
 المجلـــد األول: قامــوس  
المـنـــــــــا خ للشبــــــاب

مجموعة أدوات للشباب الناشطين في مجال المناخ
العربيــة الــدول  منطقــة  أفريقيــا/  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
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عوامــل  بأننــا  نتميــز  شــباب،  بصفتنــا  ”نحــن، 
المجتمــع.  قطاعــات  مختلــف  فــي  التغييــر 
ــق  ــل المتعل ــي العم ــب ف ــن الرك ــف ع ــن نتخل فل
متزايــد  نحــو  علــى  ُتســمع  فأصواتنــا  بالمنــاخ: 
ونحــن نطالــب بالحــق فــي المشــاركة الكاملــة. 
يكــون  أن  ينبغــي  حــق  مشــاركتنا  أن  والواقــع 

العامــة.” السياســات  صياغــة  فــي  محورًيــا 

تمهيد

تــم إنشــاء مجموعــة األدوات للشــباب الناشــطني يف مجــال 

املنــاخ يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا مــن قبــل 

ــن واجهــوا،  ــا والذي ــك، قلقــون بشــأن وضــع كوكبن شــباب مثل

بصفتهــم نشــطاء، العديــد مــن التحديــات عنــد املنــارصة 

ــي. ــل املناخ والعم

هدفنــا هــو مشــاركة معلومــات واضحــة وموجــزة وســهلة 

الفهــم تصــف املســار الــذي يتخــذه العمــل املناخــي العاملــي 

ــة.  ــاركة الهادف ــدادك للمش ــل إع ــن أج ــي، م ــي واملح واإلقليم

ــم  ــد ت ــا البعــض وق ــات مجموعــة األدوات ببعضه ــط كتيب ترتب

تصميمهــا بحيــث ميكنــك قراءتهــا بالتتابــع وتعميــق معرفتــك 

بشــكل تدريجــي بــكل موضــوع. ميكنــك أيًضــا الرجــوع إليهــا 

ــا الحتياجاتــك. بشــكل مســتقل، وفًق

املجلـــد األول

قاموس املناخ للشباب: 

مفاهيــم وتعاريف مهمة يحتاج معرفتها كل ناشــط يف مجال 

املناخ.

املجلـــد الثـــاين

أدوات العمل يف مجال املناخ:

هي أدوات رئيســية إلحراز تقدم صــوب تحقيق أهداف 

العمــل يف مجــال املناخ العاملي وأهداف التنمية املســتدامة، 

مبــا يف ذلك اتفاق باريس، واملســاهات املحــددة عىل الصعيد 

الوطنــي وغري ذلك من األدوات.

املجلـــد الثالـــث

ما هي حوكمة املناخ؟ 

معلومات حول حوكمة املناخ وعملية صنع القرار عىل 

املستويني املحي والدويل، مبا يف ذلك االتفاقية اإلطارية بشأن 

تغري املناخ، وكيفية عملها وآليات املشاركة..

املجلـــد الرابـــع

اتفاقية باريس للشباب:

تفاصيــل االتفــاق وأهميتــه وجميع بنوده بلغة بســيطة.

10 إلى 024 إلى 17 15 إلى 1024 إلى 18

يستخدم هذا الكتيب مصطلحي “الشباب” و 
“صغار السن” لإلشارة إلى  اليافعين  والشباب 

الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة.



4

شكر وتقدير
فريق الشباب

زهــرة أبــو طه )األردن( ، مجد القطناين )األردن( ، ســارة بيــاري )األردن( 

، عبــد النــور طبــاخ )الجزائــر( ، ســندس طبــاخ )الجزائر( ، فــادي خالد 

)العــراق( ، مجتبــى الشــاوي )العــراق( ، مصطفــى الحيدر )العــراق ( ، 

كــرار كرمشــا )العــراق( ، جوين طنوس )لبنــان( ، جوانا طنــوس )لبنان( 

، ماريــا مطــر )لبنــان( ، ماهر نزيه بعلبــي )لبنان(.

الفريق اإلقليمي األسايس

كريــس كورمنــي )اليونيســف(، نتــايل إســاعيل )اليونيســف(،   

إيهــاب العملــة )اليونيســف(، نيهــا كابيــل )اليونيســف( ، كــني 

ليموامــي )اليونيســف( ، يوليــا إيزيفــا )برنامــج األمــم املتحــدة 

اإلمنــايئ( ، وليــد عــي )برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ( ، يانيــكا 

مايــر أولدنبــورغ )برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ(

فريق مراجعة املكاتب القطرية

عبــري بــو زيك )يونيســف لبنــان( ، بيســان عبــد القــادر )يونيســف 

األردن( ، إمييــي كاري )يونيســف األردن( ، يوجــني كيم )يونيســف 

األردن( ، زبيــدة فــركاين )يونيســف الجزائــر( ، نــوال عبــد الصمــد 

)يونيســف الجزائــر( ، أحمــد غربــاوي )يونيســف( العــراق( ، إرساء 

الجبــوري )يونيســف العــراق( ، فــريوز قاســم )يونيســف العــراق(

تصميم

دايـانـا الّســان )يونيسف(

الدليل األصيل

تــم تطويــر هــذا الدليــل يف األصــل بواســطة مكتــب اليونيســف 

ــع  ــاون م ــي ، بالتع ــر الكاريب ــة البح ــة ومنطق ــكا الالتيني يف أمري

الشــباب, املؤلفــان األصليــان: ســارة كوجنــاك غونزاليــس وإميليــا 

نومــر ، مبشــورة فنيــة مــن ادريــان مارتينيــز وبتنســيق مــن هانوك 

ــر  ــاخ ومخاط ــري املن ــأن تغ ــي بش ــايص اإلقليم ــي، االختص بارليف

الكــوارث ) مكتــب اليونيســف اإلقليمي ألمريــكا الالتينية ومنطقة 

البحــر الكاريبــي(. تــم االنتهــاء مــن التصميــم األصــي بواســطة 

ماتيــاس دافــريون. 

تــم تحديــث هــذا الدليــل ومراجعتهــه ملنطقــة الــرق األوســط 

وشــال إفريقيــا بنــاًء عــىل التعليقــات الــواردة مــن الشــباب يف 

هــذه املنطقــة.
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االختصارات

غــازات االحتباس الحراري GHG

الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــري املناخ IPCC

منصــة املجتمعــات املحليــة والســكان األصليني LCIPP

أهــدف التنمية املســتدامة SDG

اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املعنيــة بتغري املناخ UNFCCC
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المقدمة
تســاعدكم  أساســية  تعاريــف  الكتيــب  هــذا  يقــدم 
و  المنــاخ  لتغيــر  الرئيســية  المفاهيــم  فهــم  علــى 
العمــل المناخــي  فهًمــا أفضــل. وقــد وردت العديــد 
ــدد  ــذي يح ــس، ال ــاق باري ــي اتف ــات ف ــذه التعريف ــن ه م
أهــداف العمــل المناخــي العالمــي. ولقــد تــم اعتمــاد 
ــن  ــدد الموقعي ــغ ع ــا يبل ــام 2015، وحالًي ــي ع ــاق ف االتف

عليــه 195 دولــة.

تــأيت العديــد مــن التعريفــات مــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

املعنيــة بتغــري املنــاخ )IPCC(، وهــي الهيئــة التــي تــزود الــدول 

ــاخ.  ــري املن ــة لتغ ــتجابة العاملي ــز االس ــة لتعزي ــات العلمي باملعلوم

وقــد  تــم تكييــف هــذه التعريفــات بلغــة ابســط وأكــر شــيوًعا. 

ــي  ــق الرســمية الت ــف أخــرى يف الوثائ ــور عــىل تعاري ــن العث وميك

املتحــدة ومنظــات أخــرى. فبإمكانكــم دامئًــا  تنرهــا األمــم 

أو  التفاصيــل  مــن  املزيــد  ملعرفــة  الرئيــي  املصــدر  مراجعــة 

معلومــات اضافيــة.

ســنبدأ باملفاهيــم األساســية ملســاعدتكم عــىل فهــم 

املشــاكل املحيطــة بتغــري املنــاخ. ويُعــد هــذا مــن 

األمــور الهامــة لتحديــد ســبل اتخــاذ اإلجــراءات.

ــة  ــم املتعلق ــىل املفاهي ــنتعرف ع ــم س ــك ث ــنبدأ بذل س

ــا اســتخدامها  ــي ميكنن ــة واألدوات الت باألعــال املناخي

ــا. يف إجراءاتن

هنــا ســوف نفهــم مفاهيــم تأثــريات تغــري املنــاخ التــي 

تؤثــر عــىل منطقتنــا.

بحقــوق  املتعلقــة  الجوانــب  يف  ســننظر  وأخــريًا 

ــاخ، نظــًرا ألن هــذه تشــكل أزمــة  اإلنســان وتغــري املن

تؤثــر عــىل حقوقنــا.

1
2
3
4
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مفاهيم المناخ وتغير المناخ

ــم  ــذا القس ــرح ه ــك يش ــي. لذل ــل المناخ ــة العم ــز فاعلي ــه، لتعزي ــذي نواجه ــدي ال ــم التح ــم أن نفه ــن المه م
تغيــر المنــاخ وأســبابه، كمــا يحتــوي علــى مفاهيــم تســاعدكم علــى فهــم التفاعــات التــي تحــدث علــى األرض.

