطة  )ألعمال الرعاية( الممارسة الجماعات   لدمج ملحةال الحاجةن إ •

وبالتالي . اآلن حتى ناجحة تكن لم الكثيرون، إليها دعا والتي المناخ، مع والتكيف االجتماعية، والحماية

  أعمالفي التخفيف من أعباء  تسهم  سيجعلها لتشمل هذه الجوانبها تكاملفإن إدماج هذه التدخالت و

 ن /حياتهم في  الفاعلة الجهات مختلف مع بالتنسيق ، وذلك والرجال النساء قبل من المطلوبة  الرعاية

 هذه األعمال.  توزيع إعادة فيسوف تسهم  وكذلك اليومية

 

  الرعاية أعمال لتحليل والتعاوني السياقي فالنهج: ومعقد فوضوي الواقع أن نفهم أن األهمية بمكان ومن •

  أو الرعاية، لمقدمي المختلطة المشاعر مثل متوقعة، وإرباكات غير تصورات عن كشفي أن يمكن

المشقة والكدح التي تنطوي عليها هذه    من الرغم على  الرعاية  أعمال جوانب ببعض استمتاعهم

 األقل على أو هاتحدي يجب  ، والتي تتداول ببساطة،والنساء رجاللل حول الثنائياتكما أن تلك . األعمال

في  البدءمفيداً  يكون قد الحاالت، هذه  مثل فيو. التشاركيةعلى  القائمة التدخالت في بحذر  معها التعامل

 الناس مخاطبة بذلك نعنيو. االجتماعي النوع يراعي تحليل من بدالً  للرعايةأعمال   يراعي تحليل عمل

 نهج اتباع الضروري منف ذلك، على عالوةو. ثانيًا رجالً  أو مرأةثم بصفتهم   أوالً، رعاية كمقدمي

،  األفراد على التركيز في اإلفراط يتجنب والذي الرعاية، عملترابطي من حيث العالقات المتداخلة في  

 (. األسرة  منهجيات المثال، سبيل على) وديناميكية تعاونًا أكثر وتدخالت منهجيات ويتيح في المقابل،

 

   يجب سدها  ثغرات

تقديم معالجة  في المستقبلوذلك في حال أردنا  سدها، يجب التي البحثية الثغرات من عددًا مراجعتنا حددت لقد

 المناخ.  تغير وتأثيرات الرعاية ما بين مجال فعالة لحاالت الالمساواة وتداخالتها

النوع  حسب ،ومفصلة  سياقية أدلة تجمع  التي البحوث إلجراء القدرات وبناء التمويل إلى حاجة هناك •

 الريفية  البيئات  في الرعاية أعمال  وتوزيع وظروف كمية على المناخ تغير تأثيرات عن ،االجتماعي

 بأن القائلة الحجة طرح خالل من التوجه هذا دعم تعزيز يمكنو. العالمي الجنوب  في الدخل منخفضة

  كافية معرفة إلى( اآلن حتى تؤد ولم) بالضرورة تؤدي ال االجتماعي النوع تراعي التي األبحاث

أن   التقرير هي  إيصالها في هذا نود الرسالة الرئيسية إن. والمناخ الرعايةأعمال  بين العالقة بخصائص

 . الرعايةأبحاث  ت ذاتهاليس النوع االجتماعي أو النساءاألبحاث التي تتناول 

 

  نوعي فيما يتعلق لإلحداث تحو يسعى (4Rs/5Rs)أو الخمس    عمل الراءات األربع إطار إن   •

مكوناته   بآثار االهتمام من القليل  يبدي لكنهو الرعاية، عمل مجال  فيالجندرية  مساواةالالبحاالت 

أو    التآلف  الطارئة )بما في ذلك أوجه المناخيةالظروف   معالجةعلى  أو المستدامة التنمية على

  هذا حددوقد . بينهما( االختالف التي تظهر في سياق معالجاته لظاهرة الالمساواة، وكيفية المراوحة

  في تساهم أن المناخية للحلول يمكن حيث "المرضية للطرفين"  المحتملة المسارات بعض التقرير

 النسويين الباحثين أن حين  فيو. النوع االجتماعيعلى أساس  التحولي يرالوصول إلى التغ



ام ورقة معلومات بحثية أوكسف                                                                                                            96  
 

قائمة  التزال حاجةال إال أن  الزمن،  من لعقود التقاطعات هذه حول نظرياتبوضع  قاموا اإليكولوجيين

 المسارات هذهدعم ل  األدلة على وقائمة التخصصات متعددةسياقية  تحليالت لتطوير البحث من مزيدلل

