
المجلد الثاني:
أدوات العمل المناخي

مجموعة أدوات للشباب الناشطين في مجال المناخ
العربيــة الــدول  منطقــة  أفريقيــا/  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
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تمهيد

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

الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة.

ــر  ــاع التغيي ــا صن ــز بأنن ــباب، نتمي ــا ش ــن، بصفتن ”نح
ــن  ــف ع ــن نتخل ــع. فل ــات المجتم ــف قطاع ــي مختل ف
فأصواتنــا  بالمنــاخ:  المتعلــق  العمــل  فــي  الركــب 
ــي  ــق ف ــب بالح ــن نطال ــد ونح ــو متزاي ــى نح ــمع عل ُتس
حــق  مشــاركتنا  أن  والواقــع  الكاملــة.  المشــاركة 
السياســات  صياغــة  فــي  محورًيــا  يكــون  أن  ينبغــي 

العامــة.”

تــم إنشــاء مجموعــة األدوات للشــباب الناشــطني يف مجــال 

ــل  ــا مــن قب ــاخ يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقي املن

ــا والذيــن واجهــوا،  شــباب مثلــك ، قلقــون بشــأن وضــع كوكبن

بصفتهــم نشــطاء، العديــد مــن التحديــات عنــد املنــارصة 

ــي. ــل املناخ والعم

هدفنــا هــو مشــاركة معلومــات واضحــة وموجــزة وســهلة 

ــذي يتخــذه العمــل املناخــي العاملــي  الفهــم تصــف املســار ال

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

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

ــع وتعميــق معرفتــك  ــا بالتتاب تصميمهــا بحيــث ميكنــك قراءته

بشــكل تدريجــي بــكل موضــوع. ميكنــك أيًضــا الرجــوع اليهــم 

ــك. ــا الحتياجات 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
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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
العمــل مــن أجل التمكــني املناخي ACE

تقريــر التحديث كل ســنتني BUR

مؤمتــر األطــراف العامــل بوصفــه اجتاع األطــراف يف اتفاقية باريس CMA

األطراف مؤمتر  COP

الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــري املناخ IPCC

مجموعــة األمــم املتحدة الرئيســية لألطفال والشــباب MGCY

القيــاس واإلبــالغ والتحقق MRV

إجــراءات التخفيف املالمئــة وطنيا NAMAs

خطــة التكيــف الوطنية NAP

املســاهمة املحــددة وطنيا NDC

هــدف التنمية املســتدامة SDG

اتفاقيــة األمــم املتحدة اإلطارية بشــأن التغــري املناخي UNFCCC

دائــرة املنظات الشــبابية غــري الحكومية YOUNGO
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المقدمة
ــراز  ــمح بإح ــا تس ــية ألنه ــي أساس ــل المناخ ــد أدوات العم تع
تقــدم نحو تحقيق أهــداف العمل المناخــي العالمي المحددة 
فــي اتفاقيــة باريــس. وتســتند هــذه األهــداف إلــى المواضيــع 
الرئيســية التالية: التخفيف، والتكيف، والخســائر، واألضرار. 
ُتســتخدم هــذه المواضيــع لتوليــد المبــادئ التوجيهيــة 
والسياســات الطموحــة التــي تبنــي أو تعــزز الظــروف الالزمــة 
الصعيديــن  بالمنــاخ علــى  المتعلقــة  اإلجــراءات  لتطويــر 

المحلــي والوطنــي فــي مختلــف قطاعــات المجتمــع.

نبــدأ بعــرض اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن 

تغــري املنــاخ واتفــاق باريــس.

ثــم ننظــر بالتفصيــل إىل األدوات األخــرى املرتبطــة 

ــدان  ــي تشــكل إجــراءات وخطــط البل ــة والت باالتفاقي

يف ســعيها لتحقيــق أهــداف جــدول األعــال العاملــي 

.)SDGs( ــتدامة ــة املس ــداف التنمي ــاخ وأه للمن

ــادرة  ــول املب ــات ح ــارك املعلوم ــك نتش ــد ذل ــم بع ث

ــة  ــراتيجية العربي ــذ االس ــاهمة يف تنفي ــة املس اإلقليمي

.)RICCAR( ــة ــة العربي ــايئ يف املنطق ــن امل لألم

وأخــريا، نقــرح اتخــاذ إجــراءات ملموســة لتعزيــز 

بلدكــم. يف  األدوات   اســتخدام 

1
2

3
4

البلــدان فــي صياغــة وتنفيذ خطــط التنمية األهــداف التــي يمكن أن تسترشــد بها العالمــي للتنميــة المســتدامة وتحدد تعــد أهــداف التنمية المســتدامة هي اإلطار 
الوطنية.
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اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن التغير المناخي

التغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة 
وقعهــا  دوليــة  اتفاقيــة  هــي   )UNFCCC( المناخــي 
غــازات  تركيــزات  تثبيــت  هــو  وهدفهــا  طرفــًا.   197
االحتبــاس الحــراري عنــد مســتوى مــن شــأنه أن يمنــع 
التدخــل البشــري الخطيــر فــي النظــام المناخــي. وهــذا 
مــن شــأنه أن يســمح للنظــم اإليكولوجيــة بالتكيــف 

بشــكل طبيعــي مــع تغيــر المنــاخ .

تحــدد هــذه االتفاقيــة اآلليــات والكيانــات األساســية 

القــرار  صنــع  لعمليــات  ميكــن  حتــى  الالزمــة 

ــدويل.  ــد ال ــىل الصعي ــل ع ــاخ العم ــة باملن املتعلق

اإلجــراءات  إلدارة  األساســية  األداة  تعــد  وهــي 

املتخــذة  القــرارات  وتعــد  باملنــاخ.  املتعلقــة 

واملحــددة  املبــارشة  املناخيــة  لإلجــراءات  كنتيجــة 

الخاصــة باتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــري 

املناخــي املنفــذة عــىل املســتويات العامليــة والوطنيــة 

 واملحليــة باســتخدام األدوات املعروضــة يف هــذا الكتيــب.
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اتفاقية باريس

بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  وضعــت 
إعــادة  بهــدف  باريــس  اتفاقيــة  المناخــي  التغيــر 
ــازات  ــات غ ــض انبعاث ــى خف ــة إل ــود الرامي ــه الجه توجي
االحتبــاس الحــراي والحــد مــن متوســط ارتفــاع درجــة 
تلــزم  اتفاقيــة دوليــة  الكوكــب. وهــي  الحــرارة فــي 
البلــدان باتخــاذ اإلجــراءات المناخيــة الطموحــة فيمــا 

والضــرر. والخســارة  والتكيــف  بالتخفيــف  يتعلــق 

إن اتفاقيــة باريــس )التــي تــم تبنيهــا يف عــام 2015 يف باريــس، فرنســا( غــريت 

مســار العمــل املناخــي العاملــي. فهــي تعمــل عــىل توحيــد األمــم وراء القضيــة 

املشــركة املتمثلــة يف اتخــاذ اإلجــراءات الطموحــة للتصــدي لتغــري املنــاخ، 

ــكايف للبلــدان الناميــة. ــاره وضــان الدعــم ال والتكيــف مــع مختلــف آث

ــر األطــراف  ــن ملؤمت ــة والعري ــدورة الحادي ــة خــالل ال ــد وضعــت االتفاقي وق

ووقــع عليهــا 195 طرفــاً. ويعــد مؤمتــر األطــراف هــو جــزء مــن اتفاقيــة األمــم 

املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــري املناخــي.

اتفاقية باريس:
	 

التنمية المســتدامة والقضاء على الفقر.المنــاخ ترتبط ارتباًطــا وثيًقا بالوصول العادل إلى إلى أن االســتجابات والتدابيــر المتعلقة بتغير أعمــال 2030 وأهداف التنمية المســتدامة بالنظر تشــكل االتفاقية أداة رئيســية لالمتثال لجدول 

وهي تعطي األولوية لحماية األمن الغذائي  	
والقضاء على الجوع.

