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متويل التنمية املستدامة واملتكافئة: أخرُض ومتساٍو

كايت ماكلينتورِْف1
التحالف النسايئ من أجل العمل الدويل

من العنارص الرضورية يف ضامن تنفيذ جوهري 
أليِّ اتفاقيَّة دوليَّة الدعُم املايل والسيايس املالئم. 
وقد بدأت منظامت املجتمع املدين السري ليس 
فقط عىل طريق االلتزامات السياسية ملعالجة 
تغريُّ املناخ، بل تأميًنا للموارد املالية املوعودة 
وبني  املوعودة  األموال  بني  فالفجوة  أيًضا2. 
صة تُعترب يف حدِّ ذاتها  األموال الحقيقية املخصَّ
وااللتزامات  التعهُّدات  ليَّة  لتحمُّ رئيسيًّا  قياًسا 
كافيًا  املال ليس  السعي إىل  أنَّ  بيد  السياسية. 
بطريقة  املناخي  التغريُّ  أموال  توجيه  لضامن 
ينبغي  املناخيَّة  فاألموال  ومستدامة.  متكافئة 
الجنويس  التوازن  مقاربة  مع  أيًضا  تتكامل  أن 
يف تصميم تلك األموال وإنفاقها، بغية معالجة 
األثر املتاميز لتغريُّ املناخ عىل النساء والتخفيف 
تُجرى  أن  يجب  ذلك،  عىل  عالوة  ته.  حدَّ من 
بطريقة  )تصميمها(  وتخطيطها  األموال  إدارة 
النساء  انخراط  تشمل  متكافئة،  جنوسية 
القرار  املرأة يف عملية صنع  ومنظامت حقوق 

عىل كل مستوى.
املناخية  األموال  تحديث  مرشوع  شقَّ  وقد 
بوْل«  »هرنيش  مؤسسة  من  -املدعوم 
تنمية  ومعهد   )Heinrich Böll Stiftung(
 Overseas Development( البحار  وراء  ما 
التمويل  Institute(- الطريق للسري يف تحليل 

يف هذا املجال. يرسم املرشوع ما ييل:
• املانحون 	 تعهَّد  الذي  املايل  الدعم 

لوضع آليات التمويل املناخي؛
• الصناديق 	 يف  فعالً  أودع  الذي  املال 

املناخية؛

1 Kate Mclnturif, Feminist Alliance for 
International Action )FAFIA(.

2 >www.climatefundsupdate.org<; >www.
faststartfinance.org<; >www.climatefund.
info<; >www.globalclimatefund.org/<.

• التخفيف 	 ملرشوعات  أقرَّ  الذي  املال 
من أثر التغريُّ املناخي والتكيف معه؛

• ق3.	 املال املنفرَ
املناخي  التمويل  آليات  عرب  الفجوات  تبدو 
الثالث والعرشين كبرية: 31,896 مليون دوالر 
جرى التعهُّد بها، 13,199 مليون دوالر أودعت، 
دت.  6,569 مليون دوالر أُقرَّت، 162 مليون بُدِّ
جرى  التي  الدعم  أموال  بني  ما  الفجوة  تبنيِّ 
بالفعل  أُعِطيرَت  التي  واألموال  بدفعها  التعهُّد 
السياسية  لإلرادة  إخفاقًا  املناخية  للصناديق 
التي تنطوي عىل أذى الحق يصيب مصداقية 
الدول  بني  ما  يف  الجارية  التفاوض  عملية 
بني  فجوة  مثَّة  ليس  أنه  توحي  فهي  الفاعلة. 
كلٍّ  بني  أو  املختلفة  الفاعلة  الدول  التزامات 
من البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان ذات 
ما  يف  فجوة  هي  بل  وحسب؛  املتدينِّ  الدخل 
بني التزامات تلك الدول الفاعلة املالية املعلنة 

