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تصدير

ميثل تغري املناخ أكرب تهديد محدق بالجهود املبذولة عىل نطاق عاملي للحد من الفقر والضعف .وإذا مل تتم السيطرة عليه ،فإن من شأنه
أن يقوض التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ويهدد إمكانيات التنمية عىل املدى الطويل.
ويتطلب التكيف مع تغري املناخ وتخفيف آثاره قدرا هائال من املوارد .ورغم أن تقديرات التكاليف تتباين تباينا شديدا ،فإنه كلها
تقديرات كبرية  -إذ يتوقع أن ترتاوح بحلول عام  2030ما بني  249بليون دوالر و  1 371بليون دوالر سنويا.
وبإمكان االستثامرات املتعلقة بتغري املناخ ،إن ُخطِّط لها بعناية ،أن تعزز التنمية وتحقق يف الوقت ذاته هديف التكيف والتخفيف .وهذا
يعني تشجيع التنمية ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة وتعزيز النمو االقتصادي الذي يخلق فرص العمل ،ويحد من الفقر ويعمل عىل
ترسيع وترية التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .غري أن هذا ال ميكن أن يتحقق إال بإجراءات متضافرة تضمن استجابة
التمويل املتعلق باملناخ استجابة عادلة الحتياجات املرأة والرجل داخل البلدان وفيام بينها.
ولعل املصادر الجديدة للتمويل املتعلق باملناخ ،إن أديرت بحكمة ،تستطيع أن تحدث تحوال يف األدوار التقليدية للجنسني وتحد من
أوجه التفاوت بينهام .غري أن عدم إدراج االحتياجات واملنظورات املختلفة للمرأة والرجل يف جهود التصدي لتغري املناخ لن تعمل إال عىل
زيادة حرمان املرأة وتضعف كفاءة السياسات العامة وفعاليتها.
ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2008رعى برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )الربنامج اإلمنايئ( أول حلقة عمل ت ُعقد بشأن الجنسانية والتمويل
املتعلق بتغري املناخ ،وذلك بالتعاون مع التحالف العاملي للجنسانية واملناخ ،ومؤسسة هيرنيش بول ألمريكا الشاملية .وقام ما يزيد عىل
 60خبريا من الدوائر الحكومية واملجتمع املدين ومنظامت األمم املتحدة والقطاع الخاص ،من كل مناطق العامل ،مبناقشة الروابط القامئة
بني متويل تغري املناخ واملساواة بني الجنسني .وحددت حلقة العمل املجاالت التي تستوجب املزيد من البحث ،ووضعت مبادئ توجيهية
متعلقة بالسياسات وتوصيات ،وخططت لعدة أنشطة للمتابعة .وتشكل نتائج حلقة العمل وتوصياتها أساس هذا املنشور.
ويف أعقاب سلسلة من التقارير املوجزة التي أصدرها الربنامج اإلمنايئ مع التحالف العاملي للجنسانية واملناخ والتي استجلت األبعاد
الجنسانية لفرادى آليات متويل تغري املناخ ،يقدم هذا التقرير نظرة أوسع لنظام متويل تغري املناخ ويربز مجاالت الفرص واملخاطر .ولنئ
مل يكن هذا التقرير جامعا مانعا ،فإنه يتناول بالدراسة نطاق التمويل املتعلق باملناخ بالرتكيز عىل مجموعة منتقاة من الصناديق املعنية
بتغري املناخ.
ومتثل الصناديق الحكومية جزءا هاما وإن كان جزءا صغريا يف التمويل املتعلق بتغري املناخ باملقارنة مع القطاع الخاص .غري أن طبيعة
الصناديق الحكومية تجعلها أكرث مالءمة إلدراج االعتبارات الجنسانية يف أطرها .وهي يف قيامها بذلك ،ترضب أمثلة ميكن استخدامها
منوذجا اشتدت الحاجة إليه إلدراج األهداف اإلمنائية ومبادئ املساواة بني الجنسني يف استثامرات القطاع الخاص وتطوير التمويل مستقبال.
ومراعاة لهذه املحاذير ،يقدم هذا التحليل نظرة رائدة إىل األبعاد الجنسانية لهيكل التمويل املتعلق باملناخ ويربز فرص زيادة االستثامرات
املستجيبة لالعتبارات الجنسانية يف االسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة باملناخ والتنمية .ونأمل أن يجد واضعو السياسات واملامرسون يف هذا
البحث والتحليل الواردين هنا ما يفيد جهودهم الرامية إىل إبراز مبدأي املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف الحوار املتعلق بتمويل
تغري املناخ.
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كلمات شكر
يستند هذا التقرير إىل بحث رائد قامت به مرميا وليامز ،مبساهامت من إيف كونز.
فقد عملت أفكارهام واقرتاحاتهام املتبرصة عىل بلورة الحوار الناشئ بشأن نوع الجنس
والتمويل املتعلق بتغيري املناخ.
ونود أن نعرب عن امتناننا لليان شاالتيك ،وترييس راكزيك ،وإيتزا كاستانييدا ،ومونيكا
بينيا ،وهيني ميسرتز ،وسيمون بييه ،وتيم سكوت ،وميليسا كوك الذين شاركوا يف استعراض
لألقران شمل هذا املنشور وعملت تعليقاتهم وإسهاماتهم عىل تعزيز الحصيلة الختامية.
كام نعرب عن تقديرنا إلسهامات محمد عبادي ،وأنا ماريا كوريا ،وإليزابث إيغرت،
وإستيل فاتش ،ويانييك غليامراك ،وستيفن غولد ،ولويس وانجريو الذين عملوا بدرايتهم
وخربتهم عىل استجالء عدة مجاالت محددة من هذه الدراسة.
ونتوجه بتشكراتنا الخاصة لستييس ألبوهر ،إلرشافها عىل تطوير هذا املنشور ،وجيفري
سرتن ،النكبابه القيم عىل مراجعة وتحرير هذا العمل.
وأخريا ،نود أن نعرب عن امتناننا لحكومتي فنلندا والدامنرك اللتني أتاحا إنجاز هذا املنشور
مبا قدماه من دعم لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والتحالف العاملي للجنسانية واملناخ.
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موجز تنفيذي

يعد تغري املناخ واالرتفاع الطويل األجل ملتوسط حرارة سطح األرض من أخطر القضايا التي تواجهها اإلنسانية .إذ ستؤثر تقلبات املناخ
الناجمة عن ذلك تأثريا جذريا عىل وترية وشدة الظواهر املناخية ،وعىل املوارد املائية ،واإلنتاج الزراعي والغذايئ والصحة البرشية .ولهذه
اآلثار  -وردود املجتمع العاملي  -تبعات اجتامعية واقتصادية كبرية.
ومثة تداخل جوهري بني تغري املناخ واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،وتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .فجهود التكيف مع تغري
املناخ والتخفيف من آثاره تؤثر بشكل مبارش عىل نتائج التنمية ،مبا يف ذلك قضايا املساواة بني الجنسني .ويف املقابل ،ميكن أن تفيض
السياسات املراعية لالحتياجات العملية واالسرتاتيجية لكل من املرأة والرجل إىل ردود أكرث فعالية يف التصدي لتغري املناخ ،كام ميكن أن
تؤدي إىل إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.

ضمان اإلنصاف بني اجلنسني في التمويل املتعلق بتغير املناخ

1

ويقوم تصميم الهيكل الناشئ للتمويل املتعلق باملناخ بدور رئييس يف تحديد ما إذا كانت الردود املتعلقة باملناخ تعزز التنمية
املستدامة ،مبا يف ذلك الخطوات التي تتوخى تحقيق املزيد من املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،أو ما إذا كانت تؤدي إىل تفاقم
العمليات التي تلحق حيفا باملرأة وتعزز التفاوت التاريخي أو الهيكيل القائم بني الجنسني .ولضامن تحقيق نتائج إمنائية أكرث إيجابية ،ال
بد من هيكلة نظام التمويل املتعلق بتغري املناخ مبا يجعله يدرك اآلثار املرتتبة عىل أنشطته من املنظور الجنساين ويعمل فعال عىل تعزيز
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،ويراعي باإلضافة إىل ذلك االعتبارات االجتامعية واالقتصادية األخرى ذات الصلة.
ولنئ اتخذت بعض الخطوات اإليجابية يف هذا االتجاه ،فإن أُطر وآليات التمويل املتعلق باملناخ ال تراعي بانتظام املسائل الجنسانية.
بل إن نظام التمويل املتعلق باملناخ يعكس الهيكل املايل األوسع نطاقا  -الذي يطغى عليه تجاهل االعتبارات الجنسانية يف عملية صنع
القرار مام يفىض إىل تصنيف قائم عىل نوع الجنس واختالالت تلحق ظلام باملرأة.
وملعالجة هذه الفوارق ،ال بد أن يصبح هيكل التمويل املتعلق باملناخ هيكال جامعا بقدر أكرب؛ فباإلضافة إىل الرتويج للفوائد العاملية املتعلقة
باملناخ ،ينبغي أيضا أن يعزز التنمية املستدامة ويضمن استفادة املرأة والرجل من تلك الفوائد عرب القطاعات االقتصادية .ولتحقيق ذلك ،من
املهم للغاية دمج التحليل الجنساين واألدوات املراعية للفوارق بني الجنسني يف جميع عنارص التمويل املتعلق بتغري املناخ حتى يتسنى له دعم
جهود أوسع نطاقا لتحسني حياة وسبل عيش املرأة والرجل .وعندها فقط سينجح التمويل املتعلق باملناخ يف إحداث ما يلزم من تغيريات
سلوكية ومؤسسية وسياسية ال غنى عنها لضامن تحقيق األهداف املناخية وما يتصل بها من أهداف إمنائية.
ولبلوغ هذه الغايات ،يقدم هذا التقرير توصيات تستند إىل أربع فرضيات واسعة النطاق هي (1) :أن إجراءات وآليات التوعية الجنسانية
ستضمن قدر أكرب من املساواة يف تأثر املرأة والرجل بآليات وإجراءات ونتائج التمويل املتعلق بتغري املناخ؛ ) (2وأن تعميم مراعاة املنظور
الجنساين سيعمل عىل تحقيق أقىص قدر من الفعالية والكفاءة يف جهود التصدي لتغري املناخ وحامية ما تقوم به املرأة من دور يف التنشئة
االجتامعية وتضطلع به من أنشطة رعاية يف مواجهة آثار تغري املناخ واألنشطة املتعلقة به؛ ) (3وأن متكني املرأة سيحرص عىل أن تعكس
خيارات سياسة التمويل املتعلقة بتغري املناخ مصالح كل من املرأة والرجل ومتكن املرأة من املشاركة الكاملة يف جميع جوانب عملية صنع
القرار؛ ) (4وأن معالجة اآلليات السوقية واآلليات غري السوقية سيسهل التمكني االقتصادي واالجتامعي للمرأة من خالل تشجيع فهم أعمق
لآلثار الجنسانية املتباينة آلليات القطاع الخاص والقطاع العام يف مجال التمويل املتعلق باملناخ وآثارها عىل املساواة بني الجنسني.

التوصيات

إجراءات وآليات التوعية
ا جلنسا نية

إن ضامن قدر أكرب من املساواة بني املرأة والرجل يف االستفادة من
أثر التمويل املتعلق بتغري املناخ يستوجب إيالء عناية موجهة يف كل
خطوة من خطوات التمويل .ويتم أدناه إبراز عدة إجراءات مقرتحة.
 إدماج أدوات التحليل الجنساين يف جميع مراحل تصميم الربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها :إن استخدام أدوات التحليل الجنساين
)من قبيل التحليل الجنساين ،واملؤرشات الجنسانية ،ومجموعة البيانات املبوبة حسب نوع الجنس ،والرصد الجنساين والتدقيق الجنساين(
سيعمل عىل ضامن إدراج احتياجات كل من املرأة والرجل وشواغلهام ومنظوراتهام يف أطر الربامج ،ويسهل تحقيق املساواة يف توزيع منافع
الربنامج ،ويعمل عىل تفادي اآلثار السلبية غري املقصودة.
 إجراء تقييامت جنسانية لتحديد الكيفية التي تقوم بها سياسة املناخ واآلليات االقتصادية بتحفيز األفراد واألرس املعيشية واملؤسسات
التجارية :فينبغي أن توفر التقييامت الجنسانية ،مبا يف ذلك جمع البيانات املصنفة حسب نوع الجنس ،معلومات لصناع القرار حتى
يكون لقراراتهم أقىص قدر من األثر ويتم تجنب النتائج التي ال ترقى إىل املستوى األمثل والتي تكرس التفاوت القائم بني الجنسني.
 وضع معايري جنسانية يف توزيع األموال ،واختيار املشاريع ،وغري ذلك من جوانب عملية صنع القرار :فتعزيز معايري االختيار وتوزيع
األموال القامئة عىل نوع الجنس ،يف كل مرحلة من مراحل أنشطة التمويل سيساعد عىل ضامن أن يراعي منارصو املرشوع ودعاته
اختالف األثر باختالف الجنس منذ املراحل األوىل لتصميم املرشوع.
2
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 الدعوة إىل تدعيم حقوق امللكية :ملا كانت األصول التي
تعرضت يف السابق للتبخيس (الغابات مثال) تكتسب
قيمة استجابة لجهود التكيف مع تغري املناخ وتخفيف
آثاره ،وملا كانت االستخدامات غري الرسمية للملكية
تتحول مع الزمن إىل حقوق ملكية رسمية ،فإنه سيلزم
دعم الجامعات النسائية وجامعات الشعوب األصلية
لضامن الوصول املستمر إىل تلك األصول واالستفادة
منها (السيام يف آليتي خفض االنبعاثات الناجمة عن
إزالة األحراج وتدهور الغابات/املبادرة املعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
واآلليات املتصلة بها).

يعكس نظام التمويل املتعلق بتغري
املناخ سامت الهيكل املايل العاملي األوسع
نطاقا – فقد أدت عملية صنع القرار
التي يطغى عليها تجاهل نوع الجنس
إىل تصنيف جنساين واختالالت جنسانية
تلحق حيفا باملرأة.

 استخدام السياسات التنظيمية وسياسات امليزانية
والسياسات الرضيبية لتوفري املوارد :إن تقديم
اإلعانات لجهود التكيف والتخفيف التي يرجح أال
يتم متويلها من مصادر القطاع الخاص  -والتي لها
مع ذلك فوائد كبرية من حيث التنمية واملساواة بني
الجنسني  -سيعزز الرفاه العام للمجتمعات املحلية
والدول ويقوي القدرة العامة عىل تحمل املناخ.
وميكن للحكومات أيضا أن تدرج معايري جنسانية
وغريها من املعايري اإلمنائية باعتبارها من العنارص
املطلوبة يف إجراءات املوافقة عىل املشاريع ،وميكنها
توجيه املوارد من قنوات الدخل الجديدة القامئة عىل
السوق نحو أنشطة التنمية.
 ضامن املشاركة الفعالة واملتوازنة للمرأة يف عملية صنع
القرار :سيعمل تأمني مشاركة املرأة وخرباء الشؤون
الجنسانية يف عملية صنع القرار عىل تشجيع الرتكيز عىل
االحتياجات والشواغل املحددة بنوع الجنس ويفيض إىل
سياسات ومامرسات أكرث إنصافا.
 تطوير قدرات املرأة عىل املشاركة الفعالة :ليك يكون متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار أكرث إقناعا وفعالية ،يجب أن تكون لها قدرة
وحرية املساهمة .ولن يعمل تعزيز عيار القيادة فحسب عىل تحسني أساليب عمل هيئات صنع القرار عموما  -وبالتايل تحسني قدرة
البلد عىل تحمل تغري املناخ  -بل إنه سيعمل أيضا عىل ترسيخ هذه املهارات والكفاءات يف كنف املجتمعات املحلية.

تعميم االعتبارات اجلنسانية
إن تعميم االعتبارات الجنسانية يف جهود التصدي لتغري املناخ ،مبا فيها االستثامر يف الهياكل األساسية ،والصحة العامة ،والتأهب للكوارث،
يكتيس أهمية محورية يف أدوار التنشئة االجتامعية وأنشطة الرعاية .ومن اإلجراءات املقرتحة ما ييل:
 ضامن مراعاة اآلثار االجتامعية الواسعة النطاق للمشاريع والربامج يف عمليات صنع القرار :فلتحقيق أثر أكرب ،ينبغي أن يسهم
التمويل املتعلق بتغري املناخ يف املشاريع والربامج التي تركز عىل تحسني التنمية االجتامعية أو التي لها آثار عميمة عىل التدخالت غري
املوجهة الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني.
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 تحقيق أقىص قدر من التآزر بني التخفيف والتكيف والقضاء عىل الفقر واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة :فتحسني التمويل
لتحقيق أقىص قدر من التآزر يشمل اعتبارات من قبيل التشغيل والرصد والتقييم ألغراض قياس آثار التوزيع واإلنصاف؛ وتشجيع
املساواة بني الجنسني يف سالسل اإلمداد؛ وتعزيز خدمات الطاقة املنزلية؛ وتشجيع انتشار التكنولوجيا ونرشها؛ وتشجيع موارد الطاقة
البديلة التي يتم تطويرها داخل املجتمع املحيل؛ وتشجيع االنتقال من وقود الكتلة األحيائية التقليدية إىل الوقود الحيوي؛ والحرص
عىل أن تحمي املشاريع األرض واملياه وحقوق اإلنسان وحقوق العمل لفائدة الشعوب األصلية والنساء.
 تبسيط إجراءات تقديم الطلبات ودعم مشاركة املرأة واملبادرات الصغرية يف أنشطة التكيف والتخفيف :فتخفيض الوقت والتكاليف
الالزمة للحصول عىل املوارد يقتيض تبسيط اإلجراءات من قبيل إجراءات تقديم الطلبات والتسجيل واملوافقة والتنفيذ والتقييم ورصد
األموال .وينبغي أن تعالج التدخالت املوجهة ارتفاع تكاليف املعامالت التي تواجهها املجموعات النسائية وجامعات املجتمع املحيل
يف إطار آليات التمويل القامئة وأن تزيل التحيز الجنساين املتفيش والتصنيف املتأصل يف تلك اآلليات.

متكني املرأة
من الواجب أن يراعي التمويل املتعلق بتغري املناخ مصالح كل من الرجل واملرأة ويعزز تكافؤ فرصهام يف املشاركة يف كل جوانب جهود
التكيف والتخفيف واالستفادة منها والتأثري فيها .ومن اإلجراءات املقرتحة ما ييل:
 تحسني الهياكل األساسية والصحة العامة والتأهب للكوارث :فمن االستثامرات الهامة يف أي مجتمع محيل ويف قدرته عىل التصدي
آلثار تغري املناخ تنظيم ومتويل حلقات عمل وحلقات دراسية بشأن اإلجراءات التي ميكن أن تتخذها املرأة والرجل والطفل لتأمني
بيوتهم ورسم خطط تنسيق مشرتكة بني املجتمعات املحلية ملواجهة الكوارث.
 تخفيف عبء الرعاية عىل كاهل املرأة والفتاة :إن تخفيض أعباء الرعاية املنوطة باملرأة والفتاة لن يعمل فحسب عىل تخفيض العمل
والوقت الالزمني لتوفري خدمات أساسية ألرسهام ،بل ميكن أيضا أن يعزز املجتمعات املحلية بالسامح للمزيد من الفتيات بارتياد
املدارس ،ومتكني املرأة من تكريس مواهبها وعملها لجهود التكيف والتخفيف ،ولألنشطة االقتصادية بصورة أعم.
 تشجيع التمكني االقتصادي للمرأة :ملا كانت جهود التكيف والتخفيف تتزايد بتزايد أدلة تغري املناخ وما يقرتن به من آثار تتزايد
شدتها ،فإن إتاحة فرص االستفادة من توفري السلع والخدمات ذات الصلة ال ينبغي أن تركن إىل الخطوط التقليدية الفاصلة بني
الجنسني .بل إن متكني املرأة لالستفادة من الفرص املالية سيتطلب رسملة األسواق وبناء القدرات .كام ميكن توسيع نطاق التمكني
االقتصادي للمرأة خارج إطار التدخل املبارش للمشاريع )مثال ،ميكن أن تضمن معايري االختيار تشجيع املساواة بني الجنسني عن طريق
سالسل اإلمداد(.
 إدراج اسرتاتيجيات التكيف والتخفيف يف مشاريع املساواة بني الجنسني :ميكن أن تكون إقامة رشاكات يف إطار مشاريع وبرامج
جديدة أو قامئة للمساواة بني الجنسني وسيلة فعالة التكلفة يف زيادة قدرة املجتمعات املحلية عىل تحمل تغري املناخ.

إن تعميم االعتبارات الجنسانية
يف جهود التصدي لتغري املناخ مبا
فيها االستثامر يف الهياكل األساسية،
والصحة العامة ،والتأهب للكوارث
يكتيس أهمية محورية يف أدوار
التنشئة االجتامعية وأنشطة الرعاية
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موجز تنفيذي

اآلليات السوقية واآلليات غير السوقية
لوضع خطة استباقية موجهة نحو ضامن املساواة بني الجنسني والتمكني االقتصادي واالجتامعي للمرأة ،يلزم القيام بعمل إضايف لفهم  -ثم
فرز  -العالقات اآلخذة يف التطور بني الشبكات املتنامية للتمويل املتعلق بتغري املناخ والتابعة للقطاعني الخاص والعام .ومن اإلجراءات
املقرتحة ما ييل:
 استخدام نظام مختلط من اآلليات السوقية وغري السوقية :فتدابري التكيف والتخفيف التي توظف اآلليات السوقية وغري السوقية
ستفيض إىل طائفة من الفوائد ذات األثر القوي عىل املساواة بني الجنسني .ولتحقيق هذه الفوائد ،من املهم للغاية أن تعمل
االستثامرات والدعم املايل عىل زيادة فرص وصول املرأة إىل املوارد ،ومتكني كل من املرأة والرجل من توسيع نطاق أنشطتهام يف مجال
األعامل الحرة وتعزيز الهياكل األساسية املحلية واملنزلية.
 الرتكيز عىل الحوافز اإليجابية يف صنع السياسات :ولزيادة الدعم املقدم من الحكومات الوطنية ،يجب أيضا أن تلتزم آليات التمويل
املتعلقة بتغري املناخ باستخدام حوافز إيجابية ،بدل ما ميكن أن يكون يف بعض السياقات رشوطا اقتصادية مرهقة أو أشكاال أخرى
من رشوط السياسة العامة.
 إدراج األولويات الجنسانية يف أنظمة القطاع الخاص وإطارات سياساته :إذ يلزم وضع آليات وإجراءات لضامن إدراج األولويات
والشواغل الجنسانية يف السياسات والربامج وآليات التحفيز التي تؤثر عىل أنشطة التمويل يف القطاع الخاص.
 ضامن مراعاة الفوارق بني الجنسني يف املعلومات والتحليالت املتاحة لصناع القرار :فينبغي أن يرتكز التمويل عىل تقديرات متباينة
(تدرج القيم واملساهامت والوقت الذي تقضيه املرأة والفئات التي ال تدرج أنشطتها اإلنتاجية وأنشطة التنشئة التي تقوم بها يف
مؤرشات السوق التقليدية) ،حتى تفهم تكاليف املعيشة ونتائجها من منظار جنساين وعمري وعرقي.
 توسيع نطاق جهود التوعية الجنسانية ليشمل دوائر األعامل التجارية والعمل الخريي :فإقامة روابط بالدوائر التي تعمل تقليديا
خارج نطاق الشؤون الجنسانية وتغري املناخ سيكشف روابط جديدة ويوسع فرص دعم املساواة بني الجنسني ،ومتكني املرأة وجهود
التصدي لتغري املناخ.
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تغير املناخ ونوع اجلنس :حملة عامة

يعد االرتفاع الطويل األجل ملتوسط حرارة سطح األرض من أخطر القضايا التي تواجهها اإلنسانية .فالتحوالت التي تشهدها تقلبات املناخ
)من قبيل التباينات يف التساقطات املطرية ودرجات الحرارة( ستؤثر تأثريا جذريا عىل وترية وشدة الظواهر املناخية ويكون لها وقع كبري
عىل القطاعات الحيوية لعيش اإلنسان ومنوه ،مبا فيها املوارد املائية والزراعة وإنتاج الغذاء والصحة واملستوطنات البرشية .وستكون لهذه
اآلثار ،إىل جانب جهود التكيف والتخفيف التي يبذلها املجتمع العاملي ،تبعات اجتامعية واقتصادية جوهرية.
ولقد بدت للعيان فعال عالمات تغري املناخ .فعىل سبيل املثال ،يربز تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
الروابط القامئة بني تغري املناخ والفيضانات وتزايد درجات الحرارة عىل املستوى اإلقليمي ،وانتشار األمراض املعدية وتسمم املياه .ومثة
أدلة وفرية تشري إىل أن تزايد األعاصري قد تسبب يف إصابات شديدة ووفيات وأن حدوث املزيد من حاالت الجفاف الشديد واملتكرر
سيسهم يف نقص الغذاء وانعدام األمن الغذايئ بسبب ندرة املياه ومتلح األرايض الزراعية وإتالف املحاصيل.
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اإلطار  :1التعاريف الرئيسية
يفيد مصطلحا ’’نوع الجنس‘‘ و’’املساواة بني الجنسني‘‘ ضمنا الشواغل املتعلقة بالرجل واملرأة والعالقات بينهام .غري أن األمر يستلزم عادة إيالء عناية خاصة الحتياجات املرأة
وإسهاماتها ملعالجة طائفة من الفجوات بني الجنسني ،وسياسات عدم املساواة والتمييز التي ألحقت تاريخيا حيفا باملرأة وشوهت التنمية يف كل املجتمعات .بيد أن هذا ال
يستبعد األنشطة التي تتناول احتياجات محددة للرجل ،عندما يسهم تناولها يف تحقيق املساواة بني الجنسني.
نوع الجنس :يقصد به الخصائص والفرص املقرتنة بالذكورة واألنوثة والعالقات بني املرأة والرجل والفتاة والفتى ،وكذا العالقات بني النساء والعالقات بني الرجال .وتبنى هذه
الخصائص والفرص والعالقات اجتامعيا وتلقن عن طريق عمليات التنشئة .وهي محددة بالسياق والزمن وتتسم بالتغري.
املساواة بني الجنسني :تقصد بها املساواة بني املرأة والرجل والفتاة والفتى يف الحقوق واملسؤوليات والفرص .وال تعني املساواة أن املرأة والرجل سيصبحان متشابهني متاما بل
تعني أن حقوق املرأة والرجل ومسؤولياتهام وفرصهام لن تكون رهينة بكون أحدهام ذكرا أو أنثى .وتفيد املساواة بني الجنسني ضمنا مراعاة مصالح املرأة والرجل واحتياجاتهام
وأولوياتهام  -مع االعرتاف بتنوع مختلف فئات النساء والرجال .واملساواة بني الجنسني ليست ’قضية امرأة‘ بل هي قضية ينبغي أن تهم الرجل وأن يلتزم بها التزاما تاما إسوة
باملرأة .فاملساواة بني املرأة والرجل تعترب يف آن واحد قضية من قضايا حقوق اإلنسان ورشطا مسبقا ومؤرشا للتنمية املستدامة املتمحورة حول اإلنسان.
تعميم مراعاة املنظور الجنساين :تعميم مراعاة املنظور الجنساين هو عملية تقييم إرشاك املرأة والرجل يف عمل مخطط له ،مبا فيه الترشيع أو السياسات أو الربامج ،يف جميع
املجاالت وعىل كافة املستويات .فهو اسرتاتيجية لجعل شواغل املرأة والرجل وتجاربهام بعدا مندمجا يف تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج يف كافة املجاالت
السياسية واالقتصادية واملجتمعية حتى تستفيد املرأة والرجل عىل قدم املساواة وال يدوم عدم املساواة .والغاية النهائية هي تحقيق املساواة بني الجنسني.
متكني املرأة :يرتبط مفهوم التمكني باملساواة بني الجنسني لكنه يتميز عنه .ويكمن صلب التمكني يف قدرة املرأة عىل التحكم يف مصريها .ويعني هذا ضمنا متكينها ،فال يقترص
األمر عىل تخويل املرأة قدرات متساوية )من قبيل التعليم والصحة( وإمكانيات متساوية للوصول إىل املوارد والفرص )من قبيل األرض والعمل( ،بل ال بد أن تكون لها أيضا
صالحية استخدام هذه الحقوق ،وتتاح لها القدرات واملوارد والفرص لتقوم بخياراتها وقراراتها االسرتاتيجية )من قبيل تلك التي تتيحها فرص القيادة واملشاركة يف املؤسسات
السياسية( .وملامرسة هذه الصالحية ،ال بد أن تعيش املرأة مبنأى عن اإلكراه والعنف.