نظام المناخ:
يتكــون النظــام املناخــي مــن التفاعالت بــني مكوناته الخمســة:

المناخ :
ــة عــىل مــدى  ــة ملنطقــة معين ــة النموذجي ــاخ هــو الظــروف الجوي املن

فــرة معينــة مــن الزمــن، لفــرة ال تقــل عــن 20-30 ســنة.2

تغير المناخ: 
ــن  ــدد م ــاخ، ويح ــب يف املن ــة أو التقل ــري يف الحال ــو تغ ــاخ ه ــري املن تغ

خــالل التقلــب يف الخصائــص املناخيــة التــي تســتمر لفــرة طويلــة ومــن 

املمكــن تحديدهــا مــن خــالل االختبــارات اإلحصائيــة. وقــد ينجــم تغــري 

ــل  ــة، مث ــوى خارجي ــن ق ــة أو ع ــة طبيعي ــات داخلي ــن عملي ــاخ ع املن
ــة املســتمرة.3 ــال البري ــة أو األع ــارات الربكاني االنفج

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
 )UNFCCC(

ــاون  ــة طــرف تعمــل كإطــار للتع ــع 197 دول ــة م هــي معاهــدة دولي

الــدويل ملكافحــة تغــري املنــاخ. متيــز اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة 

ــري  ــزى تغ ــاخ. يُع ــب املن ــاخ وتقل ــري املن ــني تغ ــاخ ب ــري املن ــأن تغ بش

املنــاخ إىل األنشــطة البريــة التــي قــد تغــري تكويــن الغــالف الجــوي، 

ــة 4. ــباب طبيعي ــن إىل أس ــزى التباي ــا يُع بين

تقلب المناخ 
املنــاخ،  حالــة  متوســط  يف  الفــروق  إىل  املناخــي  التقلــب  يشــري 

عــىل جميــع املقاييــس الزمنيــة واملكانيــة، التــي تتجــاوز املقاييــس 

ــا أو  ــاخ طبيعيً ــري املن ــون تغ ــد يك ــس. وق ــداث الطق ــة ألح النموذجي
ــان.5 ــع اإلنس ــن صن م

الجوي:   الغالف 

وهــو خليط الغازات التي 

باألرض. تحيط 

املايئ:  الغالف 

 هو املاء الســائل يف 

األرض، مبــا يف ذلك املياه 

واملالحة العذبة 

الجليدي:   الغالف 

هو كتــل الثلج والجليد 

املوجودة عىل األرض.

الصخري:   الغالف 

هو القــرة الصلبة التي 

تكــون القارات وقيعان 

البحار

الحيوي:   الغالف 

هو التنــوع البيولوجي 

البحري والربي عىل 
األرض.1
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غازات االحتباس 
الحراري الرئيسية:

أنثروبوجين )بشري المنشأ( 
أنروبوجــني هــو تأثري أو نتيجة أو عملية نشــاط بري6 .

االحتباس الحراري 
يــأيت تغــري املنــاخ الحــايل مــن االحتبــاس الحــراري الناجــم عــن 

درجــة  زيــادة يف  إىل  االحتبــاس  هــذا  ويرجــع  اإلنســان.  أفعــال 

الحــرارة العامليــة املُســجلة عــىل مــدى فــرة 30 عاًمــا أو أكــر. 

ــت  ــي كان ــتويات الت ــق باملس ــا يتعل ــام في ــكل ع ــا بش ــرب عنه ويُع

الصناعيــة7 . الثــورة  موجــودة قبــل 

االحتباس الحراري البشري المنشأ 
يرجــع ســبب االحتبــاس الحــراري البــري املنشــأ يف املقــام األول إىل 

زيــادة مصــادر انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، ويرجــع ذلــك 

ــمل  ــذي يش ــة، ال ــاع الطاق ــود يف قط ــرق الوق ــري إىل ح ــد كب إىل ح

النقــل وتوليــد الكهربــاء والبنــاء والبنيــة التحتيــة. وتعــد القطاعــات 

والعمليــات  الزراعــة  لالنبعاثــات:  مصــادر  أيًضــا  هــي  التاليــة 

ــة8 . ــة والصناعي ــات املنزلي ــاع النفاي ــة، وقط الصناعي

كــا تســهم األنشــطة التــي تنطــوي عــىل تغيــري يف اســتخدام األرايض 

يف االنبعاثــات بســبب التعديــل املحتمــل لركيــب الربــة، الــذي قــد 

ــة.  ــة يف الرب ــاس الحــراري املخزن ــازات االحتب ــه إطــالق غ ينجــم عن

ــة  ــة والربي ــة البحري ــم اإليكولوجي ــص النظ ــال، متت ــبيل املث ــىل س فع

الكربــون وتخزنــه، وتســتخدمه يف عملياتهــا، مثــل التمثيــل الضــويئ. 

ــذي  ــون ال ــق الكرب ــة، يُطل ــذه األنظمــة البيئي ــري له وإذا حــدث تدم

كان مخــزًن.

غــازات االحتباس الحراري:9

هــو املكــون الغــازي للغــالف الجــوي الــذي قــد يكــون طبيعيًــا 

أو بــري املنشــأ.  ومتتــص غــازات االحتبــاس الحــراري اإلشــعاع 

وتبعثــه، مــا يســبب ظاهــرة االحتبــاس الحــراري. 

بخار الماء 
)H2O(

ثاني أكسيد 

)CO2(الكربون

أكسيد النيتروز
 
)N2O(

 الميثان 
)CH4(

األوزون 
 
)O
3(
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بروتوكول كيوتو: 
األمــم  اتفاقيــة  تفعيــل  عــىل  باختصــار  كيوتــو  بروتوكــول  يعمــل 

ــزام البلــدان  املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بالتغــري املناخــي مــن خــالل إل

واالقتصــادات الصناعيــة التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة بالحــد مــن انبعاثــات 

الغــازات الدفيئــة والتقليــل منهــا وفًقــا لألهــداف الفرديــة املتفــق 

ــوى أن  ــدان س ــك البل ــن تل ــا م ــد ذاته ــة بح ــب االتفاقي ــا. ال تطل عليه

تعتمــد سياســات وتدابــري بشــأن التخفيــف وأن تقــدم تقاريــر دوريــة.10 

اتفاقية باريس:
ــري  ــق بالتغ ــا تتعل ــة قانونيً ــة ملزِم ــة دولي ــي اتفاقي ــس ه ــة باري اتفاقي

ــدورة 21  ــرف يف ال ــل 196 ط ــن قب ــا م ــة عليه ــت املصادق ــي. مت املناخ

ملؤمتــر األطــراف يف باريــس واملنعقــد يف 12 كانــون األول 2015 ودخلــت 

حيــز النفــاذ يف 4 تريــن الثــاين 2016. تهــدف إىل الحــد مــن االحتبــاس 

ــل إىل  ــل أن يص ــري، ويفّض ــة بكث ــا دون 2 درج ــي إىل م ــراري العامل الح

ــق  ــة. ولتحقي ــل الصناع ــا قب ــتويات م ــًة مبس ــة، مقارن ــة مئوي 1.5 درج

هــذا الهــدف طويــل األجــل لدرجــات الحــرارة؛ تهــدف البلــدان إىل 

بلــوغ ذروة عامليــة النبعاثــات الغــازات الدفيئــة يف أقــرب وقــت ممكــن 
ــرن.  11 ــف الق ــول منتص ــا بحل ــد مناخيً ــامل محاي ــق ع لتحقي

تأثير المناخ
هــو عواقــب تغــري املنــاخ عــىل الجوانــب االجتاعيــة واالقتصاديــة 

والخدمــات  الســلع  تتأثــر  وكذلــك  واألنــواع.  اإليكولوجيــة  والنظــم 

االقتصاديــة واالجتاعيــة ذات الصلــة بالنظــم اإليكولوجيــة. وقــد تكــون 

ــار ضــارة أو مفيــدة، وميكــن النظــر إليهــا عــىل أنهــا عواقــب  هــذه اآلث

ــاخ. ــري املن ــج لتغ أو نتائ

المرونة: 
أو  ظاهــرة  مواجهــة  عــىل  والطبيعيــة  البريــة  النظــم  قــدرة  هــي 

ــظ  ــى تحاف ــم حت ــادة التنظي ــتجابة أو إع ــىل االس ــري وع ــراب خط اضط

ــا  ــىل قدرته ــاظ ع ــن الحف ــاًل ع ــا، فض ــا وهيكله ــا وهويته ــىل وظيفته ع

عــىل التكيــف والتعلــم والتحــول.