والفعلية يف املامرسة والتطبيق.
العاملي واملناخي  الجنويس  التحالف  ضمَّ   وقد 
لـ املدين والالعبني متعددي األطراف،   املجتمع 
 “ضامن أن تكون سياسات التغريُّ املناخي وصنع
املستويات عىل  املتَّخذة  واملبادرات   القرار 
حيال اسة  حسَّ والوطنية  واإلقليمية   العاملية 
ذلك عن التحليل مع   الجنوسة”4. وقد كشف 
 استمرار وجود فجوة كبرية بني تعهُّدات إداريي
بسياسات الدويل(  )كالبنك  املعلنة   املالية 
 تنموية متكافئة جنوسيًّا وبني الغياب شبه التام
املناخي التغريُّ  متويل  لسياسة  جنويس   لتحليل 
عواقب وإنَّ  اإلدارية5.  الجهات  هذه   وبرامج 

3 ”Chart: Pledged v deposited v approved v 
disbursed,“ Climate Funds Update, )2011(, 
>www.climatefundsupdate.
org/graphs-statistics/pledged-deposited-
disbursed<.

4 ”Global Gender and Climate Alliance, 
”Welcome“, >www.gender-climate.org<.

5 A. Rooke, et al. Doubling the Damage: 

إلغالق فقط  ليس  ا،  جدًّ كبرية  الغياب   هذه 
ولكن والرجال،  النساء  رفاهيتي  بني   الفجوة 
اسرتاتيجية ألي  شامل  نجاح  تحقيق  أجل   من 
الرجال أنَّ  ذلك  وسبب  املناخ6.  بتغريُّ   تتعلق 
 والنساء يضطلعون بأدوار مختلفة يف االقتصاد،
 وبالتحديد يف مجاالت كإنتاج الغذاء واستهالك
 الوقود وإدارة املوارد ويف ردة الفعل حيال أي
جميًعا، فهم  لذلك،  ونتيجة  تقع.  قد   كوارث 
بالتغري مختلفة  بطرق  يتأثَّرون  ونساء،   رجاالً 
بإسهامات للقيام  لون  مؤهَّ وهم   املناخي، 
.فريدة يف جهود التخفيف والتكيُّف
الغذاء. منتجي  صغار  أغلبية  النساء   تشكِّل 
الرجال من  أكرث  مسؤوالت  األرجح  عىل   فهنَّ 
توزيعه وتدبُّر  الغذاء  وإعداد  الفالحة   عن 
سبيل عىل   . ومنجمعاتهنَّ عائالتهنَّ   عىل 
من  70% الفيليبني  يف  النساء  تشكِّل   املثال، 
زراعة يف  املنخرطة  الزراعية  العاملة   القوة 

أيِّ األرزِّ والذرة وإنتاجهام7. وكام يف   محصويل 
يعانوا أن  الفيليبني  مزارعي  عىل  آخر،   مكان 
مبا ألفوها،  التي  املناخية  األنساق  تحول   من 
ا أمَّ الغذاء.  إنتاج  تكاليف  يف  زيادة   ينعكس 
 النساء يف “مونتالبان ريزال” فقد انعكست ردة
زيادًة املناخية  األنساق  تغريُّ  آثار  عىل   فعلهنَّ 
الفالحة طرائق  بتغيري  وذلك  التكاليف،   يف 
يزرعنه، الذي  األرز   والزراعة وصنف محصول 
الدفيئة غاز  انبعاثات  انخفاض  إىل  أدَّى   مامَّ 
وكذلك واألسمدة،  بات  للمخصِّ أقل   واستخدام 

World Bank Climate Investment Funds 
Undermine Climate and Gender Justice, 
Gender Action and Heinrich Böll Foundation 
North America, )2009(.

6 Ibid.

7 A. Peralta, Gender and Climate Change 
Finance: A Case Study from the Philippines, 
Women’s Environment and
Development Organization, )New York: 
2008(.

