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نحن نساء وفتيات من مختلف الأعمار، بكل تنوعناً ومن مختلف مناطق العالم.

نحن نشعر بقلق شديد لعدم اتخاذ زعماء العالم إجراءات عادلة وكافية حول تغ�ي المناخ. 

ي عىل الأنواع وتدمر النظم البيئية وسبل العيش.
ي تقتل الناس وتق�ض

ايد المطرد للعواصف الكارثية الضخمة وال�ت ض نحن قلقون حول ال�ت

ة نتيجة الجفاف والتصحر وتحمض  ية الكب�ي ضافة إىل الخسائر البيئية والب�ش نحن نشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى سطح البحر واختفاء اليابسة، بالإ

المحيطات وازدياد ملوحة المياه وتلف المحاصيل وتلوث الهواء وت�ب النفط والبالستيك والملوثات الأخرى وذوبان الجليد وتسجيل درجات حرارة قياسية 

ي الشتاء وتكون الأعاص�ي والتسونامي خارج مواسمها المعتادة.
ي فصل الصيف ومنخفضة �ض

مرتفعة �ض

ض والمجتمعات المحيطية  ي السكان الأصلي�ي
ي ذلك القادمون من أرا�ض

ي نعيش فيها، بما �ض
نحن نشعر بالقلق تجاه جميع النساء والمجتمعات والنظم البيئية ال�ت

تبة عن التغ�ي المناخي. الذين ساهموا بأقل أثر بجاه تغ�ي المناخ ولكنهم أول من يعانون بشدة وكثافة من الأثار الم�ت

نسان والأعمال  كات بالسيطرة عىل كوكبنا وحقوقنا أو بالسماح لهم بخلق عالم يعطي الأولوية للنمو والجشع عوضاً عن حقوق الإ إننا نرفض السماح لل�ش

وة. الالئق والمساواة والنظم الحيوية الصحية والتوزيع العادل لل�ش

ام أو التمويل المطلوب لوقف وعكس أزمة المناخ  ض نحن قلقون تجاه التحرك البطيء لحكومات العالم والغ�ي طموح وذات الجهد القليل وعدم الل�ت

العالمية.

ض ونشعر بالغضب بأن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا وأبناء أحفادنا وجميع الكائنات الحية والنظم الحيوية، يتم التخىلي عنهم  ض ومستائ�ي ونحن مصدوم�ي

رادة السياسية. لأجل المصالح الذاتية عىل المدى القص�ي وانعدام الرؤية والقيادة والإ

ي تنتج 
اً ومن الأهمية بأننا كنساء وفتيات ل نواجه فحسب آثاراً شديدة ناتجة عن تغ�ي المناخ حيث أننا الجهة التنفيذية الرئيسية للحلول الحقيقية ال�ت أخ�ي

نتائج حقيقية.

ي كفاح فو�ض المناخ العالمي!
يكاً كامالً وعىل قدم المساواة �ض يجب أن تكون المرأة �ش

 .لجاعلا كرحتلا تقو وه نألا .ةيافكلا هيف امب ًاوقاذ ملاعلا ءاسن نإ

 . نحن نقول الحقيقة للسلطات. نحن نطالب بالتغي�ي
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معاً، نحن نقوم بإنشاء حركة واسعة من أجل العدالة المناخية. معاً، نتعهد بأتخاذ الإجراءات الالزمة. إننا ندعو جميع النساء، وجميع الفتيات 

ي هذا التعهد، للوانضمام إىل نداء المرأة العالمي لتحقيق العدالة المناخية وحملتنا لعام 2015م والذي يتكون 
وجميع حلفائنا لالأنضمام إلينا �ض

ي باريس بشهر ديسم�ب من هذا العام.
من ستة إجراءات ومحاور أساسية عىل مدى ستة أشهر قبل اجتماع الأمم المتحدة للمناخ �ض

سيع�ب النساء والفتيات عن قلقنا وسيقدمون مطالبنا للعمل الهادف والعادل بشأن تغ�ي المناخ عىل كافة الأصعدة ومختلف المجالت الممكنة - المحلية 

قليمية والوطنية والعالمية. والإ

سوف نقوم بالعمل من كافة الأماكن - من بيوتنا واحيائنا وساحات القرى والحدائق الزراعية ومناطق الصيد ولأماكن المقدسة ومواقع العبادة ومؤسسات 

المجتمع وأماكن العمل والمدارس.