ولألسف فإن أولئك الذين هم أقل قدرة عىل التكيف سيكون وقع تغري املناخ العاملي أشد وطأة عليهم .وبصفة عامة ،تفتقر الفقريات
والفقراء يف العامل النامي إىل املوارد وفرص الحصول عىل وسائل مواجهة نتائج تغري املناخ املدمرة يف الغالب ،والتي ترتاوح بني كوارث
الظواهر املناخية الواسعة النطاق والتقلبات يف درجة الحرارة والتساقطات املطرية ،وهي تقلبات أقل مباغثة لكنها ملموسة مع ذلك.
وإذا مل يتم التصدي عىل النحو املالئم لهذه اآلثار واملشاكل الهيكلية الثاوية وراء العجز النسبي للفقريات والفقراء عن التصدي لها ،فإن
الجهود التي بذلت عىل مدى عقود للحد من الفقر والتقدم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ستنتكس.
وسيتسبب تغري املناخ يف طائفة واسعة من التحديات ،والسيام بالنسبة للمرأة والفتاة .وعىل سبيل املثال ،الحظ تقرير التقييم الرابع
للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ’’أن من املحتمل أن يؤثر تغري املناخ تأثريا مبارشا عىل األطفال والحوامل لشدة تعرضهم
لألمراض املنقولة بالحرشات واملياه ،وعىل سبيل املثال فإن املالريا مسؤولة حاليا عن ربع الوفيات النفاسية‘‘ ) .(2007وعىل نفس املنوال،
فإن الظواهر املناخية التي تتسبب يف الترشد وإعادة التوطني القرسي ستؤثر سلبا عىل األمن الشخيص للمرأة .فقد أفادت التقارير عىل
نطاق واسع بأن االغتصاب واالعتداء الجنيس واألشكال األخرى من العنف الجنساين يشيع ارتكابها ضد املرأة والفتاة يف مخيامت الالجئني
واألشكال األخرى من املستوطنات .كام أن الجفاف يُكره الفتيات والنساء عىل التنقل مسافات طويلة لجلب املياه والحطب ألرسهم ،مام
يعرضهن لالعتداء والتحرش ويزيد من وترية إصابتهن بأمراض التنفس واإلجهاد .وتطرح هذه األنواع من القضايا تحديات كبرية تواجه
تكيف الرجل واملرأة والطفل وقدرتهم عىل التحمل ،السيام أولئك الذين يعيشون عىل هامش عتبة الفقر أو تحتها.
وتاريخيا ،ما فتئ قطاع األرس املعيشية وعاملة املرأة يتكيفان حتى يتحمال العبء جزئيا ،خالل أوقات الصدمات والتكيف االقتصادي
معها .وال ت ُعرف طبيعة ونطاق نقل العبء املحيل الذي سيقرتن بآثار تغري املناخ واسرتاتيجيات التكيف والتخفيف يف االقتصاد ،رغم أنه
من املحتمل أن يضطر قطاع األرس املعيشية إىل إجراء تعديالت كبرية .وهذا أمر يكتيس أهمية السيام وأنه إذا كان تغري املناخ سيؤثر
عىل كافة أفراد املجتمع ،فإن من املحتمل أن تتأثر املرأة بصورة غري متناسبة بسبب الفوارق التاريخية وشدة ضلوعها واعتامدها عىل
القطاعات التي يتوقع أن تشهد تحوالت كثيفة )من قبيل املياه والزراعة(.
كام أن الفوارق بني أدوار املرأة والرجل يف املجتمع ،ويف فرص الوصول إىل املوارد ،وتحمل املسؤوليات وااللتزامات تكيف قدرتهام
عىل التكيف والتخفيف ،التي تقوم بدور رئييس يف التأثري عىل نتائج اسرتاتيجيات املناخ .وتحدد الهيئة الحكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ الشؤون الجنسانية من بني العوامل االجتامعية  -االقتصادية التي تؤثر عىل ’’قدرة التكيف مع تغري الظروف البيئية
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واالقتصادية‘‘( . )IPCC, 2007bولهذه الحقائق الجنسانية يف حد ذاتها آثار كبرية عىل السبل والنتائج النهائية لردود السياسات
العامة املتعلقة بتغري املناخ .فأمناط الفوارق وجوانب الضعف املرتبطة بنوع الجنس القامئة فعال ميكن أن تعطل طاقة املرأة وقدرتها
عىل األخذ الفعيل بالتكنولوجيات املراعية للبيئة ،وإدارة املوارد الطبيعية ونظم اإلنذار املبكر (Antonopoulos, R. and Floro,
 .)2008; Agarwal, 1997وتتباين مصادر هذا الضعف حيث ترتاوح بني انعدام حقوق مضمونة يف ملكية األرايض (وهو أمر يرتبط
بإتاحة فرص الوصول إىل االئتامن وسبل العيش) ،والفجوات القامئة بني الجنسني يف مجال ملكية األصول املنتجة ،وارتفاع معدالت
األمية يف صفوف النساء باملقارنة مع الرجال ،وعدم إتاحة فرص قابلة للتوقع ومؤاتية للحصول عىل عمل و دخل ،والفوارق يف عملية
صنع القرار(.)FAO, 1998
ويف معظم االقتصادات ،والسيام يف البلدان النامية ،تواجه املرأة أوجه حرمان تاريخية ومتواصلة حتى اآلن يف الحصول عىل موارد
اقتصادية واجتامعية من قبيل األرض واالئتامن والتكنولوجيا .وعالوة عىل ذلك ،تواجه املرأة ،السيام يف البلدان النامية ،وبصورة غري
متناسبة املزيد من العوامل التي تعيقها أو تؤثر عىل صحتها وقدرتها عىل التنقل وتتسبب يف اعتاللها (فرص الحصول عىل الرعاية الصحية
مثال) .وستؤدي الظواهر املناخية السلبية املقرتنة بتغري املناخ إىل تفاقم العديد من هذه العوامل.
غري أنه من املهم أن يالحظ املرء أن املرأة ليست ضحية فقط  -بل إنها تشكل أيضا عامل تغيري قويا .فاألدوار التقليدية للمرأة متكنها
من اكتساب معرفة مثينة ميكن استخدامها يف تحديد اسرتاتيجيات التكيف والتخفيف الفعالة .كام أن أدوار املرأة تكتيس أهمية حاسمة
يف اعتامد أرستها ومجتمعها املحيل السرتاتيجيات البقاء والتكيف مع التغريات البيئية .فجهود التكيف والتخفيف  -بدءا بالتصميم وانتهاء
بالتنفيذ  -لن تبلغ فعالية قصوى إن هي أغفلت قاعدة املعارف هذه ومل توظف مواهب املرأة وقدراتها املتعددة.
ويتطلب تحقيق كامل طاقة املرأة يف املساهمة يف هذه االسرتاتيجيات إتاحة فرص كافية وعادلة لها للوصول إىل املوارد املالية والتحكم
فيها .غري أنه رغم اعرتاف تقرير التقييم الرابع باالعتبارات الجنسانية يف عدد من القضايا ،فإن خطاب السياسة املتعلقة بتغري املناخ بدأ
بالكاد يف اإلقرار باألدوار املختلفة للمرأة والرجل ،وإسهاماتهام يف التصدي لتغري املناخ ،واآلثار املتباينة لتغري املناخ عىل حياتهام .ويف إطار
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،أدرجت االعتبارات الجنسانية يف اتفاق كانكون يف كانون األول/ديسمرب  .2010هائال،
وإذا كان هذا يشكل نجاحا هائال ،فإنه ليس مثة بعد اعرتاف رصيح بأن بلوغ نتائج موفقة سيتطلب تخصيص موارد للربامج التي تتناول
عدم املساواة بني الجنسني والتمكني االقتصادي واالجتامعي للمرأة – أو بأن التمويل الواسع النطاق املتعلق بتغري املناخ ال بد أن يراعي
االعتبارات الجنسانية.
ومن املقرر أن تنتهي فرتة أول التزام يف بروتوكول كيوتو يف  ،2012مام يتيح للحكومات فرصة إعادة صياغة وإرساء سياسة عاملية أكرث
فعالية واستدامة بشأن تغري املناخ وتوسيع نطاق أنشطة التمويل املتعلق بتغري املناخ .وستتيح عملية إعادة الصياغة للحكومات فرصا
للوفاء بالتزاماتها واالضطالع مبسؤولياتها ،من قبيل تلك املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء عىل التمييز ضد املرأة ومنهاج عمل بيجني (انظر
اإلطار  ،)1وتعزيز املساواة بني الجنسني وحقوق املرأة يف حوكمة كل مجاالت السياسات العامة وعملياتها -مبا فيها سياسة التصدي لتغري
املناخ ومتويلها وصنع القرارات املتعلقة بها.
ومثة تداخل دينامييك جوهري بني املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وتغري املناخ .وحيثام يعزز هذا التداخل التوجهات اإليجابية نحو
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،ينبغي زيادة التمويل املتعلق بتغري املناخ .وحيثام يؤدي هذا التداخل إىل تفاقم عدم املساواة بني
الجنسني ،ينبغي تعديل التمويل املتعلق بتغري املناخ .وهذا لن يتحقق إال إذا كانت أدوات التمويل املتعلق بتغري املناخ وآلياته وعملياته
تدرك اآلثار الجنسانية ألنشطتها وقراراتها وتشجع فعال عىل تحقيق املساواة بني الجنسني وبلوغ أهداف متكني املرأة.
ويستجيل هذا التقرير هذا التداخل ،مستعرضا التمويل املتعلق بردين أوليني للتصدي لتغري املناخ وهام :التكيف والتخفيف .ويتناول
بالدراسة املخاطر واملنافع املحتملة التي ينطوي عليها النظام الحايل للتمويل املتعلق بتغري املناخ من زاوية املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة ويعرض املجاالت التي تتيح فرصة إلدراج االعتبارات الجنسانية يف أطر السياسات العامة ،وآليات التمويل وتنفيذ املشاريع والربامج.
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اإلطار  :2اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
كثريا ما توصف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي صدق عليها  781بلدا ،بأنها رشعة دولية لحقوق املرأة .فقد التزمت األطراف املوقعة عىل االتفاقية بضامن حقوق اإلنسان
والحريات األساسية الواجبة للمرأة ومواءمة قوانينها وسياساتها مع أحكام االتفاقية .وتحمي االتفاقية املرأة من التمييز وعدم املساواة بني الجنسني يف املجاالت السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية )
 .((International Alliance of Women and Global Gender and Climate Alliance, 2011ومن األحكام الرئيسية ما ييل:
املادة  :2تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وتتفق عىل أن تنتهج ،بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء ،سياسة تستهدف القضاء عىل التمييز ضد املرأة؛
املادة  :7تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف الحياة السياسية والعامة للبلد ،وبوجه خاص تكفل للمرأة ،الحق يف...املشاركة يف صياغة سياسة الحكومة ويف تنفيذ هذه
السياسة ،ويف شغل الوظائف العامة ،وتأدية جميع املهام العامة عىل جميع املستويات الحكومية؛
املادة  :8تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة ،عىل قدم املساواة مع الرجل ،ودون أي متييز ،فرصة متثيل حكومتها عىل املستوى الدويل...؛
املادة  :10تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة ليك تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل ...ليك تكفل...رشوط متساوية يف التوجيه الوظيفي واملهني ،وااللتحاق
بالدراسات والحصول عىل الدرجات العلمية  ،...وكذلك يف جميع أنواع التدريب املهني؛
املادة  :11.1تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل؛
املادة  :13تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف املجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتامعية ...والسيام...الحق يف الحصول عىل القروض املرصفية ،والرهون العقارية
وغري ذلك من أشكال االئتامن املايل؛
املادة  :14.1تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل الخاصة التي تواجهها املرأة الريفية ،واألدوار الهامة التي تؤديها يف توفري أسباب البقاء اقتصاديا ألرستها؛ و
املادة  :15.2متنح الدول األطراف املرأة ،يف الشؤون املدنية ،أهلية قانونية مامثلة ألهلية الرجل ،وتساوي بينها وبينه يف فرص مامرسة تلك األهلية.
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نوع اجلنس والسياسة الدولية املتعلقة
بتغير املناخ

ترتكز السياسة العاملية املتعلقة بتغري املناخ عىل ترابط ردود التكيف )إحداث تغيريات اجتامعية وتغيريات يف الهياكل األساسية وتعديل
الخطط واالسرتاتيجيات اإلمنائية بغية التصدي آلثار تغري املناخ( والتخفيف )تخفيض انبعاثات غازات الدفيئـة بغية تخفيف حدة تغري املناخ(.
ومن الخطوات الهامة التخفيض التدريجي يف انبعاثات غازات الدفيئـة والحد من جوانب الضعف املتعلقة باملناخ .غري أن إدارة تغري
املناخ الطويلة األجل تقتىض االنتقال من املنظورات القطاعية إىل نهج شمويل يدرج التكيف مع تغري املناخ وتخفيف حدته يف أهداف
التنمية املستدامة وعمليات التخطيط .وباإلضافة إىل ذلك ،يتعني أن يسلم هذا النهج بالرتابط الوثيق بني الردود املتعلقة بتغري املناخ و
خيارات وإجراءات التنمية الشاملة للعديد من القطاعات ولشتى األطراف ذات املصلحة .وسيمكن هذا النهج املتكامل البلدان من تعبئة
واستخدام شتى خيارات التمويل والسياسة العامة الالزمة للتنمية القامئة عىل تخفيض معدالت انبعاث الكربون والتكيف مع تغري املناخ.
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التكيف والتخفيف

ا لتكيف

تعرف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ التكيف بكونه
’’التأقلم يف النظم الطبيعية أو البرشية استجابة لحوافز مناخية
فعلية أو متوقعة أو لتأثرياتها مبا يخفف األرضار أو يستغل الفرص
النافعة‘‘) .(IPCC, 2007bفالتكيف عملية متعددة األبعاد وديناميكية ومتكررة تقوم بها الحكومات واملؤسسات والرشكات واألرس
املعيشية واألفراد للتقليل من اآلثار السلبية لتغري املناخ عىل النظم البرشية والبيولوجية .وينطوي التكيف عىل إحداث تغيري يف منط
العيش والسلوك كام ينطوي عىل إدارة املخاطر وميكن أن يشمل إجراءات من قبيل تغيري مزيج املحاصيل وأنواع النباتات واملاشية
وأنواع األسامك؛ وتعديل نظم الري والتحكم يف الفيضانات؛ وتنفيذ برامج إدارة آفات وأمراض املحاصيل؛ وتوسيع نطاق النظم
الصحية؛ وتطوير الهياكل األساسية؛ والتحصني املناخي للمساكن واملجتمعات املحلية ومخزون السلع الرأساملية ضد الخراب الناجم
عن الظواهر املناخية الشديدة؛ ويشمل كذلك التنقل والهجرة.
والتحصني املناخي )جعل الهياكل االقتصادية واالجتامعية أقدر عىل مقاومة تغري املناخ( هو بعد مضاف يف التخطيط لتغري املناخ
والتنمية وهو جانب من جهود التكيف .وال تقترص التكاليف عىل املرتبط منها مبارشة بتغيري الهياكل األساسية ،بل إنها تشمل أيضا
التكاليف املتعلقة بتحديد وتقييم ومعالجة املخاطر املحتملة للظواهر املناخية التي ستؤثر عىل األصول االجتامعية واالقتصادية.
ويضطلع أصحاب املصلحة بتدابري شتى التقاء هذه املخاطر أو التخفيف من غلوائها .وهكذا فإن أنشطة التحصني املناخي تشمل
االستثامر يف الهياكل األساسية والصحة العامة والتعليم؛ وهي مجاالت تسعى أساسا إىل تحقيق األهداف اإلمنائية االجتامعية
واالقتصادية ،لكن يف مواجهة تغري املناخ يتعني إعادة
تصميمها أو تنفيذها بشكل مختلف بغية تحقيق
االستدامة الطويل األجل )انظر الجدول .(1

اجلدول  :1أمثلة أنشطة التحصني املناخي
ا لقطا ع

تشمل أنشطة التحصني املناخي
االعتيادية ما ييل:

الزراعة
واألمن
الغذايئ






زراعة األشجار املثمرة
استحداث نباتات وأنواع بذور مختلفة قادرة عىل
التكيف مع الحرارة أو اإلجهاد املايئ
استخدام نظم سليمة لرصف املياه وتدفقها يف األرايض
الزراعية
تنفيذ تخطيط سليم الستخدام األرايض

اإلسكان
والبناء

 بناء أو تحسني تجهيز املكاتب واملساكن مبواد مقاومة
لتقلبات أحوال الطقس
 تعزيز وتكييف البنايات الجديدة لتصمد يف وجه
الظواهر املناخية الشديدة

الرعاية
الصحية

 إجراء تقييامت للمخاطر الصحية املرتبطة بتغري املناخ،
مبا فيها األمراض املنقولة بالحرشات واملياه
 استحداث نظم لإلنذار املبكر
 إنجاز برامج لتوعية العموم

الطرق

 ضامن الرصف السليم
 تعديل الهياكل األساسية لتستوعب التغريات يف أمناط
التساقطات املطرية أو رصف املياه
 تحصني كارسات موج وأرصفة موانئ مالمئة

املياه

 بناء أحواض لجمع مياه األمطار

نقل بتصرف عنASIAN DEVELOPMENT BANK, 2005 :

12

نوع اجلنس والسياسة الدولية املتعلقة بتغير املناخ

ا لتخفيف
تحد جهود التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئـة،
وتدعم االنتقال إىل االقتصاد املنخفض الكربون وتعزز
املستودعات الطبيعية أو االصطناعية التي تجمع
وتخزن امل ُركبات الحاوية لغاز الكربون )أحواض
غازات الدفيئة( .ومن األحواض الطبيعية التي تسهم
يف امتصاص ثاين أوكسيد الكربون الغابات واملحيطات
)عن طريق الكائنات الحية والتفاعالت الكيميائية مع
سطع املاء( ،والتخليق الضويئ للنباتات والطحالب؛
ومن األحواض االصطناعية تكنولوجيات حبس الكربون
وتخزينه.
واستنادا إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ ،فإن سياسات واسرتاتيجيات التخفيف
تستتبع تناول ’’عدد كبري من األنشطة البرشية ،ومنها
الزراعة وإزالة األحراج ،وتغري استخدام األرايض ،واإلنتاج
الصناعي ،وتوليد الطاقة واستخدامها النهايئ  -وكلها
أنشطة تولد انبعاثات [غازات الدفيئة]‘‘ )UNFCCC,
 .(2008وعىل غرار جهود التكيف ،تستوجب إجراءات
التخفيف إحداث تغيريات تكنولوجية وسلوكية .وترتاوح
إجراءات التخفيف واسرتاتيجياته التي تجري عىل كل

املستويات ،مبا فيها األرس املعيشية ،والقطاعان الخاص والعام ،بني تشجيع الحرث الواقي للرتبة ومراقبة إزالة األحراج واالنتقال إىل الطاقة
املتجددة وتشجيع برامج كفاءة استخدام الطاقة.
ومعظم أنشطة التخفيف املؤسسية  -والتمويل املرتبط بها  -هي يف الغالب مشاريع تكنولوجية كبرية موجهة نحو توليد الطاقة النظيفة
أو املتجددة و/أو جعل قطاعات التجارة والصناعة والسكن والنقل أكرث كفاءة من حيث استخدام الطاقة .ونظرا للرتكيز العام عىل الطاقة
الواسعة النطاق واملستخدمة لرأس مال كثيف ،وعىل األنشطة التصنيعية والتجارية (باستثناء املبادرات الصغرية وقطاع األرس املعيشية،
غالبا) ،مل تعترب أنشطة التخفيف يف العادة قابلة للديناميات الجنسانية .غري أن دور قطاع األرس املعيشية والقطاع غري الرسمي وقطاع
املجتمعات املحلية يف تطوير مامرسات التخفيف والعمل بتطبيقات مركزة تكنولوجيا بدأ يحظى بقدر أكرب من التقدير .وعىل سبيل املثال،
متيل أنشطة الطبخ يف البلدان النامية إىل إنتاج كميات كبرية من ’’الكربون األسود‘‘ (السخام/الدخان) ،وهو مساهم كبري يف انبعاثات
غازات الدفيئـة .فالحد من هذه االنبعاثات عن طريق التحول إىل مواقد الطهي القليلة السخام والكفؤة من حيث الطاقة أو العاملة
بالطاقة الشمسية جهد غري باهض التكاليف نسبيا ومن شأنه أن يشجع عىل تخفيض االنبعاثات الكبرية يف الوقت الذي يحسن فيه صحة
املرأة ويخفض فيه معدالت اعتالل املرأة والطفل .وميكن لهذه املشاريع أيضا أن تعزز متكني املرأة بتوفري وقت املرأة والفتاة ،ومتكينهام من
االنتقال إىل مجاالت منتجة مختلفة (من قبيل السعي إىل تحقيق أهداف تعليمية أو تطوير الصناعات املنزلية) .كام توفر أنشطة التخفيف
فرصا جديدة لتعزيز األعامل التجارية التي متلكها وتديرها املرأة والتي تركز عىل هذه املجاالت (من قبيل إنتاج وتوزيع األلواح الشمسية).
ولجهود التكيف والتخفيف آثار عىل الفقر واملساواة بني الجنسني والعدالة االجتامعية والتنمية االقتصادية واالجتامعية .وعىل سبيل
املثال ،عندما يؤثر تغري املناخ سلبا عىل املستوطنات البرشية واإلنتاج الزراعي ،فإنه يحد من موارد األرس املعيشية وقدرة األرس عىل تلبية
احتياجاتها اليومية .وعالوة عىل ذلك ،فإن تحول النفقات الحكومية إىل تدابري التصدي لتغري املناخ قد يؤثر سلبا عىل ميزنة القضاء عىل
الفقر وغريها من الربامج االجتامعية .وهكذا فإن عمق وشدة آثار تغري املناخ  -وقدرة الرجل واملرأة عىل االستجابة السرتاتيجيات البقاء
املالمئة  -ستتوقف عىل الكيفية التي تدرج بها مبادئ املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف تدابري التكيف والتخفيف.
وتتوقف استجابة املرأة والرجل لتغري املناخ وآثاره عىل املعايري والتوقعات الجنسانية وعىل املجموعة القامئة من املؤسسات التي
تتوسط إلتاحة فرص الوصول إىل املوارد اإلنتاجية ( .)Castañeda and Gammage, 2010ولنئ كان العديد من أولويات املرأة يحتمل
أن يتشابه مع أولويات الرجل يف نفس املجتمعات املحلية ،فإن طبيعة ونطاق الطريقة التي تعرض بها تلك األولويات ،ويتم بلوغها
واستخدامها يتباينان تباينا شديدا .وعىل سبيل املثال ،إذا كان الرجل يفضل مواد مكتوبة وبرامج تدريب كبرية ،فإن املرأة قد تفضل تلقى
املعلومات عن طريق املذياع أو عن طريق التدريب يف املجتمع املحيل .وباملثل ،فإنه عند تقييم مشاريع الهياكل األساسية ،قد يفضل
الرجل  -الذي يزاول عادة أنشطة سوقية  -املشاريع التي تحسن وصالت النقل ،يف حني قد تفضل املرأة  -التي تزاول عادة أنشطة الرعاية
املنزلية  -املشاريع التي تحسن فرص الحصول عىل إمدادات املياه املأمونة.
ومن شأن السياسة املتعلقة بتغري املناخ التي تدعم املصالح العملية واالسرتاتيجية لكل من الرجل واملرأة أن تراعي املنظورين معا .كام
أن من شأنها أن تعزز قيمة االبتكار املحيل واملعرفة املحددة السياق ،وتتصدى للعقبات التي تعيق مشاركة املرأة (من قبيل رداءة الهياكل
األساسية ،وقلة الوقت وضعف إمكانية التنقل وثقل املعايري الثقافية).
وسيؤدي تجاهل التدخالت املتعلقة باملساواة بني الجنسني أو إهاملها عن غري قصد إىل تفاقم الفوارق الهيكلية وتزايد حرمان املرأة.
وهذا ما سيحد من فعالية تدابري التصدي لتغري املناخ ويقوض زخم املساواة بني الجنسني والتمكني االقتصادي واالجتامعي للمرأة .ولهذا
فإن من املهم أال يقترص األمر عىل مجرد إدراج شواغل املرأة يف متويل مبادرات واسرتاتيجيات وسياسات وأطر التصدي لتغري املناخ ،بل
وأن يتم الحرص أيضا عىل أن تتصدى هذه النهج بصورة شاملة للفوارق الهيكلية القامئة.