التنوع البيولوجي: 
هــو تنــوع واختــالف الكائنــات الحيــة داخــل كل نــوع وفيــا بــني 

اإليكولوجيــة. النظــم  وداخــل  األنــواع 

النظم اإليكولوجية: 
ــات  ــة واملكون ــات الحي ــن الكائن ــون م ــدة تتك ــو وح ــي ه ــام البيئ النظ

غــري الحيــة، والتفاعــالت يف مــا بينهــا. وتعتــرب الغابــة مثــال عــىل النظــام 

ــي. البيئ

خدمات النظم اإليكولوجية:
ــي  ــة الت ــم اإليكولوجي ــا النظ ــي توفره ــف الت ــات أو الوظائ ــي العملي ه

ــة  ــىل خدم ــال ع ــو مث ــاخ ه ــم املن ــات. تنظي ــاس أو املجتمع ــد الن تفي

ــي. ــام البيئ النظ

البصمة الكربونية: 
الدفيئــة  الغــازات  كميــة  إجــايل  مــع  الكربونيــة  البصمــة  تتوافــق 

املنتجــة، مــن أجــل دعــم منــط حيــاة الشــخص وأنشــطته بشــكل مبــارش 

ــن  ــة م ــان مكافئ ــادًة بأطن ــة ع ــة الكربوني ــاس البصم ــارش. تق ــري مب وغ

غــاز ثــاين أكســيد الكربــون خــالل مــدة ســنة واحــدة، وميكــن أن ترتبــط 

ــور أخــرى. ــني أم ــج أو حــدث،  او ب ــرد أو مؤسســة أو منت بف

التمويل المناخي :
يشــري التمويــل املناخــي إىل التمويــل املحــي أو الوطنــي أو عــرب الوطنــي 

ــذي  ــة - ال ــة والبديل ــة والخاص ــل العام ــادر التموي ــن مص ــتمد م - املس

ــع  ــتتعامل م ــي س ــف الت ــف والتكيّ ــراءات التخفي ــم إج ــعى إىل دع يس

ــك  ــف وذل ــل التخفي ــن أج ــي م ــل املناخ ــزم التموي ــي. يل ــري املناخ التغ

ــات إىل حــد  ــة لخفــض االنبعاث ألن االســتثارات واســعة النطــاق مطلوب

ــف؛  ــبة للتكيّ ــة بالنس ــة ماثل ــي أهمي ــل املناخ ــب التموي ــري. يكتس كب

حيــث هنــاك حاجــة ملــوارد ماليــة كبــرية مــن أجــل التكيّــف مــع 
ــي.12 ــري املناخ ــار التغ ــل آث ــلبية وتقلي ــريات الس التأث
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فلننتقــل  الرئيســية،  التعاريــف  فهمتــم  وقــد  واآلن 
علــى  المناخيــة  باإلعمــال  المتعلقــة  المفاهيــم  إلــى 
وســنبني  والدوليــة.  والوطنيــة  المحليــة  المســتويات 
علــى التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، حيــث 
العالمــي.  المناخــي  للعمــل  الرئيســيان  التوجهــان  همــا 

تســاعد المفاهيــم الــواردة فــي هــذا القســم علــى توجيــه 
أن  يتوقــع  التــي  الغايــات  أو  األهــداف  وتحديــد  اإلجــراءات 

تتحقــق مــن تنفيــذ األعمــال المتعلقــة بالمنــاخ

.

مفاهيم العمل المناخي

التخفيف
ــات  ــن انبعاث ــد م ــعى إىل الح ــي تس ــة الت ــراءات البري ــي اإلج ه

غــازات االحتبــاس الحــراري، عــىل ســبيل املثــال القضــاء عــىل حــرق 

ــي  ــراءات الت ــف إىل اإلج ــري التخفي ــك يش ــوري. وكذل ــود األحف الوق

ــم  ــظ النظ ــل حف ــراري، مث ــاس الح ــازات االحتب ــارف غ ــزز  مص تع

ــرب  مصــارف ل غــازات  ــي تعت ــات املانغــروف، الت ــة لغاب اإليكولوجي

ــىل  ــف ع ــري التخفي ــذ تداب ــن تنفي ــن املمك ــراري م ــاس الح االحتب

ــة:  ــتويات مختلف مس

ــن 	  ــف م ــدول للتخفي ــاون ال ــد تتع ــدويل: ق عــىل املســتوى ال

ــراري. ــاس الح ــازات االحتب ــات غ انبعاث

عــىل املســتوى الوطنــي: قــد يدمــج املجتمــع إدارة النفايــات 	 

ويضــع برنامجــه الخــاص، بقيــادة أعضــاء املجتمــع.

محيل: قد يحافظ املجتمع عىل غابة محلية	 

بقيادة أفراد املجتمع املحيل.	 

كذلــك ميكنكــم إجــراء تغيــريات عــىل املســتوى الشــخيص يف عــادات 

االســتهالك، عــىل ســبيل املثــال باســتخدام وســائل النقــل العامــة أو 
البديلــة للتنقــل، مثــل الدراجــات.13

المصارف
املــرف هــو مســتودع يتــم فيــه تخزيــن غــازات االحتبــاس الحــراري 

وقــد تكــون طبيعيــة أو نتيجــة لنشــاط بــري يف النظــم اإليكولوجية 

الربيــة والبحريــة. وتعــد املحيطــات والغابــات أمثلــة عــىل املصــارف 

ــري  ــاط الب ــن النش ــة ع ــارف الناتج ــط املص ــا ترتب ــة، بين الطبيعي

بعمليــات مثــل إعــادة التحريــر.

14سوق الكربون

ــع  ــادل ، رشاء و / أو بي ــداول ، تب ــه ت ــم مــن خالل  نظــام تجــاري يت

انبعاثــات مخفضــة أو تركيــزات غــازات االحتبــاس الحــراري. األســواق 

مهمــة ألنهــا تنظــم وتــوازن االنبعاثــات.

هناك نوعان من األسواق:

سوق الكربون املنظمة: 

أو  الوطنيــة  اإللزاميــة  اإلرشــادات  خــالل  مــن  تنظيمــه  يتــم 

الكربــون. مــن  للحــد  الدوليــة  أو  اإلقليميــة 

سوق الكربون الطوعي:

األســواق التــي تتاجــر يف الحــد مــن الكربــون ولكنهــا خــارج املتطلبــات 
األساســية واإللزاميــة.15

إجراءات التعاون
ــدان مــن  هــي التعامــالت التــي تركــز عــىل التعــاون فيــا بــني البل

أجــل تدابــري التخفيــف والتكيــف والتمويــل ونقــل التكنولوجيــا 

وبنــاء القــدرات. وتعــرف إجــراءات التعــاون باإلجــراءات “غــري 
ــس.16 ــاق باري ــن اتف ــادة 6 م ــة يف امل ــي مدرج ــوقية” وه الس
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التكيف
هــي عمليــة تعديــل األنظمــة البريــة للمنــاخ الفعــي أو املتوقــع وآثارهــا. 

ويهــدف التكيــف إىل تخفيــف األرضار أو االســتفادة مــن الفــرص املفيــدة. 

كــا ميكــن لألنظمــة الطبيعيــة أن تتكيــف، وقــد ييــر التدخــل البــري من 

عمليــة التكيــف هــذه. 

ــي  ــة الت ــة التحتي ــاء البني ــة هــو بن ــال عــىل التكيــف يف النظــم البري ومث

تتأقلــم مــع آثــار تغــري املنــاخ، يف حــني أن إنشــاء ممــرات بيولوجيــة تســمح 

ــة. ــال عــىل ذلــك يف النظــم الطبيعي لألنــواع بالهجــرة بــني املناطــق هــو مث

ميكــن أن يحــدث التكيــف عــىل املســتويات الدوليــة أو الوطنيــة أو املحليــة. 

يجــب عــىل القطــاع الخــاص أيًضــا تعزيــز وتنفيــذ اإلجــراءات التــي تســمح 

لــه بالتكيــف مــع اآلثــار الضــارة لتغــري املنــاخ ، عــىل ســبيل املثــال مــن خالل 

تعزيــز العمليــات املرنــة التــي ال تعتمــد عــىل الوقــود األحفــوري.

القدرة على التكيف

هــي قــدرة النظــم البريــة والطبيعيــة عــىل التكيــف مــع األرضار املحتملــة 

أو االســتفادة مــن الفــرص أو معالجــة العواقــب.

حدود التكيف

هــو النقطــة التــي ال ميكــن عندهــا حايــة أهــداف أو احتياجــات النظــام 

الطبيعــي أو البــري مــن املخاطــر مــن خــالل إجــراءات التكيــف. وهنــاك 

نوعــان مــن حــدود التكيــف هــا كــا يــي:

حدود التكيف الصعبة

ــاخ،  ــع مخاطــر املن ــف مــن من ــا ال تتمكــن إجــراءات التكي عندم

ــه. ــح أمــراً ال مفــر من ــار واملخاطــر تصب ــي أن اآلث ــك يعن ــإن ذل ف

< عــىل ســبيل املثــال، خســائر يف التنــوع البيولوجــي ال رجعــة فيها 
أو خســائر متوقعــة بنســبة 90 يف املائــة مــن املرجان االســتوائية يف 

ظــل ســيناريو زيــادة درجــة الحــرارة مبقــدار 1.5 درجــة مئوية.

حدود التكيف السهل: 

واالجتاعيــة  التكنولوجيــة  التغــريات  تســتطيع  ال  عندمــا 

ــع املخاطــر مــن خــالل إجــراءات التكيــف، مــا  ــة من واالقتصادي

يعنــي أن اآلثــار واملخاطــر ال ميكــن تجنبهــا يف ذلــك الوقــت.

<  فعــىل ســبيل املثــال، تؤثــر موجــات الحــرارة عــىل النــاس 
ــق  ــون يف املناط ــًدا أو يعيش ــرية ج ــدن كب ــون يف م ــن يعيش الذي

ــاء. ــىل البق ــن ع ــري قادري ــم غ ــا يجعله ــاحلية، م الس

التكيف المجتمعي: 

هــو نهــج يضــع املجتمعــات املحليــة يف صميــم العمليــات الراميــة إىل الحــد 

مــن ضعفهــا وزيــادة قدرتهــا عــىل التكيــف مــع آثــار تغــري املنــاخ.