	 
تعترف بها بعض الثقافات باعتبارها أمنا األرض.)بما في ذلك المحيطات( والتنوع البيولوجي، التي كما تشير إلى أهمية حماية كل األنظمة البيئية 

وتدعــو االتفاقيــة البلــدان إىل اتخــاذ إجــراءات لخفــض انبعاثــات غــازات 

االحتبــاس الحــراري ومســاعدة املجتمعــات والنظــم اإليكولوجيــة عــىل التكيــف 

بشــكل أفضــل مــع تغــري املنــاخ. وتعــد املشــاركة طوعيــة وال تعاقــب البلــدان 

إذا مل تــف بالتزاماتهــا. ولذلــك يقــوم املجتمــع املــدين بــدور هــام جــدا يف رصــد 

ــذ االتفــاق عــىل الصعيديــن الوطنــي واملحــي. تنفي

وتوجــد هيئتان رئيســيتان تكفالن تطبيق االتفاقية 
والوفاء بشروطها وهما:

ــة  ــراف يف اتفاقي ــاع األط ــه اجت ــل بوصف ــراف العام ــر األط مؤمت

ــل  ــة ويعم ــىل االتفاقي ــة ع ــدان املوقع ــل البل ــذي ميث ــس، وال باري

ــذ  ــة ويتخ ــذ االتفاقي ــىل تنفي ــة ع ــا املرف ــة العلي ــه كالهيئ بوصف
ــال.1 ــا الفع ــز تنفيذه ــة لتعزي ــرارات الالزم الق

ــأن  ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــة اتفاقي ــي أمان ــة، وه األمان

ــرات  ــم دورات املؤمت ــىل تنظي ــل ع ــي وتعم ــي، وه ــر املناخ التغ
ــا.2 ــاعدة له ــم املس ــدان وتقدي ــن البل ــر م ــى التقاري ــنوية وتلق الس
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لماذا تعد اتفاقية باريس 
مهمة؟

بسبب طموحها وأهدافها

تقوم بتحديد أهدافًا طموحة للعمل املناخي يف البلدان. 	

تعمــل عــىل تعزيــز االلتزامــات بالحــد مــن متوســط ارتفــاع درجــات  	

الحــرارة العامليــة يف هــذا القــرن إىل مــا ال يزيــد عــن 2 درجــة مئويــة، 

وتواصــل بــذل جهــود إضافيــة للحــد مــن الزيــادة يف درجــة الحــرارة 

إىل 1,5 درجــة مئويــة فقــط.

وهــي تضــع األســاس للتحــول إىل منــاذج إمنائيــة منخفضــة االنبعاثــات  	

ومرنــة للمنــاخ.

االحتبــاس  	 غــازات  انبعاثــات  بــني  التــوازن  تحقيــق  إىل  وتهــدف 

إزالتهــا. وعمليــات  الحــراري 

بسبب محتواها:

تعمــل عــىل تعزيــز تدابــري التخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ والتكيــف  	

معــه، والتــي تشــمل تعزيــز القــدرة عــىل التكيــف والحــد مــن 

ــدرة  ــا الق ــي لديه ــة الت ــق الطبيعي ــظ املناط ــادة وحف ــة وزي الهشاش

عــىل امتصــاص غــازات االحتبــاس الحــراري، وذلــك مــن أجــل حايــة 

ــخاص. ــة واألش ــم اإليكولوجي النظ

ــري  	 ــة وتوف ــا لتحســني املرون ــكار ونقــل التكنولوجي وهــي تشــجع االبت

ــل. ــني املتوســط والطوي ــاخ يف األجل ــار تغــري املن ــة آلث االســتجابة الفعال

وهــي تتنــاول تقريــر األرضار والخســائر املرتبطــة باآلثــار الضــارة لتغــري  	

املنــاخ التــي تحــدث عندمــا ال يصبــح التكيــف ممكًنــا، وتقــر بأهميــة 

دعــم البلــدان التــي تعــاين مــن هــذه اآلثــار.

وهــي تنشــئ آليــات مــن أجــل التعــاون التطوعــي بــني البلــدان مــن  	

.)NDCs( خــالل تســهيل تنفيــذ املســاهات املحــددة وطنيــا

تنبيه! 
إن التوازن بين 

االنبعاثات وعمليات اإلزالة 
ليس كافيًا؛ ونحن بحاجة إلى 

استيعاب أكثر بكثير مما نبعثه 
للتعويض عن كل السنوات 

التي كنا نبعثها بداًل من 
امتصاصها.

.ألنها تدعوا إلى العمل والتعاون والمساءلة:
العمــل: ينبغــي أن تنعكــس جميــع التدابــري املعتمــدة يف املســاهات  	

ــا  ــد اتخاذه ــرر كل بل ــي تق ــراءات الت ــي اإلج ــا، وه ــددة وطني املح

للتصــدي لتغــري املنــاخ. وينبغــي أن تكــون املســاهات طموحــة 

للغايــة، بحيــث تتحقــق أهــداف االتفاقيــة وأن تتكيــف مــع واقــع كل 

ــا. ــا وقدراته ــد مــع مراعــاة أولوياته بل

التعــاون: تقــرح االتفاقيــة أن تقــوم البلــدان املتقدمــة النمــو بدعــم  	

ــدرات  ــاء الق ــل بن ــري مث ــالل تداب ــن خ ــذه م ــة بتنفي ــدان النامي البل

ــراءات. ــذ اإلج ــل لتنفي والتموي

املســاءلة: تعمــل عــىل إنشــاء إطــار للشــفافية يقــدم رؤيــة واضحــة  	

ــذي تقدمــه  ــد والتقــدم املحــرز والدعــم ال للعمــل املناخــي يف كل بل

أو تتلقــاه مختلــف البلــدان. ويتمتــع إطــار الشــفافية هــذا باملرونــة 

بحيــث يراعــي قــدرات الــدول الناميــة.

الدفيئة أو زيادة المساحات الطبيعية التي تخفيف: تقليل مصادر انبعاثات الغازات 
تمتص هذه االنبعاثات.

أو المتوقع أو آثاره، لتخفيف اآلثار السلبية أو البشرية لتكون متناسبة مع المناخ الفعلي التكيف: عملية تعديل النظم الطبيعية أو 
استغالل الفرص.

المستوى الوطني، مع مراعاة أولوياته كل بلد لمواجهة التغيرات المناخية على المساهمات المحددة وطنًيا: التزامات 
وقدراته.
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بسبب عالقتها بحقوق اإلنسان:

يف  	 واحرامهــا  اإلنســان  حقــوق  حايــة  بأهميــة  االتفاقيــة  تقــر 

جميــع اإلجــراءات املتعلقــة باملنــاخ.  وهــذه الحقــوق هــي، يف 

ــني  ــني الجنس ــاواة ب ــة واملس ــة والتنمي ــق يف الصح ــام األول، الح املق

ــعوب  ــوق الش ــك حق ــال، وكذل ــني األجي ــاواة ب ــرأة واملس ــني امل ومتك

األصليــة واملجتمعــات املحليــة واملهاجريــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــاالت الهشاشــة واألطفــال.

بسبب  أهمية مشاركة المواطنين

تحــدد االتفاقيــة أهدافًــا طموحــة، ولكــن تعــد اإلجــراءات التــي  	

تتخذهــا البلــدان هــي تطوعيــة. ومــن املهــم للغايــة أن ميــارس 

املجتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك الشــباب واليافعــون، حقــه يف املشــاركة 

املناخيــة،  واألهــداف  الوطنيــة  الخطــط  تحديــد  يف  واملســاهمة 

ويطالــب بتحقيــق هــذه األهــداف.

