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 يالمدرس( في الوسط ي)الجندر الجنسانيتعزيز التكوين 

 المناخ تغير لمكافحة

 

 دخلمال

 نطاق على العلمي المجتمع أقر ذلك ، حيثللبشرية حقيقيًا تهديًدا المناخ تغير يمثل

 تؤثر ، حيث عالمية األزمةإن  .ونوالمواطن موميةالع السلطات أيًضاكما أقرته  ،واسع

 الفئات على ،األول المقام في ،الخطيرة واالقتصادية الثقافية - االجتماعية العواقب

حكومات  التي تقوم بها تعتبر المساعي .واألطفال لنساءا من بين السكان، من الضعيفة

 تخفيفكفيلة ب حلول إليجاد ضرورية أدوات ومختلف الجمعيات، والمنظماتالدول 

 وتكييف التغيرات المناخية.

 خيةالمنا اتتغيرالناجمة عن ال البشرية الرئيسية العواقب

 .يانالجنس النوع على القائم والعنف الهجرة: يؤسف لهما وهما مأساويتان حالتان هناك

من  ،العالم في شخص مليون 62 ربايق ما نزوح عن مسؤولةهي : المناخية الهجرات

 :والنساء األطفال من كبير عددبينهم 

 ؛النساء من نازح مليون 62• 

 .الطبيعية الكوارث بسبب نازح مليون 1 •

 

 
 يادي باية

 في ةمتخصص ،العالي التعليم من ةمتقاعد ةباحثأستاذة والسيدة يادي 
 طبيعي بشكل البيئي هامحمل وجهها لقد .القاري المائية األحياء علم
 عميرالت مجال في السيما ،وميالعم القطاع في البيئية القضايا نحو

 بين منكإشكالية  النفايات تسيير تجاه ،األمر واقعفي  ثم والصحة،
 البيئة على التكوين عمليات في بنشاط إنها تساهم .اإلشكاليات

 إدارة النفايات، حرق الصحية، نفاياتال المنزلية، النفايات تسيير)
 لصالح( إلخ الدائري، االقتصاد القمامة، لردم التقنيةالمراكز 

 .يوجمعال أو محترفال جمهورال
 

  35 50 99 0668الهاتف المحمول:  
  yadibaya@yahoo.fr  البريد اإللكتروني:   
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 سيهاجر ،6202 عام بحلول فإنه (،Groundswell - 6261 جراوندسويل) لتقرير وفقًا

 اطقالمن حسب النازحينر عدد قدحيث ي. همبلدان داخل شخص مليون 612 حوالي

 :كاآلتي
 

 ؛مليون 62: الصحراء جنوبب قيياإلفر منطقة الساحل• 

 ؛مليون 02: الهادئ والمحيط آسيا شرق •

 ؛مليون 11: إفريقيا شمال •

 ؛مليون 11: الالتينية أمريكا •

 .ماليين 0: الوسطى وآسيا الشرقية أوروبا •

 

 ملموسة،بفضل عمليات  بشكل جلّي،.... الظاهرة بهذه متأثرة إفريقيا شمال بلدان إن

 ،تؤمن للغاية نشطة فتاة وهي ،(Olga Thungberثونغبر أولغاعلى غرار ما قامت به )

 .وصادق كامل بشكل عنها تدافعمن القضايا ف بقضية النساء، من العديدك

 في ودورها ومكانتها المرأة عن الحديث دون التنمية موضوع إلى التطرق يمكننا ال

 نتيجة تليس النساء يةوضع أن على التأكيديتعلق األمر ب .األسرةفي و المجتمع

 لالختالفات نتيجة هي ما بقدر والنساء الرجال بين الموجودة البيولوجية لالختالفات

 الجنس كان إذا" .اجتماعيًا محددةفهي  وبالتالي ،ي )الجندر(انالجنسالنوع ب المرتبطة

 المترسَّب االجتماعي باالختالف يتعلق الجندر فإن الفسيولوجي، باالختالف يتعلق

 ةاللعب ويكرس جنسيمهد  ،فمثال .السائدة المسبقة واألحكام المعتاد والتقليد ربيةبالت

 غاوسيل، في ، رويز بينيا") وفي هذا المجتمع المجتمع طرف من بالمرأة المنوط الدور

Peña-Ruiz, 2015 in Gaussel, 2016.) 

