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مقدمةمقدمة

لماذا المرأة

عدم المساواة في الوصول إلي الموارد والأراضي

والتكنولوجيا والتعليم ومحو الأمية وفرص العمل والمناصب

القيادية.

العنف ضد المرأة.

العبء غير المتناسب في تقديم الرعاية لأفراد الأسرة.

النساء من أكثر الشرائح تضررا من جائحة كوفيد-19.

االعتماد الكبير في كثير من المجتمعات على الموارد الطبيعية

المحلية لكسب العيش.

آثار تغير المناخ والكوارث البيئية لها وقع على وصول المرأة

إلى أدوات الصحة الإنجابية الأساسية وكذلك إلى خدمات

العنف ضد المرأة الضرورية.

أغلبية من يعيشون في فقر هن من النساء.

أغلبية المسئولية عليهن في استخدام وإدارة موارد الأسرة

المعيشية في أوقات الكوارث البيئية.

تمثيل غير كافي في عمليات صنع القرار.
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تحديد طرح مصر الدولي حول أهمية العالقة بين المساواة بين الجنسين

وتمكين المرأة والتعامل الفعال مع تغير المناخ والتدهور البيئي.

تحسين آليات واطر التكيف والتخفيف واالستجابة من أجل التعامل بشكل

أفضل مع احتياجات المرأة ووضعها.

اقتراح عدد من الإجراءات من شأنها أن تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين

المرأة في الحوكمة البيئية.

المرأة، البيئة، وتغيير المناخالمرأة، البيئة، وتغيير المناخ

في ضوء ذلك، طرح مصر الدولي يهدف إلي:في ضوء ذلك، طرح مصر الدولي يهدف إلي:

من أجل التصديمن أجل التصدي

الفعال لتغير المناخ،الفعال لتغير المناخ،

يجب أن تكون المرأةيجب أن تكون المرأة

في صميم صنعفي صميم صنع

وتنفيذ السياساتوتنفيذ السياسات

البيئيةالبيئية

تم الإعالن عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف رقم 27 -

COP27 في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ ، وتم تشكيل

لجنة عليا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور

مصطفى مدبولي وعضوية مجموعة من الوزراء – في

سياق استعدادات الدولة المصرية الستضافة المؤتمر –

وتم وضع خطة عمل محددة كخارطة طريق لتنظيم

الأعمال التحضيرية لهذا المؤتمر. وتحرص مصر على ضمان

دمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجاالت

االستجابة والسياسات ذات الصلة في مؤتمر الأطراف 27،

وكذلك أخذ أصوات النساء في االعتبار.

فئات النساء الأكثر تضررا:فئات النساء الأكثر تضررا:

االنتقال البيئي العادل المراعي الحتياجات المرأة ..

مستقبل نستدام للجميع

النساء العامالت في العمالة غير الرسمية

والعامالت في الصناعات الزراعية الصغيرة وصيد

الأسماك.

النساء الالتي يعشن في المناطق غير

الرسمية والمناطق المعرضة لتأثير تغير

المناخ (مثل المناطق الساحلية).

النساء المسنات والنساء في سن الإنجاب

والشابات.

النساء من ذوي الإعاقة.

المرأة الريفية.

النساء الأميات.

النساء الفقيرات والمعيالت.



1 . العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خالل عمليات التكييف والتخفيف

واالستجابة من حدة تداعيات التغير المناخي.

2. تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خالل مراحل الحوكمة البيئية.

3. االستفادة من فرص توظيف المرأة خالل عملية االنتقال العادل لالقتصاد الأخضر

واالستهالك الرشيد واالقتصاد الأزرق في اطار تحقيق التنمية المستدامة.

4. معالجة الآثار والتداعيات الصحية واالجتماعية للتدهور البيئي على المرأة.

5. تعزيز التوعية والتغير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ.

6. تعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة ،البيئة ،وتغير المناخ.

7. تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خالل عملية تمويل العمل

المناخي.

مجاالت الإجراءات المقترحةمجاالت الإجراءات المقترحة

الجهات الفاعلة والشركاءالجهات الفاعلة والشركاء

الحكومة.

القطاع االكاديمي.

الشراكات المتعددة الأطراف الدولية والإقليمية.

القطاع الخاص.

المنظمات غير الحكومية.
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مجاالت