الفاعلــة  	 الجهــات  لدمــج  مختلفــة  آليــات  إنشــاء  املهــم  ومــن 

االجتاعيــة. ومــن بــني أهــم هــذه املنظــات، YOUNGO )منظمــة 

ــل رســمياً األطفــال والشــباب يف  ــي متث ــة(، الت الشــباب غــري الحكومي

ــة بشــأن التغــري املناخــي ومجموعــة  ــة األمــم املتحــدة اإلطاري اتفاقي

 .)MGCY( ــباب ــال والش ــة باألطف ــدة الرئيســية املعني ــم املتح األم

وهنــاك أيًضــا العديــد مــن املنظــات والشــبكات األخــرى التــي 

املشــاركة  مــن  يتمكنــوا  حتــى  أجلهــم  ومــن  الشــباب  أسســها 

واملســاهمة يف القــرارات املتعلقــة باملنــاخ. وننصحــك بالكشــف عــن 
املنظــات والشــبكات املوجــودة يف بلــدك.3
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أدوات االمتثال التفاقية باريس

ولتحقيــق أهــداف العمــل العاملــي يف مجــال املنــاخ، يتحتــم إدماجهــا يف خطط 

العمــل الوطنيــة لــكل بلــد. وتتمثــل إحــدى الطــرق لتحقيــق ذلــك يف وضــع 

ــتخدمها  ــرى تس ــاك أدوات أخ ــة. وهن ــات طموح ــة أو سياس ــادئ توجيهي مب

البلــدان ملواءمــة أهدافهــا العامليــة.

وبالنســبة لكــم، باعتباركــم شــباب ناشــطني، فــإن هــذه النهــج مــن املمكــن أن 

تكــون مبثابــة دليــل للمشــاركة يف وضــع الخطــط أو االســراتيجيات الوطنيــة؛ 

وميكــن أن تســاعدك عــىل ضــان مراعــاة مقرحاتــك أثنــاء عمليــات التطويــر 

أو االســتعراض، حتــى تتمكــن مــن تأمــني أعــىل مســتوى ممكــن مــن الطمــوح.

وهذه األدوات هي:

املساهات املحددة وطنيا

)NAMAs( إجراءات التخفيف املالمئة وطنيا

)NAP( خطط التكيف الوطنية

اسراتيجيات طويلة األجل

البالغات املتعلقة بالتكيف

ــد  ــا عن ــي النظــر فيه ــي ينبغ ــة الت ــة األهمي ــج البالغ ــن النه ــدد م ــاك ع وهن
ــا.4 ــا أو تحديثه ــالغ عنه ــاله أو اإلب ــورة أع ــن األدوات املذك ــط ألي م التخطي

وبالنســبة لكــم، باعتباركم شــباب 
ناشــطين، فــإن هذه النهج مــن الممكن 

أن تكــون بمثابــة دليل للمشــاركة في 
وضــع الخطــط أو االســتراتيجيات الوطنية؛ 

ويمكــن أن تســاعدك علــى ضمان مراعاة 
مقترحاتــك أثنــاء عمليــات التطوير أو 

االســتعراض، حتــى تتمكن مــن تأمين أعلى 
مســتوى ممكن مــن الطموح.
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ثمانية نهج ينبغي أن تستخدمها األدوات لزيادة الطموح

نهج حقوق اإلنسان وحقوق الطفل: 

ينبغــي أن تتــاىش اإلجــراءات املقرحــة مــع حايــة حقــوق 

اإلنســان والتمتــع بهــا، وال ســيا حقــوق األطفــال واليافعــني. وهــذه 

ــا  ــدة مــن التطــور الفســيولوجي والعاطفــي تعرضه ــة الفري املرحل

ــاة.  ــدى الحي ــتمر م ــد تس ــب ق ــا عواق ــب عليه ــر ترت ــر أك ملخاط

ــار  ــر املخاطــر نظــراً ألن اآلث ــال األكــر هشاشــة أك ويواجــه األطف

ــاخ تهــدد قدرتهــم املحــدودة عــىل مواجهــة املحــن  املتعلقــة باملن

ــم عــدم املســاواة. ــد مــن تفاق وتزي

نهج العدالة المناخية: 

ينبغــي أن تعمــل اإلجــراءات عــىل تعزيــز اإلنصــاف وأن تحــد مــن 

أوجــه عــدم املســاواة االجتاعيــة وأن متنــع تزايــد أوجــه الهشاشــة 

إزاء تغــري املنــاخ. ومــن الــروري االعــراف باآلثــار املتباينــة لتغــري 

املنــاخ، فضــال عــن املســؤوليات والقــدرات املتباينــة لألفــراد أو 

البلــدان، اســتنادا إىل املبــدأ القائــل بــأن النــاس مل يســاهموا جميعــا 

ــاس الحــراري.  ــات غــازات االحتب ــد انبعاث بشــكل متســاوي يف تولي

وباإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي أال تــؤدي اإلجــراءات املتعلقــة باملنــاخ 

إىل أي شــكل مــن أشــكال التمييــز أو التأثــري الســلبي.النهج 

المشترك بين األجيال: 

يعــاين األطفــال مــن هشاشــة اجتاعيــة بشــكل كبــري إزاء تأثــريات 

تغــري املنــاخ املرتبطــة بالعوامــل البيولوجيــة والصحيــة واالجتاعيــة 

واالقتصاديــة. وســيعيش األطفــال واليافعــني لفرة أطــول ويتحملون 

وطــأة األرضار واآلثــار وعــدم االســتقرار الناجمــة عــن تغــري املنــاخ. 

وينبغــي أن تراعــي عمليــات التشــاور يف مختلــف مراحــل تطويــر 

وتنفيــذ أدوات العمــل املناخــي وجهــات النظــر املختلفــة لألجيــال 

الحاليــة واملقبلــة. ولذلــك، مــن الــروري إرشاك األطفــال واليافعــني 

يف هــذه العمليــات واملســاهمة فيهــا.

نهج النوع االجتماعي:

إن النســاء والفتيــات يتعرضــن بشــكل خــاص لتأثــريات تغــري املنــاخ، 

ــني  ــذي يعان ــادي ال ــي واالقتص ــاوت االجتاع ــبب التف ــك بس وذل

منــه عــىل مســتوى العــامل. وينبغــي أن تعــزز اإلجــراءات املشــاركة 

املتســاوية والفعالــة التــي متّكــن املــرأة مــن املســاهمة الكاملــة يف 

ــذ السياســات واالســراتيجيات.  تخطيــط وصياغــة وتنفي

النهج الشامل والمتعدد القطاعات:

ــة،  ــات الكربوني ــة يف االنبعاث ــة املنخفض ــة املناخي ــق املرون لتحقي

ينبغــي تنــاول تغــري املنــاخ كمســألة شــاملة ترتبــط مبســائل أخــرى 

مثــل التعليــم والصحــة واألمــن الغــذايئ وامليــاه واملرافــق الصحيــة 

ــة. ــة االجتاعي واإلســكان والحاي

 نهج الشفافية والوصول إلى 
المعلومات العامة: 

ــات تســمح برصــد  ينبغــي أن تتضمــن أدوات العمــل املناخــي آلي

ــة  ــري إمكاني ــات وتوف ــادل املعلوم ــان تب ــراءات وض ــم اإلج وتقيي

ــا. ــة وتنفيذه ــات العام ــول إىل املعلوم الوص

نهج تمكين األطفال واليافعين والشباب: 

ــاج  ــعى إىل إدم ــة تس ــادئ توجيهي ــذ مب ــع وتنفي ــم وض ــن امله م

ــز  ــرار وتعزي ــع الق ــات صن ــباب يف عملي ــني والش ــال واليافع األطف

االســتجابة  عــىل  قدرتهــم  زيــادة  لهــم  يتيــح  مــا  متكينهــم. 