 .المحتملة

 

بحيث  مبتكرة، ومجتمعية وأسرية تشاركية أساليب باستخدام المجال هذا في البحث يستمر أن يجب •

ً  مقدمي رفع أصوات يمكنها  حاالت الالمساواة المهمشات بفعل والفتيات النساء وخاصةً  - الرعاية عاليا

  التي القيمة والخبرة المعرفة على   أدلة على الحصول  والقمع والتي تأخذ أبعاداً متداخلة، وكذلك

 في متساوين كشركاء والفتيان الرجال  وإشراك المناخية؛ الحلول  لتطوير يمتلكونها )مقدمو الرعاية(

ً  عادلة مناخية حلول تحقيق في  وكذلك الرعاية أعمال   في جيد بشكل بالعيش الناس لجميع تسمح جندريا

 .متغير مناخ

 

تظهر عند دراسة حاالت الالمساواة  الرعاية، حيث  أعمال  حول المتوفرة األدبيات في فجوات ثمة •

مختلفين فقط.  جنسين األسر المكونة من  أو /و النساء على التركيز البحثي إلى الجندرية، وسببها الميل

  وباإلضافة. الرعاية  أعمال في والفتيان الرجال وممارسات دور حول البحث من بمزيد وهنا نوصي

  على القائمة فإن التحليالت عام، بشكل والسياسات التنمية دراسات مجال في الحال هو وكما ذلك، إلى

باألشخاص  المعيارية المتعلقة يجب أن تواجه التحيزات والمناخ الرعاية بين للعالقة االجتماعي النوع

 /والهوية ،الجنسي التوجه تأثير كل من كيفية في البحث خالل ومغايري الجنس، من متوافقي الجنسي

 والمتحولين الجنس وثنائيي المثليين األشخاص  ضد العنفو هيكلي،ال والتمييز، الجندري التعبير

 يشهد تغيراً.اليفتأ   مناخ في الرعاية تجربةعلى  ... كيف يؤثر ذلك كلهجنسيًا
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  على القائم التكيف. المناخ تغير مع المجتمعي التكيف نطاق  توسيع في  االجتماعي النوع. 2014.  شانداني.  أ  و  ،.هـ رايت،

:  ل، شبر، ج. آيرز، هـ. ريد، س. هاج و أ. راهمان.نيويورك محررون.  نطاقه، توسيع: المناخ تغير مع المحلي المجتمع

 . روتليدج

  دراسة: المياه جمع أثناء المرأة  ضد  االجتماعي أساس النوع  على القائم العنف  في  المناخ تغير تسبب . 2020. س زمان،

  نت  -  كاب  المتقدمة، للدراسات  بنغالديش مركز  أمانة  إفرادية، حالة دراسة  تقرير. بنغالديش أوبازيال، شاتخيرا في  حالة 

content/uploads/2020/12/Case_study_Report_-bd.org/wp-https://capnet-. بنغالديش

2020_CN_BD.pdf 
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 البحثية المعلوماتأوراق  بسلسلة قائمة
 :الثمن الفقراء  المزارعين  استثمارات تدفيع"

                                                          ، "الهامشية للمناطق  الخيارات من وعينة األدلة استعراض 

 (.2009) ألبيرت وإميلي سمال ميليندا قبل من

 

   االستثمارات في العالمية االتجاهات: الجداول  قلب"

 وكيلي  سمالي  ميليندا بقلم ،(باإلنجليزية" )العامة الزراعية

 (.2009) ألبرت إميلي مع بينتيما، ونينكي هاوزر 

  

 الغذائي األمن   تسهيل: الزراعة  في ونقلها المخاطر"

 ،(باإلنجليزية) "الفقراء المزارعين ومشاركة 

 (.2010) شنايدر ليندر بقلم 

 

   مخاطر  من الحد استراتيجيات: الياء إلى األلف من"

 ،(باإلنجليزية" )العالمي   المجتمع  إلى المستندة  الكوارث

 (. 2010) هاوزر  كيلي بقلم 

 

 والمجتمعات  االستجابة مقدمي على المناخ تغير تأثير"

 ،(يةباإلنجليز" )المتحدة الواليات في اجتماعياً   الضعيفة 

 (. 2010) وادل وياسمين كوبر جون بقلم 

 

 " لألدب نقدية مراجعة: العنيف والصراع المناخ تغير"

 (. 2010) ميسير إلين بقلم ،( باإلنجليزية) 

 

 وتعزيز الكوارث   مخاطر من الحد: الضغط تحت"