التكيف القائم على النظم اإليكولوجية: 

ــاخ،  ــار تغــري املن ــم البريــة مــن آث ــعى إىل حايــة النظ ــو نهــج يس ه

وذلــك باســتخدام خدمــات النظــم اإليكولوجيــة. ويســعى التكيــف القائــم 

عــىل النظــم اإليكولوجيــة إىل الحفــاظ عــىل املرونــة وزيادتهــا، والحــد مــن 

ــة. ــم اإليكولوجي ــة النظ هشاش

وهــذا يجعــل مــن املمكــن معالجــة مشــاكل أخــرى تتفاقــم بســبب تغــري 

املنــاخ، مثــل فقــدان التنــوع البيولوجــي، كــا يســمح التكيــف القائــم عــىل 

ــي أن  ــة، مــا يعن ــون الطبيعي ــة بحفــظ مصــارف الكرب النظــم اإليكولوجي

تنفيــذ هــذا النــوع مــن التكيــف يســاعد عــىل تخفيــف انبعاثــات غــازات 
ــاس الحــراري.17 االحتب

ــاة  ــب األرض ألن الحي ــي لكوك ــوع البيولوج ــىل التن ــاظ ع ــم الحف ــن امله م

تعتمــد عــىل العالقــات بــني مختلــف مســتويات التنــوع البيولوجــي والنظــم 

ــىل هــذه  ــف ع ــك التكي ــف وكذل ــد إجــراءات التخفي ــة. وتعتم اإليكولوجي

العالقــات، لــذا فــإذا مل نتمكــن مــن الحفــاظ عــىل التنــوع البيولوجــي، فلــن 

نتمكــن مــن توليــد عمــل مناخــي ذو فاعليــة

الحلول القائمة على الطبيعة: 
ــة  ــة الطبيعي ــم اإليكولوجي ــة النظ ــعى إىل حاي ــي تس ــراءات الت ــي اإلج ه

أو املعدلــة وإدارتهــا عــىل نحــو مســتدام واســتعادتها عــن طريــق التصــدي 

ــد يف  ــري الفوائ ــع توف ــة، م ــة ومتكيف ــة فعال ــة بطريق ــات االجتاعي للتحدي

ــوع البيولوجــي. ــاه اإلنســان والتن ــت لرف نفــس الوق

ويف الحلــول القامئــة عــىل الطبيعــة، تشــكل النظــم اإليكولوجيــة وخدماتهــا 

األســاس لالســتجابة ملختلــف التحديــات التــي تواجــه املجتمعــات. كا ميكن 
أن يشــمل هــذا النهــج التكيــف القائــم عــىل النظــم اإليكولوجيــة.18

إعادة التحريج والتشجير: 
إعــادة التحريــج هــي عمليــة زراعــة األشــجار يف غابــة يتناقــص فيهــا عــدد 

األشــجار. التشــجري هــو عندمــا تـُـزرع أشــجار جديــدة أو يتــم نــر البــذور يف 
منطقــة مل تكــن توجــد فيهــا أشــجار مــن قبــل، مــا يكــّون غابــة جديــدة.19
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ريادة األعمال الخضراء 
ــكالت  ــي للمش ــدي بوع ــاط التص ــي نش ــراء ه ــال الخ ــادة األع ري

ــرة  ــة مبتك ــكار ريادي ــروج بأف ــة، والخ ــة واالجتاعي ــة البيئي والحاج
ــا. 20 ــاًل له ــق ح ــأنها أن تحق ــن ش ــة م ورائع

المنافع المشتركة: 
اآلثــار اإليجابيــة التــي قــد يكــون للعمــل املناخــي ، الهــادف إىل هدف 

واحــد ، عــىل اآلخريــن. تعتمــد الفوائــد املشــركة عــىل الظــروف 

املحليــة ومارســات التنفيــذ. عــىل ســبيل املثــال ، يــؤدي إجــراء 

ــاره  ــز الحفــاظ عــىل النظــام اإليكولوجــي باعتب ــل تعزي التخفيــف مث

مرفــا إىل زيــادة مرونــة النظــام البيئــي وقدرتــه عــىل التكيــف 

ــي. ــام البيئ ــات النظ ــتخدام خدم ــة باس ــة البري ــمح لألنظم ويس

ــز  ــة لتعزي ــة محمي ــاة بري ــة حي ــة منطق ــالن الغاب ــإن إع ــل ، ف وباملث

ــا  ــىل هيكله ــاظ ع ــا يف الحف ــة أيًض ــاعد الغاب ــرف يس ــا كم حفظه

ــك  ــح ذل ــاخ. يتي ــري املن ــارة لتغ ــار الض ــع اآلث ــف م ــا والتكي ووظائفه

للمجتمعــات التــي تعيــش بالقــرب مــن الغابــة زيــادة مرونتهــا 

وقدرتهــا عــىل التكيــف بســبب خدمــات النظــام البيئــي التــي توفرهــا 

ــة.  الغاب

طموح المناخ: 
ــك  ــة يف تحقيــق هــدف مــا؛ مــع ذل ــة قوي قــد يقــرن الطمــوح برغب

فــإن  الطمــوح املناخــي يتجــاوز هــذا املفهــوم. وهــو يشــري إىل االلتــزام 

الجاعــي للبلــدان بالحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 

ــزام  ــري إىل االلت ــا يش ــرارة. ك ــات الح ــادة درج ــع زي ــا ومن وتركيزه

ــالمة  ــتدامة والس ــة املس ــز التنمي ــف وتعزي ــري التكي ــي بتداب الجاع

ــة  ــراءات الوطني ــار يف اإلج ــاخ يف االعتب ــوح املن ــذ طم ــة. ويأخ البيئي

للبلــدان، فضــاًل عــن أي إجــراءات دوليــة قــد تشــارك فيهــا. ويشــكل 

ــس. ــاق باري ــني 4 و6 مــن اتف الطمــوح املناخــي جــزًءا رئيســيًا مــن املادت

ــار  ــع اآلث ــف م ــراءات التكي ــا إىل إج ــي أيًض ــوح املناخ ــري الطم ويش

ــف  ــن ضع ــاص ملواط ــام خ ــالء اهت ــع إي ــاخ، م ــري املن ــارة لتغ الض

األفــراد والجاعــات والنظــم اإليكولوجيــة.

التحّول في مجال الطاقة: 

ــي  ــة العامل ــاع الطاق ــّول قط ــة إىل تح ــال الطاق ــّول يف مج ــري التح يش

ــك  ــا يف ذل ــة واســتهالكها - مب ــاج الطاق ــة إلنت ــة األحفوري ــن األنظم م

النفــط والغــاز الطبيعــي والفحــم - إىل مصــادر الطاقــة املتجــددة مثــل 
ــو. 21 ــوم أي ــات الليثي ــاح والطاقــة الشمســية، باإلضافــة إىل بطاري الري

صافي االنبعاثات الصفرية : 
ــات  ــع انبعاث ــة جمي ــي رضورة إزال ــة تعن ــات الصفري ــايف االنبعاث ص

ــن  ــن الغــالف الجــوي م ــا اإلنســان م ــي يخلّفه ــة الت ــازات الدفيئ الغ

خــالل إجــراءات التخفيــف؛ وبالتــايل التقليــل مــن تــوازن املنــاخ 

الصــايف لكوكــب األرض، بعــد إزالتهــا مــن خــالل املصــارف الطبيعيــة 

والصناعيــة، لغايــة الوصــول إىل الصفــر. بهــذه الطريقــة تصبــح 
ــة.22 ــرارة العاملي ــة الح ــتقر درج ــون وتس ــدة للكرب ــة محاي البري
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مفاهيم اثار التغير المناخي

شح المياه23

يحــدث شــح امليــاه عندمــا يتجــاوز الطلــب عــىل امليــاه العــرض 

قــد  تكــون  أو  تجــاوز  مــن  املتاحــة  مواردامليــاه  تقــرب  وعندمــا 

ــاه أن يكــون  تجــاوزت بالفعــل الحــدود املســتدامة. ميكــن لشــح املي

عندمــا  للميــاه  املــادي  الشــح  يحــدث  اقتصاديًــا.  أو  ماديًــا  إمــا 

ــتخدامات ومل  ــف االس ــا ملختل ــتغالاًل مفرطً ــاه اس ــوارد املي ــتغل م تُس

تُعــد تلبــي احتياجــات الســكان. نــدرة امليــاه االقتصاديــة بشــكل 

ــا  ــول إليه ــن الوص ــة ولك ــاه الكافي ــق ذات املي ــدث يف املناط ــام تح ع

ــة  ــة التحتي ــدودة والبني ــدرة املح ــوء اإلدارة والق ــبب س ــدود بس مح

املحــدودة. واالســتثارات  الضعيفــة 

التصحر24

ــة  ــبه القاحل ــة وش ــق القاحل ــور األرايض يف املناط ــو  تده ــر ه التصح

ــا يف  ــة، مب ــل مختلف ــن عوام ــج م ــذي ينت ــة وال ــبه الرطب ــة ش والجاف

أن  املحتمــل  مــن  البريــة.  واألنشــطة  املناخيــة  التغــريات  ذلــك 

ــىل  ــر ع ــي وتؤث ــام البيئ ــّدد النظ ــي ته ــريات الت ــر التغ ــو أك ــى ه يبق

ــون  ــن يعيش ــاس الذي ــني الن ــة ملالي ــة - االقتصادي ــروف االجتاعي الظ

الجافــة، والذيــن يشــكلون نســبة كبــرية مــن مســاحة  يف األرايض 

األرض. 

