
Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд

ЗКФ И ЕКОЛОШКИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАШАЊА

Зелениот климатски фонд (ЗКФ) се обидува да поттикне промена во парадигмата кон развој со ниски 
емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на земјите во развој кои се особено ранливи 
пред влијанијата на климатските промени.

При спроведувањето на својот мандат, ЗКФ ефективно и правично ќе управува со еколошките и 
социјалните ризици и влијанија и ќе ги подобри исходите на сите активности финансирани од ЗКФ, при 
што ќе обезбеди еднакво учество на жени, млади луѓе и други малцинства и високо ранливи групи.

ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА НА ЗКФ

Еднаквоста и недискриминацијата се дел од основните водечки начела на Еколошката и социјална 
политика (ESP) на ЗКФ, во која се истакнува дека  евентуални негативни влијанија од активностите 
кои ги финансира ЗКФ не смеат да придонесуваат за непропорционална социјална нееднаквост, не ја 
зголемуваат ранливоста или маргинализацијата, и обезбедуваат пристап до ресурсите и придобивките од 
проектите без дискриминација и предрасуди.

Системот за управување со еколошки и социјални ризици (ESMS) има цел да ги намали конфликтите, 
да обезбеди еднакви придобивки и да спречи штета за луѓето и екосистемите. 

Еколошките и социјални гаранции (ESS) се група стандарди со кои се утврдуваат посакуваните исходи и 
што конкретно треба да се направи за да се постигнат овие исходи на начини кои се соодветни за природата 
и обемот на активностите и сразмерни на нивото на еколошки и социјални ризици и/или влијанија.

КАКВА Е ПОЛИТИКАТА НА ЗКФ ЗА РОДОВИТЕ ПРАШАЊА?

Политиката на ЗКФ за родови прашања 
има цел да обезбеди родова еднаквост 
на проектите на ЗКФ, да придонесе тие 
да ги земат предвид родовите аспекти и 
да придонесе за вклучување на родовите 
и социјалните фактори со цел да се 
зголеми нивната отпорност, ефикасност и 
ефективност пред климатските промени.

Политиката за родови прашања се 
применува за сите активности на 
ЗКФ, без оглед дали ги спроведуваат 
меѓународни, регионални, национални и 
поднационални, државни или приватни 
организации.
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Поддршка за управување 
со ефективен национален 
координативен механизам за 
Зелениот климатски фонд

  СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА

Националниот назначен орган (ННО) мора да оцени дали предлог-проектите 
се во согласност со родовата политика и стандардите на ЗКФ, како и со 
националните и меѓународните политики со цел да се постигне реална 
родова еднаквост и инклузивен пристап во проектите финансирани од ЗКФ.
Климатските промени различно влијаат врз мажите и жените, при што 
жените се во понеповолна позиција и голема е веројатноста тие да ја 
потенцираат постоечката родова нееднаквост.

Со цел родовите прашања да се земат предвид при одлучувањето и во 
предлог-проектот/програмата, ЗКФ усвои и спроведува Политика за 
родови прашања и Акциски план за родови прашања.

ШЕМА ЗА ЗЕМАЊЕ ПРЕДВИД НА РОДОВИТЕ АСПЕКТИ ВО ПРОЕКТНИОТ ЦИКЛУС НА ЗКФ

Информациите добиени од анализата/проценката на родовите 
прашања треба да се земат предвид во сите фази на проектниот 
циклус на проектот на ЗКФ: дизајн, развој, спроведување, 
мониторинг и евалуација.

Тоа а потребно за да се обезбеди еднаков пристап на жените и 
мажите до ресурсите, услугите и развојот на капацитетите; за да се 
обезбеди еднакво учество во системите за управување и во процесот 
за одлучување на корисниците, партнерите и главните засегнати 
страни. 

ТРИ МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ ПРЕДВИД НА РОДОВИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ АКСПЕКТИ

1. Анализа на состојбите во однос на родовите прашања: мора да се изврши и да се достави заедно 
со предлог-проектот/програмата за финансирање до ЗКФ. Треба да содржи анализа на состојбата 
со родовата еднаквост во државата и во секторите кои се поврзани со активностите предвидени во 
предлог-проектот. Анализата е потребна за да се подобри разбирањето на социокултурните фактори 
кои доведуваат до тоа климатските промени да ја влошат родовата нееднаквост, како и разбирањето 
на можниот придонес на жените и мажите кон социјални промени со цел да се зголеми отпорноста и  
способноста да се реагира на климатските промени;

2. Акциски план за родови прашања: мора да се достави до ЗКФ со апликацијата за проектот и да 
содржи методи и алатки со кои се поттикнува родова еднаквост и се намалуваат родовите разлики во 
проектните активности, приказ на целите за успешност во однос на родовите прашања како и родово 
расчленети цели;

3. Mониторинг и евалуација со земање предвид на родовите прашања: за мерење на резултатите 
и влијанијата на проектните активности врз отпорноста на жените и мажите пред климатските 
промени (расчленети по пол, возраст, регион итн.); со кои се поддржува нивно учество во проектните 
активности и во мониторингот и евалуацијата, како и во процесот на одлучување.

Родовата еднаквост е основа за одржлив развој!
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КОНТАКТИ
Кабинет на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за 
економски прашања и за координација со економските ресори, Влада на Република Северна Македонија –  
Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд

• Daniel.Josifovski@gs.gov.mk 
• olimpija.zaevska@vlada.gov.mk 

Организација за храна и земјоделство при ООН (ФАО) - Партнер за имплементација

· FAO-MK@fao.org   
· Carmen.arguellolopez@fao.org 
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