دور التكنولوجيا في جهود
التكيف والتخفيف

مثة صلة حاسمة بني التكيف والتخفيف هي دور التكنولوجيا ورضورة
نقل التكنولوجيا .فتطوير التكنولوجيا واقتناؤها ونرشها وتعميمها
ونقلها عوامل مهمة يف التخفيف والتكيف يف البلدان النامية.
ومن املهم أيضا اعتامد التكنولوجيا املتخصصة ملراقبة ورصد آثار
تغري املناخ واتقاء الكوارث .ومثة مجال هائل لتطوير ثروة املعارف
ضمان اإلنصاف بني اجلنسني في التمويل املتعلق بتغير املناخ
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يف مجال الزراعة واسرتاتيجيات الحفاظ عىل األرايض وحفظ السواحل والتي ميلكها السكان املحليون ،والسيام النساء ،وجامعات الشعوب
األصلية واملزارعون )ومنها الزارعة الخليطة والبورية والزراعة الحرجية أو جمع مياه األمطار( .ويجري االستخدام الفعيل لبعض هذه
املعارف عىل مستوى املجتمعات املحلية ،يف حني أن بعضها اآلخر خامد لكن ميكن أن يكون مفيدا وفعاال من حيث التكلفة باملقارنة مع
التكنولوجيات القامئة عىل كثافة رأس املال .وعىل سبيل املثال ،درجت املرأة والشعوب األصلية عىل املشاركة الكثيفة والفعالة يف الزراعة
الحرجية  -وهي مصدر لتنحية الكربون .واستخدمت أيضا النباتات واملوارد الطبيعية للوقاية من انهيار الرتبة ،وعملت بأساليب إدارة
الحرث وصون الرتبة وطورت مامرسات الزراعة املستدامة .وبدأت املنظامت تعتمد باطراد عىل معارف هذه الفئات ومهاراتها لتعزيز
جهود التكيف والتخفيف.
وسيتطلب تعزيز هذه الجهود متويل توسيع نطاق هذه األنشطة بغرض مامرستها عىل نطاق أوسع .غري أن املرأة والجامعات املهمشة
كثريا ما تفتقر إىل فرص الحصول عىل متويل كاف بسهولة لتغطية تكاليف أعامل التكيف والتخفيف ،ألن هذه األنشطة ال يعرتف بها
عموما يف السوق العاملية للكربون وكثريا ما يتجاهلها التمويل الذي يركز عادة عىل املشاريع الكبرية املستخدمة لتكنولوجيا متطورة.
ولذلك ،فإن إدراج مهارات املرأة ومعارفها إدراجا تاما يف إجراءات التصدي لتغري املناخ ،سيستلزم بذل جهود موجهة للتواصل مع املرأة
وإرشاكها ،بطرق منها توفري املوارد املالية.
ويتعني أيضا إيالء العناية لتطوير التكنولوجيات البالغة األهمية بالنسبة للمرأة والفتاة وتعميمها .وعىل سبيل املثال ،ال تتوفر ملا يقارب
 900مليون شخص يف العامل النامي فرص الحصول عىل املياه النظيفة ) ، (WHO, 2010ويف العديد من البلدان تكون املرأة والفتاة
مسؤولتني عن توفري املياه لالستهالك املنزيل .فاملناطق املعرضة لتقلبات يف الحصول عىل املياه تحتاج إىل تكنولوجيا بسيطة ونظيفة وفعالة
لجمع املياه وتخزينها .وال بد من استخدام التكنولوجيا يف هذا املجال وغريه من املجاالت يف سياق يدرج توفري سبل االستفادة بتكلفة
ميسورة واإلنصاف يف توزيع املوارد .وملا كانت املجتمعات املحلية أعلم باحتياجاتها وأقدر عىل فهمها ،فإنه من املتعني أيضا بذل جهد
متضافر إلرشاك املرأة والرجل عىل املستوى املحيل يف تطوير تكنولوجيات جديدة ونرشها.
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النظام العاملي للتمويل املتعلق بتغير
املناخ

إن الهيكل العاملي للتمويل املتعلق باملناخ  -أي طائفة اآلليات العامة والخاصة والسوقية لتوفري التمويل لجهود التصدي لتغري املناخ  -ال
يعري عموما اهتامما للمساواة بني الجنسني أو لتمكني املرأة .وبالتايل ،فإنه يعاين من آفات عدة تطبعه بالتحيز واالختالل الجنسانيني مام
يجعل السوق عموما ال تخدم النساء كمجموعة كام تخدم الرجال كمجموعة.
وقد وثق عدد من الدراسات وجود فوارق متفشية بني الرجل واملرأة يف فرص الحصول عىل الخدمات املالية ،والسيام االئتامن )Department
;of Economic and Social Affairs of the United Nations, 2009; International Fund for Agricultural Development, 2009
 .(van Staveren, 2002; Baden, 1996; and The World Bank, 1995واستنادا إىل مؤسسة التمويل الدولية )International Finance
 ، (Corporation (2006bفإنه ’’ رغم ظهور عدد متزايد من السياسات والربامج التي تلبي احتياجات عدد متزايد من ربات األعامل
ومؤسساتهن ،فإن فرص الحصول عىل التمويل ال تزال أكرب عقبة تواجه النساء املقاوالت‘‘ .فالعوائق من قبيل اشرتاط الضامن ،وارتفاع تكاليف
املعامالت ،ومحدودية التنقل والتعليم ،وغريها من العقبات االجتامعية والثقافية تسهم بصفة خاصة يف الحيلولة دون حصول املرأة عىل
االئتامن وغريه من الخدمات املالية ). (.Fletschner and Kenney, 2011; Holt and Ribe, 1991; and Siwall, n.d
ضمان اإلنصاف بني اجلنسني في التمويل املتعلق بتغير املناخ

15

الشكل  :1التمويل املتعلق بتغير املناخ :املصادر والوكالء والقنوات
التمويل االبتكاري
املتعلق باملناخ
)املصادر والحوكمة
قيد التفاوض(

م.م.م/م.غ.ح.

امليزانية املحلية

القطاع الخاص

أسواق رؤوس األموال

أمانة االتفاقية
اإلطارية

التمويل املتعدد
األطراف

التمويل الثنايئ

أسواق الكربون

رضيبة آلية التنمية
النظيفة املمولة
لصندوق التكيف

االستثامر األجنبي
املبارش

التعاون الخصويص

مؤسسات التمويل
الوطنية

التعاون املتعدد
األطراف

متويل جديد وإضايف متعلق باملناخ

تعهدات البلدان
الصناعية بتوفري
متويل ’جديد وإضايف‘
بشأن املناخ

التزامات البلدان
الصناعية بتخفيض
االنبعاثات

التعاون الحكومي

التعاون الثنايئ

الكيانات الوطنية القامئة
بالتنفيذ

املساعدة اإلمنائية الرسمية

التزام البلدان
الصناعية باملساعدة
اإلمنائية الرسمية

مجموع التمويل املتاح ملبادرات تخفيف تغري املناخ والتكيف مع آثاره

املصدر :اقتبسه بتصرف ينانيك غليماريك من مؤلف أتريدج وآخرين ( )2009
مختصرات :م.م.م =.منظمات اجملتمع املدني؛ م.غ.ح =.منظمات غير حكومية

وهيكل نظام التمويل املتعلق بتغري املناخ متعدد الطبقات ويرتكز عىل مجاالت مرتابطة من شبكات املالية العامة .ويشمل التمويل
املتعلق بتغري املناخ مزيجا من املؤسسات الحكومية والدولية وشبه الحكومية العاملة )من قبيل وكاالت األمم املتحدة واملصارف اإلمنائية
املتعددة األطراف( ويضم خليطا من اآلليات السوقية وغري السوقية .ويقوم متويل القطاع العام لعمليات التصدي لتغري املناخ بإعادة
توزيع تدفق األموال عن طريق العمليات الثنائية واملتعددة األطراف واآلليات املتخصصة ذات التوجه السوقي ،من قبيل ’’آلية التنمية
النظيفة‘‘ و’’التنفيذ املشرتك‘‘ .وتقوم آليات القطاع الخاص للتمويل املتعلق بتغري املناخ بأدوار وتستخدم أدوات مشابهة لألسواق املالية
التقليدية .ويتمثل العديد من الجهات الفاعلة يف هذا املجال يف تجمعات للرشكات والوسطاء املاليني من ذوي الخربة الواسعة يف التدفقات
العاملية للتمويل واالستثامرات .كام أدت الحاجة إىل التمويل املتعلق بتغري املناخ إىل نشوء أدوات وآليات وترتيبات مؤسسية جديدة .ومن
األمور املبتكرة يف التمويل املتعلق بتغري املناخ ظهور الكربون كسلعة جديدة.

األشكال اجلنسانية للتحيز واالختالل
في التمويل العاملي
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ألشكال التحيز الجنساين آثار عىل كفاءة وفعالية األسواق العاملية
للتمويل املتعلق بتغري املناخ .ومن األشكال الشائعة النقص يف متثيل
املرأة يف دوائر صنع القرارات املالية ،والفجوات الجنسانية يف األوضاع
االقتصادية للمرأة والرجل ،والتوزيع غري الفعال للموارد يف األسواق
املالية بسبب التمييز الجنساين ،وعدم االستقرار الجنساين يف األسواق
املالية ) .(van Staveren, 2002وعالوة عىل ذلك ،تؤدي الحواجز

القانونية والتنظيمية واالجتامعية الثقافية عموما إىل تهميش قضايا املرأة يف العمليات املتعلقة بالسياسات والقرض وقواعد االستثامر
والرقابة املالية يف القطاع الخاص .وعىل سبيل املثال ،خلص استعراض أجري مؤخرا للفوارق القانونية الجنسانية يف االقتصادات يف شتى
أنحاء العامل إىل أنه يوجد يف  103اقتصادات من أصل  141اقتصادا فرق قانوين واحد عىل األقل بني الرجل واملرأة يعيق الفرص االقتصادية
للمرأة ( .)The World Bank, 2011bكام ميكن أن تكون لعملية صنع القرار املايل يف القطاع العام ،من قبيل سياسات تحديد سعر
الرضيبة والفائدة ،آثار متباينة تؤثر عىل مشاركة املرأة يف األسواق املالية.
وتمُ ثَّل املرأة عادة متثيال ناقصا يف األجهزة الرئيسية لصنع القرار ،مبا يف ذلك الوفود الحكومية ولجان التخطيط عىل مستوى املجتمعات
املحلية .ورغم الجوانب الجنسانية واالجتامعية البارزة يف جدول أعامل القرن ’’ 21فإن مثة طابعا أبويا قويا يطبع مرتكزات التنمية
املستدامة وخطط السياسات املتعلقة بتغري املناخ ،والسيام يف مجال التخفيف من آثاره‘‘( .)Boyd, 2002ويف نهاية املطاف ،فإن الرجال
هم صناع القرار املهيمنون يف العديد من العمليات املؤسسية املتعلقة بتغري املناخ.
وباإلضافة إىل إدامة التحيز الجنساين ،تفيض عادة الثغرات اإلعالمية يف النامذج االقتصادية إىل أوجه قصور يف األسواق وإىل نتائج دون
الحد األمثل .وهذا ما أدى إىل الدعوة إىل زيادة متثيل املرأة يف اللجان يف إطار سياق السياسات املتعلقة بتغري املناخ .غري أن املشكل ليس
مجرد مشكل متثيل عددي ،بل إنه مشكل انعدام التحاليل الجنسانية واملنظورات الجنسانية داخل تلك السياقات.
وتتكبد املرأة خسائر بسبب التصنيف يف األسواق املالية .فاستنادا إىل أنتونبولوس وفلورو ()Antonopoulos and Floro (1992
وبيدن ( ،)Baden, 1996فإن التصنيف الجنساين  -أي السياسات واإلجراءات املتعلقة بصنع القرار يف مجال التسويق واالئتامن والتي
تتباين تبعا لنوع الجنس  -تلحق حيفا باملرأة من خالل تشوهات السوق وارتفاع التكاليف اإلدارية وتكاليف املعامالت سواء عىل جانب
العرض (مؤسسات االئتامن) أو عىل جانب الطلب (فرادى املقرتضات باملقارنة مع فرادى املقرتضني) .ويذهب بيدن إىل القول إن تكاليف
املعامالت هذه تحد من املكاسب الصافية التي تجنيها املرأة من املعامالت املالية وتجعل حصولها عىل الخدمات املالية أكرث صعوبة
وتكلفة .وتشري األبحاث املنصبة عىل درجة انتشار التمويل ونطاق تغطيته وفرص إتاحته للمرأة إىل أنه ال تزال مثة اتجاهات وعقبات
مامثلة حارضة يف مامرسة االئتامن والتمويل يف كل من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية (Aterido, Beck and Iacovone,
.)2011;The World Bank, 2007; Fernando, 2006; and Ameen, 2004
وتفيض القيود الجنسانية االقتصادية املقرتنة بالقواعد التمييزية يف
األسواق املالية إىل اختالالت يف توزيع املوارد .وعىل سبيل املثال ،كثريا ما
تقوم مؤسسات االئتامن بتبخيس قيمة املؤسسات التجارية التي تتوالها
املرأة وتتخذ قرارات القرض بناء عىل افرتاض غري صحيح مفاده أن تقديم
قرض للمرأة مجازفة غري مأمونة العواقب باملقارنة مع الرجل .غري أنه
يف العديد من البلدان ،تفوق معدالت سداد املرأة لقروضها معدالت
سداد الرجل ( .)The World Bank, 2007وعىل نفس املنوال ،أثبتت
الدراسات أن التعامل مع الزبونات ’’يقرتن بانخفاض مستوى مخاطر
االستثامر ،وانخفاض معدل الديون املشطوبة ،وتدين مستوى املخصصات
املرصودة لخسائر االئتامن‘‘(.)D›Espallier et al, 2009
ومثة أيضا فوراق جنسانية رئيسية يف فرص االستفادة من التعليم
والتدريب والتكنولوجيا .وبصفة عامة ،كثريا ما تكون املرأة ممثلة
متثيال ناقصا يف مبادرات بناء القدرات ،السيام يف األنشطة التي تركز
عىل التخفيف ( .)Dankelman, 2002ونتيجة لذلك ،ال تكون مثة
إال فئة قليلة من النساء الفنيات يف مجال الهندسة والطاقة وغريهام
من املجاالت التقنية .وعىل سبيل املثال ،تقوم املرأة بأدوار محدودة
بصفتها منتجة يف قطاع الطاقة الرسمي ويف رسم وتنفيذ سياسات
الطاقة ،وبالتايل تتاح لها فرص عمل محدودة .كام أنه يف قطاع
الحراجة ،ال تدمج املرأة يف األفرقة التقنية ،وامتيازات الحراجة عىل

مُث َّتل املرأة عادة متثيال ناقصا يف
األجهزة الرئيسية لصنع القرار ،مبا
يف ذلك الوفود الحكومية ولجان
التخطيط عىل مستوى املجتمعات
املحلية .ورغم الجوانب الجنسانية
واالجتامعية البارزة يف جدول
أعامل القرن  21فإن مثة طابعا
أبويا قويا يطبع مرتكزات التنمية
املستدامة وخطط السياسات
املتعلقة بتغري املناخ
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مستوى املجتمعات املحلية أو يف عمليات إسناد امللكية ،ألن العديد من املجتمعات املحلية يعترب هذه األمور من مجاالت الرجل .وبدل
ذلك ،يستخدم قطاع الحراجة عددا صغريا نسبيا من النساء ،ال سيام يف املناصب الثانوية )من قبيل الطباخات لعامل الحراجة(.
ويف عامل مراع لالعتبارات الجنسانية ،يفرتض أن تكون مؤسسات املضاربة من أجل الربح وفرص العمل/الفرص املدرة للدخل متاحة
للرجل واملرأة عىل قدم املساواة .فهذه الفرص سيولدها النمو املتواصل لسوق متويل الكربون وتدفق االستثامرات لتطوير املصانع
والهياكل األساسية .ونظرا لتزايد أهمية التمويل املتعلق باملناخ ،فإنه سيلزم الحرص عىل ضامن توفري فرص متكافئة للمرأة ملزاولة األنشطة
العالية القيمة واملكسبة ألرباح كبرية واملدرة لدخل عال والتي كانت مرصودة يف العادة للرجل.
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نوع اجلنس والتمويل املتعلق بتغير املناخ

وضعت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ التزامات عاملية للتمويل املتعلق بتغري املناخ .ومبوجب االتفاقية ،اتفقت بلدان
املرفق األول )البلدان املصنعة ،مبا فيها البلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية (1عىل اعتامد سياسات وطنية بشأن تخفيف آثار تغري
املناخ وأخذ زمام املبادرة يف هذا املجال .واتفقت مجموعة فرعية من هذه البلدان )املشار إليها ببلدان املرفق الثاين (2عىل توفري املوارد
لتمويل جهود البلدان النامية الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ وتخفيف آثاره .وعىل وجه التحديد ،اتفقت بلدان املرفق الثاين عىل أن
توفر ’’موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية األطراف يف االمتثال اللتزاماتها
مبوجب الفقرة  1من املادة  ‘‘12من االتفاقية )املادة  (3) 4من اتفاقية تغري املناخ ،واملادة  11-2من بروتوكول كيوتو(.
 .1يبلغ عدد بلدان املرفق األول أربعني بلدا تقريبا وهي :أسرتاليا ,النمسا ,بيالروس ،وبلجيكا ،وبلغاريا ،وكندا ،وكرواتيا ،والجمهورية ،والدامنرك ،وإستونيا ،وفنلندا ،وفرنسا ،وأملانيا ،واليونان ،وهنغاريا ،وآيسلندا ،وآيرلندا ،وإيطاليا ،واليابان ،والتفيا ،ولختنشتاين ،وليتوانيا،
ولكسمربغ ،ومالطة ،وموناكو ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،والرنويج ،وبولندا ،والربتغال ،ورومانيا ،واالتحاد الرويس ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وإسبانيا ،والسويد ،وسويرسا ،وتركيا ،وأوكرانيا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية ،والواليات املتحدة األمريكية.
 .2تشمل بلدان املرفق الثاين ) 32بلدا متقدم النمو( ما ييل :أسرتاليا ،والنمسا ،وبلجيكا ،وكندا ،والدامنرك ،وفنلندا ،وفرنسا ،وأملانيا ،واليونان ،وهنغاريا ،وآيسلندا ،وآيرلندا ،وإيطاليا ،واليابان ،والتفيا ،ولختنشتاين ،وليتوانيا ،ولكسمربغ ،وهولندا ،ونيوزيلندا،
والرنويج ،والربتغال ،وإسبانيا ،والسويد ،وسويرسا ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة األمريكية .وشطبت تركيا من قامئة املرفق الثاين يف عام  1002بناء عىل طلبها لالعرتاف باقتصادها باعتباره اقتصادا انتقاليا .واستنادا إىل بروتوكول كيوتو ،فإن املرفق باء
يضم األطراف ذات االنبعاثات املحددة كميا أو امللتزمة بالحد منها )النسبة املئوية لسنة أو فرتة األساس( .وهي أساسا نفس البلدان الواردة يف املرفق األول من االتفاقية.
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ميثل تغري املناخ تحديا يواجه البيئة والتنمية عىل حد سواء .وكام
نظرة عامة
أكدته الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،فإنه يتعني أن
تواجه السياسات املتعلقة بتغري املناخ ومتويله التحديات املالزمة
للمجال اإلمنايئ وأن تعالجها .ويخلق التمويل املتعلق بتغري املناخ يف
حد ذاته فرصة ملعالجة مسائل املساواة القدمية العهد ،مبا فيها عدم
املساواة بني الجنسني وغريه ذلك من أشكال الحيف االجتامعي ،ويعمل عىل تسهيل تعزيز املساواة واإلنصاف والعدل يف االقتصاد العاملي
واالعتامد عىل العمليات القامئة فعال يف هذا الصدد .وسيتوقف مدى نجاحه يف تحقيق هذه الغايات عىل طبيعة الهيكل املايل ،مبا يف ذلك
أهدافه الشاملة واألهداف املحددة التي تستند إليها وسائله وآلياته.
ولتحقيق هذا الهدف ،ينبغي أن يدرج التمويل املتعلق بالتكيف والتخفيف نتائج املساواة بني الجنسني يف املشاريع والربامج املتعلقة
بتغري املناخ .وينبغي أن يتخذ مخططو املشاريع إجراءات استباقية من قبيل زيادة عدد النساء يف برامج التدريب ،مبا فيه التدريب عىل
وظائف يف مشاريع الهياكل األساسية وزيادة عدد املرشدات الزراعيات؛ وتوجيه التكنولوجيا الزراعية إىل املزارعات؛ وإرشاك املرأة يف اختيار
وتصميم وإصدار وتنفيذ مشاريع التحصني املناخي املضطلع بها يف مجتمعاتها املحلية وبلداتها؛ وضامن إتاحة الفرصة للمرأة للوصول إىل
مرافق التخزين املحصنة مناخيا والخدمات التكميلية الالزمة )من قبيل النقل( .وينبغي تدريب مراجعي املشاريع واملرشفني واملمولني عىل
تقييم وثائق املرشوع من منظور جنساين ،وجعلهم قادرين عىل التعرف عىل فرص توسيع نطاق املشاريع .وميكن لهذه املهام أن تحسن
قدرة القطاع املترضر واملجتمع املحيل برمته عىل املدى البعيد.
وعىل نفس املنوال ،فإنه بتوسيع نطاق التواصل وتوظيف الروابط القامئة بني القطاعات اإلمنائية ،ميكن إلدراج تدابري التكيف والتخفيف
يف مشاريع املساواة بني الجنسني ،أن يعزز قدرات املجتمع املحيل ويجعل للتمويل املتعلق باملناخ أقىص أثر .ومن أمثلة ذلك تقديم
معلومات عن التأهب للكوارث ومعدات اإلنذار املبكر يف إطار برامج موجهة لتحسني صحة األم أو سالمة املرأة .وينم القيام بذلك عن
اعرتاف بأن املرأة هي الراعية األوىل ألرستها عادة كام يبني قدرتها عىل تحسني إدارة األزمات .ولعل إدراج عنرصي بناء القدرات والتوعية
فيام يتعلق بتغري املناخ يف برامج املجموعات النسائية والوزارات من شأنه أن يبني عىل منهجيات التمكني ويعززها .وملا كان من املتوقع
أن يزداد ضعف املرأة بسبب تغري املناخ )إذ سيتعني عليها مثال أن متىش مسافات أطول ،وستفتقر للمالذ يف حاالت الظواهر املناخية
الشديدة( ،فإن إدراج العنارص املتعلقة بتغري املناخ يف إطار جهود أوسع ملعالجة جوانب الضعف سيزيد تأهب املرأة عموما للتصدي
لتغري املناخ.
وال تخلو هذه الفرص من مخاطر .فالعديد من اآلليات ال تغطي مبا توفره من أموال إال التكاليف التي تتجاوز خط أساس إمنايئ محدد،
وعادة ما يتعني عىل املشاريع املمولة أن تستويف رشوطا إضافية )أي أن املشاريع ال ميكنها أن تستجيب إال لالحتياجات التي كانت ستنشأ يف
غياب تغري املناخ( .ونتيجة لهذه املعايري ،قد تخرج عن نطاق التمويل املتعلق بتغري املناخ بعض املجاالت األساسية للتنمية التي لها آثار إيجابية
بالغة عىل املرأة )من قبيل املشاريع التي تركز عىل
تنفيذ نظم الصحة والتعليم ،والهياكل األساسية
ألغراض التنمية الريفية واملياه والرصف الصحي(.
ونظرا الحتامل إحالل التمويل املتعلق باملناخ محل
املساعدة اإلمنائية الرسمية ،فإنه من الواجب أن يدرج
التمويل املتعلق باملناخ هديف املساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة يف أطره وعملياته تفاديا للتهميش غري
املقصود لهذين الهدفني.

نظرا الحتامل إحالل التمويل املتعلق باملناخ
محل املساعدة اإلمنائية الرسمية ،فإنه من
الواجب أن يدرج التمويل املتعلق باملناخ
هديف املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف
أطره وعملياته
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تتباين تقديرات تكاليف التكيف تباينا واسعا .فاستنادا إىل
أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،ترتاوح متويل التكيف
التدفقات املالية وتدفقات االستثامرات السنوية العاملية الالزمة
للتكيف ما بني  49بليون دوالر و 172بليون دوالر عرب قطاعات
خمسة هي :الزراعة والحراجة وصيد األسامك؛ وإمدادات
املياه؛ والصحة البرشية؛ واملناطق الساحلية؛ والهياكل األساسية )انظر الجدول  .(2وتذهب تقديرات دراسة للبنك الدويل حديثة العهد
) (2010إىل أن التكيف مع عامل ازدادت حرارته بدرجتني مئويتني سيكلف البلدان النامية ما يرتاوح بني  75بليون دوالر و 100بليون دوال
سنويا يف الفرتة الفاصلة بني عامي  2010و  .2050ومع ذلك فإن ما يوجه يف الوقت الراهن نحو جهود التكيف ال يتعدى  4.4باليني دوالر
سنويا ).(Climate Policy Initiative, 2011
وبرصف النظر عن حجم متويل التكيف ،فإنه سيتقرر مبدى إحكام تحديد وتوجيه املشاريع والربامج املمولة .فاملرأة والرجل كالهام
يعمل ويقوم بدور كبري يف كل قطاعات التكيف .ويتوقف النجاح يف استيعاب األموال املرصودة عىل الطريقة التي تدقق بها املشاريع
والربامج وتواءم مع أولويات وشواغل واحتياجات الرجل واملرأة ومجتمعاتهام املحلية .وعىل سبيل املثال ،تشارك املرأة يف مجاالت من
قبيل انتقاء املحاصيل واملاشية ،وتغيري املحاصيل ،وصون الرتبة ،وتقنيات الجمع التقليدي للمياه واالستخدام الكفؤ للمياه .غري أنه من غري
الواضح مقدار ما ُدفع من متويل ألغراض التكيف إىل املشاريع والربامج املوجهة للمرأة أو إىل مبادرات التكيف عىل مستوى املجتمعات
املحلية )التي يحتمل أن تقوم املرأة فيها بأدوار رئيسية(.
وميكن مالحظة ذلك بصفة خاصة يف القطاع الزراعي ،حيث تشكل املرأة  43يف املائة من اليد العاملة يف القطاع الزراعي ).(FAO, 2011
وتفيد األدلة أنه إذا أتيحت للمرأة والرجل فرص متساوية للحصول عىل املوارد ،سيتزايد الناتج الزراعي يف البلدان النامية مبعدل يرتاوح
بني  2.5يف املائة و  4يف املائة ،مام قد يعمل عىل ’’تخفيض عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف العامل مبعدل يرتاوح بني

اجلدول  :2تدفقات االستثمار والتدفقات املالية السنوية اإلضافية الالزمة حسب
القطاع سنويا حتى عام .2030
تكلفة البلدان
املتقدمة النمو
( 2005؛ بباليني
دوالرات الواليات
ا ملتحد ة )

التكلفة العاملية
 2005(:بباليني
دوالرات
ا لو ال يا ت
ا ملتحد ة )

تكلفة البلدان
النامية ( 2005؛
بباليني دوالرات
ا لو ال يا ت
ا ملتحد ة )
7

7

4

ا لقطا ع

عينات التدا بري قيد النظر

الزراعة والحراجة ومصائد
األسامك

أنشطة اإلنتاج واملعالجة والبحث والتطوير
واإلرشاد

14

املناطق الساحلية

صيانة الشواطئ وإقامة سدود بها

11

7

الصحة البرشية

معالجة حاالت متزايدة من أمراض اإلسهال
وسوء التغذية واملالريا

5

5

مل يتم تقديرها

الهياكل األساسية

إنشاء هياكل أساسية جديدة وكذا تحسني
الهياكل األساسية القامئة

8-130

6–88

2–41

إمدادات املياه

الهياكل األساسية إلمدادات املياه

11

2

9

49-171

22-105

27-66

املجموع،
املصدر UNFCCC, 2007 :و . UNFCCC, 2008
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 12و  17يف املائة‘‘) .(FAO, 2011ومع ذلك ،تنتج املرأة يف أراض غري مالمئة يف العديد من البلدان ،وال تتاح لها فرص منتظمة للحصول
عىل مياه الري أو تحرم منها إطالقا وال توفر لها إال فرص ضئيلة للحصول عىل االئتامن والتكنولوجيا .وعىل غرار ما عليه األمر يف املجاالت
األخرى للتمويل املتعلق بتغري املناخ ،متيل معظم النهج الزراعية إىل تجاهل مسائل املساواة بني الجنسني يف تصميم الربامج وتنفيذها .غري
أن النجاح يف زيادة قدرة تكيف البيئة املحلية والوطنية سيتطلب توظيف مواهب ومهارة من هم أشد ترضرا.
وال بد أن يدرج متويل التكيف يف القطاع الزراعي يف حد ذاته ،منظورات املزارعات الصغريات وشواغلهن يف املشاريع والربامج .ولتحقيق
أقىص أثر ،يلزم أن يزيح متويل التكيف الحواجز التي تعيق إنتاجية املرأة وأن يعزز مشاركتها يف املشاريع والربامج قيد النظر .وينبغي أيضا
توعية أعوان اإلرشاد توعية جنسانية ،وتدريب أعوان اإلرشاد اإلناث والتوعية الجنسانية للمؤسسات املالية الزراعية.
ومن األمور الحاسمة التي تهم الفقريات والفقراء توجيه األموال ألغراض اسرتاتيجيات األمن الغذايئ والكفاف والبقاء .فثمة أوجه تآزر ومنافع
مشرتكة ميكن جلبها برتكيز االهتامم عىل هذه األمور يف إطار اسرتاتيجية للحد من الضعف وتعزيز قدرة التكيف .وإذا كانت املرأة والرجل )مببادرة
منهام بصفاتهام املختلفة يف األرس املعيشية واملجتمعات املحلية( يتخذان تدابري لدرء الرضر الذي قد ينجم عن الظواهر املناخية الشديدة ،فإنهام
يحتاجان أيضا إىل دعم بتوجيه أموال االستثامر إىل الهياكل األساسية املحلية وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيات.