ــن  ــك، ميك ــة إىل ذل ــتهم. وباإلضاف ــن هشاش ــد م ــاون يف الح والتع

اإلجــراءات  بــدور نشــط يف  أن يضطلعــوا  واليافعــني  لألطفــال 

املحليــة والعامليــة املتعلقــة باملنــاخ، مــع مظاهــرات املنــاخ املــدريس 

كمثــال عــىل ذلــك. ومــن املهــم ضــان الحصــول عــىل املعلومــات 

وبنــاء القــدرات واملعــارف حتــى يتمكــن األطفــال واليافعــون مــن 

ــاخ. ــتويات إدارة املن ــف مس ــىل مختل ــاركة ع املش

نهج مشاركة المواطنين: 

وتنفيذهــا  األدوات  هــذه  عمليــة صياغــة  تشــتمل  أن  ينبغــي 

ورصدهــا عــىل مشــاركة املواطنــني، مبــن فيهــم األطفــال واليافعــون، 

بحيــث تُدمــج املنظــورات املختلفــة القامئــة فيــا يتعلــق بالعمــل 

املناخــي يف األدوات. وينبغــي وضــع اآلليــات الالزمــة لجعــل ذلــك 
ــا.5 ممكن

1

2

3

4

8

7

6

5
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المساهمات المحددة وطنيا

تــم إنشــاء المســاهمات المحــددة وطنيــا فــي عــام 
2013 أثنــاء )نــداء ليمــا للعمــل المناخــي(، بهــدف أن 
التــي  البلــدان بشــكل مســتقل المســاهمات  تحــدد 
االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  لخفــض  ســتقدمها 
الحــراري لديهــا. واســتخدمت هــذه التدابيــر كأســاس 
ــاهمات  ــن المس ــي تتضم ــس، الت ــة باري ــاء اتفاقي إلنش

الوطنــي. كأدوات لتحقيــق األهــداف علــى الصعيــد 

كانــت الدعــوة ناجحــة: فقــد قدمــت جميــع الــدول 
مقترحــات  كانــت  ذلــك،  ومــع  مســاهمات.  تقريًبــا 
وطموحــات مســاهمات كل بلــد غيــر كافيــة فيمــا 

العالمــي. المنــاخ  بأهــداف  يتعلــق 

ما هي المســاهمات المحددة وطنيا؟

إن املســاهات املحــددة وطنيــا هــي االلتزامــات التــي تعهــدت بهــا الــدول 

التــي صادقــت عــىل اتفاقيــة باريــس لتحقيــق أهــداف املنــاخ العاملــي.

ــد تقــرر  ــد مســتوى طمــوح مســاهمتها، مــا يعنــي أن البل تحــدد كل بل

ــار املنــاخ التــي ســتنفذها مــن أجــل: إجــراءات التخفيــف مــن آث

الحد من ارتفاع درجة الحرارة يف العامل إىل 1.5 درجة مئوية. 	

ــض  	 ــق خف ــن طري ــة ع ــات الصفري ــني االنبعاث ــوازن ب ــق الت > تحقي

ــام 2050. ــول ع ــه بحل ــون وعزل الكرب

بعض النقاط المهمة:

تحــدد كل بلــد مســاهاتها الخاصــة. وتدعــو اتفاقيــة باريــس إىل أن 

تكــون املســاهات طموحــة وتقدميــة )يتعــني عــىل البلــدان تقديم 

مســاهات جديــدة كل خمــس ســنوات(.

 اعتبــارًا مــن عــام 2023، ســيُجري تقييــم عاملــي كل خمــس ســنوات 

الســتعراض التقــدم املحــرز ووضــع التوصيات.
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 تشتمل المساهمات المحددة وطنيا 
على ما يلي:

اإلجراءات التي تلتزم البلدان باتخاذها للتصدي لتغري املناخ. 	

ــات  	 ــن انبعاث ــد م ــة إىل الح ــراءات الرامي ــف، أي اإلج ــداف التخفي أه

ــة  ــادة املصــارف )املناطــق الطبيعي ــاس الحــراري أو زي ــازات االحتب غ

ــاس الحــراري(. ــازات  االحتب ــي تلتقــط غ الت

تقوية التدابري الرامية إىل تنفيذ املساهات 	

اإلجــراءات للشــفافية، مثــل قيــاس اإلجــراءات وإعــداد التقاريــر  	

.)MRV( منهــا  والتحقــق 

ومــن الناحية االختياريــة، تتمكن البلدان 
مــن إدماج أهــداف التكيف والتصدي 

للخســائر واألضــرار الناجمة عن اآلثار 
الضــارة لتغير المناخ. ويمكن أن تشــتمل 
األهداف أيضــًا على نقــل التكنولوجيا وبناء 

القــدرات من أجل التكيــف والتخفيف.

المساهمات المحددة وطنًيا المشروطة 
وغير المشروطة

عنــد إعــداد املســاهات املحــددة وطنيًــا ، فرضــت بعض الــدول رشوطًا 

عــىل تنفيــذ بعــض اإلجــراءات. يشــار إىل هــذه عــىل أنهــا مســاهات 

مروطــة ، عــىل عكــس املســاهات غــري املروطــة. املســاهمة غــري 

ــا  ــاس موارده ــىل أس ــذه ع ــدان تنفي ــن للبل ــا ميك ــي م ــة ه املروط

ــي  ــا الخاصــة ، و “املســاهمة املروطــة” هــي املســاهمة الت وقدراته

ســيتعهد بهــا البلــد إذا تــم توفــري وســائل الدعــم الدوليــة ، أو اســتيفاء 

رشوط أخــرى. ميكــن أن تغطــي األهــداف أيًضــا نقــل التكنولوجيــا 
ــف.6 ــف والتخفي ــاء القــدرات للتكي وبن

 تطوير وتحديث المساهمات 
المحددة وطنيا

ــن  ــة( مســاهاتها األوىل، ولك ــة )186 دول ــدان االتفاقي قدمــت معظــم بل

عمليــات الصياغــة متــت دون مشــاركة كبــرية مــن املجتمــع املــدين. ويف عــام 

ــة  ــاهات الثاني ــم املس ــث وتقدي ــن تحدي ــة األوىل م ــدأت املرحل 2020، ب

بالتزامــن مــع أزمــة كوفيــد -19. ونتيجــة لذلــك، اختــارت بلــدان مختلفــة 

ــاهات  ــث املس ــة إىل تحدي ــاور الرامي ــات التش ــا يف عملي ــاركة عمليً املش
الجديــدة.7

ُتجــري عمليــة التحديث كل خمس 
ســنوات. ومن المهم معرفة متى ســيتم 

اســتكمال المســاهمات المقبلة في بلدك، 
ألنها فرصــة عظيمة للتأثير والمشــاركة 

في صياغــة اإلجراءات الوطنية.
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الجدول الزمني للمساهمات

 تتوقــف عمليــة تحديــث املســاهات عــىل كل بلــد. وتشــتمل بعــض 

الخطــوات العامــة التــي ميكــن أن تتخذهــا البلــدان عــىل مــا يــي:

تحليل التقدم املحرز يف املساهمة السابقة. 	

ــن  	 ــول م ــي أط ــار زمن ــر وإط ــوح أك ــد بطم ــدف جدي ــع ه وض

ــايل. ــدف الح ــز اله ــايل أو تعزي ــدف الح اله

ــا  	 ــارات إجــراءات التخفيــف وتأثرياته ــد لخي ــل جدي   إجــراء تحلي

ــار. ــة وفائــدة تكلفــة كل خي املحتمل

صياغــة إجــراءات جديــدة أو تعزيــز إجــراءات املســاهمة الســابقة  	

ــات يف  ــف القطاع ــم مختل ــي تض ــل الت ــة العم ــالل أفرق ــن خ م

بالدهــم )ومــن املهــم يف هــذه املرحلــة النظــر يف القطاعــات التــي 

تكــن مل تؤخــذ يف االعتبــار مــن قبــل(.

