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انُىع اإلجتًبػٍ فٍ إتفبلبد كبَكىٌ ويُهب ج دورثبٌ وانصُذوق األ خضز
نهًُبر

النوع اإلجتماعً وتموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ
ّ
تمثل النساء الشرٌحة األكبر من السكان األكثر فقرً ا فً العالم البالػ عددهم 1.4
ً
عرضة فً شكل ؼٌر متساو لتداعٌات تؽٌر
ملٌار شخص وؼالبًا ما تكون المرأة
المناخ .وٌعود ذلك فً شكل أساسً إلى األعراؾ القائمة والتمٌٌز ال مبنً على
النوع اإلجتماعً  .كما تساهم المرأة والرجل فً االستجابات إلى تؽٌر المناخ ك ّل
بطرٌقة مختلفة .ولك ّل منهما قدرات مختلفة للتخفٌؾ من حدة تؽٌر المناخ والتكٌؾ
معه .وفً هذا السٌاق ٌعترؾ اتفاق كانكون بأهمٌة المساواة بٌن الجنسٌن
ومساهمة المرأة الفعلٌة فً جمٌع مجاالت مكافحة تؽٌر المناخ وال سٌّما التكٌؾ .
وبالتالً ،تدعو الحاجة إلى اعتماد أدوات تموٌل المناخ ومخصصات تموٌل
تراعً المنظور الجنسانً  .وتكمن المسألة هنا فً استخدام التموٌل العام الشحٌح
بطرٌقة منصفة وناجعة وفعال ة  .كما ٌعترؾ اتفاق كانكون بأ ّنه ال ٌت ّم اتخاذ
القرارات بشأن تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ فً ظ ّل فراغ معٌاري ولكن
ٌجب أن تستند هذه القرارات على اإلعتراؾ بحقوق ال مرأة كحقوق إنسانٌة  .وفً
الوقت الحالً ،ال تت ّم معا لجة االعتبارات الجنسانٌة بطرٌقة منهجٌة فً صنادٌق
تموٌل المناخ القائمة فؽالبًا ما تت ّم معالجتها كاستدراك ثانوي  .وفً هذا السٌاق،
ٌتم ّتع الصندوق األخضر للمناخ الجدٌد ،الذي هو قٌد التفعٌل حالًٌا ،بفرصة التمٌّز
.
عن ؼٌره من الصناد ٌق من خالل اعتماد منظور جنسانً منذ بداٌة نشاطه
ً
عامة عن المبادئ واألنشطة األساسٌة التً تساهم فً
ٌتضمن هذا الموجز لمحة
تعزٌز مراعاة النوع اإلجتماعً فً أدوات تموٌل المناخ .