التأمني املناخي
تدرج الحكومات الوطنية باطراد نظم التأمني باعتبارها من أدوات التكيف الهامة .ويجري الرتويج آلليات التأمني ضد املخاطر
)تأمني املحاصيل مثال( ،املتاحة عادة للمزارعني واألفراد املورسين ومتوسطي الدخل ،وذلك باعتبارها أداة للتكيف مع تغري املناخ ميكن
استخدامها ’’كآلية [لنقل املخاطر ] تساعد الناس عىل الحصول عىل املوارد الالزمة لإلفالت من الفقر الناجم عن املناخ وكآلية للتحفيز
عىل الحد من املخاطر‘‘) .(Hellmuth, Osgood et al., 2009ولضامن استفادة املرأة والرجل من هذه النظم الجديدة ،يتعني إدراج
تقييم املخاطر املراعي لالعتبارات الجنسانية يف تصميم
وتنفيذ أساليب نقل املخاطر وأدوات إدارة املخاطر القامئة
عىل مؤرشات مناخية .ويتعني أن تتناول هذه التقييامت
اإلطار  : 3التكيف القائم على أساس
قضايا بالغة األهمية من قبيل اختالل تدفقات املعلومات
املجتمع احمللي
بني الرجل واملرأة؛ والفوارق يف الكيفية التي تعلم بها املرأة
تشمل أنشطة التكيف القائم عىل أساس املجتمع املحيل ومامرساته وأبحاثه
والرجل بوجود منتجات التأمني وطبيعتها؛ وكيفية تحفيز
وسياساته تحديد جوانب ضعف املجتمع املحيل ودعم توجيه األموال الدولية
لتلبية احتياجات تكيف املجتمع املحيل .وقد تشمل هذه الجهود بناء قدرة
سلوك املؤمنني ضد آثار تغري املناخ حتى ال مييزوا بصورة
أفراد املجتمع املحيل عىل التكيف مع الظروف املتغرية )من قبيل التكيف مع
مجحفة استنادا إىل نوع الجنس.
ارتفاع مستويات البحر ببناء بيوت مرفوعة فوق ركائز( ،وإدراج هذه
التكتيكات يف الخطط اإلمنائية الوطنية ،والعمل مع املجتمعات املحلية
ولألسف ،فإن نظم التأمني ال تكون دامئا متاحة للمرأة
لتطوير الرصد القائم عىل أساس املجتمع املحيل للتغريات يف النظم الساحلية
ونظم اإلنذار املبكر ،وتوثيق املعارف واملهارات التقليدية وتبادلها .ومن
بسبب عوامل من قبيل انعدام األموال لتغطية أقساط
اإلجراءات األخرى التقييم التشاريك لألخطار وتطوير سبل العيش البديلة.
التأمني أو انعدام معلومات عن توفره .وباإلضافة إىل ذلك،
ويكتيس تعميم املنظور الجنساين أهمية بالغة يف تسهيل تحقيق الفعالية
يف توسيع نطاق مشاريع التكيف القائم عىل أساس املجتمع املحيل.
قد تدفع االختالالت والتحيزات الجنسانية بامل َؤ ِّمنني إىل
ويشمل الدعم املطرد ملشاركة كل من املرأة والرجل يف جميع جوانب
تقييم مخاطر املـؤ َّمنات عليهن تقييام خاطئا ،مام يفيض
املشاريع .وباإلضافة إىل ذلك ،يحرص عىل أن تتضمن مشاريع التكيف
القائم عىل أساس املجتمع املحيل معارف ومهارات كافة أفراد املجتمع
إىل ارتفاع أقساط التأمني ومعدالت رفض التأمني .ويكتيس
املحيل ،ويلبي االحتياجات املتباينة جنسانيا ،ويشمل خربات املرأة والرجل
عىل حد سواء يف إطار املعارف الناشئة والدروس املستفادة من مشاريع
هذا األمر أهمية بالغة اعتبارا لنزعة نقل املخاطر أو
التكيف القائم عىل أساس املجتمع املحيل.
آليات االستيعاب )من قبيل التأمني القائم عىل مؤرشات
وبغية ضامن إسهام مشاريع التكيف القائم عىل أساس املجتمع املحيل مستقبال
مناخية( يف إطار مجموعة من اسرتاتيجيات التكيف التي
يف تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،نرش الربنامج اإلمنايئ مؤخرا دليال
بعنوان ’نوع الجنس وتغري املناخ والتكيف القائم عىل أساس املجتمع املحيل‘.
تنحو منحى إدارة املخاطر .وينبغي أن تراعي جهود
ويوفر هذا الدليل أدوات بسيطة ويسدي مشورة عملية بشأن كيفية اتباع نهج
مراع لالعتبارات الجنسانية يف تخطيط وتنفيذ املشاريع والربامج ،وهو مرجع
التكيف هذه القيود حتى يقوم التأمني املناخي ونقل
مفيد للمامرسني يف مجال التنمية ولواضعي السياسات يف هذا املجال.
املخاطر بوظيفة احتياطية وال يكونا اآلليتني الرئيسيتني أو
املصدرUNDP )2010( :
الوحيدتني ملعالجة آثار الظواهر املناخية.
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ميكن أن يؤثر متويل التخفيف عىل إزالة العقبات التي تحول دون
حفظ الطاقة وكفاءتها واستخدام الطاقة املتجددة والرتويج لها.
متويل التخفيف
وميكن أن يؤثر أيضا عىل نقل التكنولوجيا ويشجع التحول إىل
اقتصاد منخفض الكربون.
ويركز متويل التخفيف عادة عىل توفري التدفقات املالية
وتدفقات االستثامرات لتغطية تكاليف اسرتاتيجيات وأنشطة التخفيف وتوفري حوافزها .ويف البلدان النامية ،يوفر متويل القطاع
الخاص (االستثامر األجنبي املبارش مثال) ،مبا فيه التكلفة التدريجية واستثامرات رأس املال ،ما يقارب  55بليون دوالر ( 60يف املائة)
من التمويل الخاص بهذه األنشطة .وتوفر آليات الصناديق الثنائية واملتعددة األطراف وعائدات سوق الكربون مبلغا إضافيا قدره 35
بليون دوالر ،وتوفر التربعات واملنح  240مليون دوالر( . )Climate Policy Initiative, 2011غري أنه يف عام  ،2010كان ما يقارب
’’ 68يف املائة من استثامرات الطاقة املتجددة يتم يف الصني ،و 10يف املائة يف الربازيل ،و 5يف املائة يف الهند‘‘ (املرجع نفسه ،الصفحة
 .)46ونظرا لتمركز أنشطة متويل املناخ من القطاع الخاص يف االقتصادات الناشئة ،فإن أقل البلدان منوا والبلدان النامية األخرى تعتمد
اعتامدا شديدا عىل مصادر التمويل األخرى.
وتغطي النهج املتبعة يف متويل التخفيف يف البلدان النامية مجالني واسعني هام :دعم تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ودعم التكنولوجيا
وبناء القدرات .ويف هذين املجالني ،تتدفق استثامرات التخفيف نحو سبعة قطاعات رئيسية حددتها الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ باعتبارها قطاعات تساهم مساهمة رئيسية يف إنتاج غازات الدفيئـة وإطالقها وهي :الزراعة ،ومصادر الطاقة ،والحراجة ،والصناعة،
واملباين السكنية والتجارية ،والنقل والنفايات ومياه الفضالت (.)IPCC, 2007a
وميكن أن يقوم قطاع األرس املعيشية والقطاع غري النظام بدور أيضا يف التخفيف من االنبعاثات عن طريق أنشطة من قبيل زيادة
كفاءة مواقد الطهي واألجهزة املنزلية واإلنارة .ورغم أن العائد املايل ألنشطة قطاع األرس املعيشية قد يكون صغريا ،وغري مربح بقدر كبري،
أو أقل قدرة عىل استقطاب آليات السوق الرصفة ،فإن إدخال تحسينات عىل هذا القطاع من شأنه أن يحقق منافع مشرتكة كبرية يف
التنمية االجتامعية ويرتبط ارتباطا وثيقا بتهيئة بيئة متكينية رفيعة للمرأة والفتاة .ولذلك فإن اتباع نهج مراع لالعتبارات الجنسانية يف
متويل التخفيف من شأنه أن يضمن حصول الربامج واملشاريع هي أيضا عىل أموال ،واالعرتاف مبساهمة القطاعني يف التخفيف وما يقرتن
به من منافع مشرتكة ،واستثامر املوارد يف بناء قدرات املرأة والفتاة يف أنشطة القطاع التجاري.
ولألسف ،يحدث متويل التخفيف
عادة يف سياق ،حتى وإن روعيت فيه
املرأة ،فإنها تحرش يف عداد الفئات
الضعيفة بدل اعتبارها مساهمة يف
اإلنتاج البيئي والزراعي أو فاعلة
يف زمرة الفاعلني اآلخرين .وال تزال
تطغى عىل نهج التمويل وتصميم
الربامج التصورات املسبقة املتجذرة
ثقافيا التي تصور املزارعني وأرباب
األعامل وأرباب البيوت بصيغة
املذكر .ومن املهم بالتايل القيام
بتقييامت جنسانية وتقييامت لألثر
االجتامعي خالل تصميم الربامج
واملشاريع ملعالجة هذه املسائل
وكذا لضامن أال يضيع حق املرأة
وجامعات الشعوب األصلية يف
مواردها التقليدية.
ضمان اإلنصاف بني اجلنسني في التمويل املتعلق بتغير املناخ
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تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها
يركز متويل التخفيف بصورة متزايدة عىل تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات )واملعروف مبخترص .(REDD
فنتيجة إلزالة الغابات وتدهورها وتفسخ الكتلة األحيائية ،يتسبب قطاع الغابات يف ما يقارب خمس كل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
) .(IPCC, 2007bوباإلضافة إىل قدرة الغابات الوطيدة عىل التخفيف ،فإنها تدعم تجميع املياه ،وتضبط الطقس والتنوع البيولوجي
وتوفر الغذاء وسبل العيش للمجتمعات املحلية.
وقد أنشئت املبادرات العاملية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات لتقدم للبلدان النامية حوافز مالية لكبح
معدالت إزالة األحراج وتدهور الغابات فيها .وتم تركيز االهتامم أيضا يف هذا املجال عىل اإلدارة املستدامة للغابات والتشجري بغية تعزيز
مخزونات الكربون الحرجية ،التي ترتكز عليها املبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات )املبادرة املعززة( .
واستنادا إىل اتفاقات كانكون ،فإن البلدان الصناعية ستدفع للبلدان املنخفضة الدخل ،يف إطار املبادرة املعززة ،مبالغ لحفظ وصون
غاباتها ،إما بدفعها إىل صندوق ،أو برشائها ألرصدة منها يف أسواق الكربون .ويجري متويل االسرتاتيجيات الوطنية للتأهب يف نطاق املبادرة
املعززة يف إطار برنامج األمم املتحدة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات ،ومرفق الرشاكة للحد من انبعاثات
كربون الغابات التابع للبنك الدويل ،وبرنامج االستثامر يف الغابات التابع لصناديق االستثامر يف مجال املناخ وغريها من اآلليات الطوعية.
كام تنشأ برسعة مصادر إضافية للتمويل الثنايئ واملتعدد األطراف يف هذا املجال.
ومبا أن املبادرة املعززة تحفز عىل التغيري يف االستخدام الحايل أو املقرر لألرايض ،فإن مثة احتامال يف أن تفقد الفقريات والفقراء ممن
يفتقرون إىل سندات ملكية واضحة أو متينة لألرايض  -أو يفتقرون إىل القدرة عىل إحقاق مطالباتهم باألرض  -فرص االستفادة من األرايض
التي يستخدمونها عادة أو يتم تجاهلهم عند توزيع منافع الربامج املندرجة يف إطار املبادرة املعززة .وعالوة عىل ذلك ،اقرتنت بعض
إجراءات إسناد الحقوق التقليدية يف األرض بزيادة تهميش املرأة وتجريد األرس من أراضيها.
ودرءا لفقدان الفقريات والفقراء لفرص االستفادة من األرض دون تعويض عادل ،ينبغي أن تضمن املبادرات واإلجراءات الحكومية عدم
تأثري التغيريات الهيكلية والتغيريات يف االنتفاع تأثريا سلبيا عىل املرأة والرجل اللذين ال يحوزان األرض حيازة قانونية لكنهام يستخدمانها
تقليديا وعرفيا .وباإلضافة إىل ذلك ،يتعني إيالء العناية واالهتامم
لضامن استفادة الفقرية والفقري من حصتهام من املنافع الجديدة
التي ميكن جلبها من موارد املجتمع املحيل.

ورغم أن العائد املايل ألنشطة
قطاع األرس املعيشية قد يكون
صغريا ،وغري مربح بقدر كبري ،أو
أقل قدرة عىل استقطاب آليات
السوق الرصفة ،فإن إدخال
تحسينات عىل هذا القطاع من
شأنه أن يحقق منافع مشرتكة
كبرية يف التنمية االجتامعية
ويرتبط ارتباطا وثيقا بتهيئة بيئة
متكينية رفيعة للمرأة والفتاة.
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وهذا ما ميكن تحقيقه بتقاسم املنافع عىل مستوى املجتمع
املحيل ووضع ترتيبات مراعية لالعتبارات الجنسانية يف مجال حقوق
امللكية أو بدعم الخربة التقنية املحددة السياق يف االستخدام الرسمي
وغري الرسمي لألرض ومامرسات إسناد حقوق امللكية .وزيادة عىل
ذلك ،ينبغي أن تدرج هذه األطر األدوار املختلفة للمرأة والرجل يف
إدارة املوارد الحرجية )فاألرجح أن تكون املرأة أكرث مزاولة لألنشطة
املعيشية يف حني يحتمل أن يكون الرجل أكرث اشتغاال بأنشطة
االستخراج التجارية( .وبقدر ما تكون أولويات والتزامات املساواة
بني الجنسني محورية يف عملية التخطيط اإلمنايئ الوطني التي يتعني
إدراج املبادرة املعززة فيها ،بقدر ما تعمل النتائج عىل تعزيز املساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة.

اإلطار  :4جهود برنامج األمم املتحدة لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الغابات في تعميم مراعاة املنظور اجلنساني في املبادرة املعززة لتخفيض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
استنادا إىل إطار االسرتاتيجية والربنامج العاملي لفرتة  2010 - 2015التي وضعها برنامج األمم املتحدة لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات ،أصبحت
املساواة بني الجنسني مبدأ توجيهيا يف برنامجه وأصبحت االعتبارات الجنسانية عنرصا يتخلل كل أنشطته .فدعم تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات املبادرة املعززة املستجيبة
لالعتبارات الجنسانية يشجع نظم الحوكمة الوطنية الفعالة والجامعة يف إطار املبادرة املعززة كام يعزز اإلدارة الشفافة والعادلة واملسؤولة ألموال املبادرة املعززة وتقاسم
املنافع .ويسعى الربنامج بالتعاون مع الفريق املعني بالشؤون الجنسانية التابع للربنامج اإلمنايئ إىل ربط آليات تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
باالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية عن طريق:





وضع وسائل للمجتمعات املحلية الحرجية والشعوب األصلية واملرأة للمشاركة يف تصميم ورصد وتقييم الربامج الوطنية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات؛
ضامن املساواة يف استفادة الفقرية والفقري اللذين يديران الغابات من أموال املبادرة املعززة ومنافعها؛
إرشاك منظامت املجتمع املدين ومنظامت املجتمعات املحلية التي تتوىل إدارتها املرأة؛
وضامن عدم تقييد الربامج املندرجة يف إطار املبادرة املعززة لفرص استفادة املرأة من املوارد التي تعتمد عليها يف عيشها.

وتشمل التطبيقات امللموسة معايري املساواة بني الجنسني واإلنصاف يف مرشوع ’املبادئ واملعايري االجتامعية والبيئية‘؛ وتحليال جنسانيا وتعزيز التوجيه التشغييل ملبادرة األمم
املتحدة لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فيام يتعلق بإرشاك أصحاب املصلحة يف املبادرة املعززة؛ وتصميم مؤرشات للحوكمة املراعية لالعتبارات
الجنسانية يف تقييامت الحوكمة التشاركية يف إطار املبادرة املعززة؛ وتوفري التوجيه التقني والخدمات االستشارية للبلدان الطالبة ملساعدة محددة.
وللرشوع يف حوار مع واضعي السياسات يف إطار املبادرة املعززة ،قام الربنامج بدراسة بعنوان ’دراسة جدوى تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف إطار املبادرة املعززة لتخفيض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات‘ ،وهي دراسة تسعى إىل االرتكاز عىل نهج يزاوج بني حقوق اإلنسان والتوجه العميل يف مراعاة املسائل الجنسانية يف
تصميم برامج املبادرة املعززة وتنفيذها وتقييمها .وتعالج الدراسة كيف أن املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة يف صنع القرارات املتعلقة بحقوق امللكية وحيازة األرض ،وإدارة
املوارد واملنافع الحرجية املستمدة من املبادرة املعززة وتعزيز منافع املبادرة القامئة عىل النظم اإليكولوجية يحتمل أن تفيض ال إىل إضفاء قدر من اإلنصاف عىل املبادرة
املعززة فحسب ،بل وجعل العمليات الوطنية املندرجة يف إطار املبادرة املعززة أكرث كفاءة وفعالية واستدامة .وأشفعت ’دراسة الجدوى‘ تلك املتضمنة لتوصيات ملموسة
مبذكرة توجيهية لتعميم مراعاة املنظور الجنساين يف كل أنشطة برنامج األمم املتحدة لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات.

مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،التزمت
البلدان املتقدمة النمو بتوفري التمويل لنقل التكنولوجيات
متويل التكنولوجيا
السليمة بيئيا إىل الجنوب العاملي .وعىل غرار مستويات التمويل
الرضوري ملجمل احتياجات التكيف والتخفيف ،تتباين تقديرات
مستوى التمويل الالزم لنقل التكنولوجيا تباينا شاسعا .غري أنه
حتى ولو عبئت موارد كافية ،ستظل استفادة املرأة ناقصة إذا مل يول االهتامم للقيود الجنسانية يف حيازة التكنولوجيا ونرشها.
ففي العديد من البلدان ،تواجه املرأة حواجز جوهرية تحول دون وصولها إىل السوق واعتامدها للتكنولوجيا .ومن هذه الحواجز الفجوات
القامئة يف املعارف واالئتامن واملالية واالستثامر .وللمساهمة يف تحقيق نتائج يف مجال املساواة بني الجنسني ،ينبغي أن يركز تطوير التكنولوجيا عىل
املجاالت التي تعزز التكيف والتخفيف وتعمل عىل تخفيف العبء الزمني عىل كاهل املرأة وتعزيز أنشطتها االقتصادية وتشجيع تنميتها البرشية.
ويف الوقت الذي تسعى فيه البلدان إىل تحديث التكنولوجيات القامئة عىل كثافة رأس املال )من قبيل تكنولوجيات حبس الكربون وتخزينه ،وتوليد
الوقود األحفوري النظيف والوقود األحيايئ( ،فإنه ينبغي أن تحرص عىل أن تكون التكنولوجيات مالمئة الحتياجات شتى الفئات االجتامعية.
وعىل سبيل املثال ،تبني من تقييم للتكنولوجيات الزراعية يف املناطق الريفية ببنغالديش أن التكنولوجيا إذا مل تكن موجهة للمرأة،
فإن نرشها قد يعود بالنفع عىل الرجل وعىل األرس املعيشية امليسورة ولن يكون لها إال أثر ضئيل يف الحد من الفقر)Quisumbing,
 . (2007ويف حني مييل الرجل إىل مواكبة التطورات يف مجال اكتساب ونرش التكنولوجيات الجديدة ،تظل املرأة يف العديد من الحاالت
غري مطلعة عىل التكنولوجيات الجديدة حيث ال تكون عىل علم بتوفرها وبتكاليفها ومنافعها النسبية .وحتى املرأة التي تكون مطلعة
عىل التكنولوجيات الجديدة ،قد ال تكون قادرة عىل االنتقال إىل استخدامها بسبب محدودية دخلها وقاعدة رأساملها مقارنة بالرجل  -إذ
كثريا ما يتعرقل اقتناء التكنولوجيا بأسعار الرشاء الالزم دفعها مقدما أو بالتكاليف اإلدارية .وميكن التغلب عىل هذه الحاالت املتعلقة
باالختالل يف مجال املعلومات ورأس املال بتوفري أموال ترصد خصيصا لبناء القدرات وتبادل املعلومات بني مجموعات متشابهة من
الفاعلني والفاعالت أو بتخصيص حيز خاص أو مواضيعي داخل آليات متويل التكنولوجيا.
ضمان اإلنصاف بني اجلنسني في التمويل املتعلق بتغير املناخ
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وينبغي أيضا أن تركز تدخالت متويل التكنولوجيا عىل تحسني اإلنتاجية ،والسيام يف مجاالت إنتاج األغذية والقطاعات األخرى التي
تشتغل فيها املرأة .وبصفة عامة ،ينبغي أن يحرص واضعو السياسات عىل أن تكون التكنولوجيات الزراعية موجهة إىل املرأة )داخل سياق
يرتكز عىل معارفها ومامرساتها التقليدية( ،وعىل أن تضمن األمن الغذايئ وتكفل االستدامة .وعىل سبيل املثال ،فإن مضخات املياه العاملة
بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح واملستخدمة يف تجفيف املنتجات الزراعية ،وهو نشاط تهيمن عليه املرأة يف العديد من البلدان النامية،
ميكن أن تعمل عىل تشجيع أنشطتها يف مجال األعامل التجارية .كام ينبغي أن تعالج تدخالت الطاقة االحتياجات الفعلية للمرأة والرجل
يف مجال الطاقة وتطبيق التدخالت التكنولوجية املالمئة لتلبية تلك االحتياجات ،بدل العمل بتكنولوجيا معينة وافرتاض أنها ستحدث اآلثار
املتوخاة .فتمويل تطوير التكنولوجيات املتعلقة باملناخ ونرشها ال بد أن يراعي هذه الجوانب.

يخلق التمويل املتعلق بتغري املناخ
فرصة ملعالجة مسائل املساواة
القدمية العهد ،مبا فيها عدم
املساواة بني الجنسني وغريه ذلك
من أشكال الحيف االجتامعي،
ويعمل عىل تسهيل تعزيز املساواة
واإلنصاف والعدل يف االقتصاد
العاملي واالعتامد عىل العمليات
القامئة فعال يف هذا الصدد.
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نوع اجلنس وآليات القطاع العام للتمويل
املتعلق بتغير املناخ

التمويل املتعددة األطراف
أنشئت وشُ غلت مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ ثالثة صناديق للتكيف مع تغري املناخ وهي :الصندوق
الخاص بتغري املناخ ،وصندوق أقل البلدان منوا وصندوق التكيف .وباإلضافة إىل ذلك ،اتفق املؤمتر السادس عرش لألطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية عىل إنشاء صندوق جديد هو صندوق املناخ األخرض الذي ’’سيدعم املشاريع والربامج والسياسات وغريها من األنشطة
يف البلدان النامية األطراف باستخدام نوافذ التمويل املواضيعي‘‘) .(UNFCCC, 2011ومن مصادر التمويل املتعدد األطراف الرئيسية،
صندوق االستثامر يف مجال املناخ الذي أنشأه البنك الدويل ومصارف إمنائية متعددة األطراف أخرى .ويوفر تحليل هذه املجموعة الفرعية
الخاصة من مصادر التمويل املتعدد األطراف دروسا قيمة وتوجيها بشأن تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف توسيع مجموعة مصادر
التمويل.

ضمان اإلنصاف بني اجلنسني في التمويل املتعلق بتغير املناخ
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وباإلضافة إىل معايري أخرى لتمويل األنشطة املتعلقة باملناخ )من قبيل أن تكون األموال كافية لتمويل احتياجات التكيف والتخفيف،
إضافة إىل املساعدة اإلمنائية الرسمية ،وأن تكون مالمئة فيام يتعلق باملسؤولية عن األسباب ،وأن تكون قابلة للتوقع فيام يتعلق بالتخطيط
الطويل األجل( ،تنص املادة  11من االتفاقية عىل أن تكون الصناديق الخاضعة لها عادلة ومستندة إىل مبدأ االتفاقية القائل ‘‘باملسؤولية
املشرتكة لكنها مسؤولية متباينة حسب قدرة كل طرف’’.

ً
منوا والصندوق اخلاص بتغير املناخ
صندوق أقل البلدان

يركز أساسا كل من صندوق أقل البلدان منوا ً والصندوق الخاص بتغري املناخ عىل توفري منافع محلية ويستهدف مشاريع لها أهداف إمنائية
واضحة ،من قبيل األمن الغذايئ وتوفري فرص الحصول عىل مياه الرشب والري ،والوقاية من الكوارث ومكافحة انتشار األمراض املتصلة بتغري
املناخ .ويدعم صندوق أقل البلدان منوا ً إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف التي تحدد احتياجات التكيف العاجلة واآلنية ألقل البلدان
منوا) . (UNDP, 2011aأما الصندوق الخاص بتغري املناخ فيعالج مسائل من قبيل جهود االستجابة من أجل التكيف الطويل األجل ،ونقل
التكنولوجيا والتنويع االقتصادي الذي تحدده برنامج العمل الوطنية للتكيف )يف أقل البلدان منوا( أو االسرتاتيجيات الوطنية لالتصاالت املتعلقة
بتغري املناخ )يف غري بلدان املرفق األول(.
ويتقاسم الصندوقان بعض أوجه الشبه ،مبا فيها نشأتهام وإدارتهام وهيكلهام التشغييل ،واعتامدهام عىل الهبات  -وإن كان من املتوقع
أن يجمعا معا موارد إضافية كبرية من املصادر الثنائية واملتعددة األطراف ،مبا فيها من البلدان املستفيدة .ويختلفان يف املجاالت املدعومة
ويف املستفيدين املستهدفني :فصندوق أقل البلدان منوا ً ال يوفر التمويل إال ألقل البلدان منوا؛ أما الصندوق الخاص بتغري املناخ فمفتوح يف
وجه جميع البلدان غري بلدان املرفق األول.
وتكتيس املشاريع والربامج التي ميولها الصندوقان
أهمية حاسمة يف الرفاه االجتامعي للمرأة والرجل .ومن
املهم للغاية بالتايل الحرص عىل مراعاة أولويات وشواغل
كل من املرأة والرجل يف اإلطارين التشغيليني للصندوقني.
وبحلول نهاية عام  ،2010اتخذ مرفق البيئة العاملية
)الذي يدير الصندوقني( خطوات واضحة نحو إشاعة
وتعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية يف برامجه بصفة
عامة ويف برامج الصندوقني بصفة خاصة .ويتضمن
’اإلطار املستكمل لإلدارة القامئة عىل النتائج‘ املتعلق
بالصندوقني ،والذي اعتمد يف اجتامع مجلس مرفق البيئة
العاملية املعقود يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2010مؤرشات
تم تبويبها مؤخرا حسب نوع الجنس).(GEF, 2010c
وباإلضافة إىل ذلك ،تنص ’اسرتاتيجية الربمجة املنقحة لعام
 ‘2010الخاصة بالصندوقني عىل أن يقوم الصندوقان )(1
بتشجيع الوكاالت املنفذة عىل إجراء تحليالت جنسانية؛
) (2واشرتاط إجراء تحليالت لجوانب الضعف ملراعاة االعتبارات الجنسانية؛ ) (3و إدراج االعتبارات الجنسانية حسب االقتضاء يف كل أطر النتائج
ويف التوجيه التشغييل املستكمل). (GEF, 2010c
ويف معرض إشادته بهذه االسرتاتيجية املنقحة ،وافق مجلس مرفق البيئة العاملية يف أيار/مايو  2011عىل سياسة جديدة للمرفق
بشأن تعميم مراعاة املنظور الجنساين بهدف تحقيق املساواة بني الجنسني يف إطار عمليات املرفق ) .(GEF, 2011وحسبام تربزه
اسرتاتيجية الربمجة املنقحة ،سيستفيد الصندوقان من هذه السياسة ألنها وضعت ’’توجيها تشغيليا محددا لتعزيز التحليل االجتامعي
االقتصادي والجنساين وتحديد املؤرشات املالمئة‘‘ ،التي سيهتدى بها ’’يف تصميم املشاريع وتصبح جزءا من رشوطه ومن معايري استعراض
املشاريع‘‘) .(GEF, 2011كام أن مناذج املصادقة الجديدة ومعايري االستعراض املستحدثة للصندوقني تؤكد ’’تأكيدا قويا عىل قضايا
املساواة بني الجنسني‘‘) ، (GEF, 2010aمام يعكس تقدما نحو إدراج منظور جنساين يف الصندوقني معا.
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صندوق التكيف
أنشئ صندوق التكيف لتمويل مشاريع وبرامج التكيف يف البلدان النامية الشديدة التعرض لآلثار السلبية لتغري املناخ .وقد بدأ تشغيل الصندوق يف
عام ،2010وميول برضيبة قدرها  2يف املائة تفرض عىل مبيعات شهادات إثبات خفض االنبعاثات التي يتم إصدارها عن طريق آلية التنمية النظيفة
كام ميول مبساهامت إضافية من املانحني .ومثة جانب رئييس يف صندوق التكيف يتمثل يف أنه مبجرد اعتامد كيان وطني مسؤول عن التنفيذ ،ميكن
لهذا الكيان أن يحصل مبارشة عىل متويل  -بدل املرور عرب كيان متعدد األطراف مسؤول عن التنفيذ من قبيل وكالة لألمم املتحدة أو البنك الدويل.
وعىل غرار ما عليه أمر اآلليات األخرى للتمويل املتعلق بتغري املناخ ،مل يبدأ صندوق التكيف إال مؤخرا يف توثيق االعتبار الجنساين
كموضوع متخلل لكل األنشطة .واتخذت خطوة أوىل يف استعراض عام ’ 2011للسياسات التشغيلية واملبادي التوجيهية‘ للصندوق ،عندما
نقحت مناذج املبادئ التوجيهية لتوثيق االعتبارات الجنسانية )انظر اإلطار  .(5ولنئ كانت هذه خطوة هامة ،فإن سيكون من املهم للغاية
الحرص عىل أن يتم تناول االعتبارات الجنسانية تناوال مفيدا يف وضع وتنفيذ مشاريع صندوق التكيف وبرامجه.
ولنئ كانت هذه الصناديق متثل مصدرا مهام للتمويل يف مجال املناخ يف البلدان النامية ،فإن التمويل املتعدد األطراف املتعلق بتغري
املناخ يتدفق بتزايد خارج إطار االتفاقية اإلطارية ،مبا يف ذلك عن طريق البنك الدويل وشتى املصارف اإلمنائية اإلقليمية .وما فتئ البنك
الدويل بصفة خاصة يقوم بدور متزايد األهمية يف التمويل املتعلق بتغري املناخ يف السنوات األخرية .فبتوفريه التمويل املبارش لجهود
التكيف والتخفيف ،يقوم بدور الوكالة القامئة بالتنفيذ نيابة عن مرفق البيئة العاملية ،ويستضيف الوحدة اإلدارية لصناديق االستثامر يف
مجال املناخ ،وهو الويص عىل صندوق التكيف )إذ يحوز األموال ويديرها ويرصفها( .كام يشارك البنك الدويل يف قطاع الطاقة حيث يقوم
بتقديم قروض وتوظيف أموال يف مشاريع الطاقة.
ويشارك البنك الدويل أيضا يف تطوير سوق الكربون واالتجار بالكربون وقد أنشأ عدة صناديق للكربون .ويقدم العديد من هذه
الصناديق مزيجا من التمويل القائم عىل املنح والقروض برشوط ميرسة ،مام قد يفيض إىل زيادة يف التزامات خدمة الدين يف البلدان
النامية .وقد تؤدي هذه املديونية واستيعاب الدفق الحايل للمساعدة اإلمنائية الرسمية إىل مزاحمة اإلنفاق عىل تدخالت التنمية االجتامعية
واملساواة بني الجنسني ،يف بعض السياقات.
وقد أدرجت أيضا يف النظام التموييل العاملي املتعلق بتغري املناخ املصارف اإلمنائية اإلقليمية من قبيل املرصفني اإلمنائيني األفريقي
واآلسيوي ومرصف التنمية للبلدان األمريكية .وكلها وكاالت قامئة بالتنفيذ ملرفق البيئة العاملية ،وكلها من رشكاء البنك الدويل يف صناديق
االستثامر يف مجال املناخ .وما فتئت الجهات املانحة توجه باطراد األموال مبارشة إىل هذه املصارف التي تضع نهجا خاصة بها لتمويل