ا أموال التغريُّ املناخي التي تمُغفل دور النساء يف تلك املجاالت  يضطلع الرجال والنساء بأدوار متخالفة يف مجاالت كإنتاج الغذاء وإدارة املوارد. أمَّ
ااًل، يف الحقيقة، بوضع  ا التمويل الجنويس فيمكن أن يسهم إسهاًما فعَّ ا تضيِّع فرصة ترك أثر حاسم عىل األمن الغذايئ وجهود التخفيف. وأمَّ إمنَّ
ل االهتامم الخاص  ال للخروج من األزمة. ويجب أن تشكِّ متكني املرأة يف قلب االسرتاتيجيات املتعلقة بالتغريُّ املناخي، وهو الطريق الناجع والفعَّ

ا يف أي منوذج تنموي حيوي. باقتصاديات النساء عنرًصا رئيسيًّ
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 التحول إىل زراعة محاصيل أخرى تتكيَّف عىل
ة8. املتغريِّ املناخية  األنساق  مع  أفضل   نحٍو 
 وكام يبنيِّ هذا املثال فقد أغفلت أموال التغري
 املناخي الدور الذي تضطلع به النساء يف إنتاج
 الغذاء، وقد أضاع بذلك فرصة تركه أثرًا كبريًا يف
.األمن الغذايئ ويف جهود التكيُّف والتخفيف

8 Peralta, op cit.

ن ْنسرَ التمويل املناخي املُجرَ
ينبغي أن تعالج صناديق التغريُّ املناخي، أيًضا، 
ع  بنى الالمساواة األوسع نطاقًا، أو الخطر املتوسِّ
الذي يطال الفجوة بني النساء والرجال. ومع أنَّ 
وأنهنَّ  املزارعني  صغار  أغلبية  يشكِّلن  النساء 
إال  الغذايئ؛  األمن  عدم  ملواجهة  تأهيالً  األكرث 
أنهنَّ من غري املتوقَّع أن يحصلن عىل سند متلُّك 

ح  لألرايض التي يفلحنها. كام أنه ليس من املرجَّ
فيها حقوق  امللكيَّة، مبا  حصولهنَّ عىل حقوق 
النساء  أنَّ  أيًضا،  البحوث،  بيَّنت  وقد  اإلرث. 
صن، يف أوقات ندرة الغذاء، مزيًدا  غالبًا ما يُخصِّ
وإنَّ  الذكور.  من  العائالت  ألعضاء  الغذاء  من 
يأخذ  أال  يجب  املناخي  التغريُّ  ألموال  تقوميًا 
يف اعتباره كيفية توزيعها وحسب، بل أن يرى 

ساعات  العامل  أنحاء  كل  يف  النساء  تعمل 
أسواق  يف  أقل  نحٍو  عىل  وتساهم  أطول، 
تدنِّيًا  أكرث  دخوالً  ويتلقَّني  الرسمية،  العمل 
تقدميات  من  أقل  بقدر  إال  يتمتَّعن  وال 
تقتيض  بالرجال.  مقارنة  االجتامعي  الضامن 
تنمويًّا  فكريًّا  منوذًجا  النسوية  االقتصاديات 
جديًدا غري قائم حرًصا عىل النمو االقتصادي، 
عىل  القائم  املحيل  الناتج  مبعيار  يُقاس  وال 
غري  االقتصاد  نصف  يحجب  الذي  الفرد، 

النقدي.
األنشطة  ُل  تُتجاهرَ التقليدي  النموذج  ففي 
أنها  باعتبار  واملنجمع،  لألرسة  الرضورية 
تجري خارج األسواق. وهذه األنشطة تشمل 
ورعاية  بقائها  ودوام  العائلة  عىل  الحفاظ 
جزء  وإنتاج  أعضائها  من  ز  والعجَّ األطفال 
وألنَّ  باملحاصيل.  واالهتامم  الغذاء  من  كبري 
الرسمي،  اإلطار  خارج  تجرى  األنشطة  هذه 
من دون عقد أو مبادالت مالية، فهي تُعترب 
“أنشطة غري اقتصادية”، بيس فقط يف كتب 
للحسابات  الدويل  النظام  يف  بل  االقتصاد، 