نًذخ ػبيخ
ّ
وتممل النساء األؼلبٌة
ال ٌزال  1.4ملٌار شخص فً العالم ٌعٌي فً الفقر المدقع،
من هؤالء السكان  .وؼالبًا ما تكون آثار تؽٌر المناخ على المرأة ؼٌر متساوٌة .
تعترؾ الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ بدور النوع اإلجتماعً فً
تعزٌز الهشاشة إزاء تؽٌر المناخ والمتأتٌة من األعراؾ الجنسانٌة القائمة ومن
تفشً ممارسات التمٌٌز القائم على النوع اإلجتماعً التً تحرم المرأة من الدخل
أوالحقوق القانونٌة أواإلستفادة من الموارد أو من المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة ،
فً حٌن تولً هذه األعراؾ والممارسات إلى المرأة دورً ا أساسًٌا ٌقتضً االهتمام
باألسرة وكسب العٌي ألفراد العائلة  .وبالتالًٌ ،ؤدي هذا الواقع إلى تهمٌي
المرأة فً عدد كبٌر من المجتمعات  .من جهة أخرىٌ ،ساهم ك ّل من النساء
والرجال فً اإلستجابات إلى تؽٌر المناخ ،ك ّل بطرٌقة مختلفة عن اآلخر وتختلؾ
القدرات لالستجابة إلى تؽٌر المناخ مع اختالؾ قدرات المرأة عن قدرات الرجل
من حٌم المعرفة وا لتجارب والخبرة فً التخفٌؾ من وطأة تؽٌر المناخ والتكٌؾ
معه .وبالتالًُ ،تعتبر المرأة عنصر تؽٌٌر مه ّم فً مكافحة االحتباس الحراري فً
العالم.
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أ ّكدت إتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ فً القرار  /1مؤتمر
األطراؾ على أهداؾ مهمّة لتموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ على المدى
القصٌر والطوٌل وقدّم ت مبادئ توجٌهٌة لإللتزام المالً التابع للبلدان الوارد
إسمها فً المرفق  IIبموجب اإلتفاقٌة  .كما اعترفت المادة  7من قرار كانكون
بأهمٌة المساواة بٌن الجنسٌن ومساهمة المرأة فً جمٌع جوانب أنشطة مكافحة
تؽٌر المناخ  .وتهدؾ هذه المقاربة الجنسانٌة إلى ضمان التكٌؾ بما أنّ قرارت
كانكون ودوربان تسعى إلى اعتماد منظور مراع للنوع اإلجتماعً ال سٌّما من
أجل وضع إطار لخطط التكٌؾ الوطنٌة  .وفً دوربان ،أ ّكد األطراؾ أٌضًا على
الحاجة إلى التوازن بٌن الجنسٌن فً تشكٌل الهٌئتٌْن الجدٌدتٌْن المعنٌّتٌْن بالتكٌؾ
وتموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر ا لم ناخ على التوالً ،وهما لجنة التكٌؾ واللجنة
الدائمة .وٌُعتبر هذا اإلجر اء اعترا ًفا ملموسًا بأن نقاط الضعؾ والقدرات المختلفة
بٌن الجنسٌن فً سٌاق تؽٌر المناخ تتطلّب أدوات تموٌل مناخٌة ومخصصات
وأدوات إنفاق مالٌة مراعٌة للنوع اإلجتماعً .

أهًُخ تًىَم أَشطخ يكبفذخ تغُز انًُبر فٍ شكم َزاػٍ انُىع اإلجتًبػٍ
ٌ
فرصة
إنّ جعل التموٌل العام ألنشطة مكافحة تؽٌر المناخ مراع للنوع اإلجتماعً
لتحسٌن نجاعة وفعالٌة هذا التموٌل بحسب ما تشٌر إلٌه التجربة الدولٌة الناتجة
عن برامج التنمٌة.
وٌُشكل تموٌل التكٌؾ فً أفرٌقٌا جنوب الصحراء أفضل مثال عن ذلك حٌم
ُتعتبر أفرٌقٌا جنوب الصحراء المنطقة األكثر عر ضة لتداعٌات تؽٌر المناخ .
و ُتقدّر الحاجات الحالٌة لتموٌل أنشطة التكٌؾ بـ  2ملٌار دوالر أمرٌكً فً السنة
الواحدة .لكنّ تموٌل التكٌّؾ الحالً المتدفق إلى المنطقة أق ّل بكثٌر من المبلػ
المطلوب وتصل قٌمته التراكمٌة إلى  612ملٌون دوالر أمرٌكً فقط منذ العام
 .2004وفً أفرقٌا جنوب الصحراء ،ال تزال المرأة هً المنتجة الزراعٌة
األساسٌة وهً تؤمن  80فً المائة من اإلنتاج الؽذائً لألسرة  .ونادرً ا ما تكون
المرأة هً مالكة األرض التً تعمل فٌها وبالتالًٌ ،ت ّم إقصاءها من عملٌات
التشاور الهادفة إلى تحدٌد حاجات التكٌؾ فً المجتمعات الر ٌفٌة .إلى ذلك ،ؼالبًا
ما تعجز المرأة عن ضمان اإلئتمانات أو ؼٌرها من خدمات اإل رشاد الزراعً.
وخالل فترات انعدام األمن الؽذائً – التً تتفاقم جراء تؽٌر الطقس والتؽٌرات
الطوٌلة األمد فً أنماط الطقس الناجمة عن تؽٌر المناخ -من المر ّجح أن تستلم
النساء والفتٌات كم ٌّة أق ّل من المواد الؽذائٌة بسبب التحٌز بٌن الجنسٌن فً توزٌع
الموارد داخل األسر.
وسعًٌا إلى ضمان نجاعة التموٌل المُعزز المخصص لمشارٌع وبرامج التكٌؾ فً
أفرٌقٌا التً تستهدؾ المناطق الرٌفٌة والقطاع الزراعًٌ ،نبؽً على هذه
الدٌنامٌكٌة الجنسانٌة لتوزٌع الؽذاء
المشارٌع والبرامج أن تأخذ فً االعتبار
 .فعلى سبٌل
والمشترٌات والتوزٌع داخل األسر وفً األسواق على ح ّد سواء
المثال ،من الممكن بذل جهود خاصة إلشراك المرأة فً برامج بناء القدرات
وإٌصال المشورة والمساعدة التقنٌة وخدمات اإلرشاد الزراعً  .ومن دون اعتماد
منظور ٌراعً ا لنوع اإلجتماعً ،من الممكن أن تؤدي أدوات تموٌل أنشطة
مكافحة تؽٌر المناخ التً تقدّم تموٌل التكٌؾ إلى أفرٌقٌا إلى تفاقم التوجهات
الحالٌة التً تعزز التمٌٌز ض ّد المرأة  .ومن شأن ذلك أن ٌهدد حقوق المرأة وأن