الجزر الحرارية  

الجــزر الحراريــة هــي مناطــق حريــة تشــهد درجــات حــرارة أعــىل مــن 

ــا  ــرق وغريه ــاين والط ــل املب ــاكل مث ــص الهي ــا. متت ــة به ــق املحيط املناط

ــن  ــرب م ــا بصــورة أك ــد انبعاثه ــة حــرارة الشــمس وتعي ــى التحتي ــن البن م

املســاحات الطبيعيــة مثــل الغابــات واملســطحات املائيــة. تصبــح املناطــق 

ــا  ــون فيه ــرية وتك ــة كب ــاكل بدرج ــك الهي ــا تل ــز فيه ــي تركّ ــة، الت الحري

املناطــق الخــراء محــدودة، »جــزراً« ذات درجــات حــرارة أعــىل مقارنــًة 

باملناطــق النائيــة. تكــون درجــات الحــرارة يف النهــار يف املناطــق الحريــة 

أعــىل بحــوايل 1-7 درجــة  عنهــا يف املناطــق النائيــة أمــا درجــات الحــرارة يف 

ــل فتكــون أعــىل بحــوايل 2-5 درجــة .  اللي

المطر الحمضي25

املطــر الحمــي أو الرســيب الحمــي هــو مصطلــح واســع يشــمل 

ــل  ــة، مث ــات الحامضي ــع املكون ــول م ــكال الهط ــن أش ــكل م أي ش

الكربيتيــك أو حمــض النريــك الــذي يســقط إىل األرض مــن الغــالف 

الجــوي يف أشــكال رطبــة أو جافــة. ميكــن أن يشــمل ذلــك األمطــار 

والثلــوج والضبــاب والــرَبَد أو حتــى الغبــار الحامــي. تنتــج األمطــار 

الحمضيــة عندمــا ينبعــث ثــاين أكســيد الكربيــت )SO2( وأكاســيد 

ــل بواســطة  ــم تُنق ــن ث ــالف الجــوي وم النيروجــني )NOX( يف الغ

الريــاح والتيــارات الهوائيــة. يتفاعــل ثــاين أكســيد الكربيــت وأكاســيد 

النيروجــني مــع املــاء واألكســجني واملــواد الكيميائيــة األخــرى 

لتشــكيل أحــاض الكربيتيــك والنريــك. ومــن ثــم متتــزج مــع املــاء 

ــزء  ــني أن ج ــىل األرض. يف ح ــقوطها ع ــل س ــواد قب ــن امل ــا م وغريه

صغــري مــن ثــاين أكســيد الكربيــت وأكاســيد النيروجــني التي تســبب 

األمطــار الحمضيــة يــأيت مــن مصــادر طبيعيــة مثــل الرباكــني؛ إال أن 

معظمهــا يــأيت مــن حــرق الوقــود األحفــوري. املصــادر الرئيســية لغاز 

ثــاين أكســيد الكربيــت وأكاســيد النروجــني يف الغــالف الجــوي هــي:

ــاين  	 ــاء. ثلثــي غــاز ث حــرق الوقــود األحفــوري لتوليــد الكهرب

أكســيد الكربيــت وربــع أكاســيد النرتوجــن يف الغــالف الجــوي 

مصدرهــا مولــدات الطاقــة الكهربائيــة.

املركبات واملعدات الثقيلة. 	

الظواهر المناخية 
الشديدة26

ــس  ــه الطق ــون في ــذي يك ــكان ال ــت وامل ــي الوق ــديدة ه ــرة الش الظاه

ــار أو  ــرارة أو األمط ــة الح ــل درج ــة - مث ــروف البيئي ــاخ أو الظ أو املن

الجفــاف أو الفيضانــات - أعــىل مــن القيمــة الحّديــة بالقــرب مــن 

ــة. لقــد أدى  ــا مــن نطــاق القياســات التاريخي ــا أو الدني األطــراف العلي

ــل  ــي إىل جع ــراري العامل ــاس الح ــن االحتب ــم ع ــي الناج ــري املناخ التغ

العديــد مــن الظواهــر الشــديدة أكــر احتاليــًة أو أكــر حــدًة أو أطــول 

ــه.  ــه بدون ــون علي ــت لتك ــا كان ــاً م ــرب نطاق ــدًة أو أك م
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ــن  ــنوات - م ــدة س ــنة أو ع ــم أو س ــدة - موس ــرة ممت ــه ف ــاف بوصف ــرّف الجف يع

نقــص الهطــول املطــري مقارنــًة باملتوســط اإلحصــايئ متعــدد الســنوات ملنطقــة مــا. 

الجفاف27

ــا ذو  ــرض يشء م ــي تع ــدد الت ــري مح ــاس غ ــلبية ملقي ــب الس ــة العواق ــي احتالي ه

ــي: ــا ي ــد املخاطــر عــىل م ــة للخطــر. وتعتم قيم

ــر ســلبًا. وتتحــدد االكــر هشاشــة  	 األكــر هشاشــة: وهــو االســتعداد للتأث

ــف. ــرر وعــدم القــدرة عــىل االســتجابة والتكي بحساســية ال

ــا النظــام للظاهــرة أو االتجــاه  	 ــي يتعــرض فيه ــة الت التعــرض: وهــو الحال

املناخــي. 

الخطــر: حــدث طبيعــي أو مــن صنــع اإلنســان قــد ينجــم عنــه آثــارًا ضــارة  	

عــىل النظــم.

مخاطر المناخ28

هــي اآلثــار الضــارة لتقلــب املنــاخ وتغــريه التــي مل يتمكــن النــاس مــن التعامــل 

ــة.  ــة أو غــري اقتصادي ــا. وقــد تكــون الخســائر واألرضار اقتصادي أو التكيــف معه

ــري  ــريات تغ ــة بتأث ــري االقتصادي ــائر واألرضار غ ــق الخس ــه تتعل ــظ أن ــن املالح وم

ــم  ــف النظ ــة ضع ــىل درج ــر ع ــا تؤث ــا، ولكنه ــها كميً ــب قياس ــي يصع ــاخ الت املن

البريــة )مثــل فقــدان طــرق العيــش التقليديــة والــراث الثقــايف وفقــدان 

ــك(.  ــا إىل ذل ــة، وم ــة البري األرواح والصح

وهنــاك خطــوات لضــان النظــر يف املســتقبل يف الخســائر واألرضار التــي لحقــت 

باألنــواع والنظــم اإليكولوجيــة األخــرى عــىل وجــه العمــوم.

الخسائر واألضرار
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النهج األساسي ومفاهيم تغير المناخ

ــي  ــية الت ــم األساس ــج والمفاهي ــم النه ــذا القس ــن ه يتضم
المنــاخ.  حوكمــة  فــي  للمشــاركة  معرفتهــا  إلــى  نحتــاج 
كمــا يعــرض المفاهيــم الازمــة لضمــان حوكمــة مناخيــة 
ــات  ــع الجماع ــا لجمي ــن فيه ــث يمك ــفافة، حي ــاملة وش ش

واألفــراد أن يشــاركوا ويســاهموا.

حوكمة المناخ 
ــة  ــه النظــم االجتاعي ــة إىل توجي ــة الرامي ــري الطوعي ــات والتداب هــي اآللي

نحــو منــع مخاطــر تغــري املنــاخ أو التخفيــف منهــا أو التكيــف معهــا.

 كــا أنــه متكــن حوكمــة املنــاخ الجهــات الفاعلــة االجتاعيــة مــن 

املناخيــة.  القــرار وتنفيــذ اإلجــراءات  املشــاركة يف مختلــف عمليــات صنــع 

ــمل  ــتويات« تش ــددة املس ــة »متع ــاخ عملي ــة املن ــار حوكم ــي اعتب ينبغ

املســتويات التاليــة:

محي: املجتمعات	 

وطني: الدول	 

دويل: منطقة أو تضم دواًل متعددة	 

يؤثــر تغــري املنــاخ عــىل قطاعــات مختلفــة مــن املجتمــع بطــرق مختلفــة، 

لذلــك مــن املهــم أن يجــرى متثيــل كل قطــاع يف أماكــن صنــع القــرار عــىل 

ــة  ــي حوكم ــا ه ــب »م ــات يف كتي ــن املعلوم ــد م ــتويات )مزي ــذه املس ه
املنــاخ؟«(29

المعرفة المحلية:
هــي املعرفــة واملهــارات التــي يطورها النــاس والســكان يف مكان معني. ويشــكل 

هــذا النــوع مــن املعــارف أســاس صنع القرار بشــأن املســائل اليوميــة أو الطويلة 

األجــل، فضــاًل عــن اتخاذ القــرارات املســتنرية ذات الصلــة بالحوكمة املحلية.