الوطنية أيًضا.
الراهن،  االقتصادي  الفكري  النموذج  ويف 
ا الناتج  يساوي النمو التنمية االقتصادية، وأمَّ
استعامالً  األكرث  املؤرش  فهو  القائم  املحيل 
االقتصاديات  أنَّ  إال  املولَّدة.  “الرثوة”  لقياس 
إجاميل  من   50% من  أكرث  أنَّ  تبنيِّ  النسوية 
العمل هي وقت غري مدفوع األجر  ساعات 
وال تدخل يف احتسابات الناتج املحيل القائم. 
وإذا أخذت هذه الساعات بعني االعتبار لرأينا 
النساء.  بأيدي  تتحقَّق  الرثوة  ثلثي  نحو  أنَّ 
بحسب  للمهام  التقليدية  والتقسيامت 
ص” النساء بالعمل البيتي  الجنوسة، كـ “تخصُّ
أنَّ  حقيقة  حسبانها  يف  تأخذ  ال  والرعايئ، 
يقوم  اجتامعي  بناء  صيَّة” هي  “التخصُّ هذه 

عىل  أثر  لها  جنوسيَّة  سلطوية  عالقات  عىل 
االقتصاد. وإذن، فمن الرضوري إعادة تحديد 
بأنَّ  واالعرتاف  )املاكروي(  الكيل  االقتصاد 
ة جبل الجليد  االقتصاد النقدي ليس سوى قمَّ
الذي يرتكز عىل اقتصاد الرعاية واسع النطق، 
الرئيسية،  العاملة  قوته  اإلناث  تشكِّل  الذي 
وأنَّ النساء يشكِّلن عىل األقل نصف إجاميل 

القوة العاملة.
ويف ردة الفعل عىل األزمة االقتصادية العاملية، 
الحاجة  البلدان عىل  العديد من  مع تشديد 
إىل تحفيز العاملة باعتبارها عنرًصا محوريًّا يف 
عملية االنتعاش االقتصادي، اتَّسمت الربامج 
االختالفات  حيال  بالعمى  ُوضعت  التي 
الجنوسيَّة، أكان يف مجال العاملة مدفوعة أم 
الدعم لألرس  املدفوع أجرها. وإنَّ توفري  غري 
النقدي  التحويل  برامج  خالل  من  الفقرية 
الفقرية دخالً مرشوطًا  األرس  )مبنح  املرشوط 
والحصول عىل  املدرسة  إىل  األطفال  بذهاب 
مساعدة  يف  املهم  فيام  الصحية(،  الرعاية 
العمل  ل صدمات  تحمُّ الفقرية هو  العائالت 
وخسائر الدخل، فشل يف أخذه بعني االعتبار 
يستغرقه  الذي  الوقت  عىل  ذلك  كل  آثار 
هذا  من  أيٍّ  نجاح  أنَّ  النساء، يف حني  عمل 
النوع من الربامج إمنا يعتمد عىل هذا العنرص 
أزمات  من  اندلع  مامَّ  يتبنيَّ  بالتحديد.  ذاته 
ة االجتامعية  أنَّ املحافظة عىل النفقات العامَّ
تتَّسم بأهمية حيوية، إال أننا نعرف أيًضا أنَّ 
الوقت  من  تستغرق  االجتامعية  املؤرشات 
االقتصادية  املؤرشات  تستغرقه  ما  ضعف 
االنتعاش، ويف سياق هذا يرُتك  لتبلغ مرحلة 
الكثري من الناس عىل هامش الطريق. وهذا 
يعني أنَّ الرأسامل البرشي فُقد، وأنَّ معادلة 
املؤرشات  تنتعش  االقتصاد  ينتعش  “حينام 

االجتامعية” ليست باملعادلة الصالحة.