وضع أنظمة شفافية أكر رصامة. 	

وبمجــرد إعداد المســاهمات، ُتطالب كل 
بلــدة بتقديمها إلى أمانــة اتفاقية األمم 
المتحــدة اإلطارية بشــأن التغير المناخي 

وأن تســجلها في ســجل للمساهمات 
العامــة. وينبغي أن تكون المســاهمات 

متتاليــة وأن تغطي فترة خمس ســنوات 
وأن تظهــر طموًحا أكبر بشــكل تدريجي.

مــن أجل تنفيذ المســاهمة، مــن الضروري إنشــاء العمليات والهياكل 
المؤسســية المناســبة لدفع وتنســيق العمــل المناخي. باإلضافة 
إلــى ذلــك، من المهم مراقبــة التنفيذ لفهم أي مــن هذه التدابير 

تعمــل بشــكل أفضــل ولماذا. من الضروري أيًضــا تطبيق الدروس 
المستفادة. 

2020
الجولة الثانية من المساهمات 

المحددة وطنيا المحدثة والمقدمة

االستعراض العالمي األول 
للمساهمات المحددة وطنيا

الجولة الثالثة من المساهمات 
المحددة على الصعيد الوطني 

المحدثة والمقدمة

االستعراض العالمي الثاني للمساهمات 
المحددةوطنيا

الجولة الرابعة من المساهمات 
المحددة وطنيا المحدثة 

والمقدمة

2023

2028
2025

2030
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استراتيجية طويلة األجل

ما هي؟

هــي اســراتيجيات تضعهــا البلــدان للحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس 

ــف  ــراتيجيات إىل منتص ــذه االس ــع ه ــل. وتتطل ــل الطوي ــراري يف األج الح

القــرن، وتضــع مبــادئ توجيهيــة لتطويــر االســتثارات املحتملة يف املســتقبل 

وتوفــر أطــر مواتية لللسياســات العامــة. كا تســاعد االســراتيجيات الطويلة 

ــداف  ــع أه ــة م ــة الوطني ــا اإلمنائي ــة أهدافه ــىل مواءم ــدان ع ــل البل األج

اتفاقيــة باريــس، وهــي اســراتيجية عامليــة طويلــة األجــل.

 وبوجــه عام، تتضمن االســتراتيجيات 
الطويلــة األجل ما يلي:

تدابــري التحــول الطويلــة األجــل التــي ركــزت 

عــىل عمليــات االســتثار وتصميــم السياســات 

العامــة وتخطيطهــا وتطويرهــا.

ــد  ــه البل ــاج إلي ــذي يحت ــوح ال مســتوى الطم

إلحــراز تقــدم يف خفــض انبعاثــات غــازات 

ــراري. ــاس الح االحتب

 

لماذا تعد االستراتيجيات الطويلة 
األجل مهمة؟

تعــود هــذه األهميــة إىل أنهــا ميكــن أن تدعــم تنفيــذ السياســات الطويلــة 

ــاس  ــات غــازات االحتب ــة وخفــض انبعاث األجــل املتعلقــة مبســارات التنمي

الحــراري ورســم الطريــق نحــو التنميــة املســتدامة واملرونــة والحــد مــن 

متوســط ارتفــاع درجــة الحــرارة إىل 1.5 درجــة مئويــة.

وينبغــي أن تشــمل مثل هــذه االســراتيجيات جميع القطاعــات االقتصادية 

وأن تتضمــن أطــر زمنيــة واضحــة للتخلــص مــن الوقــود األحفــوري بشــكل 

ــة  ــلطات املختص ــة الس ــاً ملطالب ــا صلب ــر أساًس ــا توف ــا أنه ــي. ك تدريج

باتخــاذ اإلجــراءات املناســبة.

توفــر االســتراتيجيات طويلــة األجــل الثقــة فيمــا يتعلــق 
بتخطيــط الدولــة لتنفيــذ اتفاقيــة باريــس. وهــي بمثابة 
فــي  وطنيــا  المحــددة  للمســاهمات  طريــق  خارطــة 
المســتقبل، والتــي ينبغــي أن تكــون طموحــة بشــكل 
متزايــد. كمــا أنهــا تعمــل علــى تحســين شــروط تنفيــذ 

ــا. ــة وطني ــف المالئم ــراءات التخفي إج
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 إجراءات التخفيف 
المالئمة وطنيا

ما هي؟

اإلجــراءات املالمئــة وطنيــا هــي اإلجــراءات التــي تعمــل عــىل الحــد مــن 

ــل كأداة  ــي تعم ــدان. وه ــراري يف البل ــاس الح ــازات االحتب ــات غ انبعاث

شــاملة ملبــادرات التخفيــف املتطــورة محليــاً، والتــي تهــدف إىل إحــداث 

تغيــري تحويــي داخــل اقتصــاد دولــة أو قطــاع مــا )القطــاع الزراعــي عــىل 

ــاء  ــدويل وبن ــل ال ــا والتموي ــدان بالتكنولوجي ــم البل ــال(. وتدع ــبيل املث س

القــدرات لتنفيــذ هــذه اإلجــراءات.

مــن  وطنيــا  المالئمــة  التخفيــف  إجــراءات  تتكــون 
رئيســيين: عنصريــن 

األنشــطة العامــة: هــي سلســلة مــن اإلجــراءات املحــددة للحــد 

الحــراري، وتشــمل أيضــاً  انبعاثــات غــازات االحتبــاس  مــن 

ــدرات. ــاء الق ــا وبن ــل التكنولوجي ــل ونق التموي

ــار  ــذا اإلط ــون ه ــق: يتك ــالغ والتحق ــاس واإلب ــل القي ــار عم إط

مــن سلســلة مــن األنشــطة الراميــة إىل قيــاس فعاليــة اإلجــراءات 

املقرحــة للحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 

ــا8. ــق منه ــا والتحق ــالغ عنه واإلب

قــد يختلــف التنفيــذ تبعــا لنــوع التمويــل. وهنــاك نوعــان مــن إجــراءات 

ــا  ــة وطني ــف املالمئ ــراءات التخفي ــي إج ــا: وه ــة وطني ــف املالمئ التخفي

ــوك  ــدويل والبن ــاون ال ــن التع ــم م ــى الدع ــي تتلق ــي الت ــة، وه املدعوم

املتعــددة األطــراف والثنائيــة والقطــاع الخــاص؛ إجــراءات التخفيــف 
ــي.9 ــل املح ــوى التموي ــى س ــي ال تتلق ــي الت ــة، وه ــا االنفرادي ــة وطني املالمئ

التخفيــف المالئمــة وطنيــا  إجــراءات  يــرد ذكــر  لــم 
صراحــًة فــي اتفاقيــة باريــس. ومــع ذلــك، ُينظــر إليهــا 
ــاهم  ــي تس ــة الت ــط التطوعي ــا أدوات التخطي ــى أنه عل
فــي تحقيــق أهــداف اتفاقيــة باريــس الراميــة إلــى الحــد 
مــن الزيــادة فــي متوســط درجــة الحــرارة العالميــة. 
ــا  ــت محلًي ــراءات ُوضع ــا إج ــى أنه ــا عل ــن فهمه ويمك
ــا  ــراري، مم ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــن انبعاث ــد م للح

ــاهمات. ــي المس ــا ف ــة إلدراجه ــا ممكن ــد أهداًف تول
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خطة التكيف الوطنية

ــاش  ــي النق ــدة ف ــة مفي ــف الوطني ــط التكي ــت خط كان
الدائــر حــول إدراج مفهــوم التكيــف فــي اتفاقيــة باريس 
عندمــا ُوضــع هــدف عالمــي للتكيــف. وُتحــدد اتفاقيــة 
يتعلــق  فيمــا  والتزاماتهــا  البلــدان  أهــداف  باريــس 
اعتمــاد  للبلــدان  ينبغــي  أنــه  علــى  وتنــص  بالتكيــف 

خطــط التكيــف الوطنيــة وصياغتهــا وتنفيذهــا.