 للطوارئ  االستجابة   على المتحدة الواليات قدرة 

 كوهين مارك بقلم ،(باإلنجليزية) "المناخ تغير عصر في 

 (.2011) تيرادو كريستينا  وإم ميسير وإلين هاوزر وكيلي 

 

 على  والمنسوجات المالبس تجارة تفضيالت تأثير"

 ، (باإلنجليزية) "كمبوديا في العيش سبل 

 (. 2011) أوم وسوثيا تشان سوفال بقلم 

   القائمة األساليب  في واالستقاللية والسلطة األنظمة"

 " الفقر مع  للتعامل  السوق على

 (.2012) جوشنيك كريس  بقلم ،( باإلنجليزية) 

 

 :  والرفاهية االقتصادي التقدم قياس

 ، " اإلجمالي؟  المحلي الناتج نتجاوز كيف

 (.2012) مارون  هيلويزا بقلم 

 

  وحيازتها األراضي  حقوق"

 بورت  بناء إعادة:  الحضري واإلنعاش 

 " الزلزال بعد وليوغان برنس أو 

 (.2012) إتيان إف  هارلي بقلم ،( باإلنجليزية) 

 

 : هايتي في األرز  قيمة سلسلة تقييم"

 " البرنامج تصميم على المترتبة  واآلثار السريع التشخيص

 (. 2012) بيير جان وفرانكو ويلكوك سي ديفيد بقلم ،( باإلنجليزية) 

 

  المستفادة  الدروس:  اإلجماع إلى الجدل من"

 الشركات المحلية  مع والشركات الحكومية مشاورات  من

 (.2012) جرينسبان إميلي تحرير ،" وبوليفيا بيرو في 

 

   لشركة  العامة على المناصب: المجتمعية الموافقة  مؤشر"

 ، " والمستنيرة والمسبقة الحرة والتعدين...الموافقة  والغاز النفط

 (.2012) جرينسبان وإميلي فوس ماريان بقلم 

 

 سنوات  10 به تخبرنا أن يمكن الذي ما: البيانات حصاد"

  الزراعية التنمية عن الرسمية اإلنمائية المساعدة بيانات من 

 (.2012) هاوزر كيلي بقلم ، "المتحدة؟  الواليات في الدولية

 

 والتنمية التعدين عن التقارير  ملخص"

 ،(باإلنجليزية" )بيرو إسبينار، مقاطعة  في 
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 :أفضل صحي وصرف مياه إلى الحاجة حول"

 النظافة وسياسة الصحي والصرف المياه قضايا 

 جوزيف فيجارو بقلم  ،( باإلنجليزية) " الزلزال بعد هايتي في 

(2011.) 

 

 ، " سراب؟ أم رؤية: اإلنسانية االستجابة في المحلية القدرة"

 (.2012) أوشاران وجاكوبو ديالني مايكل بقلم 

 االستحواذ  عمليات  في األمريكي  االستثمار"

 البلدان  في واسع نطاق على األراضي على 

 ، (باإلنجليزية" )الدخل  ومتوسطة منخفضة 

 (. 2013) توموسيم وإيمانويل سولومون وآن همفريز جوشوا بقلم 

 

 مع  والتكيف الخارجية والتدخالت المحلية  المؤسسات"

 "إثيوبيا جنوب في البورانا رعاة  حالة: المناخ تقلبات 

 (.2013) ديبسو نيغاسا ديجين بقلم ،(باإلنجليزية) 

 

   مع والتكيف الخارجية والتدخالت المحلية  المؤسسات"

  هوارد جوي ريبيكا بقلم ،  "مالي  جنوب حالة: المناخ تقلبات

(2013.) 

 

   األرض  على االستحواذ: زيت نخيل قوة"

 النخيل زيت محاصيل بتوسع المرتبطة واآلثار

 ،  "Palmas del Ixcan  شركة حالة: غواتيماال في 

 Ricardo Zepeda (2013 .) و Arantxa Guerena بقلم 

 

 والغاز  النفط صناعات  في االجتماعي  والصراع اإلنسان  حقوق"

 "اإلنسان لحقوق الوطنية  للمؤسسات سياسية توصيات: والتعدين 

 (.2013) فليشمان وليزلي كولينز بن بقلم ،( باإلنجليزية) 

 

  "سياسي مقرح: هايتي  في األرز توريد سلسلة"

 (.2013) فورش كارلوس  بقلم ،( باإلنجليزية)

 

 : هايتي في اإلسكان وتمويل توفير"

 (.2013) غوزمان كاستيلو جيراردو بقلم 

 

   الحوكمة تقييم للذهب؟  جاهز أنت  هل"

 ، " واسع نطاق على للتعدين هايتي في التنظيمية والقدرة

 (.2015) ليفيت وستيوارت سيلوود سكوت بقلم 

 

 ،(باإلنجليزية" )األمريكي  المالي  للقطاع  العالمي الوصول"

 (. 2015) فونتانا ستيفاني بقلم 

 

 كاني سيمون بقلم ،"  العالقة  واألصول واإلنصاف المناخ تغير"

(2016.) 