عىل  للتغلُّب  اسرتاتيجياتهنَّ  –يف  والنساء 
إعطاء  إىل  منوذجية  بصورة  يعمدن  األزمة- 
األولوية لبقاء األرسة؛ فهنَّ يعملن يف وظائف 
يف  ذلك  يكون  ما  وعادة   ، إضافية  وأعامل 
أكرث  بأجور  فيقبلن  الرسمي،  غري  االقتصاد 
غري  الساعات  من  مزيًدا  ويعملن  تدنِّيًا، 
معرفة  املهم  من  يجعل  مامَّ  املدفوعة، 
االقتصاديَّات  فيها  تعمل  التي  القطاعات 
التعميامت  يف  السقوط  وعدم  النسوية، 
ى  تسمَّ متجانسة  فئة  يشكِّلن  وكأنهنَّ 
ستميل  املثال،  سبيل  عىل  “العامالت”. 
نحو  دامئًا  الحكومية  النفقات  تخفيضات 

التسبُّب بزيادة العمل غري املأجور.
موضوع  مجرَّد  ليس  الجنويس  فالتمييز 
باملساواة  تتعلق  مسألة  أيًضا  فهو  للفقر، 
والتكافؤ واملواطنة، واملشكالت التي تنشأ من 
الالمساواة ال ميكن أن تُحلَّ من خالل التحويل 
التقدم  وملتابعة  وحده.  املرشوط  النقدي 
للحامية  نظم  إىل  نحتاج  الطريق،  هذا  يف 

االجتامعية تتَّسم بالشمولية والكليانيَّة.
ُمولة  الشَّ املستدامة  التنمية  وتتطلَّب 
االقتصادية  النظرية  يف  تغيريًا  واملتكافئة 
املامرسة  يف  ينعكس  أن  ينبغي  ما  وهو   ،
والتطبيق. فاملسألة ليست يف صدد استهداف 
النمو وصياغة بعض السياسات للنساء، بل يف 
تصميم منوذج فكري تنموي جديد وتنفيذه 
يتسع للحقوق املتساوية  والفرص املتساوية 
أنواع  من  نوٍع  أي  دون  ومن  امرئ،  لكل 

التمييز، أيًّا كان.

املصدر:
 Social Watch Occasional Paper 06: Beijing 
 and Beyond. Putting Gender Economics at
the Forefront. (2010). www.socailwatch.org/

node/11571

املساواة الجنوسيَّة يف أساس املجتمعات املستدامة
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ص من األموال ملعالجة  أيًضا إىل املدى الذي ُخصِّ
العقبات البنيوية املاثلة يف وجه مشاركة النساء 
الكاملة يف جهود التكيُّف والتخفيف. وبالعودة 
إىل املثال من الفيليبني، ليس من الكايف ببساطة 
ضامن أن تذهب األموال إىل املزارعني اإلناث، 
أن  الرضوري  من  أنه  ذلك  الذكور،  عن  فضالً 
التي  مواردهنَّ  عىل  املزارعات  سيطرة  ن  تُضمرَ
تدخل يف إنتاج الغذاء، وأن الغذاء املنترَج يفيد 

النساء والرجال عىل حدٍّ سواء.
ألموال  الجنويس  التحليل  يتَّسم  أن  وينبغي 
العمل  تقسيم  يويل  أن  أيًضا،  املناخي،  التغريُّ 
وهذا  اهتاممه.  القائم  املأجور  وغري  املأجور 
فيه  يسهم  أن  الجنويس  للتوازن  ميكن  مجال 
كيفية  لفهم  التحديد  وجه  عىل  كبريًا  إسهاًما 