ما هم؟

تعد خطط التكيف الوطنية هي أداة تخطيط لتحقيق األهداف التالية:

الحــد مــن قابليــة التعــرض لآلثــار الســلبية لتغــري املناخ عــن طريق 

تعزيــز القــدرة عــىل التكيــف واملرونة.

ــات  ــاخ يف السياس ــري املن ــع تغ ــف م ــج التكي ــة دم ــهيل عملي تس

والرامــج واألنشــطة ذات الصلــة.

ينبغــي أن تتســم خطــة التكيــف الوطنيــة بالشــفافية وأن تكــون مراعيــة 

للفــوارق بــني الجنســني وقامئــة عــىل املشــاركة وأن تســتند إىل نهــج حقوق 

اإلنســان واملعــارف والنظــم اإليكولوجيــة العلميــة واملحليــة. وينبغــي أن 

تــويل اهتاًمــا خاًصــا للمجموعــات واألفــراد األكــر عرضــة لآلثــار الضــارة 

لتغــري املنــاخ.

عادًة ما تتضمن خطة التكيف الوطنية ما يي:

املبــادئ التوجيهيــة التــي تحتــاج إىل تطويــر املعرفــة التــي مــن شــأنها أن  	

تسرشــد بهــا عمليــة صنــع القــرار بشــأن التكيــف عــىل الصعيــد الوطنــي.

بنــاء القــدرات التــي تســهل عمليــة تطويــر اإلجــراءات الالزمــة للتكيــف  	

يف البلــد.

يختلــف هيــكل وشــكل هــذه الخطــط مــن بلــد إىل آخــر، وقــد تشــتمل 

عــىل خططــاً قطاعيــة، عــىل ســبيل املثــال يف قطاعــي التنــوع البيولوجــي 

ــط، ســتكون  ــة تخطي ــا هــو الحــال يف أي عملي ــد األســاك. وك أو مصائ

ــة، مبــا يف ذلــك  ــة نتائــج متفاوت ــة تصميــم خطــط التكيــف الوطني لعملي

ــة. خطــط وبرامــج وسياســات التكيــف الوطني

وخــالل عمليــة صياغــة وتنفيــذ خطــط التكيــف الوطنيــة، ينبغــي إرشاك 

ــان  ــارشة لض ــري مب ــارشة وغ ــورة مب ــراد بص ــات أو األف ــف املجموع أضع

إدراج التدابــري الخاصــة لتعزيــز قــدرة هــؤالء األفــراد أو الجاعــات عــىل 

التحمــل.

ما هي العالقة بين خطة التكيف الوطنية 
والخسارة والضرر؟

ــاك  ــإن هن ــذاً صحيحــاً، ف ــة تنفي ــذت خطــة التكيــف الوطني ــى إذا نُف حت

ــف  ــق التكي ــاً تحقي ــن دامئ ــرى، ال ميك ــارة أخ ــاً. وبعب ــراً متبقي ــاً خط دامئ

الكامــل مــع اآلثــار الضــارة لتغــري املنــاخ. وقــد أدت اآلثــار الضــارة لتغــري 

ــا،  ــف معه ــا أو التكي ــن مواجهته ــن األشــخاص م ــار مل يتمك ــاخ إىل آث املن

وميكــن أن تــؤدي إىل الخســارة أو الــرر، مثــل فقــدان التنــوع البيولوجــي 

وخدمــات النظــام اإليكولوجــي وفقــدان الدخــل وإلحــاق الــرر بالهيــاكل 
األساســية.10
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البالغات المتعلقة بالتكيف

التــي  المجــاالت  مختلــف  مراقبــة  المهــم  ومــن 
تغطيهــا اتفاقيــة باريــس بهــدف تحقيــق التنفيــذ 
المتمثــل  العالمــي  الهــدف  ولتحقيــق  الناجــح. 
فــي التكيــف، ينبغــي لــكل بلــد أن تحــدد اتصــاالت 

االتفاقيــة. أمانــة  لــدى  تســجلها  وأن  التكيــف 

وتفيــد هــذه االتصــاالت أيضًا في تشــجيع الممارســات 
الجيــدة في مجــال التكيــف والتخطيــط وطنيا.

.

ما الذي ينبغي أن تتضمنه؟

ال تعــد اتفاقيــة باريــس محــددا بشــأن مضمــون البالغــات املتعلقــة 

بالتكيــف أو الشــكل الــذي ينبغــي أن تتخــذه. ومــع ذلــك، هنــاك وجهــات 

ــال: ــه، عــىل ســبيل املث نظــر مختلفــة بشــأن مــا ينبغــي لهــا أن تتضمن

 املعلومــات عــن مشــاركة العديــد مــن أصحــاب املصلحــة يف تخطيــط  	

وتنفيــذ إجــراءات التكيــف.

شــفافية املعلومــات املتعلقــة بتوافــر املــوارد الالزمــة إلجــراءات  	

التكيــف وتخصيــص األمــوال والحاجــة إىل أنشــطة التكيــف عــىل 

الصعيديــن الوطنــي واملحــي.

ــي  	 ــة الت ــة ذات الصل ــة واملحلي ــات الوطني ــأن السياس ــات بش املعلوم
ــه.11 ــف مع ــىل التكي ــه ع ــاخ وقدرت ــري املن ــع تغ ــف م ــزز التكي تع

ــات  	 ــد واملقرح ــاخ يف البل ــة باملن ــراءات املتعلق ــتعراض اإلج دورة اس

واملســاهات الجديــدة أو املنقحــة، أي العمــل كــا لــو كانــت جــزءاً 
ــة.12 ــن أجــل التنمي ــي م ــاون الوطن مــن دورة التع

ــرد  	 ــات الج ــرز يف عملي ــدم املح ــم التق ــح تقيي ــي تتي ــات الت املعلوم
العامليــة.13
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العمل من أجل التمكين المناخي

العمل من أجل التمكين المناخي )ACE( هو أداة 
تعمل كنهج شامل لألدوات األخرى المذكورة في 
هذا الكتيب. وقد انبثقت مبادرة »العمل من أجل 
التمكين المناخي« عن الجهود المبذولة لالمتثال 

للمادة 6 من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
التغير المناخي، وهي اآلن متعلقة أيضًا باالمتثال 
للمادة 12 من اتفاقية باريس. وهو يشكل جزءاً 

من االتفاقيات الدولية التي يتوقع أن تعززها بلدان 
اتفاقية باريس. كما يقر بأهمية االتفاقية في 

تحسين العمل العالمي بشأن تغير المناخ.

انظر التفاصيل في كتيب االتفاقية العامة للشباب

ولــكل بلــد مركــز تنســيق وطنــي مكلــف مبهمــة مراقبــة االتفاقيــة 

وتقديــم تقاريــر إعالميــة عــن التقــدم املحــرز.  وينبغــي للبلــدان أن تضــع 

ــي. ــني املناخ ــل التمك ــن أج ــل م ــارص العم ــذ عن ــراتيجيات لتنفي اس

ما هي عناصر العمل من أجل التمكين 
المناخي؟

فهــم  إىل  التوصــل  ميكــن  التعليــم،  خــالل  ومــن  التعليــم: 

معــه.  التعامــل  املمكنــة يف  والنهــج  املنــاخ  تغــري  ألســباب 

لــدى  القــدرات  تنميــة  عــىل  يعمــل  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 

األطفــال واليافعــون مــا تســمح لهــم باالســتجابة واتخــاذ 

القــرارات عندمــا يواجهــون اآلثــار الضــارة لتغــري املنــاخ.