اإلطار  :5املعايير اجلنسانية ’للسياسات التشغيلية واملبادي التوجيهية‘ لصندوق التكيف
 تطرح معايري استعراض املشاريع والربامج األسئلة التالية:
 yهل يوفر املرشوع/الربنامج منافع اقتصادية واجتامعية وبيئية ،باإلشارة تحديدا إىل أشد املجتمعات املحلية ضعفا ،مبا يف ذلك االعتبارات الجنسانية؟
 yهل األهداف واملؤرشات ذات الصلة مبوبة حسب نوع الجنس؟
 ويطلب منوذج مقرتحات املشاريع/الربامج إىل الدول ما ييل:
 yالرجاء وصف الكيفية التي يوفر بها املرشوع/الربنامج منافع اقتصادية واجتامعية وبيئية ،باإلشارة تحديدا إىل أشد املجتمعات املحلية ضعفا ،والفئات داخل
املجتمعات املحلية ،مبا يف ذلك االعتبارات الجنسانية؟
 yالرجاء وصف ما اضطلع به خالل إعداد املرشوع من عملية استشارية ،مبا يف ذلك قامئة أصحاب املصلحة الذين تم استشارتهم ،مع اإلشارة تحديدا إىل الفئات
الضعيفة ،مبا يف ذلك االعتبارات الجنسانية.
 أما تعليامت إعداد طلب متويل مرشوع أو برنامج من صندوق التكيف فتطلب يف توجيهاتها إىل البلدان املستفيدة من الربنامج ما ييل:
 yإيراد قامئة بأصحاب املصلحة الذين متت استشارتهم ،مبا يف ذلك املجتمعات املحلية الضعيفة ،مع إدراج االعتبارات الجنسانية ،وأساليب االستشارة.
 yتحديد الكيفية التي سيتم بها إرشاك الفئات املهمشة عادة ،من قبيل النساء ،يف املرشوع/الربنامج والكيفية التي سيستفدن بها.
 yإدراج ترتيبات الرصد والتقييم مبا فيها خطة الرصد والتقييم املميزنة واألهداف واملؤرشات املبوبة حسب نوع الجنس.
املصدرADAPTATION FUND BOARD, 2011 :
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اإلطار  :6برنامج املنح الصغيرة ملرفق البيئة العاملية
برنامج املنح الصغرية ملرفق البيئة العاملية هو برنامج ينفذه الربنامج اإلمنايئ ،وهو آلية إلنجاز مشاريع التنمية املستدامة عىل مستوى املجتمع املحيل .ويقدم برنامج املنح
الصغرية الذي أنشئ يف  2991منحا ملا يقارب  50 000مرشوع قائم عىل املجتمعات املحلية يف مجاالت التنوع البيولوجي ،والتكيف مع تغري املناخ وتخفيف آثاره ،وتدهور
الرتبة ،واملياه الدولية وامللوثات العضوية الثابتة ،مشجعا يف الوقت ذاته الحد من الفقر والتمكني .ويف مجال االهتامم املتعلق بتغري املناخ ،يشجع الربنامج استخدام
تكنولوجيات الطاقة املتجددة من قبيل تكنولوجيات الطاقة املائية الدقيقة وطاقة الرياح والكتلة األحيائية وبكترييا الفضالت والطاقة الشمسية؛ واعتامد مامرسات كفاءة
استخدام الطاقة عىل صعيد املجتمع املحيل؛ والنقل املستدام؛ وقدرة تحمل املناخ.
ويؤكد الربنامج يف هدفه املتعلق بتطوير القدرات عىل التواصل مع منظامت الشعوب األصلية واملنظامت النسائية .وقد منت عىل مدى السنني حافظة مشاريع الربنامج التي تركز عىل
النساء املمنوحات .ومن معايري اختيار مشاريع الربنامج مراعاة املساواة بني الجنسني ،ويشرتط الربنامج اإلرشاك الهادف للمرأة يف كل مراحل تصميم املشاريع وتنفيذها .كام أثر نجاح النهج
االبتكارية والتكنولوجيات الجديدة وكذا منو الحد األدىن املطلوب من املمنوحات عىل التخطيط اإلمنايئ الوطني وعىل سياسة تعزيز التدفقات املالية عىل املستوى الجامهريي.
ويظهر مرشوع مييك ألجهزة الطبخ الشمسية يف السنغال أثر الربنامج يف تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف املبادرات املتعلقة بتغري املناخ .فقد درب املرشوع املرأة عىل
استخدام وصيانة أجهزة الطبخ الشمسية باعتبارها بديال للحطب .ومل يهيئها هذا املرشوع الستخدام التكنولوجيا فحسب ،بل إنه عمل عىل الرتويج لها .كام بنى املرشوع
قدراتها عىل قيادة الجهود الرامية إىل منع إزالة األحراج وتدهور الرتبة .ونتيجة لذلك ،تم غرس  3 231شجرة من أشجار األحراج و 719شجرة مثمرة.
وجلب املرشوع منافع مبارشة ملا مجموعة  701نساء ومنافع غري مبارشة ملا مجموعه  1 007شخص .وباستخدام األفران الشمسية ،متكنت املرأة أيضا من زيادة دخلها
واكتساب مهارات األعامل التجارية وتحسني نوعية عيشها بتمتعها بظروف طبخ صحية ،مام يعمل عىل تفادي األمراض التنفسية يف املستقبل .ويف إطار رشاكة مع الحكومة،
تجري محاكاة هذا املرشوع يف مثانية مجتمعات محلية أخرى يف البلد ،وذلك بغرض توسيع نطاقه وطنيا.
ومن األمثلة األخرى مرشوع التدريب عىل الطاقة الشمسية الذي أجري يف إطار رشاكة مع كلية بريفوت يف الهند .فقد وفر هذا الربنامج التدريب ومعدات الطاقة الشمسية ملا
مجموعة  14امرأة من أفريقيا وآسيا ،كلهن أميات تقريبا .وتعلمت هؤالء النسوة كيف يصنعن ويركنب ويصنن نظم اإلنارة املنزلية العاملة بالطاقة الشمسية وأصبحن
مهندسات طاقة شمسية من منظمة بريفوت كوليدج  -فغرين حياة ما يزيد عىل 2 667أرسة يف أوىل القرى املكتفية ذاتيا واملعتمدة عىل الذات والعاملة بكهرباء الطاقة
الشمسية يف أفريقيا وآسيا .وقد اسرتعت هذه املشاريع انتباه مسؤولني رفيعي املستوى ،ومثة خطط لتوسيع نطاق هذه املبادرة.

اسرتاتيجيات ومشاريع وبرامج التكيف والتخفيف القامئة عىل خصوصيات مناطقها.
ويوظف مرصف التنمية اآلسيوي ،مثال ،مدخالت قامئة عىل املساواة بني الجنسني لتيسري تحقيق نتائج الحد من الفقر والتنمية البرشية
والنتائج البيئية .ومن شأن هذا النهج أن يثبت أن إدراج التحليالت واملنظورات واألدوات الجنسانية )من قبيل املراجعات الجنسانية
وتقييامت األثر الجنساين واملبادئ التوجيهية للعمل الجنساين( سيحقق نتائج إيجابية يف بلوغ األهداف املتعلقة بتغري املناخ.

صناديق االستثمار في مجال املناخ
تضم صناديق االستثامر يف مجال املناخ التي اشرتك يف إنشائها البنك الدويل واملصارف اإلمنائية اإلقليمية املتعددة األطراف ،أدوات استثامر
دولية صممت لتزويد البلدان النامية بتمويل مؤقت لدعم جهودها يف مجال التكيف والتخفيف .وتركز استثامرات الصندوق عىل كفاءة
استخدام الطاقة ،وناقالت الطاقة املنخفضة الكربون واملتجددة ،واالستثامرات الحرجية التجريبية والنهج الجديدة يف بناء القدرة عىل
تحمل املناخ يف البلدان الضعيفة .وقد أعلنت بلدان املرفق األول عن تربعات قاربت  6.5باليني دوالر ،يف ترشين األول/أكتوبر .2011
ويف الوقت الراهن ،تضم صناديق االستثامر يف مجال املناخ عنرصين رئيسيني هام :الصندوق االسرتاتيجي للمناخ وصندوق التكنولوجيا
النظيفة .وإذا كان معظم برامج صناديق االستثامر يف مجال املناخ مل تدرج االعتبارات الجنسانية بشكل هادف منذ البداية ،فإن الربنامج
اإلمنايئ ما فتئ يعمل مع لجان الصندوق االستئامين لصناديق االستثامر يف مجال املناخ ومع الوحدة اإلدارية منذ عام  2010إلبراز القضايا
الجنسانية والعمل عىل ضامن مراعاة هذه القضايا يف عمليات الصناديق  -وقد أحرز فعال تقدم ملموس يف هذا املجال.
وتشمل الربامج التي تشتغل يف إطار صناديق االستثامر يف مجال املناخ عنارص جنسانية بدرجات متباينة .ولنئ مل يدرج صندوق التكنولوجيا
النظيفة أي اعتبارات جنسانية يف أي من عملياته ،فإن قد يكون مثة تحرك نحو إدراج بعض املؤرشات املبوبة حسب نوع الجنس يف إطار
نتائجه .أما يف الصندوق االسرتاتيجي للمناخ ،فإن الربامج ترتاوح بني تلك التي تغيب فيها االعتبارات الجنسانية كام هو األمر يف ’اإلطار األسايس
للربنامج النموذجي ملواجهة تغري املناخ‘ وتلك الربامج التي تدرج بندا بشأن هذه االعتبارات كام هو األمر يف ’طرائق الربمجة واملبادئ التوجيهية
التشغيلية لتوسيع نطاق برنامج الطاقة املتجددة يف البلدان املنخفضة الدخل‘ ،حيث ينص ذلك البند عىل أن ’’تسعى االستثامرات إىل تعزيز
قدرة املرأة عىل أن تكون مشاركة نشطة يف القطاع االقتصادي وإىل تجنب إحداث آثار سلبية ترض باملرأة‘‘ ) .(CIF, 2010وبرصف النظر
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عن الرشوط التشغيلية ،ظلت لجان الصندوق االستئامين لصناديق
االستثامر يف مجال املناخ ولجانها الفرعية تسلم بأهمية االعتبارات
التمويل الثنائي
الجنسانية وتطلب باستمرار مراعاة األبعاد الجنسانية يف خطط
االستثامر ومقرتحات املشاريع.
وباإلضافة إىل عمليات التمويل املتعدد األطراف ،مثة شبكة من
أدوات التمويل الثنايئ املتعلق بتغري املناخ والوارد من الحكومات املانحة .فمعظم التمويل الثنايئ املتعلق باملناخ ( 85يف املائة تقريبا)
يأيت من املساعدة اإلمنائية الرسمية ويرد من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (Atteridge and Kehler Siebert et
 .)al, 2009والتمويل الثنايئ لتوفري التمويل املتعلق باملناخ للبلدان النامية متاح يف طائفة واسع من األدوات املالية ،من قبيل تسهيالت
ائتامنية (قروض أو قروض ميرسة) ،ودين ،وأسهم ،ومنح.
أما التدفقات اإلضافية لتمويل التكيف مع تغري املناخ وتخفيفه آثاره ،السيام إذا قدمت عن طريق املبادرات القطاعية املراعية
لالعتبارات الجنسانية لتنمية املجتمع املحيل ،فيمكن أن توفر املزيد من املوارد لتمكني املرأة واملجتمعات املحلية الفقرية من التحصني
املناخي للمساكن ومتكني األعامل التجارية من تطوير مصادر جديدة للدخل .وتعتمد العديد من البلدان النامية عىل التمويل الثنايئ يف
برامج التنمية والربامج املتعلقة باملناخ .فهذا الدعم املتعلق بامليزانية ميكن الحكومات الوطنية من تحسني تسهيل الربامج واملشاريع التي
تعزز قدرات الفقرية والفقري للتصدي للظواهر املناخية الشديدة.
ولألليات الثنائية مزايا وعيوب باملقارنة مع اآلليات املتعددة األطراف ،وميكنها أن ترسخ وتعزز األنشطة املتعددة األطراف يف آن واحد.
غري أن البعض يذهب إىل القول إن مؤسسات التمويل الثنايئ ،بخالف التمويل املتعدد األطراف ،متيل إىل ’’تصور التكيف يف منظوره الضيق،
حيث تركز أساسا عىل معالجة بعض اآلثار املبارشة لتغري املناخ بدل أن تركز عىل اإلجراءات التي تحد من الضعف البرشي و/أو ضعف النظام
الطبيعي أمام آثار تغري املناخ‘‘(Atteridge and Kehler Siebert
 .)et al, 2009وعندما يستبعد التمويل الثنايئ هذه املجاالت ،فإنه
من املستبعد أن يحقق آثاره القصوى أو أن يحمي حامية فعالة
املرأة والرجل من األرضار املقرتنة بالظواهر املناخية.
غري أنه ملا كان من املتوقع أن تستجيب اآلليات الثنائية
للمبادئ التوجيهية «إلعالن باريس املتعلق بفعالية املعونة‘‘
وتستويف رشوطه ،فإن التدفقات الثنائية (سواء من صناديق تغري
املناخ أو من املساعدة اإلمنائية التقليدية) يحتمل أن متلك زمامها
البلدان املستفيدة وأن تتوافق مع األولويات االجتامعية واإلمنائية
الوطنية .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه ملا كانت التدفقات الثنائية
متيل إىل إشاعة التكيف يف املساعدة اإلمنائية ،فإنها كثريا ما تكون
مصدرا للتمويل املبارش للتكيف.
ومن امليزات الرئيسية للتمويل الثنايئ أنه يوفر عىل األرجح
فرصا أكرث مرونة للحصول عىل األموال .ولذلك قد يكون التمويل
الثنايئ أكرث قابلية للتكييف واملواءمة يف االستجابة لالحتياجات
املحلية ،مبا يف ذلك التوعية الجنسانية .وعىل سبيل املثال ،ميكن
تصميم التمويل عىل مقاس احتياجات الفئات األشد ضعفا وتوجيهه نحو قطاعي األرس املعيشية واملجتمعات املحلية .وعالوة عىل ذلك ،ميكن
أن تكون بعض التمويالت الثنائية أكرث استجابة لالحتياجات املحلية مبا تتيحه لفئات املجتمع املدين من فرص الوصول املبارش إىل األموال ،بدل
اشرتاط أن تعمل تلك الفئات عن طريق وكالة وسيطة قامئة بالتنفيذ  -وإن كان من املهم مالحظة أن الصناديق املتعددة األطراف بدأت تتجه
نحو منوذج التمويل املبارش هي أيضا.3
 .3عىل سبيل املثال ،يتيح صندوق التكيف ملنظامت املجتمع املدين اعتامدها بصفتها كيانات وطنية قامئة بالتنفيذ؛ وتوفر الفرتة الخامسة للصندوق االستئامين ملرفق البيئة العاملية ( )5-FEGاعتامدات مخصصة للتمويل املبارش ومن املحتمل أن يدرج
صندوق املناخ األخرض آلية للتمويل املبارش.
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غري أن املساعدة الثنائية ،عىل غرار بعض املساعدة املتعددة األطراف ،قد تكون متقلبة من حيث أنها قصرية األجل وتتأثر بالدورات
السياسية يف البلدان املانحة .ومتيل مشاريعها إىل أن تكون صغرية الحجم ومعزولة )باملقارنة مع املشاريع التي يتم تجميعها واستخدامها
بصورة تعاونية بني شتى فئات املمولني( مام يؤدي إىل تفاقم طابع التخصيص الذي يسم التمويل الثنايئ .غري أن هذا النطاق الصغري هو
خاصية من الخصائص التي تكسب التمويل الثنايئ جاذبية بالنسبة للمشاريع التي تديرها املجتمعات املحلية والجامعات النسائية.
ومثة تحد آخر يتقاسمه التمويل الثنايئ مع بعض الجهود املتعددة األطراف ويتمثل يف أن الروابط الوثيقة القامئة بني التمويل الثنايئ
واملساعدة اإلمنائية قد تؤدي إىل متازج الصنفني معا يف مجرى املساعدة اإلمنائية الرسمية ،مام قد يعقد رشط إضافية التمويل .إذ قد يحول
املعونة إىل متويل متعلق بتغري املناخ يف وقت تشتد فيه الحاجة إىل اإلنفاق عىل مسائل تتعلق بالحد من الفقر أو املساواة بني الجنسني.
للحكومات الوطنية مجموعة من التدابري املالية تحت ترصفها ،من
التمويل الوطني
قبيل الحوافز الرضيبية واملنح واإلعانات واالستثامر العام ونظم
التأمني ،والتمويل برشوط ميرسة والتمويل املشرتك والقروض
املوجهة إىل برامج معينة ،وكلها تدابري تختلف أبعادها من حيث
اإلنصاف واالعتبار الجنساين .غري أن مصادر التمويل الوطنية قد تكون محدودة إىل حد ما ،ألن العديد من الحكومات يعمل يف ظل قيود
للميزانية تطبعها الشدة.
وميكن أن يكون التمويل الوطني ضيق النطاق ومتقلبا وغري قابل للتوقع .ويف العديد من الحاالت ،ينبغي النظر يف إمكانية مزجه
مبصادر متويل أكرب من التمويل املتعدد األطراف والتمويل الثنايئ املتعلقني بتغري املناخ لدعم تدخالت املساواة بني الجنسني غري املوجهة.
غري أن التمويل الوطني يف نهاية املطاف ،قد يكون أكرث تكيفا مع أغراض التوعية الجنسانية ،ألنه ال يتطلب القيام بعملية ضغط مكثف
لدى شتى مجموعات البلدان .وعالوة عىل ذلك ،فإن االلتزامات بضامن تعميم مراعاة املنظور الجنساين واملساواة بني الجنسني أكرث إلزاما
عىل الصعيد الوطني.
وللحد من الخيارات السياسية ذات العواقب غري املقصودة واملرضة باملرأة و/أو املعيقة لألهداف اإلمنائية ،يلزم الحرص عىل أن يدرج
املسؤولون عن صنع القرار عىل جميع املستويات الحكومية املنظورات الجنسانية يف كل العمليات واإلجراءات ،بطرق منها امليزنة املراعية
للمنظور الجنساين )انظر اإلطار .(7
وعىل سبيل املثال ،ميكن أن تحد بعض التدابري من العائدات الرضيبية أو تقيد امليزانيات اإلمنائية للحكومات .وقد تستجيب بعض
الحكومات بتخفيض اإلنفاق أو تحويل املوارد من برامج املساواة بني الجنسني والخدمات العامة األساسية أو بزيادة طائفة من املواد
الرضيبية أو فرض رضائب عىل مواد محددة .وهكذا فإن أي رضيبة أو حافز آخر قد يفيض إىل تقليل فرص االستفادة من الخدمات العامة
أو الخدمات املدعومة أو إىل زيادة يف تكلفة السلع املقرتنة بعمل الرعاية غري املأجور .وقد تؤدي هذه السياسات الرصيحة أو املضمرة
إىل تخفيض دخل املرأة املتاح لإلنفاق تخفيضا يفوق تخفيض دخل الرجل ،ويعزز أشكال التحيز الجنساين القامئة داخل النظام الرضيبي
للبلد و/أو يساهم يف املزيد من الفوارق الجنسانية وفوارق السلطة داخل األرس املعيشية ) .(UNDP, 2010وكبديل ،فإن إلغاء الرضيبة
أو إقرار إعفاء رضيبي جديد لقطاع أو كيانات تجارية تقوم بأنشطة محددة تسهم يف تدخالت املساواة بني الجنسني )من قبيل التدريب
املهني أو دعم التكنولوجيا ألنشطة املرأة( قد تكون له إسهامات إيجابية يف املساواة بني الجنسني ،رشيطة أال تغطى تكاليفه بالتضحية
بأبواب أخرى من ميزانية القطاعات االجتامعية .وباملثل ،فإن بعض أنواع اإلعانات أو إلغاء الرضائب التصاعدية عىل موارد من قبيل الغذاء
ميكن أن يسهم يف الحد من الفقر ويعالج الشواغل االجتامعية وشواغل املساواة بني الجنسني). (UNDP, 2011
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اإلطار  :7امليزنة املراعية للمنظور اجلنساني
تعمم امليزنة املراعية للمنظور الجنساين هذا املنظور يف عمليات امليزانية لتعزيز املساواة بني الجنسني وضامن وصول املوارد املالية إىل املرأة والرجل بالتساوي)African
 . (Institute for Economic Development and Planning and UNDP, 2010وهي رضورية ألنه عندما توضع سياسات وخطط مراعية للمنظور الجنساين ويتم إقرارها،
فإنها كثريا ما تخفق يف تحسني املساواة بني الجنسني أو يف متكني املرأة بسبب انعدام املوارد املخصصة الكافية .ولذلك فإن امليزنة املراعية للمنظور الجنساين تجلب قيمة مضافة
للميزانية يف ما تقوم به من وظائف التخصيص والتوزيع والتثبيت .وإضافة إىل ذلك ،فإن امليزنة املراعية للمنظور الجنساين بتمكينها واضعي السياسات واملخططني من القيام
مبشاورات واسعة النطاق بشأن امليزانية ،تسائل واضعي السياسات عن سياساتهم ،وتزيد من شفافية الحكم وتساعد عىل ضامن أن تعمل منافع السياسات والربامج عىل تعزيز
املساواة بني الجنسني وإحقاق حقوق املرأة.
وتنطوي امليزنة املراعية للمنظور الجنساين عىل تحديد التدخالت املطلوبة ملعالجة الفجوة بني الجنسني يف السياسات والخطط وامليزانيات الحكومية وتؤكد إعادة ترتيب
أولويات املوارد املالية داخل القطاعات بدل زيادة اإلنفاق العام .وكثريا ما تكون عملية متعددة املراتب تقيم ’’مدى مالءمة السياسات وكفاية مخصصات امليزانية ملعالجة
الطابع الخاص للتفاوت بني الجنسني يف بلد معني‘‘).(The World Bank, FAO and IFAD, 2009
وميكن أن تركز مبادرات امليزنة املراعية للمنظور الجنساين عىل قطاعات محددة أو عىل حسابات حكومية بأكملها ،وترشك فاعلني متعددين )من قبيل املسؤولني الحكوميني،
واملجتمع املدين ،والجامعات النسائية ،وخرباء الشؤون الجنسانية( .كام تشمل امليزنة املراعية للمنظور الجنساين األنشطة التي تضم العمل مع الحكومات لوضع تدابري تدرج
مبادئ املساواة بني الجنسني يف نظم إدارة املالية العامة ،وبناء قدرات موظفي التخطيط وامليزانية لوضع سياسات ونواتج للميزانية مراعية للمنظور الجنساين ،وتعقب ورصد
تنفيذ السياسات وتقديم الخدمات.
ومن املهم للغاية يف امليزنة املراعية للمنظور الجنساين اإلقرار بأنه اعتبارا الختالف أوضاع واحتياجات املرأة والرجل ،فإن تقسيم امليزانية مناصفة بني الجنسني ليس بالرضورة
أمرا عادال .وعىل سبيل املثال ،للمرأة يف قطاع الصحة شواغل إضافية تتعلق بالصحة اإلنجابية  -مام يتطلب مساعدة تفوق املساعدة املطلوبة للرجل .وإضافة إىل ذلك ،فإن
امليزنة املراعية للمنظور الجنساين التي تتسم بالفعالية ينبغي أن تركز ال عىل محتوى امليزانية فحسب ،بل وأيضا عىل عمليات امليزانية التي تستند إليها لضامن إرشاك كافة
األطراف ذات املصلحة )سواء داخل الدوائر الحكومية أو خارجها(.
ويجري الرتويج للميزنة املراعية للمنظور الجنساين يف العديد من البلدان وتبذل منظامت شتى منها الربنامج اإلمنايئ وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،جهودا ملساعدة املجتمع املدين
واملخططني واملسؤولني الحكوميني عىل تنفيذ امليزنة املراعية للمنظور الجنساين.
املصدرUNDP, 2011B :؛ املوقع الشبكي للميزنة املراعية للمنظور اجلنساني2011 ،؛ . THE WORLD BANK, FAO AND IFAD, 2009

اإلطار  :8التدخالت املوجهة والتدخالت غير املوجهة في مجال املساواة بني
اجلنسني
تشمل التدخالت املوجهة يف مجال املساواة بني الجنسني برامج مكرسة لتحسني النواتج بالنسبة للفتاة واملرأة وأنشطة تعميم مراعاة املنظور الجنساين من قبيل التدريب
الجنساين وتحديد جهات التنسيق داخل الوزارات القطاعية .وقد يرسي هذا عىل العديد من القطاعات ،مبا فيها التعليم ،والصحة ،والتنمية الريفية ،وإعادة تأهيل األحياء
الفقرية ،وقطاعات املياه ،والرصف الصحي ،والطاقة.
أما التدخالت غري املوجهة يف مجال املساواة بني الجنسني فهي أنشطة ترمي إىل تحسني التنمية االجتامعية ،لكن لها أثرا عميام يشمل املساواة بني الجنسني .فاملشاريع والربامج
يف هذه املجاالت ستعمل عىل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف مجملها ،يف الوقت الذي تتآزر فيه جهودها من أجل تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة .وقد تشمل
هذه األنشطة شق الطرق الفرعية وطرق املناطق الريفية ،وبناء املستوصفات وتوفري خدمات املياه.
املصدر :استنادا إلىUN MILLENNIUM TASK FORCE AND GROWN ET AL 2006 :
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نوع اجلنس وآليات القطاع اخلاص للتمويل
املتعلق بتغير املناخ

تشكل استثامرات القطاع الخاص  86يف املائة من االستثامرات والتدفقات املالية العاملية ) (Murray Ward et al., 2008وما يزيد عىل
 80يف املائة من األنشطة املتعلقة بتغيري املناخ يف مجاالت تكنولوجيا الطاقة النظيفة والطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة )UN-
 .(FCCC, 2007ويف البلدان النامية ،تذهب التقديرات إىل أن متويل القطاع الخاص يفوق املقدار الذي توفره املصادر العامة مبا يقارب
ثالثة مرات) . (Climate Policy Initiative, 2011غري أن أغلبية هذا التمويل موجه نحو مبادرة التخفيف يف االقتصادات الصاعدة
الكربى؛ وال يزال القطاع الخاص ال يقوم بدور كبري يف االقتصادات الصغرى ،أو يف متويل تدابري التكيف)HPICA, 2009; Climate Policy
 . (Initiative, 2011ومثة بالتايل حاجة إىل زيادة استثامرات وفرص القطاع الخاص داخل أقل البلدان منوا ً وغريها من االقتصادات النامية
 وألغراض التكيف.وتتسم طبيعة مشاركة القطاع الخاص يف التمويل املتعلق بتغري املناخ ونطاق تلك املشاركة وتشكيلها واتجاهها بالتعقيد والدينامية
وتحدث عىل مستويات متعددة .ومثة فاعلون يقومون باستثامرات مبارشة طويلة األجل باألسهم والدين يف األصول املادية أو يف األنشطة
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إن أغلبية متويل القطاع الخاص موجه
نحو مبادرات التخفيف يف االقتصادات
الصاعدة الكربى؛ وال يزال القطاع
الخاص ال يقوم بدور كبري يف االقتصادات
الصغرى ،أو يف متويل تدابري التكيف.