يخالؾ اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة التً اعتمد تها تقرٌبًا
جمٌع البلدان المستفٌدة والمساهمة فً التموٌل الدولً ألنشطة مكافحة تؽٌر
المناخ.

معٌارً ا أساسًٌا التخاذ القرار بشأن النظر فً مشروع أو الموافقة علٌه فً
الصندوق الخاص بتؽٌر المناخ وصندوق البلدان األقل ً
نموا  .ومن المفترض أن
ٌموّ ل صندوق البلدان األقل ً
نموا برامج عمل التكٌؾ الوطنً وأن ٌنفذها  .ولكن
فقط ثلثا برامج عمل التكٌؾ الوطنً تتضمّن تحالٌل أو مؤشرات خاصة بالنوع
اإلجتماعً .كما كانت مشاركة المرأة فً تطوٌر هذه البرامج ؼٌر متساوٌة على
الرؼم من اإلرشاد الواضح الصادر عن اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر
المناخ فً هذا الخصوص  .إنّ أؼلبٌة برامج عمل التكٌؾ الوطنً المموّ لة من
نموا ال تعالج موض وع النوع اإلجتماعً فً الشكل
جانب صندوق البلدان األقل ًّ
الكافً .وتعمل أمانة س ّر الصندوق العالمً للبٌئة حالًٌا على تعزٌز خبرتها فً
مجال النوع اإلجتماعً  .وتضطلع جمٌع الهٌئات المنفذة لبرامج الصندوق العالمً
)
للبٌئة (ال سٌّما مصارؾ التنمٌة المتعددة األطراؾ وهٌئات األمم المتحدة
بمسؤولٌة إدراج اإلرشاد الواسع النطاق التابع للصندوق العالمً للبٌئة بشأن تعمٌم
مراعاة النوع اإلجتماعً فً إقتراحات المشارٌع والبرامج  ،كما ٌنبؽً علٌها أن
تطبّق سٌاساتها الخاصة "المعادلة" خالل عملٌة تنفٌذ مشارٌع الصندوق العالمً
للبٌئة.