التدريــب: مــن الــروري بنــاء القــدرة عــىل تعبئــة اإلجــراءات 

ــو  ــدة ونح ــة جدي ــاذج اقتصادي ــو من ــول نح ــم التح ــي تدع الت

اآلثــار  مواجهــة  يف  القــدرة  ولديهــا  مســتدامة  مجتمعــات 

ــاخ. ــري املن ــارة لتغ الض

الوعــي العــام: ال بــد وأن يكــون الكفــاح املناخــي مشــركاً 

ــراد والجاعــات، ألن هــذا مــن شــأنه أن يســمح  ــني كل األف ب

ــي  ــإن الوع ــك ف ــل. ولذل ــة أفض ــراءات مناخي ــات وإج بسياس

ــوالت  ــؤدي إىل التح ــن أن ي ــدوره ميك ــذا ب ــام رضوري. وه الع

ــي. ــل املناخ ــم العم ــي أن تدع ــي ينبغ ــة الت االجتاعي

 املشــاركة العامــة: ينبغــي ضــان الحــق يف املشــاركة العامــة 

ــون، أن  ــال واليافع ــك األطف ــا يف ذل ــاس، مب ــنى للن ــى يتس حت

يكــون لهــم صــوت يف القــرارات التــي تؤثــر عليهــم. وباإلضافــة 

واليافعــني  للشــباب  املشــاركة  يف  الحــق  يتيــح  ذلــك،  إىل 

ــارة  ــار الض ــتجابة لآلث ــراءات اس ــاذ إج ــة باتخ ــال باملطالب واألطف

ــاً  ــي أيض ــات: وينبغ ــى املعلوم ــور ع ــول الجمه ــة حص إمكاني

ضــان الحــق يف الحصــول عــىل املعلومــات حتــى يتســنى 

للنــاس، مبــن فيهــم األطفــال واليافعــون، أن يكونــوا عــىل 

وعــي باآلثــار التــي قــد يخلفونهــا واآلثــار املحتملــة التــي قــد 

ــاخ. ــري املن ــراءات تغ ــض إج ــىل بع ــب ع ترت

التعــاون الــدويل: ميكــن لجميــع البلــدان االســتفادة مــن تبــادل 

الخــرات واملعرفــة واإلجــراءات الناجحــة، وكذلــك مــن تعزيــز 

ــل  ــا يجع ــل، م ــىل التموي ــول ع ــية والحص ــدرات املؤسس الق

العمــل املناخــي أكــر قــوة.
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األدوات األخرى التفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن التغير المناخي

هنــاك أدوات أخــرى التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشــأن التغير المناخي يمكن اســتخدامها لدعم 

تنفيــذ اتفاقية باريــس وتحقيقها. وتعد إحدى 
هــذه األدوات هي البــالغ الوطني الذي تقدم البلدان 
مــن خاللــه التقارير الدورية عن قوائم جرد غازات 

االحتباس الحــراري وتفاصيل أخرى حول تنفيذ 
اإلجــراءات المتعلقة بالمنــاخ. ويتعين على البلدان أن 

تقــدم بالغاتها الوطنية.

ويتعــني عــىل البلــدان أيضــاً أن ترســل تحديثــاً لبالغهــا الوطنــي كل عامــني، 

ــد  ــنتني )BUR(. وتفي ــرة الس ــدث لف ــر املح ــم التقري ــروف باس ــو املع وه

ــاس  ــازات االحتب ــرد غ ــم ج ــة وقوائ ــا الوطني ــتحداث ظروفه ــدان باس البل

الحــراري الوطنيــة، وكذلــك التقــدم املحــرز فيــا يتعلــق بتدابــري التخفيــف 

ــدرات. ــاء الق ــا وبن ــة والوصــول إىل التكنولوجي ــل القامئ واحتياجــات التموي

وهنــاك أداة أخــرى وهــي تقاريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــري 

ــم  ــي تعمــل عــىل تقيي ــدة الت ــة الرائ ــة الدولي ــة العلمي ــاخ، وهــي الهيئ املن

ــاخ  ــري املن ــي بتغ ــدويل املعن ــي ال ــق الحكوم ــدر الفري ــاخ. ويص ــري املن تغ

ثالثــة تقاريــر تتضمــن معلومــات وتحليــالت علميــة مــن خــراء يف جميــع 
ــة:14 ــة التالي ــة الثالث ــة العامل ــاج األفرق ــر هــي نت أنحــاء العــامل. وهــذه التقاري

األســاس العلمي املادي لتغري املناخ. 	

 آثــار تغري املناخ والتكيف معــه والقابلية للتأثر به. 	

التخفيــف من آثار تغري املناخ. 	
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RICCAR 
المبادرة اإلقليمية المساهمة في تنفيذ االستراتيجية العربية 

لألمن المائي في المنطقة العربية 15

المقدمة

عــىل  املناخــي  التغــري  تأثــريات  لتقييــم  اإلقليميــة  املبــادرة  تعتــر 

املــوارد املائيــة والهشاشــةاالجتاعية-االقتصادية يف املنطقــة العربيــة 

)RICCAR( مــن مخرجــات اإلعــالن الــوزاري العــريب األول بشــأن 

ــد  ــي ق ــة الت ــريات املحتمل ــذي أدرك التأث ــي )2007(، وال ــري املناخ التغ

ــا  ــد دع ــة. لق ــة العربي ــة يف املنطق ــري املناخــي عــىل التنمي ــا التغ يخلّفه

ــىل  ــي ع ــري املناخ ــة للتغ ــار املحتمل ــامل لآلث ــم ش ــراء تقيي ــالن إلج اإلع

أكــر البلــدان الناميــة هشاشــة، مبــا يشــمل الــدول العربيــة، باإلضافــة إىل 

الحاجــة لتحديــد األولويــات وتنفيــذ برامــج التكيّــف مــع التغــري املناخــي 

والتخفيــف مــن آثــاره عــىل املســتويني الوطنــي واإلقليمــي. تســهم 

مبــادرة RICCAR لعــام 2009 واملعتمــدة مــن قبــل املجلــس الــوزاري 

العــريب للميــاه كمبــادرة إقليميــة يف تنفيــذ االســراتيجية العربيــة لألمــن 

املــايئ يف املنطقــة العربيــة ملواجهــة التحديــات واالحتياجــات املســتقبلية 

ــني 2030-2010  ــا ب ــرة م ــتدامة للف ــة املس للتنمي

الشراكات

ــركة  ــة مش ــة تعاوني ــالل رشاك ــن خ ــادرة RICCAR م ــذ مب ــم تنفي يت

بــني الــوكاالت تضــم 11 منظمــة رشيكــة، وهــي اإلســكوا واملركــز العــريب 

لدراســات املناطــق القاحلــة واألرايض الجافــة )ACSAD(، ومنظمــة 

األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة )الفــاو(، واملؤسســة األملانيــة للتعــاون 

الــدويل )GIZ(، واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، واملعهــد 

ــة )SMHI(، ومنظمــة األمــم  ــة والهيدرولوجي الســويدي لألرصــاد الجوي

املتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( - مكتــب القاهــرة، 

ــن  ــد م ــدة للح ــم املتح ــب األم ــة، ومكت ــدة للبيئ ــم املتح ــة األم ووكال

أخطــار الكــوارث )UNISDR(، ومعهــد جامعــة األمــم املتحــدة للميــاه 

ــم  ــة )WMO(. يت ــة لألرصــاد الجوي ــة والصحــة، واملنظمــة العاملي والبيئ

ــدويل  ــة الســويدية للتعــاون اإلمنــايئ ال ــل الوكال ــل مــن قب ــري التموي توف

ــة  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة للتع ــة األملاني ــوزارة الفيدرالي ــيدا( وال )س