يواصلن  فالنساء  املناخ.  تغريُّ  متويل  تحسني 
أداء كمية غري متناسبة من العمل غري املدفوع 
أجره، الذي يتأثَّر كثرٌي منه بتغريُّ املناخ. يشمل 
ورعاية  األرسيَّة  الرعاية  العمل  من  النوع  هذا 
من  معانني  يكونون  قد  الذين  املُنجمع  أعضاء 
وهو  املتزايدة.  السلبية  املناخ  تغريُّ  تأثريات 
وإعداد  الفالحة  أنشطة  أداء  كذلك،  يشمل، 
الطعام وجلب املياه وخصوًصا يف مواسم القحط 
ات األخرى الطارئة  والجفاف، التي تسبِّبها التغريُّ
أصعب؛  األداء  وتجعلها  الطقسيَّة  األنساق  عىل 
فضالً عن شمول العمل غري املأجور جمع الوقود 
هذه  كل  والتعقيم.  والطبخ  للتنظيف  الالزم 
األعباء تزداد بسبب أثر التغريُّ املناخي السلبي.

من  جزًءا  ليس  العمل  هذا  من  كثريًا  أنَّ  إال 

 .)monetized economy( د  املُنرَقَّ االقتصاد 
وبالتايل، فإنَّ آليات متويل التغريُّ املناخي التي 
املحيل  والناتج  املدفوع  باألجر  األثر  تقيس 
تلتقط  ال  الوطني،  الدخل  إجاميل  أو  القائم 
أجره  املدفوع  غري  للعمل  املتنامية  األعباء 
يف  التخفيف  اسرتاتيجيات  أثر  أو  النساء  عىل 
أُجِريرَ مسٌح  املثال،  سبيل  األعباء. عىل  تناقص 
يتيح  الهند  يف  الطاقة  النساء  استخدام  ملعرفة 
استخدامهنَّ  لخفض  أولوياتهنَّ  تحديد  لهنَّ 
مبارشة  مرتبطة  أولوياتهنَّ  كانت  لقد  الطاقة. 
الهنديات  دت  حدَّ فقد  الزمني.  باالستخدام 
الطاقة.  إلنتاج  املستدامة  املصادر  من  مزيًدا 
أعبائهنَّ  تقليص  إىل  أدَّت  للطاقة  أكرب  فكفاءة 
وهو  أجره،  املدفوع  غري  العمل  عن  الناجمة 

باربارة آدامس
منتدى السياسة العاملي)*(

التنموي،  للتمويل  واحد  مصدر  إىل  بالنظر 
 ،)ODAs( الرسمية التنموية  املساعدات  أي 
اآلن  تعتمد  بلدان  بضعة  أنَّ  الواضح  من 
املانحون  ويصبح  املذكورة،  املساعدات  عىل 
التقليديون أوضح أكرث يف ما يتعلق مبصالحهم 
الخاصة –بوصفهم مانحني- من خالل تجارة 
الخاص  القطاع  من  االقتصاديني  العبيهم 
الصورة  وتبدو  ودعمهم.  حقوقهم  وملكية 
أعقد اآلن مع نشوء مصادر جديدة للتمويل 
ى  ويتحدَّ هذا،  والخاص.  العام  التنموي 
التغريُّ الذي يطرأ عىل صورة التمويل جميع 
الالعبني ليطرحوا السؤال ما إذا كانت التنمية 
كليًّا  جديدة  مقاربة  تتطلَّب  املستدامة 

.FFSD إىل FFD تتجاوز الـ
املساعدات  يف  الشفافية  كانت  ولطاملا 
قبل  من  مطلوبة  االستثامرية  والتدفُّقات 
املجتمع  ومنظامت  النسوية  املجموعات 
ذا  تراقب من  األطراف  أنَّ هذه  ذلك  املدين 
الذي ينتفع من تدفُّقات املساعدات التنموية 
أكرب.  بإنصاف  وتطالب  وإجراءاتها،  الرسمية 
املزيد  من  تأمني  مدافعتها يف  وقد ساهمت 
من التمويالت املحدودة من بني أمور أخرى 
اجتامعيًّا  املقصاة  املكوِّنة  الشعبية  للقواعد 
األمم  عمليات  خالل  من  حقوقها  واملحددة 