اع  ي صناديق الق�ت
كات الطاقة، و�ض ي تنتج النبعاثات الكربونية و�ش

كات ال�ت ي مقر ال�ش
ي الحكومية المحلية و�ض

لمانات والسفارات والمبا�ض ي ال�ب
سيكون وجودنا بارز �ض

عالم الرسمية والأجتماعية وأمام جميع أبواب الذين لديهم القدرة عىل تغي�ي المسار الغ�ي عادل للمناخ. ووسائل الإ

ي 
المدن، �ض ي أصغر القرى وأك�ب

ي ونرصخ ونقف ونجلس. سنقوم بالضغط وسننظم وقفات احتجاجية وسنحارص. سوف نقوم بالعمل �ض
سوف نتحدث ونغ�ض

ي باريس، فرنسا. 
طارية بشأن تغ�ي المناخ �ض تفاقية الأمم المتحدة الإ ي مؤتمر الأطراف لإ

ي المحيطات و�ض
أعىل الجبال و�ض

نحن نشعر بالقلق تجاه جميع النساء والمجتمعات 
ي ذلك 

ي نعيش فيها، بما �ض
والنظم البيئية ال�ت

ض والمجتمعات  ي السكان الأصلي�ي
القادمون من أرا�ض

المحيطية الذين ساهموا بأقل أثر بجاه تغ�ي المناخ 
ولكنهم أول من يعانون بشدة وكثافة من الأثار 

تبة عن التغ�ي المناخي. الم�ت
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ي كل أقليم بالعالم، نحن نطالب بـــ:
سنقوم بتمثيل المرأة �ض

ي كل أقليم بالعالم، نحن نطالب بـــ:
+     سنقوم بتمثيل المرأة �ض

+     تغي�ي النظام وليس تغي�ي المناخ.

+     تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة مئوية.

ي جميع 
نسان �ض ض والمحافظة عىل حقوق الإ ض الجنس�ي  +     ضمان تحقيق المساواة ب�ي

       الإجراءات المتخذة لحل قضية تغ�ي المناخ.

ي الأرض.
+     إبقاء النفط والوقود الأحفوري �ض

+     التحول إىل استخدام الطاقة النظيفة المتجددة بنسبة %100.

ي كل مكان ومن 
 +     تطبيق تداب�ي زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة عليها �ض

       قبل الجميع.

نتاج والستهالك من قبل الجميع، وخاصة من  +     التقليل بشكل كب�ي وعاجل بأنماط الإ

ي خلق هذه المشكلة من دول العالم المتقدم.
       قبل أولئك الذين ساهموا بشكل أك�ب �ض

ي الكفاح من أجل معالجة أزمة المناخ 
ام الدول المتقدمة بأخذ زمام المبادرة �ض ض  +     ال�ت

        وتزويد الدول النامية بالوسائل الزمة لتخفيف من والتكيف مع تغ�ي المناخ، انطالقاً 

       من روح التضامن والعدالة

نحن ل نتخىل عن كوكبنا الجميل. نحن ل نتخىل عن مستقبل كل الأنواع. نحن ل تتخىل أبداً 

عن حملتنا من أجل العدالة المناخية.
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ما الذي تستطيعون القيام به

ي هذه الحملة، عىل جميع تنوعهم، وبدعم من 
ندعوكم لتأييد تعهدنا )نداء المرأة العالمي للعدالة المناخية( ومشاركة النساء والفتيات من جميع الأعمار �ض

لهام: ي عام 2015م عن طريق المشاركة بهذه المواضيع الشهرية كمصدر لالإ
ي جميع المناطق، لتخاذ الإجراءات الالزمة �ض

جميع المجتمعات و�ض

يوليو – الطاقة

ي تعكس احتياجات وأولويات كل الناس وتكون آمنة وبأسعار 
ي الطاقة: إنشاء شبكات طاقة لمركزية والمملوكة من قبل المجتمع ال�ت

نحن نطالب بالعدالة �ض

معقولة وتكون سليمة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً. نريد وضع نهاية للوقود الأحفوري والطاقة النووية والسدود الضخمة والهندسة الجيولوجية والتقنيات 

العالية الخطرة الأخرى. سيكون لدينا عالم يحتوي عىل مصادر الطاقة المتجددة بنسبة %100.