فعــىل ســبيل املثــال، توجــد فجــوات يف البيانــات املناخيــة عــىل الصعيــد 

ــات.  ــاج هــذه البيان ــد أو نقــص املــوارد الالزمــة إلنت املحــي بســبب تعقي

وميثــل أفــراد املجتمــع املحــي مصــدًرا قيــًا للمعرفــة: فبإمكانهــم تحديــد 

التغــريات يف املنــاخ ألنهــم عاشــوا يف ذلــك املجتمــع لفــرة طويلــة ومتكنــوا 

ــاخ اســتناًدا إىل  ــري املن ــع تغ ــف م ــول للتكي ــات وحل ــن اســتحداث تقني م
خربتهــم ومعرفتهــم باإلقليــم.30

مجرد انتقال:
هــي مجموعــة مــن املبــادئ والعمليــات واملارســات التــي تنمــي القــوة 

االقتصاديــة والسياســية لالنتقــال مــن االقتصــاد االســتخراجي إىل االقتصــاد 

التجديــدي. وهــذا يعنــي اتبــاع نهــج متكامــل وخــايل مــن النفايــات 

ــدأ أن االقتصــاد الصحــي  ــوم عــىل مب ــاج واالســتهالك، يق إزاء دورات اإلنت

ــا. ــل ويجــب أن يتعايشــا مًع ــة النظيفــة ميكــن، ب والبيئ

ــث يجــب  ــا؛ حي ــاداًل ومنصًف ــه ع ــال يف حــد ذات ــون االنتق ويجــب أن يك

ــدة للمســتقبل.  ــوى جدي ــات ق أن تصحــح األرضار الســابقة وتنشــئ عالق

ــة وال ينبغــي أن  ــة منصف ــق هــذه الرؤي ــة تحقي وينبغــي أن تكــون عملي

تكلــف العــال أو ســكان املجتمعــات املحليــة صحتهــم أو بيئتهــم أو 

وظائفهــم أو أصولهــم االقتصاديــة. كــا يجــب عليهــا أن تكفــل أن صنــاع 

القــرار يأخــذون يف االعتبــار أولئــك الذيــن قــد يتــررون وأن يشــاركوا يف 
ــول.31 وضــع الحل

التنمية المستدامة:
هــي التنميــة التــي تلبــي احتياجــات األجيــال الحاليــة دون املســاس بقــدرة 

األجيــال املقبلــة عــىل تلبيــة احتياجاتهــا. كــا تســعى التنميــة املســتدامة إىل 
تحقيــق تــوازن بــني القضايــا االجتاعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. 32
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خطة التنمية المستدامة اجندة 2030:
هــي الخطــة املعروفــة باســم خطــة اجنــدة 2030، وهــي دعوة عامليــة للعمل 

عــىل إنهــاء الفقــر وحايــة الكوكب وتحســني حيــاة وتوقعات جميــع الناس يف 

ســائر أنحــاء العــامل. ويف عــام 2015، وافقــت جميــع بلــدان األمــم املتحدة عىل 

أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــر التــي تشــكل خطــة اجنــدة 2030. 
كــا تتضمــن خطــة عمل لتنفيــذ األهــداف يف غضــون 15 عاًمــا. 33

يتنــاول الهــدف 13 اإلجــراءات املتعلقــة باملنــاخ، وقــد أنشــئ بهــدف الحــث 

عــىل اتخــاذ إجــراءات عاجلــة بشــأن تغــري املنــاخ وآثــاره الضــارة. وهي تشــمل 

أهدافـًـا تتعلــق بالتكيــف مــع تغــري املنــاخ واملرونــة والتمكــني للعمــل املناخي 

وأوجــه الضعــف.

الشفافية: 
هــي االســتجابة الفعالــة لتغــري املنــاخ وتتطلب معلومــات موثوقة وشــفافة 

ــي  ــل املناخ ــراري، والعم ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــن انبعاث ــاملة ع وش

ــا  ــاخ لن ــدان. وتســمح شــفافية املن الجــاري، والدعــم أو التعــاون بــني البل
ــة مــا.34 مبراقبــة اإلجــراءات التــي تتخذهــا دول

العدالة المناخية: 
هــو الــذي يربــط بــني حقــوق اإلنســان والتنميــة مــن أجــل تحقيــق نهــج 

ــري  ــار تغ ــا آلث ــر تعرًض ــات األك ــوق الفئ ــة حق ــان، وحاي ــوره اإلنس مح

املنــاخ. وكذلــك يقــرح املفهــوم تقاســم أعبــاء تغــري املنــاخ وآثــاره وفوائــده 

ــم  ــة باســتجابتها للعل ــة املناخي ــز العدال ــة. وتتمي ــة وعادل ــة منصف بطريق
واعرافهــا كذلــك بالحاجــة إىل توزيــع منصــف ملــوارد العــامل.35

المساواة بين األجيال: 
ــه  ــات وأوج ــار االنبعاث ــدرك أن آث ــذي ي ــال ال ــني األجي ــاف ب ــي اإلنص ه

ــىل  ــد ع ــف وفوائ ــرض تكالي ــة تف ــة والحالي ــات املاضي ــف والسياس الضع

ــال  ــق األجي ــىل عات ــع ع ــال.  وتق ــني األجي ــا ب ــتقبل وفي ــاس يف املس الن

الحاليــة التزامــات تجــاه األجيــال املقبلــة، ولذلــك يجــب أن تكفــل اإلدارة 

الســليمة للمــوارد وأن تلبــي هــذه الــروط والعنــارص احتياجــات الجيــل 

ــادم. الق

العدل بين أبناء الجيل نفسه:
فيــا يتعلــق بالتنميــة املســتدامة ، فإنــه يشــري إىل مبــدأ الحــد مــن عــدم 

املســاواة بــني النــاس ، وخاصــة مــن خــالل الحــد مــن الفقــر

سياسات المناخ المراعية لألطفال: 
هــي السياســات التــي تكفــل بحيــث تضمــن عمليــات التكيــف والتخفيــف 

هــي السياســات التــي تكفــل بحيــث تضمــن عمليــات التكيــف والتخفيــف 

ــال  ــوق األطف ــة حق ــاخ حاي ــق باملن ــن مجــاالت العمــل املتعل وغريهــا م

ــاط  ــددة ونق ــم املح ــاص ملخاطره ــام خ ــالء اهت ــع إي ــا، م ــع به والتمت

ضعفهــم.

وتُــرك السياســات املراعيــة الحتياجــات الطفــل األطفــال يف عمليــة 

صياغتهــا وتنفيذهــا ورصدهــا. وال بــد مــن إنشــاء آليــات لتمكــني األطفــال 
ــد.36 ــاخ يف كل بل ــة باملن ــل املتعلق ــط العم ــاركة يف خط ــن املش م

المنظور النوع االجتماعي

هــو مراقبــة وتحليــل وتعزيــز التحــوالت الراميــة إىل معالجــة أوجــه عــدم 

املســاواة وعــدم التكافــؤ يف حالــة املــرأة والرجــل يف املجتمــع، وبنــاء 

ــا. ــا ومكانته أدواره

الديمقراطية البيئية
ــان  ــة لض ــة ومطلوب ــة مهم ــة االجتاعي ــات الفاعل ــاركة الجه ــد مش تُع

ــف. ــج كاٍف ومنص ــالل نه ــن خ ــة م ــرارات البيئي ــح يف الق ــاة املصال مراع

ــة  ــات البيئي ــول إىل املعلوم ــوق الوص ــة حق ــة البيئي ــمل الدميقراطي وتش

والعدالــة البيئيــة واملشــاركة يف مجــاالت صنــع القــرار البيئــي. يرصــد مؤرش 

ــفافية  ــز الش ــح لتعزي ــع لوائ ــدان يف وض ــدم البل ــة تق ــة البيئي الدميقراطي

ــي.  ــرار البيئ ــع الق ــني يف صن ــة ومشــاركة املواطن والوصــول إىل العدال

ــاركة  ــات واملش ــول إىل املعلوم ــأن الوص ــة بش ــة اإلقليمي ــعى االتفاقي وتس

العامــة والعدالــة يف املســائل البيئيــة يف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 

الكاريبــي )واملعروفــة باســم اتفاقيــة إســكاثو( إىل حايــة وضــان الحقوق 
املتأصلــة يف الدميقراطيــة البيئيــة.37

تعددية األطراف
ــه.  ــف ل ــد تعري ــه ال يوج ــوم ألن ــذا املفه ــف ه ــب تعري ــن الصع ــه م إن

وتعــرف تعدديــة األطــراف، يف ســياق العمــل املناخــي، بأنهــا عمليــة حــوار 

أو تفاعــل دبلومــايس بــني ثالثــة بلــدان أو أكــر )أو جهــات فاعلــة أخــرى( 

لوضــع السياســات أو اتخــاذ القــرارات أو اتخــاذ إجــراءات مشــركة وفًقــا 

ملبــادئ وقيــم ومعايــري معينــة للعمــل املناخــي.

ــني  ــاخ أوجــه عــدم املســاواة ب ــة باملن ويجــب أن تراعــي األعــال املتعلق

ــار  ــن اآلث ــاًل ع ــة، فض ــة واقتصادي ــب اجتاعي ــا عواق ــي له ــني، الت الجنس

السياســية والثقافيــة بالنســبة لألشــخاص واســتجاباتهم لتغــري املنــاخ. 

ــار  ــاة غــري متناســبة مــن آث ــؤدي أوجــه عــدم املســاواة هــذه إىل معان وت

تغــري املنــاخ، وهــذا يجعــل مــن املهــم إدمــاج العنــر الجنســاين يف العمــل 
ــف.38 ــه الضع ــق وأوج ــف الحقائ ــان إدراج مختل ــاخ وض ــق باملن املتعل
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العولمة
عمليــة زيــادة دمــج االقتصــادات واملجتمعــات والثقافــات يف جميــع أنحــاء 

العــامل نتيجــًة للتقــدم يف مجــال االتصــاالت والتكنولوجيــا والنقــل. 