 المرأة إدراج ضمان: االجتماعية والمساءلة االجتماعي النوع"

  بالصناعات والمتعلقة المواطن يقودها التي المساءلة برامج في 

 أوفرتون وليزا لينكر برايان مع  برادشو سارة بقلم ،"االستخراجية

(2016.) 

 

 شونا بقلم ،( باإلنجليزية" )المرأة لحقوق والنسوية التحويلية القيادة"

 (.2017) ويكفيلد

 

 :  الكبرى الصحراء  جنوب أفريقيا في الطاقة تحدي"

 :السياسات وصانعي للمناصرين دليل

 " والعادلة المستدامة التنمية أجل  من الطاقة توليد: األول الجزء 

 كارفالو، بابلو وخوان أفيال، نكيروكا بقلم ،(باإلنجليزية) 

 (. 2017) كامين إم ودانييل ، شو وبريتاني 

 

 :  الصحراء  جنوب أفريقيا في الطاقة تحدي"

 :السياسات وصانعي للمناصرين دليل

 (. 2017) موريسي جيمس  بقلم" ، الطاقة  فقر معالجة:  2 الجزء 

 

 السياسي  االستيالء عن تمهيدي كتاب:  السياسي  التزوير"

   "والعشرين الحادي القرن في والتأثير 

 ويديل، . ر جانين بقلم ،(باإلنجليزية)

 (.2017) دوالن آرتشر ودانا ، حسين نازيا 
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. وآخرون Duong Huynh بقلم" ، الوطنية اإلسكان سياسة تفعيل 

(2013.) 

 :المناخ  تغير مع التكيف  على المحلية  للقدرة اإلنمائية المساعدة"

 لو  إم هنري بقلم ،( باإلنجليزية" )السنغال من رؤى 

 (. 2013) توموسيم وإيمانويل 

 

  والعنف واألراضي الزراعي  التغيير"

 ،(باإلنجليزية) "دارفور عن دراسة: مطولة سياسية أزمة في

 يونغ وهيلين عثمان.ك المنعم عبد بقلم 

 (.2013)  كواتس  سي وجنيفر هوسر. ف وروبرت 

 

 : الزراعة في والشاملة المستدامة  االستثمارات"

 "ياتنزان في للمستقبل الغذاء مبادرة حول دروس

 (. 2014) ماتوتاي وديموند توميسيمي إيمانويل بقلم ،(باإلنجليزية) 

 

  المترتبة اآلثار: هايتي في المستقبلي االستثمار تغذية"

   "الفقر   من والحد المستدام  الغذائي األمن على

 أيمي فيل وكاردين ويمبوش فولر دانييل بقلم ،( باإلنجليزية)

(2014.) 

 

 : النزاع مناطق في المساعدة تقديم"

 (.2014) بالنكينشيب إيرين بقلم ،(باإلنجليزية) "أفغانستان 

 

 " تمهيدي كتاب: االقتصادية المساواة عدم دوافع"

 (.2014) جاالسو نيك بقلم ،(باإلنجليزية)

 

 المالي  اإلدماج من:  مالي  في التغيير  أجل من  االدخار"

 ،(باإلنجليزية) " العامة المشاركة   إلى  للمرأة 

 (.2019) بوير وميكا ديوبيل إف تارا بقلم 

 

   الدولية للتنمية األمريكية  للوكالة التابع AVANSE مشروع"

 ، "المعونة فعالية مبادئ مع لمطابقتها تقييم: هايتي في

 (. 2019) جوزيف وتوني كوهين، جيه ومارك ، أنجليد  مارك بقلم 

 

 واستخدامات   احتياجات تحليل: والفتيات والنساء الطاقة"

 ، "النامي  العالم في والفتيات النساء  على الطاقة وتأثيرات 

 (. 2017) ريوالد ريبيكا بقلم 

 

  "اإلنمائية الحكومية غير المنظمات على وانعكاساته الشعبوية صعود"

 فيروسي،  نيلي وجياناندريا غاالسو، نيك بقلم ،( باإلنجليزية)