املتعلقة بتغري املناخ ،من قبيل تطوير وإنتاج مصادر
الطاقة البديلة والفعالة .وباإلضافة إىل ذلك ،يستثمر
بعض الفاعلني يف تكنولوجيات املضاربة من قبيل حبس
الكربون وتخزينه.
وعىل غرار األسواق األخرى ،تشمل أنشطة متويل
التكيف والتخفيف االستثامر يف هياكل أساسية جديدة
وعمليات دمج ومتلك مع رشكات قامئة والتمويل
باستثامر أموال شخصية أو متويل رأس املال املجازفة.
وتحدث هذه التدفقات املالية واالستثامرية داخل
الحدود وعربها .وتشمل طائفة الفاعلني يف سوق التمويل املتعلق بتغري املناخ املرافق العامة ،ومصارف االستثامر ورشكات التأمني وتجار
السندات ،والصناديق التحوطية وصناديق الكربون ،ومبادالت تجارة االنبعاثات واألفراد .كام تقوم املنظامت غري الربحية ومنظامت
املجتمع املدين واملؤسسات الخريية بأدوار نشيطة بصفتها وكاالت تجميع ووكاالت خربة استشارية ووكاالت تجارية.
وتقوم القيود والفجوات الجنسانية بأدوار حاسمة يف التأثري عىل مشاركة املرأة يف األسواق املالية ،مبا فيها أسواق الكربون؛ وتتطلب
املشاركة الفعالة الفهم السليم وحرية القيام مبعامالت ،وهام أمران تفتقر إليهام املرأة .فالوصول إىل رأس املال واملوارد االقتصادية األخرى
والتحكم فيها يقيدان كثريا توسيع املشاركة.
ولألسف ،فإن التصنيف الجنساين وتباين فرص الحصول عىل املوارد املادية وغري املادية يؤثر عىل إمكانيات املرأة وقدرتها عىل الدخول
إىل السوق والخروج منه .ويتسم سوق القطاع الخاص للتمويل املتعلق بتغري املناخ بنفس الديناميات الجنسانية التي تطبع األسواق املالية
التقليدية :فنقص متثيل املرأة وارتفاع درجة التحيز واالختالل الجنسانيني يكبحان مشاركتها الكاملة .كام أن الفاعلني ذوي الخربة املالية
واالرتباط التاريخي بامليدان البيئي  -وهم رجال عادة  -كانوا هم املشاركون األوائل يف االتجار باملنتجات املالية املبتكرة )من قبيل أرصدة
الكربون( .فالدخول املبكر والتجربة والخربة بشؤون األسواق تخول لهؤالء الفاعلني عادة طائفة من املزايا باملقارنة مع الوافدين الجدد.
وتواجه املرأة أيضا تحديات يف الوصول إىل االئتامن .ومن أسباب ذلك ربط املقرضني لرجحان احتامل عدم الوفاء بالدين بصغار املنتجني
)والكثري منهم نساء( ،وارتفاع التكاليف اإلدارية لتقديم واسرتجاع القروض الصغرية )املقدمة يف الغالب للمرأة بسبب الحجم االعتيادي ألنشطتها
االقتصادية( ،واالختالالت الجنسانية يف تدفق املعلومات بشأن أسواق االئتامن وافتقار املرأة عموما للضامن .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن العديد من
املؤسسات املالية ،حتى بالنسبة لنفس النشاط أو الغرض ،تقدم للمرأة عادة قروضا أصغر قيمة من القروض التي تقدمها للرجل)The World
 . (Bank, FAO and IFAD, 2009وكثريا ما تجتمع هذه العوامل لتقيص املرأة من أسواق االئتامن القامئة أو لتزاحمها فيها.
وميارس التمييز أيضا ضد املرأة ألن مؤسسات االئتامن متيل إىل افرتاض أن املرأة تقرتض ألغراض استهالكية وبالتايل فإن من املحتمل أن تجد
صعوبة يف سداد الدين ) .(van Staveren, 2002لكن السلع االستهالكية الظاهرية للمرأة كثريا ما تخدم أغراضا مزدوجة وتتحول يف الغالب
إىل سلع إنتاجية تدر دخال عىل االقتصاد غري الرسمي واقتصاد األرس املعيشية ) .(Baden, 1996وعىل سبيل املثال ،كثريا ما تستخدم املرأة
ثالجات منزلية لتربيد املرشوبات وعصري الفواكه ،وإنتاج وبيع الثلج ،ومرافق التخزين إما يف األنشطة الخاصة بها أو يف نظام يقوم عىل دفع
رسوم مقابل الخدمات املقدمة يف الحي .كام ميكن أن تستخدم املرأة األفران وغريها من املعدات إلعداد األطعمة وبيعها .فهذه األنشطة التي
ترتكز عىل تحويل األجهزة املنزلية إىل سلع إنتاجية حسب الطلب تصبح أكرث أهمية خالل أوقات األزمات.
ونتيجة الرتفاع التكاليف وأعطاب السوق املتكررة ،قد تزيد األسواق املالية فعال أو تفاقم من الفجوة القامئة بني الرجل واملرأة يف رشوط
الحصول عىل املوارد املادية وغريها من املوارد يف االقتصاد .وعىل سبيل املثال ،تالحظ مؤسسة التمويل الدولية ) (2006أن  48يف املائة من
أرباب العمل يف كينيا هم نساء ،رغم أنهن ال يحزن إال  7يف املائة من االئتامن الرسمي وال ميلكن إال  1يف املائة من األرض .كام متلك املرأة
يف نيجرييا  25إىل  30يف املائة من األعامل التجارية املسجلة ،لكنها ال تحصل إال عىل 10إىل  15يف املائة من االئتامن املرصيف .ويف أوغندا،
متلك املرأة  39يف املائة من األعامل التجارية ذات الرتاخيص املسجلة ،لكنها ال تتلقى إال  9يف املائة من ائتامن املصارف التجارية )IFC,
 .(2006bولهذا الوضع آثار خطرية عىل قدرة املرأة عىل املشاركة يف ميدان التمويل املتعلق باملناخ أو الرشوع يف مبادرة ترمي إىل التصدي
لتغري املناخ أو توسيع نطاق تلك املبادرات.
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سوق الكربون

لقد أدى وضع أهداف للحد من االنبعاثات واالتجار باالنبعاثات
مبوجب بروتوكول كيوتو إىل ظهور الكربون كسلعة جديدة ميكن
االتجار بها دوليا .ويتمثل سوق الكربون يف رشاء وبيع رخص
انبعاثات غازات الدفيئـة ،وأرصدة الكربون ومعاوضات االنبعاثات
لتمكني البلدان والرشكات واألفراد من الوفاء بالتزاماتهم الطوعية

أو املطلوبة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.
ويف الوقت الراهن ،يستخدم سوق الكربون نوعني من أدوات التجارة هام :أرصدة معاوضة الكربون ورخص الكربون .فأرصدة معاوضة
الكربون تستمد من املشاريع التي تخفض غازات الدفيئة أو تتفاداها أو تحبسها .ويتم إحداث رخص الكربون بأطر تنظيمية وتوزع
للسامح بإطالق غازات الدفيئة برشوط معينة .ويتم تبادل هذه األدوات يف سوق الكربون بعمالت مختلفة ،من قبيل ’’وحدات الكميات
املخصصة‘‘ ،و’’شهادات إثبات خفض االنبعاثات‘‘ ،و’’وحدات تخفيض االنبعاثات‘‘ )انظر املرفق  2لالطالع عىل مناقشة أوسع للكيفية
التي تعمل بها تجارة الكربون(.

نوع اجلنس وأسواق الكربون
من زاوية املساواة بني الجنسني ،يقدم متويل الكربون القائم عىل آليات السوق فرصا وينطوي عىل مخاطر .وتتمثل الفرص يف قدرة
املشاركني يف السوق عىل أن يوفروا مبرونة رأس املال والتكنولوجيا للمشاريع الصغرية التي تتوالها املرأة عادة .فالعديد من هذه املشاريع
تتجاهلها حاليا آليات التمويل التي تركز عىل املبادرات الكبرية.
وتكمن التحديات يف التحيز الجنساين والتمييز املتأصلني يف القطاع املايل العاملي .وعىل غرار األسواق الكبرية للتمويل املتعلق بتغري
املناخ ،يكون متثيل املرأة ناقصا يف مجال متويل الكربون سواء يف فئة الباعة أو املشرتين أو املستثمرين .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن التمييز
العام يف فرص الوصول إىل االئتامن وغريه من املوارد كثريا ما تضطر معه املرأة إىل مامرسة أنشطة صغرية النطاق ،مام يكبح قدرتها عىل
الرشوع يف أنشطة اقتصادية رئيسية أو توسيع نطاقها .ومثة عىل األقل تحديان محددان بسوق الكربون.
أوال ،إن سوق الكربون صغري نسبيا ومتقلب ومعقد ومفكك ) .(UNEP, 2008ومبا أن أسواق الكربون تتطور برسعة ،فإن التحليل
املايل كثريا ما يتخلف عن تناول التطورات الجديدة يف آلياتها والتغيريات التي تحدث يف دينامياتها .وبسبب قلة املعلومات هذه يتعذر
عىل الفاعلني يف السوق  -أي مديرو الصناديق ،والقامئون عىل املشاريع ،ومشرتو أرصدة الكربون وبائعوها  -أن ينسقوا معامالتهم بكفاءة

اإلطار  :9الشروط الرئيسية لسوق الكربون
رصيد الكربون :رخصة تسمح لحاملها بإصدار وحدة من ثاين أكسيد الكربون.
سوق الكربون :نظام تجاري لرشاء وبيع وحدات أرصدة تخفيض انبعاثات غازات الدفيئـة.
معاوضة الكربون :يسمح للمشرتين بتحييد ثاين أكسيد الكربون الناتج عن أعاملهم التجارية وأنشطتهم اليومية  -أي بصمتهم الكربونية  -بدعم جملة من مبادرات تخفيض
االنبعاثات تقوم بها مشاريع خارجية.
رضيبة الكربون  :هي رضيبة عىل انبعاث ثاين أكسيد الكربون.
تعيني الحد األقىص واالتجار :نظام تحدد مبقتضاه الحكومة حدا إجامليا لالنبعاثات )الحد األٌقىص( وتصدر للرشكات رخصا ميكن االتجار بها تسمح لها بإطالق قدر محدد من
غازات الدفيئة .وميكن للرشكات التي تتجاوز القدر املرخص به أن تبيع )تتجر بـ( هذه الرخص.
معادل ثاين أكسيد الكربون :هو وحدة قياس غازات الدفيئة.
االتجار باالنبعاثات (أو االتجار بالكربون) :نهج قائم عىل السوق يتبع لتحقيق أهداف بيئة تسمح ألولئك الذين يخفضون انبعاثات غازات الدفيئـة إىل ما دون ما هو مطلوب
ببيع التخفيضات الفائضة إىل طرف ميكنه أن يستخدمها ملعاوضة انبعاثات كانت ستزيد عىل مستويات االنبعاثات املرخص بها )وهذه املستويات ميكن أن تكون رشوط امتثال
مفروضة أو حدودا يلتزم بها طوعيا( .وبصفة عامة ،ميكن أن يتم االتجار عىل مستوى الرشكة أو املستوى املحيل أو املستوى الدويل .ومبوجب بروتوكول كيوتو ،ميكن للبلدان
التي وفرت وحدات انبعاثات )أي انبعاثات مرخص بها لكنها مل تستعمل( أن تبيع هذه الطاقة الزائدة إىل بلدان تجاوزت الهدف املحدد لها.
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وفعالية .وهكذا ،فإن ديناميات السوق وطابعها املبتكر تطرح تحديات حتى عىل الفاعلني املحنكني ،وبالتايل فإنها تشكل عقبات كأداء يف
وجه الوافدين الجدد .وملا كانت األوضاع التفاوضية للفاعلني والفرص املتاحة لهم تتأثر بعوامل من قبيل القدرة عىل االستجابة الرسيعة
لرشوط السوق وفرصها ،وتفاوت املعلومات ،ومستويات الرسملة ،واتساع شبكات الخدمات املالية املرتابطة ،فإن الجامعات النسائية
ستكون يف وضع مجحف باملقارنة مع املستثمرين املؤسسيني الكبار واألكرث حنكة.
ثانيا ،مثة درجة عالية من الغموض واملخاطر السياسية وقلة الشفافية بشأن التسعري والتحقق من معاوضات الكربون .ومن املخاطر
السياسية الرئيسية قصور الرتتيبات املؤسسية والغموض الذي يحوم حول القضايا الرئيسية يف مفاوضات أمانة االتفاقية اإلطارية ويف
الترشيعات املحلية واملآزق التي يحتمل أن تواجهها .فهذه عوامل مرتابطة  -وال يزال مثة جدل بشأن مسائل من قبيل آليات املزايدة
وتحديد الحد األقىص واالتجار وإصالح اآلليات القامئة .ويختلف هذا األمر نوعيا عن أسواق السلع التقليدية املستقرة مام يثني املستثمرين
من ذوي القدرة الضعيفة عىل تحمل املخاطر عن املشاركة.
ولنئ كانت هذه التحديات غري محددة بجنس معني ،فإن لها تداعيات جنسانية دقيقة ناجمة عن الفوارق التاريخية التي ميكن أن تعمل يف
غري صالح املرأة .والعامل الرئييس هو عدم إملام املرأة النسبي بالقطاع املايل وقلة خربتها به  -السيام وأن لهذا القطاع جوانب نخبوية.

املرأة املستثمرة
تركز ربات األعامل استثامراتهن عامليا يف قطاع الخدمات ) .(Marcucci, 2001غري أن مثة مداخل لتوسيع مشاركة النساء املقاوالت ،سواء
عن طريق املؤسسات اململوكة لهن كليا أو عن طريق مرشوعات مشرتكة مع كيانات أكرب ،أو رشكات أجنبية أو منظامت غري حكومية.
فإرشاك املرأة يف هذه القطاعات بطرق تحدث تغيريات نوعية ملموسة يف مجال املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة سيتطلب توفري متويل
كاف لنواة رأس املال ورسملة متواصلة إلتاحة الوصول إىل املستويات املطلوبة من التمكني والتوعية والتنمية والتواصل وتبادل املعارف.
وقد تكون آليات التمويل الحكومية أداة فعالة يف توظيف رأس املال من األسواق املالية للقطاع الخاص .وعالوة عىل ذلك ،ميكن أن تكون
اآلليات الحكومية حاضنات لصناديق الكربون التي تركز عىل النساء املستفيدات.
ولزيادة احتامل استفادة املرأة من أسواق الكربون ،من املهم استقطاب املستثمرات ،ألنهن ميلن إىل دعم األعامل التجارية التي تديرها
املرأة .وتالحظ دراسات البحوث أن للمستثمرات ’’قابلية أكرب لالستثامر يف مرشوعات مملوكة للمرأة ويولني عناية خاصة للمؤسسات
التجارية التي تديرها املرأة‘‘) .(Kauffman Foundation, 2006كام يسعى العديد من النساء املستثمرات برؤوس أموالهن الخاصة
)املورسات اللوايت يقدمن نواة رأس املال للرشوع يف عمل تجاري ،مقابل ملكية حصة من األسهم( إىل اقتناص فرص لتمويل األعامل
التجارية التي تديرها املرأة.
وعىل غرار االستنتاجات التي تفيد بأن متثيل املرأة ناقص يف األسواق املالية ،تشري األبحاث الجارية إىل أن متثيل املرأة ناقص يف فئة
املستثمرين .وعىل سبيل املثال ،متلك األمريكيات ’’ما يقارب نصف ثروة البلد لكنهن ال يشكلن سوى مثانية باملائة من املستثمرين برؤوس
أموال املجازفة‘‘) .(Kauffman Foundation, 2006ويذهب أحد الباحثني إىل القول إن’’زيادة عدد [املستثمرات برؤوس أموال املجازفة]
قد يكون طريقة منطقية لزيادة مجمل الدعم املايل
واإلرشادي للرشكات الجديدة‘‘ )املرجع نفسه(.
وهذا ما يؤكد رضورة التوعية والتواصل بشأن
أدوات التمويل املتعلقة بتغري املناخ املوجهة للمرأة
يف البلدان النامية والبلدان الصناعية .فبتوعية
املستثمرات وإخبارهن بشأن فرص وتحديات
االكتتاب يف منتجات تغري املناخ وما يتصل بها،
ميكنهن أن يصبحن مصادر مهمة لرأس املال األعامل
التجارية النسائية يف مجال التكيف والتخفيف مام
يعزز أيضا املساواة بني الجنسني .وقد يكون ذلك
مفيدا أيضا يف زيادة مكانة املرأة يف قطاع التمويل
املتعلق بالكربون.
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قامت ’’آلية التنمية النظيفة‘‘ )انظر اإلطار  (9و’’التنفيذ املشرتك‘‘
)وهو نظام قائم عىل املشاريع ينظم املبادالت بني البلدان
األليات املرنة ودور احلكومة
الصناعية واالقتصادات التي متر مبرحلة انتقالية( بدور حاسم
يف حفز األسواق عىل االتجار بالكربون ويشكالن ركيزتني لسوق
الكربون .وتشق هاتان اآلليتان مسالك واسعة للمشاركة املؤسسية
يف مجال التمويل املتعلق بتغري املناخ.
وتؤثر الحكومات أساسا عىل سوق الكربون بوضع املعايري واملراقبة والتنظيم .فبإمكان أطر السياسات العامة وآليات التمويل العام
الوطنية أن توظف وتوجه أنشطة القطاع الخاص لتسلك االتجاه املرغوب فيه يف مجال تغري املناخ .وميكن للحكومات أن تستخدم التدابري
املالية العامة لتحسني الفعالية الطويلة األجل للتمويل الخصويص وتضمن العدل واإلنصاف.
ويف إطار هذه األدوار ،ميكن للحكومات أن تعزز التمكني االقتصادي للمرأة عن طريق مزيج من آليات التمويل العام وأدوات السياسة
الوطنية التكميلية .وعىل سبيل املثال ،ميكن أن تستعمل الحكومات السياسة الجبائية لتعزيز متكني املرأة يف مجاالت مستهدفة .وميكن
توسيع نطاق هذه السياسات أو تضييقه ،وميكن أن يستفيد منها األفراد مبارشة )مثال ،إعفاء األموال التي تنفق عىل التعليم أو التدريب

اإلطار  :10آلية التنمية النظيفة
أنشئت آلية التنمية النظيفة مبوجب بروتوكول كيوتو ،وتتوخى تحقيق هدفني متالزمني هام :الحد من انبعاث الكربون وتعزيز التنمية املستدامة .وباعتبارها آلية قامئة عىل
السوق ،فإنها تسعى إىل إيجاد التمويل عن طريق االستثامر يف مشاريع تخفيض االنبعاثات يف البلدان النامية .وتحصل مشاريع آلية التنمية النظيفة التي يتم إنجازها بنجاح
عىل أرصدة تعرف باسم ’’شهادات إثبات خفض االنبعاثات‘‘ ميكن بيعها يف سوق الكربون.
وقد عملت اآللية عىل تخفيض التكاليف اإلجاملية لتخفيض االنبعاثات ،وذلك بقيامها بتحديد فرص فعالة من حيث التكلفة لتخفيض االنبعاثات ومتويل تلك الفرص .وارتفعت
االستثامرات يف املشاريع املسجلة لآللية إىل  74بليون دوالر يف عام ) .2010 (UNFCCC, 2011وبلغت قيمة املعامالت الرئيسية والثانوية لسوق اآللية ما يقارب  33بليون
دوالر ) (Capoor, 2009يف عام  ،8002وما يقارب  02بليون دوالر يف كل من عام ) 2009 (Kassoy, 2010و ) .2010 (The World Bank, 2011غري أن اآللية مل يحالفها
النجاح حتى اآلن يف تحقيق األهداف اإلمنائية وانتُقدت عىل نطاق واسع لكونها تعطي األولوية لتخفيض االنبعاثات عىل حساب التنمية املستدامة.
ومييل منارصو مشاريع اآللية حتى اآلن إىل الرتكيز عىل املبادرات الواسعة النطاق ،فال تتلقى الفقرية والفقري بالتايل إال القليل من املنافع املبارشة من مشاركتهام يف مشاريع
اآللية .وعىل سبيل املثال ،قام ألبوهر ) Alboher (2009باستعراض منتظم ملا مجموعه  1 548وثيقة مرشوع مسجل لدى املجلس التنفيذي لآللية حتى  31آذار/مارس .2009
واستنتج االستعراض أن أقلية ضئيلة ) 61يف املائة تقريبا( من هذه الوثائق هي وحدها التي ترد فيها إشارة إىل نوع الجنس أو إىل املرأة ،بل إن مجموعة أصغر )ال تتعدى  3يف
املائة( هي التي تورد إشارات إىل أن املرشوع سيعود بالنفع عىل املرأة  ،برصف النظر عن االستعامل العريض لكلمتي ’’نوع الجنس‘‘ و’’املرأة‘‘ يف وثيقة تصميم املرشوع.
وعالوة عىل ذلك ،فإنه نظرا لقلة البيانات املبوبة حسب نوع الجنس وغياب إجراءات للتحقق والرصد والتقييم ،صعب التأكد مام إذا كان أي مرشوع قد ساهم يف متكني املرأة.
ويف غياب أي رصد أو تقييامت يف عني املكان ،فإنه ال سبيل إىل معرفة الكيفية التي نفذت بها الجوانب الجنسانية من املرشوع.
غري أن لآللية مع ذلك قدرة هائلة عىل النهوض بأهداف التنمية املستدامة مبا فيها املساواة بني الجنسني  -السيام يف أنشطة املشاريع التي توفر طاقة نظيفة وفعالة وبكلفة
ميسورة ألجهزة الطبخ واإلنارة واألجهزة الكهربائية يف األرس املنزلية الريفية) . (GreenStream, 2010ومن وسائل موازنة عائدات مشاريع اآللية مع األهداف اإلمنائية أن تدرج
الحكومات املقاييس واملؤرشات الوطنية القامئة )سواء من حيث الحد من الفقر أو من حيث املساواة بني الجنسني( وتدابري االمتثال يف إجراءات املوافقة عىل مشاريع اآللية.
وعند قيام الحكومات بذلك ،ينبغي أن تدرج إدراجا كامال أولويات املساواة بني الجنسني والتوعية الجنسانية يف هذه العمليات ،وأن تحرص عىل أال تعمل املشاريع املستقبلية
فحسب عىل خدمة الغايات اإلمنائية يف إطار إنجازاتها العامة يف مجال التخفيف ،بل وأن تخدم تلك الغايات بطريقة تضمن تعميم االستفادة وعدم تأثر املرأة سلبا بالنتائج
غري املقصودة للمشاريع.
ولعل نهجني واسعي القاعدة ميكن أن يكونا مفيدين يف إدراج األهداف اإلمنائية يف آلية التنمية النظيفة وهام فرض الرضائب وتخصيص االعتامدات .فبعض الحكومات تدرس
إمكانية فرض رضيبة استدامة عىل املشاريع التي تجني عائدات كبرية لكنها ال تجلب إال القليل من املنافع اإلمنائية املستدامة .وميكن استخدام عائدات رضائب االستدامة
لالستثامر يف مشاريع تخدم األهداف اإلمنائية ومتكن املرأة داخل البلد املضيف ) .(Alboher, 2009وعىل سبيل املثال ،وضعت الصني خطة تفرض مبوجبها رضيبة عىل كل
عائدات ’’شهادات إثبات خفض االنبعاثات‘‘ ثم توجه إيرادتها إىل صندوق يعزز التنمية املستدامة ،ويعمل عىل توفري قروض ملطوري املشاريع وميول تدابري بناء قدرات آلية
التنمية النظيفة ) .(Abele, 2008; UNEP and Baker & McKenzie, 2009ويفرق هذا النظام بني املشاريع ذات املستويات العليا من املنافع اإلمنائية املستدامة واملشاريع
ذات املستويات الدنيا من تلك املنافع ،ويفرض رضيبة ترتاوح بني  2يف املائة و  56يف املائة ،تبعا لطبيعة املرشوع .وعىل نفس املنوال ،تضمن بعض البلدان املنافع اإلمنائية
املستدامة بتخصيص عائدات ’’شهادات إثبات خفض االنبعاثات‘‘ .وعىل سبيل املثال ،توجب جنوب أفريقيا عىل مشاريع آلية التنمية النظيفة التي تحقق ’’أرباحا عالية بصورة
غري متناسبة من إيرادات ’شهادات إثبات خفض االنبعاثات‘ أن تستثمر جزءا من العائدات يف تدابري إضافية للتنمية املستدامة قرب مكان املرشوع‘‘) .(Sieghart, 2008وبتوفر
قدر كاف من اإلرادة السياسية ،ميكن لهذه االستثامرات أن توفر مصدرا جديدا للتمويل من أجل النهوض باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.
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املهني( أو بصورة غري مبارشة )مثال ،إقرار خصم رضيبي لالستثامر يف األعامل التجارية اململوكة للمرأة( أو بطريقة ملتوية )مثال ،إقرار
حوافز رضيبية لدعم املساواة بني الجنسني يف القطاع الخاص أو مبادرات متكني املرأة( 4.وميكن للحكومات أيضا أن تدعم تدابري بناء
القدرات التي تعزز أنشطة األعامل الحرة لدى املرأة يف قطاعي التكيف والتخفيف.
إن إنشاء مرشوع ناجح وتنميته أو الولوج الفعال إىل أسواق الطاقة النظيفة يتطلب ما يكفي من نواة رأس املال .وال بد أن يكون رأس
املال كافيا لدعم االحتياجات العادية لألعامل التجارية ومتويل ما يلزم من تكنولوجيات وخربة تكميلية )من قبيل الخربة املستمرة يف
املضامني واإلجراءات( .وميكن للحكومات أن تحفز مشاركة املرأة بتقديم املساعدة التقنية ،وحفز الرشاكات بني الرشكات الكبرية والصغرية،
وتقديم قروض مدعومة ،وإحداث منح لتطوير املشاريع .وميكن أن تعمل هذه اإلجراءات أيضا عىل ضامن التدفق التدريجي واملتسق
لرأس املال طيلة مراحل منو األعامل التجارية.
وميكن أن تقوم الحكومات أيضا بدور فعال يف ضامن أن تعم املجتمع فوائد أسواق التمويل املتعلق بتغري املناخ .فإذا صممت اآلليات
املالية العامة تصميام سليام وزودت مبا يكفي من القدرات واألدوات ،فإنه ميكن أن توظف أدوات أسواق القطاع الخاص يف تحقيق فوائد
اجتامعية ضامنة يف الوقت ذاته نتائج عادلة .وميكن تشجيع هذه النتائج بأنظمة تضمن التقاسم املالئم لألعباء وتوجه أقساطا من هذه
العائدات إىل تدخالت املساواة بني الجنسني والربامج واملشاريع االجتامعية وبرامج ومشاريع الحد من الفقر .
ومع انتفاع األفراد والرشكات من معامالت سوق الكربون ،يتوقع أن يقوم بعض هؤالء املستفيدين بالتغيريات التكييفية والتخفيفية
الالزمة ملساكنهم الخاصة ،وأعاملهم التجارية وأمناطهم يف استهالك الطاقة .وستعزز هذه النفقات القدرة العامة للبلد عىل تحمل صدمات
تغري املناخ ،ومبا أن التمويل يتدفق من خارج البلد ،فإن النفقات ستخفف بعض العبء عن الحكومات يف توفري هذه الخدمات نفسها.
غري أن هؤالء الفاعلني وأعاملهم لن تسهم مبارشة يف الجوانب الحكومية للتكيف ،من قبيل إصالح الهياكل األساسية أو التحصني املناخي
لنظم الرعاية الصحية .وللعمل عىل متويل هذه االحتياجات ،ينبغي أن تدرس الحكومات جدوى فرض الرضائب محليا.
وتدر الرضائب املبارشة ،مثال ،إيرادات دخل متوقعة ميكن توجيهها إىل املشاريع التي تلبي احتياجات املجتمعات املحلية ،واملصالح العملية
واالسرتاتيجية للمرأة والرجل يف تلك املجتمعات املحلية .ومن املمكن أن تدعم عائدات رضيبة الكربون أو مزايدة الرخص خدمات املجتمع
املحيل بفعالية أكرب من االعتامد عىل سوق الكربون يف توليد أموال االستثامر لعمليات االستجابة لتغري املناخ .وبضامن تدفق ما ينجم عن ذلك
من إيرادات نحو التكيف ،فإن احتياجات التخفيف أو التنمية ستستلزم وجود إرادة والتزام سياسيني كافيني ،إذ سيؤدي تخفيف الضغط املايل
عىل الحسابات األخرى إىل إفساح املجال لهذه القطاعات يف امليزانية .غري أن فرض هذه الرضائب مع ذلك سيتعني أن يندرج يف إطار مجموعة
رضيبية شاملة تضمن أو تعوض أي أعباء تكاليف إضافية قد تثقل كاهل الفقراء واألرس املعيشية الفقرية واألعامل التجارية الصغرى والصغرية.
وميكن أن تشمل هذه املعاوضات العمل بإعفاءات رضيبية أو إصالح رضيبة القيمة املضافة مبا يخفض سعر السلع والخدمات األساسية التي
تستهلكها بصورة غري متناسبة املجتمعات املحلية الفقرية والنساء ).(UNDP, 2010
ولآلليات املالية العامة الحكومية أدوار واسعة وهامة ميكن أن تقوم بها يف حفز أسواق الكربون وضامن مشاركة املرأة عىل قدم املساواة
ومتتعها بفوائد تلك األسواق .وعىل سبيل املثال ،يف املناطق واملجتمعات املحلية التي تعاين من نقص يف الخدمات ،ميكن للحكومة أن تساعد يف
الرصف النقدي للتدفقات النقدية املستقبلية للمبيعات املسبقة ألرصدة الكربون ) .(UNEP, 2008bورغم أن األمر ال يخلو كليا من مخاطر )إذ
قد ال يكون مثة مشرتون؛ أو تفشل املرشوعات ألسباب أخرى( ،فإن هذا من شأنه أن يولد رأس املال األويل الرضوري ملرشوع هياكل أساسية.
وبتعديل رأس املال املوفر حسب القيمة املستقبلية ،ميكن للحكومة أن تسرتد كامل استثامرها أو تتلقى إمدادا ماليا جديدا.
وعىل نفس املنوال ،ميكن للحكومات ،عن طريق سياساتها الجبائية )من قبيل الخصم الرضيبي ألغراض التعليم والتدريب والبحث
والتطوير( أن تعمل عىل حفز االستثامرات يف برامج تعزز حقوق امللكية الفكرية للمرأة وفئات الشعوب األصلية وتدعم كذلك صقل
االبتكارات التكنولوجية للشعوب األصلية واملرأة والتعريف بها ونرشها .وميكن للحكومات أيضا أن تستخدم سياستها الرضيبية وسياسة
سوق العاملة لتشجع العاملة يف قطاع الطاقة النظيفة  -السيام لفائدة املرأة.
 .4للمزيد من املعلومات ،انظرUNDP, 2010c, ’Issues Brief: Gender Equality and Poverty Reduction: Taxation‘ :
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املوجز والتوصيات