أغسطس – القتصاد

ويج للنمو خارج حدود طاقة كوكب الأرض. لقد أنشأنا نظام  نحن نعلم بأن النماذج القتصادية الحالية تؤدي إىل الظلم وتخلق فو�ض مناخية من خالل ال�ت

ي 
ي تدفع بدورها إىل خلق أزمة المناخ. أقل البلدان نمواً والناس الذين يعيشون �ض

وات ال�ت اقتصادي غ�ي مستدام يؤدي إىل انعدام المساواة عالمياً وتمركز ال�ش

ي معظمها مسأولة عنها الدول الصناعية. نحن بحاجة إىل تغي�ي النظام. وتحقيقاً لهذه الغاية فإننا 
الفقر الشديد هم الذين يتحملون وطأة تغ�ي المناخ وال�ت

وات والموارد والسلطة والتخىلي  ي عىل الرعاية. نحن بحاجة إىل المشاركة العادلة بال�ش
بحاجة إىل العدالة التجارية، وأنماط استهالك مستدامة واقتصاد مب�ض

ي الوقود الأحفوري والصناعات الستخراجية السامة، وجميع المنتجات الغ�ي مستدامة. سوف نقوم بتغي�ي النظام.
الفوري عن الستثمارات �ض

سبتم�ب – الحلول

نسان. من الطاقة البديلة والبيئة  نهاء عدم المساواة وانتهاكات حقوق الإ ض لإ ض الجنس�ي إن الحلول من أجل عالم أك�ش عدالة موجودة. من التقدم بالمساواة ب�ي

ية، والتعليم من أجل التنمية  ي المدن والمناطق الحرصض
ية إىل تغي�ي السلوكيات وأنماط الستهالك. من ابتكار السياسات �ض الزراعية والبحرية والمحميات ال�ب

ي 
ار الناتجة من الفو�ض المناخية. عالم أفضل موجود بيننا، �ض اتيجيات العادلة للتكيف والتخفيف إىل المعالجة بجدية الخسائر والأرصض المستدامة. من الس�ت

ي الواقع، إنهم يفعلون ذلك حالياً
ي من شأنها الحفاظ عىل عالمنا. �ض

ض أن النساء والفتيات لهم الدور المركزي لتصميم وتنفيذ الحلول ال�ت ح�ي
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أكتوبر – البقاء

ي وبالأخص عىل حياة وسبل عيش النساء. إن  ي المقام الأول عىل شعوب العالم الجنو�ب
ي مختلف أنحاء العالم، مما يؤثر �ض

ات تغ�ي المناخ �ض إننا نشهد تأث�ي

ي البقاء. تتحدى الفو�ض المناخية السيادة 
ه من الأنواع. بالنسبة لبعض الدول الجزرية، فإن الأمر يتعلق بحقهم �ض نسان وغ�ي تغ�ي المناخ مسألة بقاء لالإ

والحصول عىل المياه النظيفة والرصف الصحي والهواء النقي والغابات الصحية والأرض والمحيطات والتنوع الحيوي. لنساء العالم، العدالة المناخية هي 

ء أقل من هذا يعت�ب غ�ي مقبول. ي
البقاء عىل قيد الحياة والكرامة – أي �ش

نوفم�ب – القوة

ض النساء  ي عمومياتنا وحكوماتنا وصحتنا وطعامنا وطاقتنا وأرضنا ومحيطاتنا، وعالمنا. سنعرض مدى قوة العمل الجماعي ب�ي
حان الوقت لستعادة قوتنا - �ض

ي تقود الفو�ض 
كات والحكومات ال�ت كات. سنخ�ب الجميع حقيقة الصناعات الملوثة وسنتحدى ال�ش والفتيات وحركات الشعوب بالمقارنة بقوة مصالح ال�ش

المناخية. نساء العالم ستقول الحقيقة أمام القوات.

ديسم�ب – العدالة المناخية

ي هذا الشأن 
ة العالمية من أجل العدالة المناخية. انضموا إىل النساء المعنيات �ض قد دعيناكم لأتخاذ الالزم، والآن، إننا ندعوكم لالنضمام إىل المس�ي

ي خلق فعاليات 
طارية بشأن تغ�ي المناخ، و/أو ساهموا �ض ي باريس خالل انعقاد مؤتمر الأطراف لتفاقية الأمم المتحدة الإ

ة �ض ي فعاليات جماهرية كب�ي
وشاركوا �ض

ض ض السبوع�ي 2015م  وبأي يوم يقع ب�ي ي تاريخ 29 نوفم�ب أو12 ديسم�ب
 جماهرية محلية أينما كنتم �ض