املتحدة املعزَّزة باملواثيق القانونية.
هذا، وتُعترب الرتبة الدولية ومتعددة األطراف 
ة لتقدم حقوق النساء، وقد  بيئة قيِّمة ومهمَّ
وبرامج  قانونية  وموجبات  التزامات  ولَّدت 
سيًّا لالنخراط يف نضال يطال  عمل ودعاًم مؤسَّ

مجاالت الحكم الوطني.
خالل  نشأت  التي  العملية  ولَّدت  كام 
السنوات التي أعقبت عام 1975 –وهو سنة 
األول  املتحدة  األمم  ومؤمتر  الدولية  النساء 
عدًدا  أيًضا،  سيتي”،  “مكسيكو  يف  للنساء 
توظيف  كيفية  أقلها  ليس  التحديات،  من 
مقاربة حقوق اإلنسان وعوملة حقوق املرأة، 
وكيفية تجاوز اإلعالن يف البيانات إىل ترشيع 
دة، ومن ثمَّ تنفيذها  ُمخررَجات وغايات محدَّ

ومتويلها.
بيد  رئيسية  أداة  هي  املالية  السياسة  إنَّ 
عىل  القامئة  املقاربة  لرتجمة  الحكومات 
أولويات  تنعكس  كام  مامرسة.  إىل  الحقوق 
ة  الحكومات بصورة أوضح يف املوازنات العامَّ
العمل.  وبرامج  الحكومية  البيانات  يف  منها 
وسموا  الجنوسية  املساواة  عن  واملدافعون 
العام  التمويل  إدارة  بأهمية   FFD عملية 
بناء أرضية حامية  بغية  الجنوسية  للمساواة 

اجتامعية شاملة.
مع  العام  للتمويل  مقوَّى  نظاٍم  مع  وحتَّى 
املعاد  عامة  ونفقات  زائدة  عائدات رضيبية 
لن  القصوى  املتوفرة  املوارد  فإنَّ  تخصيصها، 

إلحقاق  البلدان  من  العديد  يف  كافية  تكون 
والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  الحقوق 
واإليكولوجية. أما التمويل الخارجي فسيظل 
جديًدا  عامليًّا  نظاًما  يستدعي  وهذا  مطلوبًا 
لتبادل األعباء. ويقدم العهد الدويل للحقوق 
 )ESCR( والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
منوذًجا لتطوير نظام متويل عاملي، حيث إنَّ 
مسؤولية  من  هو  املذكورة  الحقوق  تحقيق 
املساعدة  خالل  ومن  “منفردة  الحكومات 
املتاحة  املوارد  وخصوًصا  الدوليني،  والتعاون 

القصوى، أكانت اقتصادية أم تقنية”.
بل  اقتصاديًّا،  تابعني  فقط  لسنا  اليوم،  إننا، 
وقدرة  واجتامعيًّا.  إيكولوجيًّا  أيًضا  متصلني 
الحكومة عىل توفري األمن االقتصادي لشعبها 
والحامية  الكريم  الالئق  العمل  خالل  من 
للتفاوض  تخضع  أن  يجب  االجتامعية، 
القواعد  من  كبري  كمٍّ  عرب  والتسويات 
والقوانني غالبًا ما تكون بدورها غري خاضعة 
للمساءلة ضمن العمليات السياسية الوطنية. 
أن  يجب  الرسمية  التنموية  فاملساعداُت 
إىل  ترمي  عملية  خالل  من  وتضبط  تُحكم 
إحياء تلك املساءلة أمام الشعب. فاألمر ليس 
اختياًرا للرابحني وللخارسين أو تقديمرَ بعض 

حقوق الشعب عىل حقوقه األخرى. 

Barbara Adams )*(
Global Policy Forum

من فعالية املساعدات إىل العدالة الرضيبيَّة
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ما وفَّر بدوره مزيًدا من الفرص ملشاركتهنَّ يف 
األنشطة املولِّدة للدخل9.