لم ٌت ّم تضمٌن االعتبارات الجنسانٌة منذ البداٌة فً تصمٌم وتفعٌل اآل لٌات القائمة
 .وعلى الرؼم من أنّ هذه
المخصصة لتموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ
االعتبارات لٌست ؼائبة فً شكل كامل ،ؼٌر أنّ معظمها تمّت إضافته كاستدراك
ثانوي وحسب ٌ .تم ّتع البنك الدولً والبنوك اإلقلٌمٌة المتعددة األطراؾ ا لمعنٌة
بالتنمٌة والتً تدٌر صنادٌق االستثمارات المناخٌة بسٌاسات مراعٌة للنوع
اإلجتماعً فً عملٌاتها المالٌة اإلنمائٌة  .وٌنص تفوٌض البنك المركزي على
تعمٌم مراعاة النوع اإلجتماعً ،ؼٌر أنّ البرامج المدعومة من صندوق
التكنولوجٌا النظٌفة ،الذي ٌموّ ل عملٌة التخفٌؾ من حدّة تؽٌر المناخ على نطاق
واسع فً اإلقتصادات الكبٌرة والذي ّ
ٌمثل  70فً المائة من محفظة التموٌل
المتعهد به والبالؽة قٌمته  6.5ملٌار دوالر أمرٌكً فً صنادٌق اإلستثمارات
المناخٌة ،قامت العام الماضً فقط ببعض المحاوالت التجرٌبٌة األولٌة لالعتراؾ
بأهمٌة النوع اإلجتماعً ( ً
مثال فً قطاع النقل ) .أمّا البرنامج التجرٌبً لتعزٌز
المرونة إزاء تؽٌر المناخ ،الذي ٌموّ ل حقائب التكٌؾ المبرمج فً عدد صؽٌر من
البلدان النامٌة ،فهو ال ٌدرج مراعاة النوع اإلجتماعً فً المبادئ التفعٌلٌة على
الرؼم من أنّ أؼلبٌة البلدان النموذجٌة قد ض مّنت بعض أبعاد مراعاة النوع
اإلجتماعً فً المرحلة األولى من إقتراحاتها  .وتشمل االقتراحات إشراك خبراء
فً مراعاة النوع اإلجتماعً فً البلد حٌم ٌت ّم تنفٌذ المهمة خالل مرحلة تحضٌر
المشروع والتعهّد بالتشاور مع المجموعات المصنفة حسب النوع اإلجتماعً أو
تنمٌة خطط العمل المراعٌة للنوع اإلجتماعً فً إطار بعض المشارٌع المحددة .
ولكن ال تزال جمٌع هذه اإلجراءات تفتقر إلى مقاربة موحّدة  .وبالتالًٌ ،كمن
التحدّي القادم فً ضمان تنفٌذ البرامج فً البلدان بطرٌقة تراعً النوع
اإلجتماعً .فً إطا ر البرنامج المعزز للطاقة المتجددة فً البلدان ذات الدخل
المنخفض ،وهو البرنامج األحدم لدى صنادٌق اإلستثمار المناخً ،تتطلّب بنٌة
خطط االستثمار المطروحة تضمٌن معلومات عن "المنافع البٌئٌة واإلجتماعٌة
والجنسانٌة المشتركة " كما تشدد على ضرورة أن تشمل المنافع اإلجت ماعٌة
المشتركة "تعزٌز مشاركة وتمكٌن المرأة وؼٌرها من المجموعات الهشة " .وفً
خرٌؾ العام  ،2012قامت صنادٌق اإلستثمار المناخً بأوّ ل تقٌٌم شامل حول
االعتبارات الجنسانٌة سعًٌا إلى تحدٌد اإلجراءات الملموسة التً من شأنها أن
تعزز اإلستجابة المراعٌة للنوع اإلجتماعً الخاصة بملفاتها االستثمارٌة .

انًًبرطبد وانتجبرة انظهًُخ يٍ انصُبدَك انؼبنًُخ األخزي

ٌزداد ع دد األبحام والكتابات التً تؤ ّكد على أهمٌة دمج التوعٌة بشأن مراعاة
النوع اإلجتماعً فً تصمٌم المشارٌع وتنفٌذها والتً تشدد على قدرة هذا
اإلجراء على تحسٌن النتائج المرجوة وبالتالً ،على تعزٌز نجاعة المشارٌع .
وفً هذا السٌاق ،أنهى فرٌق التقٌٌم الداخلً فً البنك الدولً مؤخرً ا العمل على
مراجعة ملّؾ المؤسسة حٌم ت ّم التأكٌد على هذا اإلستنتاج الذي من الممكن ربطه
بتموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ  .فإن تجاهل دور النس اء كمجموعة أساسٌة
معنٌة بأنشطة مكافحة تؽٌر المناخ فً البلدان المستفٌدة قد ٌؤدي إلى نتائج دون
المستوى المرجوّ فً إطار تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ .

االػتجبراد انجُظبَُخ كـ "اطتذران ثبَىٌ " فٍ ػًهُبد تًىَم أَشطخ
يكبفذخ تغُز انًُبر

من جهة أخرى ،فً صندوق التكٌؾ التابع لبروتوكول كٌوتو  ،الذي بدأ بعملٌات
التموٌل منذ العام  ،2010تتضمّن مقترحات المشارٌع القائمة بعض التحالٌل
المتفاوتة بشأن النوع اإلجتماعً  .وحتى اعتماد نسخة محدّثة عن المبادئ
التوجٌهٌة التشؽٌلٌة فً شهر تموز ٌ/ولٌو  ،2011لم تكن مسألة النوع اإلجتماعً
ً
إلزامٌة أو مصدر اعتبار مه ّم للموافقة على مشروع معٌّن  ،إذ كانت تندرج تحت
فقرة التركٌز على الهشاشة  .تنصّ النسخة الجدٌدة عن المبادئ التوجٌهٌة على
فً عملٌات
تضمٌن اإلعتبارات الجنسانٌة فً التخطٌط للمشارٌع أو البرامج و
التشاور بشأن المشارٌع بصفتها معاٌٌر مهمّة للمراجعة ،وإن لم تكن إلزامٌة  .وفً
المرفق العالمً للبٌئة وحتى اعتماد سٌاسة المرفق العالمً للبٌئة بشأن تعمٌم
مراعاة النوع اإلجتماعً فً العام  ،2011لم تكن مراعاة النوع اإلجتماعً
2

ُتظهر التجارب فً مجاالت التنمٌة األخرى أنه من الممكن إدراج إعتبارات النوع
اإلجتماعً فً شكل منهجً و ناجع فً آلٌة للتموٌل الدولً المخصص ألنشطة
البلدان النامٌة  .وكان الصندوق العالمً لمكافحة اإلٌدز والسل والمالرٌا
(الصندوق العالمً ) والتحالؾ العالمً للقاحات والتحصٌن قد اعتمدا خطة عمل
قائمة للنوع اإلجتماعً أو سٌاسة مفصلة للنوع اإلجتماعً فً الوثائق الخطٌة
التابعة لهما منذ العام  .2008إلى جانب ذلكٌ ،تم ّتع ك ّل من الصندوقًْ ن بـ "بنى
تحتٌة مبٌنة على مراعاة النوع اإلجتماعً " .وبالتالًٌُ ،عتبر التحالؾ العالمً
للقاحات والتحصٌن فرٌق عمل للنوع اإلجتماعً ٌتضمّن ممثلٌن عن جمٌع الفرق
التابعة لألمانة العامة  .أما بالنسبة إلى الصندوق العالمً ،فهو ٌض ّم مستشارٌن
مختصٌن فً النوع اإلجتماعً ٌعملون بدوام كامل إلى جانب خبراء فً النوع
ً
إضافة إلى الفرق اإلستشارٌة القانونٌة
اإلجتماعً مختصٌن بالمراقبة و التقٌٌم،
وفرق اإلتصال مع المجتمع المدنً .
ُتعتبر أي سٌاسة رسمٌة خاصة بالنوع اإلجتماعً أو أي خطة عمل للنوع
اإلجتماعً تابعة ألداة تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ كافٌة بح ّد ذاتها  .ومن
الضروري أٌضًا إدماج المساواة بٌن الجنسٌن فً شكل منهجً فً هٌكل إدارة
الصندوق إلى جانب آلٌات المشاركة العامة الخاصة بهً ،
مثال من خالل ضمان
دور المنظمات المراعٌة للنوع اإلجتماعً وضمان التوازن بٌن أنشطة التخفٌؾ
من حدّة تؽٌر المناخ والتكٌؾ من جهة وإٌصال الخدمات بطرٌقة مراعٌة للنوع
اإلجتماعً من جهة أخرى .وفً صنادٌق االستثمارات المناخٌة ،بإمكان الممثلٌن
عن المجتمع المدنً أن ٌشاركوا فً اجتماعات المجلس بصفتهم مراقبٌن ناشطٌن
حٌم ٌتم ّتعون ّ
بحق أخذ الكلمة وإضافة بنود على جدول األعمال والتوصٌة
بخبراء خارجٌٌن لٌنظر فٌهم مجلس الصندوق ٌ .نبؽً أن تراعً هذه المي اركة
من جانب المجتمع المدنً بصفته مراقب ناشط التوازن واإلبالغ بٌن الجنسٌن
ً
ً
قابلة للتكرار فً الصنادٌق األخرى ،بما فٌها الصندوق
تجربة
وعلٌها أن تكون
األخضر للمناخ الجدٌد.
إنّ الصندوق األخضر للمناخ ال ٌزال حالًٌا فً طور التفعٌل وهو ٌتم ّتع بفرصة
اعتماد المنظ ور المراعً للنوع اإلجتماعً منذ البداٌة من خالل تعمٌم اإلستجابة
المراعٌة للنوع اإلجتماعً فً عملٌاته ٌ .قدّم الصك الذي ٌرعى عمل الصندوق
 17فً دوربان ،الخطوط
األخضر للمناخ ،الذي وافق علٌه مؤتمر األطراؾ
الفقرات إلى
العرٌضة لهذا النوع من المقاربات من خالل اإلشارة فً عدد من
النوع اإلجتماعً والمرأة عند التطرّق إلى مهمة الصندوق والحوكمة واألسالٌب
التشؽٌلٌة ،مثل مشاركة الجهات المعنٌة .