إشراك الشباب
ــرة  ــاالت املؤث ــوق يف املج ــىل الحق ــم ع ــباب القائ ــني والش ــمول اليافع ش

يف حياتهــم ومجتمعاتهــم، مبــا يف ذلــك الحــوار والقــرارات واآلليــات 

ــع  ــرب جمي ــج - ع ــات والحمــالت واإلجــراءات والربام ــات والفعالي والعملي

املراحــل بــدءاً مــن التحديــد والتحليــل والتصميــم ولغايــة التنفيــذ والرصــد 

ــم.  والتقيي

األعمال كالمعتاد
التشــغيل  مارســات  تظــل  أن  كاملعتــاد  األعــال  توقعــات  تفــرض 

ــن أن  ــم م ــىل الرغ ــارض. ع ــت الح ــي يف الوق ــا ه ــة ك ــات قامئ والسياس

ســيناريوهات خــط األســاس مــن املمكــن أن تشــتمل عــىل بعــض الســات 

املحــددة لســيناريوهات األعــال كاملعتــاد )مثــل فــرض حظــر عــىل 

تكنولوجيــا محــددة(؛ فــإن ســيناريوهات األعــال كاملعتــاد تنضــوي عــىل 

ــة. ــك القامئ ــري تل ــات غ ــات أو سياس ــة مارس ــود أي ــدم وج ع

.
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حقوق اإلنسان وتغيرات المناخ

يرتبــط العمــل المتعلــق بالمنــاخ ارتباًطــا وثيًقــا بحقــوق 
اإلنســان، حيــث إن تغيــر المنــاخ يؤثــر مباشــرة علــى رفاهنــا 
ــة  ــة حماي ــرع أهمي ــذا الف ــرح ه ــانية. ويش ــا اإلنس وكرامتن
حقــوق اإلنســان وضمانهــا وحقــوق األطفــال واليافعيــن 
وحــق  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  والحــق  والشــباب 
والمســتنير  المســبق  التشــاور  فــي  األصلييــن  الســكان 
بشــأن المســائل المتعلقــة  بتغيــر المنــاخ. وبوســعكم، 
بصفتكــم شــباب، أن تشــجعوا هــذه النهــج وأن تتأكــدوا 
عملــه  خطــط  فــي  دائًمــا  يراعيهــا  بلدكــم  أن  مــن 

بالمنــاخ. المتعلقــة 

النهج القائم على حقوق اإلنسان:
عــىل  دوليًــا  بهــا  املعمــول  اإلنســان  حقــوق  معايــري  تطبيــق  هــو 

إىل  النهــج  ويســتند  بالتنميــة.  املتعلقــة  واملارســات  السياســات 

مالحظــة أن التنميــة البريــة املســتدامة تعتمــد عــىل إعــال حقــوق 

ــاءلة  ــة واملس ــي العاملي ــية ه ــا األساس ــه. مبادئه ــاهم في ــان وتس اإلنس

ــاء  ــا والقض ــان وحايته ــوق اإلنس ــز حق ــدف إىل تعزي ــاركة. ويه واملش

عــىل أوجــه عــدم املســاواة والتمييــز والتوزيــع غــري العــادل 23.

ــار  ــاخ يف االعتب يأخــذ نهــج حقــوق اإلنســان يف التعامــل مــع تغــري املن

الطــرق واملســتويات التــي ميكــن أن تؤثــر فيهــا آثــار تغــري املنــاخ 

ــا  ــي. ك ــادي واالجتاع ــدم االقتص ــن التق ــد م ــا يح ــاس، م ــىل الن ع

يحلــل اإلجــراءات املناخيــة مــن حيــث تأثريهــا املحتمــل عــىل حقــوق 

الفقــر  مــن  الحــد  مثــل  يعتــرب جوانــب  فإنــه  وباملثــل،  اإلنســان. 

ــراءات  ــة إج ــاه مبثاب ــة والرف ــني الصح ــان وتحس ــوق اإلنس ــز حق وتعزي

ــف يف  ــه الضع ــاواة وأوج ــدم املس ــه ع ــن أوج ــد م ــىل الح ــاعد ع تس

ــاخ. ــري املن ــة تغ مواجه

ــاخ واإلجــراءات  ــار تغــري املن ــن آث ــف م ــج إجــراءات التخفي إذا مل تدم
ــوق.39 ــر هــذه الحق ــد تتأث ــوق اإلنســان، فق ــج حق ــة نه التكيفي

حقوق األطفال: 
ــوق  ــان حق ــة وض ــاخ لحاي ــة باملن ــال املتعلق ــم األع ــب أن تصم يج

األطفــال، عــىل النحــو املنصــوص عليــه يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل. 

ــيولوجي  ــو الفس ــل النم ــن مراح ــدة م ــة فري ــة مرحل ــث إن الطفول حي

ــه  ــون ل ــد تك ــرية ق ــر كب ــرض ملخاط ــي أن التع ــذا يعن ــي، وه والعاطف

ــاة. ــدى الحي ــب م عواق

ومــن املالحــظ أن أضعــف األطفــال هــم الذيــن يعيشــون يف املناطــق 

الجغرافيــة األكــر تعرًضــا لتغــري املنــاخ، ويواجهــون أكــرب املخاطــر 

االجتاعيــة واالقتصاديــة. وتــؤدي آثــار تغــري املنــاخ إىل تفاقــم املخاطــر 

ــم  ــدد قدرته ــال وته ــا األطف ــاين منه ــي يع ــاواة الت ــدم املس ــه ع وأوج

ــك عــدم ضــان  ــي ذل ــد يعن عــىل التصــدي لســيناريوهات ســلبية. وق

ــال. ــوق األطف حق

ــن  ــل، يف األماك ــوق الطف ــرب حق ــث تعت ــات بحي ــز اآللي ــي تعزي وينبغ

الرســمية -عــىل الصعيــد القطــري أو الــدويل، كــا هــو الحــال يف 

 )UNFCCC( ــاخ ــري املن ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم اتفاقي

ــي  ــل العامل ــج األساســية للعم ــل أحــد النه ــوق الطف ــرب حق ــك تعت -لذل
ــاخ.40 ــال املن يف مج
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حقوق إمكانية الوصول وحوكمة المناخ:
حقوق إمكانية الوصول هي:

الحق يف الحصول عىل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ.	 

الحق يف املشاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتغري املناخ.	 

الحق يف العدالة يف املسائل املتعلقة بتغري املناخ.	 

ومــا يتســم باألهميــة أن ضــان حقــوق الوصــول يف إطــار حوكمــة املنــاخ 

ــراد أو الجاعــات أو املجتمعــات  لضــان اإلدمــاج الحقيقــي والفعــال لألف

ــة.  ــة املحتمل ــات أو القــرارات املتعلقــة باألعــال املناخي ــة يف العملي املحلي

وقــد يكــون ذلــك عــىل املســتويات املحليــة أو الوطنيــة أو الدوليــة. وتشــكل 

حقــوق الوصــول وحوكمــة املنــاخ جــزًءا مــن الدميقراطيــة البيئيــة، وتشــكل 
اتفاقيــة إســكاثو أداة لضــان حايتهــا وإمكانيــة ضانهــا للجميــع.41

حق المشاركة: 
هــو حــق املواطنــني يف املشــاركة بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش يف القــرارات 

التــي تتخــذ بشــأن مختلــف القضايــا يف البلــد. وهــو الوســيلة التــي ميكــن بهــا 

للمواطنــني ومنظاتهــم أن يعــربوا عــن إرادتهــم الحــرة يف املســائل التــي قــد 

تؤثــر عليهــم أو التــي يتصلــون بهــا.

حق الوصول إلى العدالة: 
هــو إتاحــة الفرصــة لــكل شــخص لتلقــي اســتجابة عــىل احتياجاتــه القانونيــة 

والحصــول عــىل الوســائل الكفيلــة بحــل نــزاع مــا أو حايــة حقوقــه. وبــدون 

إمكانيــة الوصــول إىل العدالــة، ال ميكــن للنــاس إســاع أصواتهــم أو مارســة 
حقوقهــم أو التصــدي للتمييــز أو مســاءلة صانعــي القــرارات.42

حق الحصول على المعلومات: 
هــو حــق الشــخص يف طلــب وتلقــي املعلومــات مــن املؤسســات والكيانــات 

العامــة، مــا مل يتــم تصنيفهــا عــىل أنهــا مــن أرسار الدولــة أو تكــون إمكانيــة 

الوصــول إليهــا مقيــدة مبوجــب الدســتور أو القانــون أو كليهــا مًعــا.

ــر الكامــل  ــا أساســيًا للتطوي ــات حًق ــرب الحــق يف الحصــول عــىل املعلوم يعت

ــا ملســاءلة  ملجتمــع يتمتــع بالدميقراطيــة والشــفافية، وهــو يُعــد أمــرًا حيويً

الســلطات، وهــو حــق بإمكانــه أن يعــزز حقوقًا أخرى، ألنه أساســيًا للمارســة 

الكاملــة لحقوقنــا25.

السكان األصليون: 
ــار الضــارة لتغــري  ــة هــي األكــر تــررًا مــن اآلث الشــعوب الشــعوب األصلي

املنــاخ بســبب ارتباطهــا بالنظــم اإليكولوجيــة وخدماتهــا ، وعالقتهــا الوثيقــة 

بالطبيعــة. الشــعوب األصليــة رضوريــة لزيــادة قــدرة النظــم اإليكولوجية عىل 

االســتجابة لآلثــار الضــارة لتغــري املنــاخ. كــا أنهــم يفــرون ويتفاعلــون مــع 

هــذه اآلثــار باســتخدام املعــارف التقليديــة والتقنيــات األخــرى إليجــاد الحلــول.