اسة  يتمتَّع متويل هذا النوع من الربمجة الحسَّ
األقل  األعباء  ا  وأمَّ مضاعفة.  بتأثريات  جنوسيًّا 
قدرتهنَّ  يزيد  ال  املأجور  غري  النساء  عمل  من 
يعظِّم  –مبا  مأجور  عمل  يف  االنخراط  عىل 
الكامنة- وحسب، قد  االقتصادية  استقالليتهن 
يزيد من فرصهنَّ التعليمية وفرص البنات. فقد 
املتزايدة،  النساء  تعليم  مستويات  فت  تكشَّ
بدورها، عن آثار إيجابية عىل صحتهنَّ وصحة 
. بيد أنَّ أيًّا من هذه اآلثار ال ميكن قياسه  أرسهنَّ
من دون قياس طبيعة العمل غي املدفوع أجره 

. وآثاره عىل النساء ومنجمعاتهنَّ
أجره  املدفوع  غري  العمل  مثل  ويطرح  هذا، 
مزيًدا من التوتر األسايس يف جهود مراقبة متويل 
تغريُّ املناخ. وتقوم كلتا موازنتي الجنوسة واملناخ 

9 Power Surge: Lessons for the World Bank 
from Indian Women’s Participation in Energy 
Projects, Bretton Woods
Project, )2011(.

املوازنات هي كشوفات  إنَّ  تقول  فرضيَّة  عىل 
القيم، وليست ببساطة ردات فعل ميكانيكية 
حيال السوق والديناميَّات االقتصادية األخرى. 
اإلنفاق  أنَّ  يفرتض  واملناخ  الجنوسة  فتوازن 
وفرصة  األفضل،  نحو  للتغيري  فرصة  عبارة عن 
االقتصاديات  إىل  بالنسبة  ومتكافئة  مستدامة 
الكلية )املاكروية( التي تقيس التقدم بالرفاهية 
يتمتع  ما  وهو  القائم،  املحيل  بالناتج  وليس 
الحياة،  نوعية  يف  التغريُّ  التقاط  عىل  بالقدرة 
وهكذا،  وحسب.  د  املُنرَقَّ االقتصاد  يف  وليس 
فإنَّ هذا النوع من الرقابة والتحليل هو إعادة 
تأطري جذرية للنظرية االقتصادية النيوليربالية.

تستحرض  ما  غالبًا  املامرسة  ففي  ذلك،  ومع 
كلتا  واملناخي  الجنويس  التوازن  مرشوعات 
فكريت اإلنصاف أو العدالة والحجج االقتصادية 
التقليدية يف صدد فعالية الكلفة والنمو. ففي 

أوقات األزمة االقتصاديَِّة العامليَّة يصعب التذرُّع 
الكلفة واإلنتاجية. ولكن،  بحجج ال تنزع نحو 
بالرتاجع  وفاعلوها  الدولة  العبو  يبدأ  عندما 
والتكافؤ  بالعدالة  الدولية  التزاماتهم  عن 
يقومون  ما  غالبًا  فإنهم  والجنويس،  املناخي 
االلتزامات  تحقيق  كلفة  عىل  باالرتكاز  بذلك 
واملساواة  العدالة  أنَّ  مواجهة  ويف  املذكورة. 
الذين  القيمتني  ينبغي عىل معاريض  مكلفتان، 
يشطبون مرشوعات التوازن املناخي والجنويس 
التناقض ضمن تكتيكاتهم هم، إذ  أن يواجهوا 
إذا  ما  حسبانهم  يف  يأخذوا  أن  عليهم  ينبغي 
العدالة  بشأن  مزاعمهم  تنفيذ  كانوا سرييدون 
الهدفان  يكون  عندما  حتَّى  ال،  أم  واملساواة 

النهائيان متناقضني مع منو السوق واإلنتاجية.