 

 دوًرا النساء تلعب بينما ،نساء ترأسها األسر أفقر من % 02 الحضرية، المناطق في

 من %12 من أقل يمتلكن أنهن غير ،(%62إلى  02) العالمي الغذاء إنتاج في محوريا

 . (UNESCO 6212 اليونسكو،) يضااألر

حيث  الفقر،ب تتميز ظروف في يعيشون شخص مليار 1,3 أن إلى التقديرات تشير

 .نساءالمن  %12توجد من بينهم 

 

 تشجيعلذا يتعين  البيئية، المشكالت مع تفاعاًل  وأكثر اهتماًما أكثر النساء أن يبدو

 الرجال من يةالمناخ اتتغيرعن ال دقة أكثر إدراك ربية. للنساءالت خالل من تعليمهن

 تأثير ،( %11 مقابل %12) المشكلة خطورة :المطروحة الثالث إلى المسائل بالنسبة

(. %22 مقابل %61) حياتنا أسلوب تغيير إلى الحاجة وأخيراً ( %01 مقابل %11) مباشر

 .(1 الشكل)
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  (Julia Posca, Eve-Lyne Couturier, 2021) يانبحسب النوع الجنس إدراك التغيرات المناخية :1الشكل 

 

 :إذ أنهن ،يةالمناخ اتتغيرال تجاه الصمود لتعزيز اتضروري إن النساء

 مع التكيف على القدرة نولديه الجماعة رفاهية بشأن المعلومات قاسمنيت -

 ها؛عواقبإلى  األسرية نحياته تتعّرض أن بمجرد البيئية التغيرات

 .طبيعية كارثة حدوث حالة في التدخالت أثناء محليًا نيتفاعل -

 

 0202 أفق ، ODD4: المستدامة التنمية أهداف ضمن التربية

 "وتصرفنا تفكيرنا طريقة في جذريًا تغييًرا التربية حدثت   أن يمكن"

 التالميذ جميع اكتساب: ODD4 6232الهدف الرابع للتنمية المستدامة في أفق  -

 :المستدامة التنمية لترقية الالزمة كفاءاتوال المعارف

 بين والمساواة اإلنسان وحقوق المستدامة الحياة وأنماط التنمية أجل من ربيةالت• 

 الثقافي التنوع وتقدير العالمية والمواطنة والالعنف مالسل ثقافة رقيةوت الجنسين

 .المستدامة التنمية في الثقافة ومساهمة

 

 .اومطلب أولوية يعتبر المرأة تعليم فإن الفرص، تكافؤ أهداف لتحقيق

 

 البنات والتمدرس

 مختلف بين التعليم عند الذكور واإلناث نجاحفي و التمرس في قائمة الفوارق تزال ال

 6222 عامي بينما  إلى أنه( 6210) ليونسكوتشير منظمة ا .العالم بلدانو مناطق
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 وقد انتقلت ؛العالم أنحاء كافة فيغير متمدرسة  فتاة مليون 06 هناك كان ،6210و

 .االبتدائية المرحلة في 11 إلى 16 من النسبة
 

 ق،قحتي لمإال أن التناصف  للجميع، لتعليما التي تتيح التعليمية السياسات من الرغم على

كمنطقة الساحل  العالم، مناطق أفقر في السيما ،التمدرس مدة في وال االلتحاق في ال

 .آسيا وغرب وجنوباإلفريقي جنوب الصحراء 

 

 المؤلف يبيّن .البنات عدم تمدرس وعواقب أسباب عن دقيقة لمحة اآلتي الشكل يعطي

 وعواقب أسباب قدموي جيد عليممنح ت حالة في تحقيقها يمكن التي االقتصادية الفوائد

 (.2018 ، وودن  Wodon) عدم تمدرس البنات
 

 