 (. 2017) والش ومارتن فايفر وكيمبرلي 

 

 :المناخ  وتغير الفقر حدة من التخفيف"

 العمر  قصيرة المناخية الملوثات من للحد يمكن كيف 

 ،"للفقراء  المناصرة  المستدامة نميةالت تدعم أن 

 (.2018) داماسا وتوماس هوتل ريان بقلم 

 

 ماريا الجندري إلعصار التأثير وتحليل تحديد"

   الصحي  والصرف المياه  ممارسات على 

 الريفية  المجتمعات في الصحية والنظافة

   سميرلي كريستيانا بقلم ،"بورتوريكو في 

 (.2018) طومسون ومارثا روسادو سيلفا ولينوليسي وباميال

 

  "المنتج  واالستخدام الكهرباء ربط"

 (.2019) موريسي  جيمس بقلم ،( ةباإلنجليزي)

 

 :  الصفرية واالنبعاثات الجوع، على التام القضاء"

 األرض، على القائم المناخ  تغير من التخفيف

 (2020) جونز  كريستال بقلم ،"والمساواة الغذائي، واألمن 

 

 " مالي في الزراعة الحرجية نطاق توسيع حول سياسات تصور"

 (2020) دوان فاي بقلم ، 

 

 "تنزانيا في االجتماعي للنوع المستجيبة الموازنة"

  صغيرة المزارعات على والمحتملة الحالية وآثاره الموازنة تحليل

 ،  "النطاق 

 هيلت،  وليزا  أيفاه، وإيمانويل أكالبيال، إبراهيم بقلم 
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   المساءلة خالل من المرأة  حقوق تعزيز من الذي سيحاسب؟”

 ، " االستخراجية الصناعات عائدات عن

 خيمينيز  روزا ال دي وميرنا جاياسنغي نامالي بقلم 

 (.2019) تشيلو وموينجا مولينجا  بيليما وتمارا رويز وماريتزا 

 

  والتحديات الفرص فهم التنمية؟ أجل  من الطبيعي الغاز“

  ، " المناخ تغير سياق في الغاز يواجهها التي

 (.2019) كينتزي  كندرا بقلم

 

 مقارنة : تكلفة بأقل للكهرباء  الشامل الوصول تحقيق"

 ( 2019) موريسي جيمس  بقلم ، "تكلفة  األقل الكهرباء نماذج بين 

 

 وجهات  رفع: المؤثر  االستثمار من  الطلب جانب"

 ،  "التأثير قطاع في المحليين األعمال رواد نظر 

 ( 2019) جونز جيسيكا بقلم 

 

 المترتبة   اآلثار: المتطرف اليمين وصعود الذكورية"

 ،"الجندرية  العدالة بشأن أوكسفام عمل على 

 ( 2019) غريغ آالن بقلم 

 

 السوداني  الفول  قيمة سلسلة تستطيع هل"

  المتحدة؟ الواليات كرم من تنجو أن هايتي في 

 ، " السياسي االقتصاد تحليل

   كاليكست، وجيلسون تشالمرز، كاميل بقلم 

 جوزيف،  وتوني ، دينارت جونيور جيرار وفرانسوا

 (2020) كوهين جيه ومارك 

 (2020) ريوالد وريبيكا ، منتاكا وحافظ 

 

 الحقوق  على قائم تحليل: جياوالتكنولو االجتماعي النوع"

 واجنر وليز نوثفير وبنجي سييا فانيسا بقلم ،"االتجاهات ومتقاطع 

(2021) 

 

 المحلية؟  الحكومات تمكين"

 (2021) جوزيف توني بقلم ،" هايتي  في+  LOKAL مشروع

 

 الزراعة حالة: االجتماعي النوع على القائم العنف خطر عوامل"

 ، "الهندية

 (2021) دوتا ودييا فرانكينثال إيزادورا  بقلم 

 

   "تنزانيا في االجتماعي للنوع المستجيبة الموازنة"

 (2021) متاسينجوا في وليليان كودا.أو بيرثا بقلم

 

   "إثيوبيا في الزراعة في االجتماعي للنوع المستجيبة  الموازنة "

 (2021) مينغيستو وإرمياس حسين ونورو تاي بيداسو بقلم

 

  موريسي  جيمس بقلم ، "ألوكسفام تمهيدي كتاب: الكربون تسعير"

(2022) 

 

 " المناخي  العمل في الرعاية أعمال  تركيز: متغير  مناخ في االهتمام"

  كوهين ومايف جونسون أرورا   وسيما ماكجريجور شيرين بقلم 

(2022) 
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