انًجبدا واألَشطخ األطبطُخ نهتًىَم انًُبخٍ انًزاػٍ نهُىع اإلجتًبػٍ

مراجع وروابط مفٌدة:

سعًٌا إلى استخدام تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ فً شكل ناجع ،تدعو الحاجة
إلى إدماج اعتبارات تؽٌر المناخ فً سٌاسة التنمٌة وعملٌة التخطٌط اإلنمائٌة ما
ٌتطلّب بدوره تضمٌن االعتبارات الجنسانٌة فً العملٌات من أجل تحقٌق نتائج
مستدامة ومنصفة  .كما ٌنبؽً أن تكون مخصصات التموٌل متماسكة وأن تتماشى
مع خطط التنمٌة الوطنٌة واستراتٌجٌات التخفٌؾ من حدة تؽٌر المناخ والتكٌؾ .
وٌجب تطوٌر هذه الخطط واالستراتٌجٌات عبر اعتماد إجراءات تشاركٌة وشفافة
تطال جمٌع الجهات المعنٌة ذات الصلة .

العمل المراعً للنوع اإلجتماعً
األنسب للنساء؟

تعتمد بعض المبادئ واألنشطة األساسٌة الهادفة إلى تفعٌل هذا النوع من
المقاربات على استخدام:

فرٌق التقٌٌم المستقل ( .)2010النوع اإلجتماعً والتنمٌة  .تقٌٌم حول دعم البنك
الدولً.2008-2002 ،



انًظبواح ثٍُ انجُظٍُ ثصفتهب يجذأًأ تىجُهًُأب ويظأنخ شبيهخ نجًُغ أدواد
تًىَم أَشطخ يكبفذخ تغُز انًُبر ،وثبألخصّ انصُذوق األخضز
نهًُبر.



يجبدا تىجُهُخ ويؼبَُز نهتًىَم تزاػٍ انُىع اإلجتًبػٍ فٍ ك ّم خذيخ
تًىَم يىضىػُخ أو تًىَم فزػٍ.



يؼبَُز صزَذخ وواضذخ و راػُخ نهُىع اإلجتى ا ػٍ فٍ أهذاف
ويؼبَُزاألداء وتمُُى خُبراد انتًىَم َُ .جغٍ أٌ تشًم هذِ انًؼبَُز
تذهُم إنشايٍ يزاع نهُىع اإلجتًبػٍ ثشأٌ انًشزوع أو انجزَبيج
ويُشاَُخ يزاػُخ نهُىع اإلجتًبػٍ ثبإلضبفخ إنً ثؼض انًؤشزاد
انىاضذخ انتٍ تمُض طزَمخ يظبهًخ انًشبرَغ أو ا نجزايج فٍ تذمُك
ّ
انًصٍ فخ دظت
أهذاف انًظبواح ثٍُ انجُظٍُ إنً جبَت جًغ انجُبَبد
انُىع اإلجتًبػٍ فٍ شكم يُهجٍ.