 مهمان عامالن وهما السكاني، والنمو الخصوبة على التأثير لنذكر المثال، سبيل على

 بشكل والعناية أفضل بشكل لميزانيةتسيير ا سرةلأل النسل تنظيم يتيح .النامية البلدان في

الذي يستغل في القيام  الوقت من مزيد على الحصولمن ثمة و ،األطفال مدرسبت حسنأ

 الديموغرافي الضغط تخفيف في مباشر، غير بشكل المرأة هذه ستساهم .إلخ ،ما عملب

 يسمح ال مالتعلّ  إلى هافتقارا فإن مدرس،تالمن  تحرم البنت عندما .البيئة على العالمي

 أو كارثة وقوع حالة في حياتها تنقذ أن يمكن التي المعلومات إلى بالوصول لها

 .حياتها على المناخ تغير هاحدثي أن يمكن التي التداعياتعلى  هاعالطإ

 أدىلقد : الفلبين في(  Haiyan هايان) إلعصار االستجابة في( Shimu شيمو) عمل: مثال

 الحلول من العديد التفكير فيو الموسمية للفيضانات الستعدادإلى ا المجتمعب (شيمو)

 المجتمع لتنبيه مبكر إنذار نظام ريطوتو الفيضانات بمياه النظيفة المياه تلوثلتجنب 

 قصة بينت .الفيضانات أو كاألوبئة  ،المناخ بتأثير رتبطةالم المحتملة المخاطر لىع

  .مناخية لحلول ومبدعات زعيمات يصبحن أنيمكن للبنات  هأن (شيمو)
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من و باألطفال االتجار مخاطر من يقلل المدرسة في البنات بقاء فإن أخرى، ناحية من

  .والفقر االستغالل من مفرغة حلقة في سقوطهن

 الجزائر في البنات تعليم

 تمدرس كان، بيد أنه، االستقالل منذ األطفال تمدرس بشأن مكثفة سياسة الجزائر اتبعت

 بعد من بينها ،مختلفة ألسباب ، وذلكمنخفًضا االستقالل من األولى السنوات في البنات

  .الزواج وكذا المنزلية األعمالب السكن وتكليفهن المدارس عن

 السادسة سن منانطالقا  الجزائريين االطفال مدرست لتعميم كبيرة جهود ب ذلتلقد 

 دمقرطة إن .األصل أو الجنس أساس على تمييزتمكينهم من الدراسة دون  وبالتالي

 التعليم وأخيراً  الثانوي التعليممرورا ب االبتدائي، التعليممن  انطالقا واقعة، حقيقة التعليم

 .العربية الدول في األفضلبين  من الجزائريات البنات يعتبر تمدرس. العالي

 إلى 1126 سنة من) االبتدائي طور التعليم في البنات مشاركة معدل تطور: 1 الجدول

 .(الجزائر - إلحصاءل الوطني إحصائيات الديوان(. )6211

 2019/2020 2010/2011 2002/2003 1982/1983 1972/1973 1962/1963 السنوات

 47.92 47.37 46.96 42.42 38.74 36.37 النسبة %

 

بخصوص التمدرس  قائمة تزال ال ،ضآلتها من الرغم على الجنسين، بين الفوارق لكن

 CNES يشير المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي الواقع، في .في التعليم االبتدائي

 ذكور 122 مقابل إنات 11 تبلغ المستوى هذا في الدكورة نسبة أن ،2016 في تقريره عام

 هذا ي الحظ .التناصف إلى يصل لنو بطيء فهو هذا التدرج استمر إذا وحتى 6210 سنة

 والسهول الجبلية المناطق في الواقعة فقراً  األكثر المناطق في أساسي بشكل االتجاه

 وحيث أخرةمت للمدارس القاعدية الهياكل تزال ال حيث ،الصحراوية والسهوب المرتفعة

مساعدة على تربية  غير مواقفب والثقافية االجتماعية والبيئة االقتصادية الظروف تتميز

 (.CNES ، 2016) البنات

 ليست في صالح الذكور ،منح الشهاداتو المتوقع المدرسي العمر متوسطفإن  وبالمقابل

 ،Memaïبن لوصيف ومماي  ) ي أكثر من اإلناتالمدرس التسربالذين يشملهم 

Benloucif and Rouag، 2017.) 