مثة تداخل دينامييك جوهري بني املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وتغري املناخ .فنجاح جهود التكيف والتخفيف يرتبط بشكل حاسم
باملساواة بني الجنسني؛ وال ميكن أن يتحقق متكني املرأة ويدوم إال بحل تحديات تغري املناخ ،وال ميكن لجهود التكيف والتخفيف أن تبلغ
طاقتها القصوى دون إدراج الشواغل واألولويات الجنسانية .ولذلك ،فإنه ملا كان نظام التمويل املتعلق بتغري املناخ يسعى إىل تعزيز
املنافع العاملية ،فإنه ينبغي أيضا أن يراعي اآلثار الجنسانية ألنشطته وقراراته ،ويدرج أهداف املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،ويعزز
التنمية املستدامة وتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .كام ينبغي أن يعزز التمويل املتعلق بتغري املناخ االتجاهات اإليجابية نحو املساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة ويقلل إىل أدىن حد من اآلثار غري املقصودة التي تلحق حيفا باملرأة أو ترسخ الفوارق الهيكلية .وينبغي أيضا أن
يضمن االستفادة العادلة للمرأة والرجل يف القطاعني الرسمي وغري الرسمي وقطاع األرس املعيشية من االقتصاد.
ومن املهم أيضا أن يركز التمويل املتعلق بتغري املناخ عىل إحداث تحول يف سبل عيش املرأة والرجل ورفع مستواها لتشجيع التغيريات
السلوكية واملؤسسية والسياسية الرضورية والتي ال غنى عنها لتحقيق األهداف املتعلقة بتغري املناخ .ويوفر متويل التكيف والتخفيف
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من املهم أن يركز التمويل املتعلق
بتغري املناخ عىل إحداث تحول
يف سبل عيش املرأة والرجل ورفع
مستواها لتشجيع التغيريات السلوكية
واملؤسسية والسياسية الرضورية
والتي ال غنى عنها لتحقيق األهداف
املتعلقة بتغري املناخ.

فرصة لتعديل األدوار التقليدية للجنسني وتقسيم العمل
بينهام ومعالجة الفوارق القدمية العهد بني الجنسني .وسيعزز
االستثامر يف بناء قدرات تكيف املرأة التنمية بتعزيز وحامية
املنجزات الحالية وبتوطيد أدوار املرأة يف املجتمع .وميكن
لالستثامرات يف قدرات التخفيف أن ميكن املرأة من توسيع
مشاركها يف القطاعات التي يهمن عليها الذكور ويزيد من
سبل العيش التي ستستفيد من فرص التمويل الجديدة
املتعلقة بالكربون .فمنافع االستثامرات يف التكيف والتخفيف
ال تتداخل مع هذين املجالني فحسب ،بل إنها تعزز أيضا
قدرة املرأة ومشاركتها عرب كل رشائح املجتمع .وسيفيض ذلك
إىل عامل قوي اقتصاديا يقرتب من تحقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية ويستعد بصورة أفضل للتصدي آلثار تغري املناخ.
غري أن النظام الحايل للتمويل املتعلق بتغري املناخ ال يراعي بانتظام القضايا الجنسانية .بل إنه يعكس سامت طبعت الهيكل املايل
العاملي األوسع نطاقا؛ فقد أدت عملية صنع القرار التي تجمع بني تجاهل نوع الجنس و/أو التحيز للذكر إىل أمناط عامة من التصنيف
الجنساين واالختالالت الجنسانية يف توزيع التمويل ألحقت حيفا باملرأة  -والسيام املرأة الفقرية.
وملعالجة هذه االختالالت ،ينبغي أن يرتكز هيكل التمويل املتعلق بتغري املناخ عىل نفس املجموعة من املبادئ التي تقوم عليها
بيئة السياسة املتعلقة بتغري املناخ .وينبغي النظر يف مجموعتني واسعتني .فاألوىل تشمل مبادئ من قبيل الكفاية واإلضافية واملالءمة
واإلنصاف وإمكانية التنبؤ .وتنبثق هذه املبادئ من مواد االتفاقية اإلطارية وقد أكدتها ووسعتها قرارات مؤمترات األطراف .أما
املجموعة الثانية فتشمل العدالة التوزيعية والتصحيحية والجنسانية .5وتتعلق هذه املبادئ باألبعاد اإلمنائية واالجتامعية و الجنسانية
لتغري املناخ وتدعم سيناريوهات تدابري الدعم اإليجايب االستدراكية لفائدة الفئات التي تواجه حيفا تاريخيا مستمرا يف الوصول إىل
املوارد )مثال برامج مرصودة للمرأة(.
وسيتولد عن هاتني املجموعتني من املبادئ واجب إحداث آليات وإجراءات مالية تراعي احتياجات املرأة والرجل وما يواجهانه من
تحديات وقيود .وإذا جمعت مع املبادئ التي يستند إليها اإلطار املعياري لالتفاقية اإلطارية )مثال املسؤوليات املشرتكة واملتباينة ،واملبدأ
التحوطي ،والرتكيز عىل الفئات األشد ضعفا( ،فإنها ستوفر مجموعة شاملة من املبادئ الرضورية والكافية يف آن واحد لتحقيق نتائج
املساواة بني الجنسني عن طريق التمويل املتعلق باملناخ .وإذا عولج التمويل املتعلق بتغري املناخ معالجة سليمة ،فإنه سيخلق يف نهاية
املطاف فرصا ملعالجة الفوارق املاضية وتحسني األوضاع االقتصادية واالجتامعية للمرأة والفئات املحرومة تاريخيا.
يف الوقت الذي تعدل فيه الحكومات أطر السياسات العامة لدعم
اقتصاداتها أو قطاعاتها بغرض تغطية التكاليف املبارشة لتغري املناخ،
من أجل هيكل مراع لالعتبارات
ستحدد املتغريات والتحليالت االقتصادية الصناعات أو القطاعات
التي سيتم تشجيع منوها والقطاعات التي ستتقلص )Walz and
اجلنسانية للتمويل املتعلق بتغير
 .(Shleich, 2009ولذلك ،يجب توجيه العناية إىل حدود هذه
املتغريات والتحليالت من حيث آثارها االجتامعية والجنسانية
املناخ ملا بعد عام 2012
املتباينة .وال بد أن يركز التدقيق من منظور التحليل الجنساين
والعدالة الجنسانية عىل القيود التي ستحدد قدرات األفراد واألرس
املعيشية واملؤسسات التجارية عىل التصدي لتغري املناخ .وستحفز اآلليات واألدوات االقتصادية يف سياق سياسة املناخ عىل بروز
مطالبات بالتعديل وعىل االستجابة لها.
 .5العدالة الجنسانية هي ’’إنهاء الفوارق بني املرأة والرجل وتوفري وسائل االنتصاف عند الرضورة إلنهائها‘‘) .(Goetz, 2003وإدراج إطار للعدالة الجنسانية يف سياق السياسة املتعلقة بتغري املناخ يتطلب ’’استجابة ومساءلة مؤسسية‘‘ بغرض عدم اإلرضار
مبصالح املرأة )اقتباس بترصف من) (Goetz, 2003و ).((Goetz, 2007
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وسيتطلب تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف إطار السياسة املتعلقة بتغري املناخ دمج املنظورات الجنسانية يف املناقشات واملفاوضات
التي تجري عىل املستوى املؤسيس ويف وثائق السياسات .ولنئ بدأت الجهود املبذولة يف هذا املجال تحرز تقدما عىل املستوى العاملي ،فإن
املؤسسات املعنية بتغري املناخ عىل الصعيدين الوطني واملحيل ال بد وأن تعمها هي أيضا السياسات الجنسانية وتعميم مراعاة املنظور
الجنساين .ويجب أيضا أن تشمل هذه الجهود املزيد من التنسيق مع املكاتب النسائية ووزارات شؤون املرأة والخرباء الجنسانيني املحليني
واملجموعات النسائية.
ولعل توسيع نطاق استخدام أدوات التحليل الجنساين من شأنه أن يستوعب  -ثم يعرض عىل صناع القرار  -القيمة الكاملة ملرشوع
كان سيُرصف النظر عنه لفائدة مرشوع آخر يبدو أن له قدرا أكرب من الفوائد املالية املبارشة .وعىل سبيل املثال ،فإن العائد الحدي ملرشوع
يخفض ناتج الكربون بزيادة فعالية أفران الطهي قد يبدو أصغر من عائد مرشوع بخفض انبعاثات الكربون بتحسني آليات مصنع .غري
أن املقارنة التي تستخدم أدوات تحليل جنسانية قد تربز أن االنخفاض يف الساعات الالزمة لجمع وقود الطبخ  -وما ينجم عنه من تزايد
يف اإلنتاجية ألن بعض تلك الساعات املوفرة سوف تنتقل إىل سوق العمل  -له أثر إيجايب عام أكرب عىل االقتصاد من الوفورات املحققة يف
املصنع وما يرتبط بها من تخفيض يف أسعار سلعه.
ويف تلك الحاالت ،من العقالين ماليا أن تقدم حكومة أو برنامج معونة إعانة أو توظف أمواال لدعم تنفيذ املرشوع الصغري .وبتحديد
وتقديم مبلغ اإلعانة الفعال اقتصاديا ،سيبدو املرشوعان يف أعني املستثمرين كام لو كانا محايدين ماليا  -عىل اعتبار أن عائدهام الفعيل
متشابه .وبتخفيف األثر املايل ،ميكن للحكومات أن تسرتد يف نهاية املطاف االستثامرات من العائدات الرضيبية املتزايدة بفعل ارتفاع
اإلنتاجية االقتصادية .وحتى عندما ال يكون العائد محايد ،فإن تزايد املنافع االجتامعية قد يعوض عن الفرق املبارش يف عائد االستثامر -
وقد يرغب املستثمرون يف دفع مقابل لقاء تلك املنافع اإلمنائية.

إجراءات وآليات التوعية اجلنسانية
تحدث جهود التكيف مع تغري املناخ وتخفيف آثاره طائفة واسعة من الربامج واملبادرات والهيئات ،بدءا بآليات التمويل وانتهاء بربامج
بناء القدرات ومنظامت تنفيذ املشاريع ووكاالت اإلرشاف .ويقتيض ضامن تأثري التمويل املتعلق بتغري املناخ تأثريا عادال عىل املرأة والرجل
البحث عن فرص داخل كل منها .ومن اإلجراءات املقرتحة ما ييل:
إدماج أدوات التحليل الجنساين يف جميع مراحل تصميم الربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها :فاستخدام أدوات التحليل
الجنساين سيعمل عىل ضامن إدراج احتياجات كل من املرأة والرجل وشواغلهام ومنظوراتهام يف أطر الربامج ،ويسهل تحقيق املساواة يف
تقديم منافع الربامج ،ويعمل عىل تفادي اآلثار السلبية غري املقصودة .وسيضمن إدراج التحليل الجنساين (مبا يف ذلك جمع البيانات ذات
الصلة) يف عمليات الرصد والتقييم تركيز الربامج عىل الغايات واألهداف الجنسانية يف كل دوراتها ،وسيساعد عىل إعادة تقييم األهداف
وتدقيقها .انظر املرفق  3لالطالع عىل نبذة أولية للتحليل الجنساين ملخاطر تغري املناخ.

جمع بيانات مبوبة حسب نوع الجنس عن الكيفية التي تقوم بها سياسة املناخ واآلليات االقتصادية بتحفيز األفراد واألرس
املعيشية واملؤسسات التجارية :ينبغي أن توفر التقييامت الجنسانية ،مبا يف ذلك جمع البيانات املبوبة حسب نوع الجنس ،معلومات

لصناع القرار حتى يكون لقراراتهم أقىص قدر من األثر ويتم تجنب النتائج التي ال ترقى إىل املستوى األمثل والتي تديم التفاوت القائم بني
الجنسني .فإدراج املؤرشات والدالئل املراعية لالعتبارات الجنسانية يف تحليالت املخاطر وأوجه الضعف املناخية سيفرز تلك االستثامرات
التي لها أكرب األثر عىل املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.
اعتامد معايري جنسانية يف توزيع األموال ،واختيار املشاريع ،وغري ذلك من جوانب عملية صنع القرار :إن إدراج االعتبارات
الجنسانية يف معايري التوزيع واالختيار يف كل مرحلة من مراحل أنشطة التمويل  -بدءا باإلعداد األويل للمرشوع حتى تنفيذه  -والرشوع
يف برامج مصممة للمساعدة عىل ضامن التمويل أو املوافقة من شأنه أن يجعل منارصي املرشوع ودعاته يراعون اآلثار الجنسانية بدءا
من املراحل األوىل لتصميم السياسة واملرشوع والربنامج.
الدعوة إىل توطيد حقوق امللكية :إن حامية فرص الوصول إىل األرض واملوارد رضوري للتصدي للفوارق القدمية العهد يف حقوق
امللكية بني املرأة والرجل وبني املصالح املعدمة واملصالح املورسة .وملا كانت األصول التي تعرضت يف السابق للتبخيس (الغابات مثال)
تكتسب قيمة استجابة لجهود التكيف مع تغري املناخ وتخفيف آثاره ،وملا كانت االستخدامات غري النظامية للملكية تؤدي إىل جمود
حقوق امللكية الرسمية ،فإنه سيلزم دعم الجامعات النسائية وجامعات الشعوب األصلية لضامن الوصول املستمر إىل تلك األصول

ضمان اإلنصاف بني اجلنسني في التمويل املتعلق بتغير املناخ
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واالستفادة منها )السيام يف مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات/املبادرة املعززة لخفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة األحراج وتدهور الغابات واآلليات املتصلة بها( .وهذا ما سيتطلب أنشطة من قبيل التحليل ال ُنظمي  -والتوثيق املوثوق به -
للملكية التاريخية وحقوق االنتفاع باألرايض التي كانوا يستغلونها تاريخيا؛ وعمال قويا للدعوة لدى واضعي السياسات؛ وإدراجا ملعايري
استخدام األرض املراعي لالعتبارات الجنسانية يف مسارات تطوير املرشوع .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن ضامن املطالبات باستخدام األرض
املرهونة بعامل الزمن سيتطلب عمال تواصليا استباقيا عىل مستوى املجتمعات املحلية وأنشطة للتوعية للحد من الخسائر التي ميكن
تفاديها .ويتحتم هذا بصفة خاصة يف الحاالت التي يكون فيها وضع الفقريات والفقراء يهدد بأن يفقدوا فيه ليس حق االستفادة التقليدية
من املوارد بل حتى االستفادة من املكاسب الناشئة حديثا عن تلك األصول.
استخدام السياسات التنظيمية وسياسات امليزانية والرضيبة لتوفري املوارد :إن تقديم اإلعانات لجهود التكيف والتخفيف التي ال يرجح
أن يتم متويلها من موارد يدعمها املستثمرون  -ويكون لها مع ذلك فوائد كبرية من حيث التنمية واملساواة بني الجنسني  -سيعزز الرفاه العام
للمجتمعات املحلية والدول ويقوي القدرة العامة عىل تحمل املناخ .فإطارات السياسات واآلليات املالية العامة التي تربز منافع املشاريع ذات
النواتج غري النقدية أو االجتامعية الفرعية تقليديا ميكنها أن توظف وتوجه أنشطة القطاع الخاص نحو املسالك املستصوبة لألنشطة املتعلقة
بتغري املناخ .وميكن للحكومات أن تواصل تخفيض أو إزالة حواجز السوق عن طرق مزيج من آليات التمويل العامة )من قبيل التسهيالت
االئتامنية والضامنات واملنح واملساعدة التقنية( وأدوات السياسة الوطنية التكميلية )من قبيل األنظمة والرضائب وآليات السوق(.
وميكن للحكومات أيضا أن تدرج املعايري الجنسانية وغريها من املعايري اإلمنائية باعتبارها عنارص مطلوبة يف إجراءات املوافقة عىل
املشاريع .وباإلضافة إىل ذلك ،عندما تحقق الحكومات تدفقات جديدة يف الدخل من أنشطة التمويل املتعلق بتغري املناخ والقائم عىل
السوق ،ميكنها أن توجه جزءا من تلك األموال اإلضافية إىل األنشطة اإلمنائية.
ضامن املشاركة الفعالة واملتوازنة للمرأة يف عملية صنع القرار :سيعمل تأمني مشاركة املرأة وخرباء الشؤون الجنسانية يف عملية
صنع القرار عىل تشجيع الرتكيز عىل االحتياجات والشواغل املحددة بنوع الجنس ويفيض إىل تنفيذ سياسات ومامرسات متوازنة جنسانيا.
ولن يعمل هذا فحسب عىل تعزيز الوعي الجنساين وما يتصل به من نتائج لدى فرادى الهيئات ،بل إنه سيزيد أيضا عدد النساء اللوايت
يتقلدن مناصب السلطة ،مام سيشكل كتلة من الخربة واملعرفة ميكن االعتامد عليها يف مجاالت أخرى من املجتمع املحيل.
تطوير قدرات املرأة عىل املشاركة الفعالة :رغم أن العديد من النساء يتقلد مناصب قيادية يف شتى امليادين ،فإن التمييز التاريخي
يف التعليم والعاملة وغري ذلك من املعايري الثقافية طاملا قيدت الفرص .وليك يكون متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار أكرث إقناعا وفعالية،
يجب أن تكون لديها قدرة وحرية املساهمة .وهذا ما يستتبع تنظيم برامج لبناء القدرات تركز ال عىل الكفاءات التقنية املحددة بتغري
املناخ فحسب ،بل وتركز أيضا عىل التقنيات األساسية يف التحليل واالقتصاد القيايس .ومن املهم أيضا بناء قدرات كافة صناع القرار إلدراج
التحليل الجنساين يف عمليات التداول.
وباإلضافة إىل التدريبات التقنية األساسية ،يلزم تنظيم برامج لبناء القدرات تركز عىل القيادة النسائية ومزاولتها لألعامل التجارية
ومهارتها اإلدارية .وهذا ما ميكن مواصلة تعزيزه بتعهد مناهج عمل أو وضع شبكات تسهل تبادل املعارف والتعلم من الدروس املستفادة.
ولن يعمل تعزيز عيار القيادة فحسب عىل تحسني أساليب عمل هيئات صنع القرار عموما ،وبالتايل تحسني قدرة البلد عىل تحمل تغري
املناخ ،بل إنه سيعمل أيضا عىل ترسيخ هذه املهارات والكفاءات يف كنف املجتمعات املحلية.

تعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية
إن تحسني الهياكل األساسية والصحة العامة والتأهب للكوارث يكتيس أهمية مركزية بالنسبة ألدوار التنشئة والرعاية االجتامعيتني التي
تقوم بها املرأة  -إضافة إىل االستجابة لتغري املناخ .وملا كانت املرأة هي التي تتوىل مهام رعاية املسنني واألطفال عادة ،فإن ضامن قدرتها
عىل القيام بتلك املهام أمر بالغ األهمية بالنسبة للمجتمعات املحلية بأكملها .كام يلزم التمويل لتدخالت املساواة بني الجنسني والرتويج
لتمكني املرأة؛ وستعمل املكاسب املحققة يف هذه املجاالت عىل تحسني قدرات التكيف والتخفيف الفردية واملحلية والوطنية .ومن
اإلجراءات املقرتحة ما ييل:
ضامن مراعاة اآلثار االجتامعية الواسعة النطاق للمشاريع والربامج يف عمليات صنع القرار :فلتحقيق أثر أكرب ،ينبغي أن يسهم
التمويل املتعلق بتغري املناخ يف املشاريع والربامج التي تركز عىل تحسني التنمية االجتامعية أو التي لها آثار ممتدة عىل التدخالت غري
املوجهة الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني .غري أن النظام الحايل للتمويل املتعلق بتغري املناخ مييل إىل متويل املشاريع الكبرية الكثيفة
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الرأسامل ذات التكنولوجيا العالية .ومييل هذا النموذج إىل استبعاد املشاريع والخدمات التي تدعم أنشطة الكسب واإلعاشة والتي تفيض
أيضا إىل نتائج من حيث التكيف والتخفيف (مثال ،الزارعة الخليطة والبورية والزراعة الحرجية وتجميع مياه األمطار وتغذية مياه اآلبار).
تحقيق أقىص قدر من التآزر بني جهود التخفيف والتكيف والقضاء عىل الفقر واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة :وهذا ما
سيشمل اعتبارات من قبيل التشغيل والرصد والتقييم ألغراض قياس آثار التوزيع واإلنصاف؛ ومن الوسائل األخرى لتحسيس التمويل تعزيز
اإلنصاف بني الجنسني يف سالسل اإلمداد؛ وتعزيز خدمات الطاقة املنزلية (من قبيل اإلنارة والطبخ)؛ وتشجيع انتشار التكنولوجيا واألجهزة
الصغرية ونرشها؛ وتشجيع موارد الطاقة البديلة التي يتم تطويرها داخل املجتمع املحيل؛ وتشجيع االنتقال من وقود الكتلة األحيائية التقليدية
إىل الوقود الحيوي؛ والحرص عىل أن تحمي املشاريع والربامج األرض واملياه وحقوق اإلنسان وحقوق العمل لدى الشعوب األصلية والنساء.
وينبغي أن توفر إجراءات املوافقة هذه فرصا لدعم أو توسيع نطاق أنشطة املرأة الداعمة لجهود التصدي لتغري املناخ.
تبسيط إجراءات تقديم الطلبات ودعم مشاركة املرأة واملبادرات الصغرية يف أنشطة التكيف والتخفيف :متيل إجراءات تقديم
الطلبات املتعلقة بآليات التمويل واملتطلبة لخربة كثيفة وتكاليف املشاريع الباهظة املطوب دفعها مسبقا إىل استبعاد املرأة وجامعات
املجتمع املحيل من الحصول عىل التمويل املتعلق بالتكيف والتخفيف .فمعظم الصناديق وأدوات التمويل املتعلقة بتغري املناخ صممت
لتستوعب املشاريع الكبرية الجيدة التمويل والتي تتاح لها يف الغالب فرص االستعانة بفنيني من ذوي الخربة يف كتابة طلبات املنح
ومنهجية تصميم املشاريع ،وإدارة األعامل التجارية ،وعلم املناخ ،مام يسهل إحرازها لتقدم يف إجراءات التمويل .ويصعب عىل املنظامت
الجامهريية التي تركز عادة عىل أنشطة ضيقة النطاق بطاقم صغري من املوظفني القيام بإجراءات تقديم الطلبات املستهلكة للوقت
واستيفاء الرشوط املقرتنة بها.
وملواجهة هذه التحديات ،من املهم تخفيض الوقت والتكلفة الالزمني للحصول عىل املوارد .وهذا يقتىض تبسيط اإلجراءات من
قبيل إجراءات تقديم الطلبات والتسجيل واملوافقة والتنفيذ والتقييم ورصد األموال .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي استحداث برامج شاملة
للمساعدة وبناء القدرات  -منح تطوير املشاريع ،والتدريب واملساعدة التقنية وخدمات اإلرشاد املوجهة خصيصا للمنظامت الصغرية -
وذلك إلتاحة فرص الحصول عىل التمويل للمشاريع الصغرية والسيام تلك التي تشغلها املرأة وجامعات املجتمع املحيل.
وهذه التدخالت املوجهة املرتكزة عىل منافع الشبكة االجتامعية العامة ،ينبغي أن تعالج ارتفاع تكاليف املعامالت التي تواجهها املرأة
وجامعات املجتمع املحيل يف إطار آليات التمويل القامئة وأن تزيل التحيز الجنساين املتفيش والتصنيف املتأصل يف تلك اآلليات .ويجب
أن تشمل اإلجراءات االستباقية إحداث نوافذ خاصة لتقديم الطلبات املتعلقة مبشاريع التكيف والتخفيف املراعية لالعتبارات الجنسانية،
وتقديم إعانات لتغطية التكاليف اإلدارية لتسجيل املشاريع التي تصممها املرأة وجامعات املجتمع املحيل ،أو تشجيع استخدام التربعات
املحجوزة أو املخصصة من قبل املانحني يف إطار املصارف اإلمنائية والصناديق الوطنية.