ض منا سندعو إىل: + معاً، الآلف منا، بالأحرى المالي�ي

تغي�ي النظام وليس تغي�ي المناخ. +

نسان. + . لحقوق الإ ي
لالإصالح البي�أ

من أجل العدالة المناخية. من أجل العدالة القتصادية. +

. من أجل عالم أفضل وعادل. من أجل السالم. + ض ض الجنس�ي من أجل العدالة ب�ي

ي مقاطعتك. حيثما كنت. نظم! أحشد! قاوم! +
ي مدينتك، �ض

ي قريتك، �ض
لك، �ض ض ي م�ض

ي عاصمة بلدك، �ض
�ض

انضم إىل نداء المرأة العالمي للعدالة المناخية
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العدالة الآن

حة للقيام بها لدعم نداء المرأة العالمي للعدالة المناخية تجدون هنا بعض الفعاليات المق�ت

 تهدف هذه الحملة العالمية إىل تقديم إطار عمل للتحشيد، ولكن من الممكن تصميم فعاليات وبرامج تناسب المواضيع المحلية والوطنية 

قليمية. أمثلة لفعاليات يمكنك القيام بها تتضمن من: والإ

+ . ي
تب�ض النداء وشاركه مع مؤسستك، معارفك، أصدقائك والأعالم المحىلي والوط�ض

ي مدينتك. +
ة �ض نظم مظاهرة أو مس�ي

ي الصحافة المحلية أو الوطنية. +
أكتب مقال عن تجربة النساء حول تغ�ي المناخ �ض

ي الطريق إىل باريس. +
ي ستتبناها �ض

ي للفعاليات أو المواضيع ال�ت
العمل عىل تعهد وط�ض

امن مع المواضيع الشهرية.  + ض أكتب وأن�ش مقال أو أك�ش بال�ت

ة. + استضيف فعالية أو ويبنار أو محارصض

ي برنامج إذاعي لرفع الوعي حول هذه القضية. +
شارك �ض

كات أو المصانع ذات الممارسات الغ�ي مستدامة. + ي أحد الفروع الرئيسية لل�ش
التظاهر أو العتصام �ض

ض وتغ�ي المناخ. + ض الجنس�ي ي سياسات جديدة حول المساواة ب�ي
وضع موجز السياسات للحكومة المحلية وذلك بهدف تب�ض

ي الجتماعات العالمية كداعية سياسية حول قضايا حقوق المرأة المتعلقة بالسياسات المناخية. +
شارك �ض

ات أو حلول للفو�ض المناخية. + براز تأث�ي ي لإ
استضيف معرض ف�ض

+ . تنظيم ورشة تدريبية حول حلول الطاقة المتجددة للمجتمع المحىلي

ي خلق وتصميم برامجكم أو فعالياتكم الخاصة! +
ددوا �ض حات. نرجو أن ل ت�ت هذه فقط قائمة مق�ت

ي تضخيم  +
ي للمساهمة �ض

و�ض  ول تنسوا مشاركة فعالياتكم مع نداء المرأة العالمي للعدالة المناخية! أضيفوا جميع فعالياتكم إىل موقعنا اللك�ت

العمل الجماعي وبناء الحركة!  

 www.womenclimatejustice.org

المصادقون الأولون/ لجنة تنسيق نداء المرأة للعدالة المناخية:

الشبكة الأفريقية للتنوع البيولوجي، جمعية العامة للمرأة الريفية )ALGA(، مؤتمر المرأة الهندية )AIWC(، منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمرأة 

والقانون والتنمية )APWLD(،Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad )AFPAT(،ديفا 

 Foro ،فريق عمل النسوية ، DAWN(، Equidad de Genero (من أجل المساواة، بديل التنمية مع المرأة من أجل عهد جديد

 Heinrich Boell North ،الجنس وتغ�ي المناخ، التحالف العالمي للغابات ، Internacional de Mujeres Indigenas
ض والستجابات لتغ�ي  اكات المحيط الهادئ لتعزيز الجنسي�ي America ، المرأة للطاقة الآمنة )INOCHI(، مؤسسة خان، الحياة )Life e.V(، �ش
 ، )WEP( برنامج المرأة للبيئة ،)WECAN( شبكة المرأة لالأرض وتغ�ي المناخ ،  PPGCCSD(، Siglo XXIII( المناخ والتنمية المستدامة

.)WEDO( منظمة المرأة للبيئة والتنمية ،)WECF/WICF( ك ي أوروبا من أجل مستقبل مش�ت
المرأة �ض