التي  التغييرات أكثر ميزت التي المعايير أحد يةالتعليم المنظومة إلى النساء التحاق يعد

 .االستقالل منذ الجزائر في المرأة يةوضع حدثت على

 



  المستدامة والتنمية األخضر االقتصاد ،البيئة على الحفاظ في الجنسين بين المساواة
  

 
 

6 
 

  والتوصيات الخالصة

 االحتياجات ،االعتباربعين  يةفيلتكيا الوطنية العمل وبرامج مخططات تأخذ ما نادًرا

 المساهمةرغم أنه يمكنهم  ،المتعلمين كفاءات الخاصة باألطفالوال والمعارف المحددة

 هذه مع التكيف وفي األخرى المحتملة والكوارث المناخ تغير من التخفيف في

 من الحد األطفال، حقوق اإلنسان، حقوق مثل األساسية المفاهيم إدماج إن .الظواهر

 بين المساواة المناخ، تغير ،الكوارث مخاطر من الحد ،المستدامة العيش وسائل الفقر،

 على التربية األصلية، الشعوب حماية ،للشركات االجتماعية المسؤولية الجنسين،

 يعيشون الذي والمجتمع االستدامة بشأن نقديال التفكير األطفال علمت المستدامة، التنمية

 .فيه

من التعليم ليس األول  الطور في تالتفاو فإن الجزائر، في التعليمبااللتحاق ب يتعلق فيما

التمدرس منخفضة،  معدالتنجد  حيث الريفية، المناطق في السيما في صالح البنات،

 فإن ،ومنح الشهادات المتوقع المدرسي العمر بمتوسط األمر يتعلق عندما غير أنه،

ليست في صالح الذكور الذين يتخلون عن الدراسة أكثر من اإلناث والذين لهم  األرقام

 شهادات أقل من اإلناث كذلك.

التغاضي عن  تجنب قصد ،المناخ تغير بشأن المتحدة األمم واتفاقية COP22 بلدانتقترح 

 :إلى التنمية في الفاعلة الجهات تدعو دولية خطةاإلناث،  قوة

 من وتمكينهن تعرضهن للمخاطر من الحد: أجلهن ومن االناث مع برامج وضع -

 مستقبلهن؛ في فعال دورب القيام

المتمحور  العمل وتعزيز المناخ تغير مع السكاني التكيف برامج تمويل تكثيف -

 ؛االناث على

 .التعامل مع االناث كيفية عن الدول تصريح  من التأكد -

  تربية االناث كفيل بـ: تحسين 

 ؛واالقتصادية االجتماعية المنافع زيادة -

 .المناخ تغير مكافحة في مساهمةال -

 في فعال دورب القيام من هنلتمكين وبرفقتهن الفتيات أجل من البرامج تعمل أن يجب

 .مستقبلهن

 .الحالي العالم مع فعالة تتالءم تكوينية أهدافًا الجزائر في التربية الوطنية ضعت أن يجب

 الدراسات من لعديدا تشير .بيئي مواطنيحث على تكوين الطفل ك واقع الحال عن البيئة
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 يمكنو تفاعلية أكثر ، وأنهنالبيئية بالقضايا أكبر اهتماًماإلى أن االناث يظهرن  الدولية

  .للتنمية فعاالً  محرًكا نتصبح أن

 مع التكيف برامج من مستفيدات االناث باعتبارهن استهداف خالل منيمكن أيضا،  "

االناث  دور تحويلأن نقوم بوالعميقة عن عدم المساواة  ألسبابأن نتصدى ل المناخ،

 .(جونموكدا كيمبرلي Kimberly Junmookda). مجتمعاتهن ضمن 
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