متكني املرأة
سيؤثر العديد من جهود التكيف مع تغري املناخ وتخفيف أثاره عىل شتى األدوار التي تقوم بها املرأة ،بصفتها مستفيدة مبارشة أو غري
مبارشة أو مشاركة أو عضوا يف مجتمع محيل .ومن الواجب أن تعكس آليات وبرامج التمويل املتعلق بتغري املناخ مصالح كل من الرجل
واملرأة وتعظم فرص مشاركتهام يف كل جوانب
جهود التكيف والتخفيف واالستفادة منها والتأثري
فيها .وعالوة عىل ذلك ،ينبغي أن تركز جهود
التكيف عىل الحد من الفوارق املتمثلة يف تزايد
قلة مناعة املرأة تجاه آثار تغري املناخ باملقارنة مع
الرجل .وتشمل اإلجراءات املقرتحة ما ييل:

تحسني الهياكل األساسية والصحة العامة
والتأهب للكوارث :إن تنظيم ومتويل حلقات
عمل وحلقات دراسية بشأن اإلجراءات التي ميكن
أن تتخذها املرأة والرجل والطفل لتأمني بيوتهم
ورسم خطط تنسيق مشرتكة بني املجتمعات
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املحلية ملواجهة الكوارث هي استثامرات هامة يف
أي مجتمع محيل ويف قدرته عىل التصدي آلثار
تغري املناخ .فزيادة قدرة األفراد والجامعات عىل
التصدي للظواهر املناخية مهم بالنسبة لألدوار
االجتامعية وأنشطة الرعاية التي تقوم بها املرأة.
ورغم أن املشاريع الصغرية التي تزيد قدرة البيوت
واملجتمعات املحلية عىل تحمل املناخ ال تكون قابلة
لالستمرار ماليا إال بصورة هامشية ،فإن اآلثار العامة
ستتمثل يف التخفيض الجذري للخسائر الناجمة عن
الظواهر املناخية املتصلة بتغري املناخ.

تخفيف عبء الرعاية عىل كاهل املرأة
والفتاة :إن تخفيض أعباء الرعاية املنوطة باملرأة

والفتاة لن يعمل فحسب عىل تخفيض العمل
والوقت الالزمني لتوفري خدمات أساسية ألرسهام،
بل ميكن أيضا أن يقوي املجتمعات املحلية
بالسامح للمزيد من الفتيات بارتياد املدارس،
ومتكني املرأة من تكريس مواهبها وعملها لجهود التكيف والتخفيف ،ولألنشطة االقتصادية بصورة أعم .ومن املهم بالتايل دراسة نتائج
املرشوع غري النقدية باإلضافة إىل قيمته املالية .وعالوة عىل ذلك ،ميكن أن تكون هذه املشاريع قادرة عىل املنافسة اقتصاديا مع مشاريع
أخرى عندما يوسع نطاق التحليل املايل لرياعي اآلثار واملنافع عىل نطاق أوسع.
تشجيع التمكني االقتصادي للمرأة :إن إزالة حواجز السوق التي تواجه املرأة املقاولة أو الحد منها وتقريب الفجوات القامئة بني
املرأة والرجل من شأنه أن يسهل ولوج املرأة إىل ميادين األعامل التجارية غري التقليدية ) من قبيل بناء الهياكل األساسية ،وصيانتها
وإصالحها( .وملا كانت جهود التكيف والتخفيف تتزايد وتتزايد معها أدلة تغري املناخ وما يقرتن به من آثار شديدة متزايدة ،فإن إتاحة
فرص االستفادة من توفري السلع والخدمات ذات الصلة ال ينبغي أن تركن إىل الخطوط التقليدية الفاصلة بني الجنسني .بل إن متكني املرأة
لالستفادة من الفرص املالية سيتطلب رسملة األسواق وبناء القدرات .وميكن ضامن الرسملة عن طريق آليات من قبيل القروض امليرسة
والقروض املضمونة برهن أو املنح اإلمنائية املوجهة.
وسيتطلب بناء القدرات يف هذا الصدد اتباع نهج واسع النطاق ومحدد السياق .وباالعتامد عىل القدرات الحالية ،فإن الربامج من قبيل
تلك التي تلقن مامرسات املحاسبة األساسية ،والتدريب التقني أو املهارات األساسية املتعلقة بإدارة األعامل ستسهل االنتقال إىل مبارشة
األعامل الحرة .ويف إطار وضع برامج لبناء القدرات ،سيكون التكيف مع احتياجات دعم األعامل التجارية الجارية واستكامل التدريب
أساسيا يف تعهد قدرة النساء املقاوالت عىل املنافسة .فهذا الدعم أسايس لتصحيح مايض التمييز والحيف الذي حال دون إقامة شبكات
دعم واسعة النطاق وتوفري املوارد للمرأة.
وميكن أيضا توسيع نطاق التمكني االقتصادي للمرأة خارج إطار التدخالت املبارشة للمشاريع .وعىل سبيل املثال ،ميكن أن تضمن معايري
االختيار تشجيع املساواة بني الجنسني عن طريق سالسل اإلمداد.
إدراج اسرتاتيجيات التكيف والتخفيف يف مشاريع املساواة بني الجنسني :ميكن أن تكون إقامة رشاكات يف إطار مشاريع وبرامج
جديدة أو قامئة للمساواة بني الجنسني وسيلة فعالة التكلفة يف زيادة قدرة املجتمعات املحلية عىل تحمل تغري املناخ .وعىل سبيل املثال،
ميكن أن تتضمن الربامج واملشاريع املوجهة لتحسني صحة األمهات أو سالمة املرأة عنارص تتعلق بالتأهب للكوارث أو توفر عدة وأدوات
اإلنذار املبكر.
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املوجز والتوصيات

اآلليات السوقية واآلليات غير السوقية
ويف نهاية املطاف ،ال بد أن تكون طبيعة ونطاق عمليات التمكني االقتصادي واالجتامعي معمقة ملواجهة املخاطر املناخية عىل أفضل
وجه .ولوضع خطة استباقية موجهة نحو ضامن املساواة بني الجنسني والتمكني االقتصادي واالجتامعي للمرأة ،يلزم القيام بعمل إضايف
لفهم  -ثم فرز  -العالقات اآلخذة يف التطور بني شبكات القطاعني الخاص والعام املتنامية للتمويل املتعلق بتغري املناخ وأدواته وآلياته
وصناديقه وتسهيالته وبرامجه ومشاريعه .ومن اإلجراءات املقرتحة ما ييل:
استخدام نظام مختلط من اآلليات السوقية وغري السوقية :ستفيض تدابري التكيف والتخفيف التي توظف اآلليات السوقية وغري
السوقية إىل طائفة من الفوائد ذات األثر القوي عىل املساواة بني الجنسني .ولتحقيق هذه الفوائد ،من املهم للغاية أن تعمل االستثامرات
والدعم املايل عىل زيادة فرص وصول املرأة إىل املوارد ،ومتكني كل من املرأة والرجل من توسيع نطاق أنشطتهام يف مجال األعامل الحرة.
ويشمل هذا أيضا تقديم الدعم لبناء الهياكل األساسية املحلية واملنزلية ،من قبيل مواقد الطاقة النظيفة ،ومضخات املياه ،ومولدات
الكهرباء العاملة مبصادر طاقة منخفضة الكربون ،والرتكيز عىل مجاالت من قبيل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .وينبغي أن تظل
اإلعانات الحكومية والتدابري املالية األخرى مصدرا مفيدا لتمويل املشاريع الصغرية التي تديرها املرأة والتي قد ال تكون قادرة عىل
الحصول عىل متويل بغري تلك الوسائل.
الرتكيز عىل الحوافز اإليجابية يف صنع السياسات :ولزيادة الدعم املقدم من الحكومات الوطنية ،يجب أيضا أن تلتزم آليات التمويل
املتعلقة بتغري املناخ باستخدام حوافز إيجابية ،بدل ما ميكن أن يكون يف بعض السياقات رشوطا اقتصادية مرهقة أو أشكاال أخرى من
رشوط السياسة العامة.
إدراج األولويات الجنسانية يف أنظمة القطاع الخاص وأطر سياساته ::ميول القطاع الخاص العديد من االستثامرات يف مبادرات
التكيف والتخفيف ،مام يعزز االبتكار يف مجال الطاقة النظيفة وغريها من التكنولوجيات املتعلقة باملناخ .ويلزم وضع آليات وإجراءات
لضامن إدراج األولويات والشواغل الجنسانية يف السياسات والربامج التي لها تأثري يف هذا املجال .وميكن للحكومات أن تعزز هذا الجهد
بإدراج تقييامت لألثر الجنساين يف اإلعانات والسياسات الرضيبية والتمويل العام وبرامج املساعدة التقنية .وسيدعم هذه الجهود أيضا
إعامل الحكومات لرشوط املساواة بني الجنسني يف إجراءات وآليات العطاءات واملناقصات والصفقات العامة .ويف العديد من البدان ،يوفر
التوظيف املراعي لالعتبارات الجنسانية وأنظمة الصحة والسالمة خططا أولية مالمئة ملختلف العمليات املراعية لالعتبارات الجنسانية التي
ينبغي أن تستند إليها أنظمة القطاع املايل.
ضامن أن تكون املعلومات والتحليالت املتاحة لصناع القرار مراعية للفوارق بني الجنسني :ينبغي أن يستند التمويل إىل تقديرات
متباينة حتى تفهم تكاليف املعيشة ونتائجها من منظار جنساين وعمري وإثني .وينبغي أن تدرج هذه التقديرات القيم واملساهامت
والوقت الذي تقضيه املرأة والفئات التي ال تدرج أنشطتها اإلنتاجية وأنشطة التنشئة التي تقوم بها يف مؤرشات األسواق التقليدية
(.)Castañeda and Gammage, 2010
توسيع نطاق جهود التوعية الجنسانية ليشمل دوائر األعامل التجارية والعمل الخريي :إن إقامة روابط بالدوائر التي تعمل
تقليديا خارج نطاق الشؤون الجنسانية وتغري املناخ سيكشف روابط جديدة ويوسع فرص دعم املساواة بني الجنسني ،ومتكني املرأة وجهود
التصدي لتغري املناخ .وينبغي أن يتم ذلك بشكل تآزري مع العمل املضطلع به إلدراج شواغل املساواة بني الجنسني يف عمليات ونطاق
أدوات التمويل وآلياته.
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تتمثل األغراض الرئيسية لسوق الكربون يف تخفيض التكاليف
املقرتنة بتخفيض االنبعاثات وضامن الفعالية االقتصادية يف تخفيض املرفق  :1سوق الكربون
االنبعاثات .وعىل سبيل املثال ،فإن كيانني يعمالن معا ،ويختلفان
اختالفا بينا يف تكاليفهام التي يتعني تخفيضها ،ميكنهام أن يخفضا
غاز الدفيئة بنفس املستوى الصايف وبتكلفة عامة أقل .فالكيان
املخفض لالنبعاثات بتكلفة أقل يخفضها إىل مستويات أدىن من املستوى الحايل اللتزامه بالتخفيض )مام تنتج عنه أرصدة أو معاوضات
معادلة ملقدار ما خفضه تحت مستوى التزامه( .أما الكيان املخفض لالنبعاثات بتكلفة أعىل فيشرتي هذه التخفيضات اإلضافية التي
تسمح له بأن يحقق أيضا أهدافه املتعلقة باالنبعاثات بتكلفة أقل.
وملا كانت األطر التنظيمية تفرض حدودا ملقدار الكربون الذي ميكن للرشكات أن تصدره ،فإن رشاء واستعامل أرصدة ومعاوضات
تخفيض االنبعاثات أمر تصبح له جاذبية ،ألن هذه األدوات تسمح للكيانات بإصدار انبعاثات تفوق حدها األويل .وملا كان األثر التخفيفي
لتخفيضات االنبعاثات مستقل عن املصدر الجغرايف لالنبعاثات ،فإن الطابع اإلضايف لهذا الجانب يسمح ملقتني األداة بأن يصدر مقدارا من
ثاين أكسيد الكربون معادال ملا اقتناه مام يتيح يف الوقت ذاته تحقيق األهداف العاملية املتعلقة بتخفيض االنبعاثات.
وعىل سبيل املثال ،لنفرض إطارا تنظيميا مفرتضا يوجب عىل بلد أن يخفض انبعاثات كربونه مبقدار  1 000وحدة .وبالتايل فإن كل مصدر
لالنبعاثات ال بد وأن يخفض انبعاثاته مبقدار معني لتحقيق هذه التخفيضات .وتتوقف تكلفة التخفيضات عىل عدة عوامل )من قبيل
التكنولوجيا القامئة حاليا ،وطبيعة إنتاج ثاين أكسيد الكربون ،وما إىل ذلك( ،وستتباين من ُمصدر إىل ُمصدر .ويف هذا السيناريو ،إذا كان عىل
كيانني لهام تكاليف تخفيض مختلفة أن يخفضا االنبعاثات مبقدار  500وحدة ،فإن مجموع التكلفة االقتصادية هو محصلة تكاليفهام الفردية:

تخفيض االنبعاثات بدون االجتار في الكربون
بالنسبة

تكلفة تخفيض وحدة واحدة

عدد الوحدات ا ملزمع تخفيضها

التكلفة

املصنع ألف

 100دوالر

500

 50 000دوالر

املصنع باء

 50دوالر

500

 25 000دوالر

للمصنع

سيخفض مجموع االنبعاثات مبقدار  1 000وحدة ،وسيبلغ مجموع التكلفة بالنسبة لالقتصاد  75 000دوالر.
غري أنه إذا سمح للكيانني باالتجار يف التخفيضات ،فإن املصنع ألف ميكنه أن يخفض االنبعاثات مبقدار يقل عن  500وحدة  -وسيعوض
الفارق بدفع مقابل إىل املصنع باء لتخفيض انبعاثاته )بتكلفة أقل( مبقدار يفوق املقدار املطلوب من املصنع باء .وما دام مثة فارق كاف
يف السعر بني التكاليف التي تتحملها الرشكتان يف تخفيض االنبعاثات ،فإن أي مبلغ بالدوالر يقل عام يتحمله املصنع ألف من تكاليف يف
التخفيض ويزيد عام يتحمله املصنع باء من تكاليف يف التخفيض سيفيض إىل مجموع تكاليف أقل بالنسبة للمصنعني وتكاليف إجاملية
أقل بالنسبة لالقتصاد  -وذلك مع بلوغ املستوى املطلوب من تخفيضات انبعاث الكربون يف الوقت ذاته.

تخفيض االنبعاثات باالجتار بالكربون
تكلفة
تخفيض
وحدة واحدة

عد د
ا لو حد ا ت
ا ملخفضة

تكلفة
التخفيض يف
كل مصنع

تكلفة رشاء تخفيضات إضافية بسعر
 55دوالرا للوحدة الواحدة (عىل
افرتاض أن رضيبة إضافية مبعدل عرشة
يف املائة ستفرض عىل تكلفة تخفيض
املصنع باء لالنبعاثات)

املصنع ألف

 100دوالر

250

 25 00دوالر

 13 750دوالر

املصنع باء

 50دوالر

750

 37 5000دوالر

ا إل يرا د ا ت
ا ملتأ تية
مجمو ع
من بيع
ا لتخفيضا ت تكلفة
ا لتخفيضا ت
ا إل ضا فية
 38 750دوالر
 13 750دوالر

 23 750دوالر

وانخفض مع ذلك مجموع االنبعاثات مبقدار  1 000وحدة  -لكن كل مصنع أنفق مبلغا أقل لتخفيض انبعاثاته ،مام نجم عنه تخفيض
يف التكاليف بالنسبة لكل مصنع وبالنسبة لالقتصاد كله.
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وتعمل معاوضات الكربون عىل نفس املنوال .وعىل سبيل املثال ،إذا كان توفري التكنولوجيا املخفضة للكربون )من قبيل األفران العاملة
بالطاقة الشمسية( يكلف الرشكة مبالغ أقل ،فإنها ميكنها أن تستخدم سوق الكربون لتسهيل هذه الرتتيبات .كام أنه إذا كان منارص
مرشوع ما يحسب أنه ميكن أن يخفض االنبعاثات بسعر أقل من السعر الحايل لوحدة الكربون املتداولة تجاريا ،فإن تنفيذ املرشوع ميكن
أن يحدث موردا جديدا للدخل
ومثة عدة عوامل )من قبيل تغري التكاليف الحدية للتخفيض( تؤثر عىل التسعري العام للكربون .غري أنه نظرا ألن الرشكات ستواجه
تكاليف تخفيض مختلفة ،فإن هذه العوامل ستنعكس عىل السعر النهايئ لوحدة التخفيض وستفيض دامئا إىل تكاليف اقتصادية عامة أقل،
مام يعمل عىل تخفيف عبء تكاليف التخفيف والتكيف يف بلد نام ،ويخلق يف العديد من الحاالت موارد دخل جديدة متاما.
وملا كانت قرارات التسعري يف سوق الكربون تستند إىل الفعالية النسبية لألطراف يف تخفيض االنبعاثات ،فإنه ميكن أن تكون للحكومات
والسلطات الوطنية املعينة مرونة يف فرض رسم عىل تلك املعامالت دون أن يؤدي ذلك إىل تثبيط عزمية املتاجرين أو التأثري الشديد
عىل املبلغ اإلجاميل لتخفيضات الكربون املحققة .ورغم أن أي رضيبة
ستغري منحى العرض يف اتجاه الداخل ،مام يفيض إىل ارتفاع أسعار البيع
وانخفاض الوحدات املبيعة ،فإن التغيري الفعيل للسعر والكمية يتوقف
عىل عدة عوامل إضافة إىل مبلغ الرضيبة .وعىل سبيل املثال ،ملا كان هذا
وحدات االجتار في أسواق
األمر ال يؤثر عىل االلتزامات بالتخفيض ،فإن شكل منحنى الطلب غري مرن
الكربون:
إىل حد ما :إذ أن الكمية املبيعة أقل استجابة لتقلبات السعر.
 وحدات الحصص املخصصة :هي حصص االنبعاثات املخصصة
لبلدان املرفق ألف/املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو .وهي
ولتحقيق أقىص منفعة ،ينبغي أن تدرس البلدان التي تعرض وحدات
حصص ميكن االتجار بها ثنائيا وبصفة مبارشة يف إطار االتجار
تخفيض االنبعاثات قدرتها عىل التخفيض والسياق العام للتسعري )من
الدويل برخص إصدار االنبعاثات.
 شهادات إثبات خفض االنبعاثات :شهادات تصدرها مشاريع
قبيل املنافسة من بلدان أخرى؛ ورسم  2يف املائة الحايل لفائدة صندوق
آلية التنمية الوظيفة.
التكيف( وتقرر مستوى الرضيبة املناسب والكايف لتمويل جهود التكيف
 وحدات تخفيض االنبعاثات :وحدات تصدرها مشاريع ’’التنفيذ
املشرتك‘‘.
والتخفيف والتطوير مع الحفاظ عىل قدرة السعر عىل املنافسة واستبقاء
 وحدات الحصص األوروبية وحدات تصدرها نظام االتحاد
حوافز تطوير أساليب مبتكرة يف التخفيض.
األورويب لالتجار يف انبعاثات غازات الدفيئة .
 وحدات اإلزالة :وحدات تصدر بناء عىل أنشطة استخدام
األرايض وتغيري استخدام األرايض والحراجة من قبيل إعادة
التحريج ،أي تطوير البالوعات املحلية.
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املرفق  :1سوق الكربون

ليس هناك حتى اآلن أي منهجية تركز عىل إدراج الشواغل
واألولويات الجنسانية و متكني املرأة يف تحليالت مخاطر تغري
املرفق  :2نبذة أولية عن التحليل
املناخ والضعف أو يف تحديد إطار التمويل املتعلق بتغري املناخ.
اجلنساني ملخاطر تغير املناخ
غري أن مثة حاجة إىل وضع إطار متني لتحليل املخاطر يركز االنتباه
عىل مدى تعرض املرأة والرجل للمخاطر الناجمة عن تغري املناخ
والظواهر املناخية الشديدة .فهذا اإلطار من شأنه أن يضمن
استجابة التمويل املتعلق باملناخ استجابة مالمئة للمخاطر وأوجه الضعف املتباينة جنسانيا.
ويفرتض يف إطار التقييم الجنساين ملخاطر املناخ وجوانب الضعف أن يحدد بوضوح املخاطر التي يطرحها تغري املناخ بالنسبة الحالة
االقتصادية واالجتامعية للرجل واملرأة ويربزها بشكل مالئم حتى تتم معالجة هذه املخاطر عىل الوجه األكمل .وميكن وضع هذا اإلطار
أو إدماجه يف عدة نهج ناشئة متعلقة مبخاطر املناخ وجوانب الضعف املتصلة به .ومن النهج الطيعة نهج التحليل النوعي ملخاطر املناخ
6
لعام  2007الذي وضعه هارت وطُبق عىل تقييم مخاطر متويل الهياكل األساسية.
وباالستعانة باألدبيات الناشئة بشأن الشؤون الجنسانية والضعف ،ميكن وضع إطار للتقييم النوعي للمخاطر يتسم بطابع جنساين غني
ويراعي السياق .ويوحي تكييف إطار هارت للتقييم النوعي ملخاطر متويل الهياكل األساسية تكييفا يراعي األبعاد الجنسانية بسبع فئات
لتقييم املخاطر هي :مخاطرة العرض؛ ومخاطرة السوق؛ ومخاطرة التشغيل  -التكاليف/الخسائر؛ ومخاطرة األمن االجتامعي والشخيص؛
ومخاطرة العبء املنزيل/مخاطرة عبء الزمن؛ ومخاطرة االسرتداد؛ ومخاطرة املشاركني .وميكن استخدام اآلثار االقتصادية مبثابة مداخل
رئيسية وأساسا للطروحات املتعلقة بكل من متويل القطاع العام وخيارات الفرص املالية للقطاع الخاص.

التقييم النوعي اجلنساني ملخاطر املناخ من أجل التمويل املتعلق بتغير املناخ
املحتملة

فئـة املخاطر

الوصف/اآلثار

مخاطرة العرض

انقطاع العرض؛ تناقص فرص الوصول

مخاطرة السوق

التغريات يف أسعار األغذية واملدخالت أو الطلب عليها؛ انعدام األمن الغذايئ وفقدان سبل العيش

مخاطرة التشغيل  -التكاليف/الخسائر

فقدان األصول مبا فيها املأوى

مخاطرة األمن االجتامعي والشخيص

التفاوت يف الصحة/الرفاه
ثغرات املعلومات
القيود عىل التحرك واألماكن العامة
التنقيل القرسي
تصاعد العنف
زيادة التعرض لالعتداء والتحرش الجنسيني

مخاطرة العبء املنزيل  /مخاطرة عبء الزمن

تزايد الرعاية وغريها من أعباء العمل

مخاطرة االسرتداد

تعطل القدرة عىل اسرتداد األصول واملوارد يف أعقاب الكارثة

مخاطرة املشاركني

االستقرار املايل ،حيازة األصول/إدارتها؛ الجدارة االئتامنية؛ نقص القدرة اإلدارية والتقنية

 .6طبق هارت التحليل النوعي ملخاطر املناخ عىل إطار تينيل ) (yelsniTلتقييم مخاطر متويل الهياكل األساسية ) (0002وقد وضع تينيل إطارا من  51بندا عىل النحو التايل (1) :مخاطرة العرض :توقف العرض أو الزيادة يف سعر املدخالت (2) ،مخاطرة
التسويق :انخفاض السعر أو الطلب (3) ،مخاطرة سعر الرصف العمالت األجنبية :عدم اتساق اإليرادات والتكاليف بسبب تقلبات أسعار العمالت (4) ،مخاطرة التكنولوجيا :فشل التكنولوجيا أو عدم فعاليتها (5) ،مخاطرة التشغيل :القصور يف إدارة األداء،
) (6املخاطرة البيئية :التبعة أو التنظيم البيئيان (7) ،مخاطرة الهياكل األساسية :الرتابطات مع هياكل أساسية أخرى حاسمة (8) ،مخاطرة القوة القاهرة :حادث طبيعي )من قبيل األعاصري والحرائق والزالزل( و أعامل من صنع البرش )من قبيل الشغب أو
الحرب( واألعامل غري الشخصية )من قبيل انهيار النظام املايل( (9) ،مخاطرة اإلنجاز :تأخر البناء /تجاوز التكاليف/العيوب (10) ،مخاطرة الهندسة :قصور يف التحليل الهنديس والتصميم والبيانات (11) ،املخاطرة السياسية :قالقل الحرب ،والتأميم والتنظيم،
وتغيري الحكومة ،والحركة النضالية البيئية.

ضمان اإلنصاف بني اجلنسني في التمويل املتعلق بتغير املناخ
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الصور
الصورة

ا لصفحة

صورة لألمم املتحدة/تيم ماكولوكا

1

صورة لألمم املتحدة/باسكوا غوريز

3

صورة لألمم املتحدة /مظفر عيل

5

صورة لألمم املتحدة/راي ويتلني

7

صورة لألمم املتحدة/إسكندر ديبيبي

11، 33

منظمة العمل الدولية/مايار ج.

15، 45

صورة لألمم املتحدة/جون إسحاق

19، 53

صورة لألمم املتحدة/ماركو دورمينو

23

صورة لألمم املتحدة/إسكندر ديبيبي

25

صورة لألمم املتحدة/نويل غوميز

27

صورة لألمم املتحدة/مارتني بريي

29

منظمة العمل الدولية/كروزيه م.

30

صورة لألمم املتحدة/ر.ماركلن

37

صورة لألمم املتحدة/يك تشونغ

40

صورة لألمم املتحدة/كيبي بارك

43

صورة لألمم املتحدة/برنامج األغذية العاملي/أمجد جامل

49

صورة لألمم املتحدة/ميلتون غرانت

51
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