يجــب أن تراعــي اإلجــراءات املناخيــة أيًضــا حقــوق الشــعوب األصليــة ، عــىل 

النحــو املنصــوص عليــه يف إعــالن حقــوق الشــعوب األصليــة. تعتــرب الشــعوب 

األصليــة واحــدة مــن أكــر الفئــات عرضــة لتغــري املنــاخ ألنها تعيــش يف ظروف 

مــن الهشاشــة االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية ، والتــي ســوف تتفاقــم 

بســبب آثــار تغــري املنــاخ. لقــد أسســوا اقتصاداتهــم عىل مارســات مســتدامة 

ولديهــم معرفــة أساســية مــن تاريخهــم الطويــل يف التكيــف مــع الظــروف 

االجتاعيــة والبيئيــة املتغــرية واملتغــرية للغايــة.

ــوارد يف  ــتخدام امل ــأن اس ــبق بش ــاور املس ــق يف التش ــة الح ــعوب األصلي للش

ــني بشــأن  ــا. وينبغــي أن تنظــر املشــاورات الخاصــة بالســكان األصلي أراضيه

قضايــا تغــري املنــاخ يف قابليــة تعــرض الشــعوب األصليــة للتأثــر ، ولكــن يجــب 

ــة النظــام اإليكولوجــي يف  ــة مرون ــدرة عــىل االســتجابة وأهمي ــج الق أن تدم

ــة  ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــياق اتفاقي ــة )29(. يف س أرايض الشــعوب األصلي

بشــأن تغــري املنــاخ ، تــم إنشــاء منصــة املجتمعات املحليــة والشــعوب األصلية 
ــل:43 ــن أج LCIPP( 30( م

الحفاظ عىل نظم املعرفة األصلية وتعزيزها ،	 

ــة 	  ــة يف عملي ــعوب األصلي ــة والش ــات املحلي ــاركة املجتمع ــادة مش زي
االتفاقيــة ،44

دمج اعتباراتهم يف تغري املناخ وسياسات العمل املناخي.	 
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كن ملهمًا! 
      تجارب مشاركة الشباب

ناشط مناخي من ذوي اإلعاقة
اســمي عمــر حمديــن ،حمديــن، مديــر علــم املنــاخ يف مديريــة األرصــاد األردنيــة 

/ وزارة النقــل. لقــد عملــت بجــد للتغلــب عــىل العقبــات واملصاعــب للوصــول إىل 

عــامل االرصــاد الجويــة. لقــد تــم تجهيــزي باملهــارات املهنيــة والتعليميــة للتعامــل 

مــع هــذه املهنــة الشيقةالشــيقة، ولكنهــا صعبــة. حصلــت عــىل درجــة علميــة يف 

األرصــاد الجويــة واإلحصــاءات التطبيقيــة وإدارة األعــال وماجســتري يف تكنولوجيا 

البيئــة وتغــري املنــاخ ،املنــاخ، إىل جانــب العديــد مــن الــدورات التدريبيــة األخــرى 

التــي مكنتنــي مــن تــويل منصبــي الحــايل.

التحديات:

عــىل الرغــم مــن التحــدي الجســدي الناجــم عــن مــرض شــلل األطفال 	 

ــا  ــا أن كل ســحابة له ــد دامئً ــت أعتق يف ســن مبكــرة جــًدا ،جــًدا، كن

جانــب إيجــايب. أتذكــر بالتفصيــل ذلــك اليــوم عندمــا تســلقت شــجرة 

الزيتــون وقضيــت ســاعات أبحــث عــن مصــدر أصــوات الريــاح العــواء 

الجليديــة. عندمــا كنــت طفــالً ،طفــالً، قــرأت كثــريًا عــن التنبــؤ وكان 

لــدي دامئًــا شــعور قــوي تجــاه تفاصيــل الســاء.

ــذا 	  ــث ه ــن حي ــة م ــرة األرضي ــه رأس الك ــي تواج ــات الت إن التحدي

ــا  ــة بشــكل طبيعــي. اآلن بعــد أن واجهــت تحديً العلــم الرائــع هائل

،تحديًــا، تعلمــت تحويــل التحديــات إىل »ليمــون« ،«، وأعتقــد بقــوة 

أنــه عندمــا متــدك الحيــاة بالليمــون ،بالليمــون، اصنــع عصــري الليمون. 

لــذا ،لــذا، قبــل التحــدي!

المخرجات:

يف عــام 2014 ،2014، شــاركت يف ورشــة العمــل التــي عقــدت يف نريويب 	 

ــة  ــة والصحي ــات املناخي ــل البيان ــول تحلي ــا، ح ــا ،كيني ــريويب، كيني ،ن

لنظــام اإلنــذار املبكــر بتمويــل مــن منظمــة الصحــة العامليــة.

تــم ترشــيحي مــن قبــل املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الصحــة العامليــة 	 

ــذار املبكــر بشــأن رصــد  لالنضــام إىل املــروع املشــرك لنظــام اإلن

 JMD ــان يف األردن و ــة اإلنس ــىل صح ــاخ ع ــري املن ــار تغ ــم آث وتقيي

ووزارة الصحــة. بتمويــل مــن منظمــة الصحــة العامليــة. خــرج املروع 

بنتائــج رائعــة مفادهــا أن املعلــات املناخيــة لهــا تأثــري مبــارش / غــري 

مبــارش عــىل صحــة اإلنســان.

يف اآلونــة األخــرية ،األخــرية، ترفــت باملشــاركة يف إعــداد تقريــر للبالغ 	 

ــليمه  ــيتم تس ــذي س ــاخ - األردن ال ــري املن ــول تغ ــع ح ــي الراب الوطن

ــع  ــاخ يف الرب ــري املن ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم إىل اتفاقي

ــري  ــقاط والتصغ ــاخ اإلس ــول املن ــاركتي ح ــام 2022. مش ــن ع األول م

ــألردن. ــي ل الدينامي
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المشاركة الريادية
 الكنز الحيوي والحلول

  للمجتمعات المستدامة 
عمر بادوخون، اليمن

اللتزامــه باملنــاخ وحايــة البيئــة، حصــل عمــر عــىل جائــزة الشــباب األبطــال 

لحايــة األرض يف عــام 2017. عمــر مهنــدس كيميــايئ شــاب مــن اليمــن، حيــث 

ــه  ــدف مروع ــث يه ــاه Bio Treasure. حي ــذي أس ــه ال ــل يف مروع يعم

إىل تحويــل النفايــات العضويــة إىل غــاز حيــوي. مــن خــالل مبادرتــه الناشــئة 

ســيوفربديل لحــرق األخشــاب ويســاعد يف تقليــل االنبعاثــات وحــل مشــكالت 

إدارة النفايــات يف املناطــق الريفيــة يف اليمــن. بنــاءً عــىل أفــكار عمــر، التفــت 

حكومتــه املحليــة والتــي دعمــت مروعــه. مــن خــالل التزامــه بحايــة البيئة 

والتنميــة املتكاملــة، اكتســبت قصــة عمــر اهتاًما عامليًــا وأظهــرت كيف ميكن 

ملشــاركة الشــباب يف ريــادة األعــال أن تعــزز العمــل املناخــي.

اإلجراء المتخذة:

ــث اكتســب 	  ــام 2017 حي ــب YLP3 يف ع ــر التدري حــر عم

ــط األعــال. ــر املشــاريع وتخطي ــة بتطوي معرف

ــت 	  ــئة تح ــة ناش ــجله كرك ــه وس ــا ملنتج ــا أوليً ــور منوذًج ط

.Bio Treasure اإلســم 

ــع 	  ــة األرض التاب ــزة الســبال األبطــال يف حاي ــن خــالل جائ م

لربنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة، متكــن عمــر مــن املشــاركة يف 

ــا ونــريويب. ــادة األعــال يف أملاني ــد مــن التدريــب عــىل ري املزي

شــارك عمــر أيًضــا يف رايل ريــادة األعــال العــريب 2019 يف 	 

ــن  ــرة ناشــئة م ــه كأفضــل فك ــار مروع ــم اختي ــن وت البحري

ــن. اليم

التحديات:

التأخري يف أنشطة املشاريع بسبب النزاع والظروف يف اليمن.	 

انتكاسات مالية كبرية بسبب عوائق تحويل األموال يف اليمن.	 

صعوبات االتصال عرب اإلنرنت واملكاملات عرب اإلنرنت بسبب 	 

انخفاض رسعة اإلنرنت.

عدم وجود سفارات أجنبية يف اليمن نتيجة للنزاع، ما يجعل 	 

السفر صعبا ومن ثم يسبب عوائق تسويقية ومتويلية خارجية.

عدم وجود نظام لتنظيم املشاريع يف اليمن )مثل عدم وجود 	 

رأس مال لبدء املشاريع من القطاع الخاص أو دعم املنظات 

الدولية(. 

المخرجات:

جهــاز إلنتــاج الغاز الحيوي مــن النفايات العضوية.	 

أســس عمــر أيًضــا منظمــة غــري حكوميــة )حلــول للمجتمعــات 	 

املســتدام  االســتخدام  يف  املجتمعــات  تدعــم  املســتدامة( 

ــباب. ــال الش ــاعد رواد األع ــة وتس ــا املحلي ملوارده

أنشــأ عمــر شــبكة مــن املســتثمرين لدعــم املشــاركني يف 	 

برامــج التدريــب - ملســاعدة املزيــد مــن الشــباب عــىل تحقيق 

أفكارهــم.
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