انتىاسٌ ثٍُ انجُظٍُ وانخجزح فٍ يزاػبح انُىع اإلجتًبػٍ نذي
انًىظفٍُ انتبثؼٍُ نهًؤطظخ وانذٍَ َذَزوٌ ػًهُخ تًىَم أَشطخ
يكبفذخ تغُز انًُبر ثهذف ضًبٌ اح تزاو يجبدا انًظبواح ثٍُ انجُظٍُ
فٍ انجزَبيج وخالل ػًهُخ يزاجؼخ ويزالجخ انًشزوع وإػذاد انتمبرَز
وانتأ ّكذ يٍ يذفظخ انتًىَم انخبصخ ثبِنُخ وتمًُُهب .



جهىد خبصخ نهجذث ػٍ يظبهًخ ويشبركخ انًزأح ثصفتهب جهخ يؼُُخ
وجهخ يظتفُذح خالل فتزح تُفُذ انترَبيج أوانًشزوع وثؼذهب.



تذلُك يُتظى فٍ اِثبر انًزاػُخ نهُىع اإلجتًبػٍ انتبثؼخ نًخصصبد
انتًىَم خالل ػًهُخ انًزاجؼخ وإػذاد انتمبرَز ثهذف ضًبٌ انتىاسٌ
ثٍُ أَشطخ انتخفُف يٍ دذح تغُز انًُبر وانتكُف يٍ جهخ وإَصبل
انخذيبد فٍ شكم يزاع نهُىع اإلجتًبػٍ يٍ جهخ أخزي .



يجًىػخ يتُُخ و ٌ انضًبَبد وانًجبدا انتىجُهُخ اإلجتًبػُخ وانجُئُخ
وانًزاػُخ نهُىع اإلجتًبػٍ يٍ أجم تُفُذ انجزايج وانًشبرَغ انتٍ يٍ
شأَهب أٌ تضًٍ انًظبواح ثٍُ انجُظٍُ ودمىق انًزأح ويشبركخ انًزأح
انكبيهخَُ .جغٍ أٌ تتًبشً هذِ انضًبَبد يغ انىاججبد انذونُخ انمبئًخ
ثًب فُهب دمىق اإلٌطبٌ ودمىق انًزأح ويؼبَُز انؼًم وانمبَىٌ انجُئٍ .



تمُُى يظتمم وآنُخ اَتصبف تظًخ نهًجًىػبد واألفزاد ،ثًٍ فُهى
انُظبء ،انًتضزرٍَ يٍ أَشطخ يكبفذخ تغُز انًُبر فٍ انجهذاٌ
انًظتفُذح ثئَصبل يؼبَبتهى وانظؼٍ إنً انذصىل ػهً تؼىَضاد
واطتؼبدح يب خظزوِ.
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بقلم لٌان شاالتٌك ،مؤسسة هاٌنرٌي بول فً شمال أمرٌكا وسمٌتا ناخودا ،معهد التنمٌة
الخارجٌة
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الموقع اإللكترونً لتٌوٌم الموارد المالٌة المخصصة للمناخ :
( www.climatefundsupdate.orgبٌانات ت ّم االطالع علٌها فً شهر
آب/أؼسطس )2012
( .)2011الصنادٌق اإلدارٌة للمناخ  .ما هو

شاالتٌك ل  .)2011 ( .مراعاة النوع اإلجتماعً فً الصندوق األخضر للمناخ-
فرصة للممارسات الفضلى ،مؤسسة هاٌنرٌي بول فً شمال أمرٌكا .
شاالتٌك ل  .)2011 ( .النوع اإلجتماعً وتموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ :
تعمٌم مزدوج من أجل التنمٌة المستدامة ،مؤسسة هاٌنرٌي بول فً شمال أمرٌكا .
برنامج األمم المتحدة اإلنمائً  /التحالؾ العالمً للنوع اإلجتماعً والمناخ  .ضمان
المساواة بٌن الجنسٌن فً عملٌة تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ ،نٌوٌورك .
تظتُذ أصاطُبد تًىَم أَشطخ تغُز انًُبر إنً ثُبَبد تُىَى انًىارد انًبنُخ
انًخصصخ ألَشطخ يكبفذخ تغُز انًُبر وانًتىفزح ثبنهغبد اإلَكهُشَخ واإلطجبَُخ
وانفزَظُخ ػهً انًىلغ اإلنكتزوٍَ www.climatefundsupdate.org