ــروع  ــالل م ــن خ ــا م ــادرة RICCAR ماليً ــم مب ــي تدع )BMZ(، والت

التكيّــف مــع التغــري املناخــي يف قطــاع امليــاه يف منطقــة الــرق األوســط 

.)ACCWAM( وشــال أفريقيــا

األهداف 

تهــدف املبــادرة اإلقليميــة إىل تقييــم تأثــريات التغــري املناخــي عــىل 

ــك  ــات تل ــة تداعي ــة ودراس ــة العربي ــة يف املنطق ــة العذب ــوارد املائي امل

ــتناًدا إىل  ــة اس ــة والبيئي ــة - االقتصادي ــة االجتاعي ــىل الهشاش ــار ع اآلث

الخصائــص اإلقليميــة. وهــي تقــوم بذلــك مــن خــالل تطبيــق األســاليب 

العلميــة والعمليــات التشــاورية التــي تســتند بقــوة إىل تعزيــز الوصــول 

إىل املعرفــة، وبنــاء القــدرات، وتعزيــز املؤسســات املعنيــة بتقييــم التغــري 

ــركة  ــة مش ــك منص ــادرة بذل ــر املب ــة. توفّ ــة العربي ــي يف املنطق املناخ

ــة املتعلقــة بالتغــري  ــات اإلقليمي لتقييــم وتحديــد والتعامــل مــع التحدي

ــة  ــات وصياغ ــد األولوي ــل بالحــوار وتحدي ــغ باملقاب ــي تبل املناخــي، والت

ــريب.  ــي الع ــد اإلقليم ــىل الصعي ــي ع ــري املناخ ــتجابة للتغ ــات واالس السياس

تنفيــذ إطــار عمــل املبــادرة اإلقليميــة لتقييــم تأثــريات التغــري املناخــي 

ــة  ــة يف املنطق ــة واالقتصادي ــة االجتاعي ــة والهشاش ــوارد املائي ــىل امل ع

ــة العربي

ــف  ــل تتأل ــات للعم ــة دعام ــى أربع ــز عل يرتك
ــن:   م

استعراض خط األساس وإنشاء مركز معريف إقليمي؛

2تقييم متكامل يتألف من عنرصي تقييم األثر وتقييم الضعف؛

زيادة الوعي ونر املعلومات؛

بناء القدرات والتعزيز املؤسي. 

وعملت ESCWA كمنسق للمبادرة اإلقليمية وتقدم تقارير 

.RICCAR املعنية باألنشطة املتصلة ب APCM منتظمة إىل

2

3

1

4
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المخرجات المتوقعة للمبادرة   

مــن املتوقــع أن توفــر النتائــج والخالصات مــن املبــادرة تقييًا إقليميًــا قامئًا 

ــاًء عــىل مجموعــات  عــىل العلــم بتأثــريات تغــري املنــاخ وقابليــة التأثــر بن

ــد  ــن أن تسرشــد مبزي ــي ميك ــات وافراضــات موحــدة ومنســقة، والت بيان

مــن أبحــاث تغــري املنــاخ وتعــزز الحــوار بــني الــدول العربيــة حــول القضايــا 

ــه  ــة، فإن ــي. ويف النهاي ــل الجاع ــرص العم ــات وف ــة والتحدي ذات األولوي

يوفــر أيًضــا خــط أســاس إقليمــي ومجموعــات بيانــات إقليميــة ومخرجــات 

التقييــم التــي ميكــن اســتخدامها بدورهــا إلعــالم وإعــداد تقييــات عــىل 

نطــاق أصغــر عــىل املســتويات دون اإلقليميــة والوطنيــة واملحليــة. 

 تقييم أثر التغير
المناخي

 تقييم قابلة
 تأثر التغير

المناخي

التقييم المتكامل

مركز المعلومات اإلقليمي

بناء القدرات والتعزيز المؤسسي

رفع الوعي ونشر المعلومات
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العمل! اإلجراءات الملموسة لتعزيز 
استخدام األدوات في بلدك

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

بشأن التغير المناخي

من المهم أن تعرف أنه يمكنك التأثير على 
العمليات المستخدمة لصياغة األدوات وتنفيذها. 

ويمكنك استخدام آليات التشاور والمشاركة 
القائمة لتحقيق ذلك. وإذا لم تكن هذه العمليات 

موجودة في بلدك، فإن هذا هو الوقت المناسب 
إلنشائها أو للدعوة إلى اعتماد عمليات تشاور 

شاملة.

وفيا يي سلسلة من اإلجراءات امللموسة التي ميكنك اتخاذها وفًقا 

لألداة املستخدمة.

االنضــام إىل منظــات الشــباب األخــرى التــي تشــارك يف 

اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــري املناخــي مــن 

ــات  ــل مجموع ــي متث ــال والت ــذا املج ــاً يف ه ــل مع ــل العم أج

مختلفــة، مبــا يف ذلــك الشــباب )YOUNGO( واملنظــات 

ــي. ــوع االجتاع ــاء ون ــة أو النس ــعوب األصلي ــة والش البيئي

 اتفاقية باريس

تعلــم املزيــد عــن هــذة االتفاقيــة يف كتيــب “اتفاقيــة باريــس 

ــل  ــل العم ــن أج ــة م ــام باالتفاقي ــم اإلمل ــن امله ــباب”. وم للش

ــا. ــا والتزاماته ــق أهدافه ــىل تحقي ع

  المساهمات المحددة 
وطنيا: 

الدعــوة إىل إنشــاء آليــات إلرشاك اليافعــني والشــباب يف عمليــات صياغــة 

املســاهات املحــددة وطنيــا وتنفيذهــا وتحديثهــا.

املشــاركة يف عمليــات املســاهات املحــددة وطنيــا للمســاهمة مبنظــورك 

ومعرفتــك وخرتــك يف مســائل تغــري املنــاخ.

إجــراء املشــاورات الشــبابية حــول املســاهات املحــددة وطنيــا لتقديــم 

االقراحــات واآلراء واألفــكار للتحســني إىل صانعــي القــرار وبالتــايل زيــادة 

الطمــوح.

ــا  ــددة وطني ــاهات املح ــة املس ــة لعملي ــزاء املختلف ــج األج ــة نتائ مراقب

ــك املســاعدة. ــث ميكن ــد مجــاالت التحســني، بحي ــم تحدي ــى يت حت

استراتيجيات طويلة األجل

الدعــوة إىل إدمــاج الشــباب كعنــرص مــن عنــارص االســراتيجية الطويلــة 

األجــل

وتنفيذهــا  األجــل  الطويلــة  االســراتيجية  بنــاء  املشــاركة يف عمليــة 

بالفعــل. بهــدف جعلهــا طموحــة  ورصدهــا، 

ــة  ــا املناخي ــة )اليافعــون واألطفــال( عــىل القضاي ــال املقبل تدريــب األجي

تدافــع عــن الشــباب بحيــث تنتقــل الــدروس املســتفادة مــن جيــل إىل 

ــة تتحســن باســتمرار. ــإن الحرك ــايل ف ــل وبالت جي

.
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العمل من أجل 

التمكين المناخي إجراءات التخفيف المالئمة 
وطنيا

ــات  ــات إلرشاك اليافعــني والشــباب يف عملي الدعــوة إىل إنشــاء آلي

ــا وتنفيذهــا ورصدهــا. صياغــة إجــراءات التخفيــف املالمئــة وطني

املشاركة يف تطوير إجراءات التخفيف املالمئة وطنيا لقطاعك.

التخفيــف  إجــراءات  عــن  مبســطة  معلومــات  وابــالغ  نــر 

املالمئةوطنيــا لجــذب انتبــاه املزيــد مــن الشــباب وزيــادة مراقبــة 

تنفيــذ اإلجــراءات.

رفع مستوى الوعي بأهمية إجراءات التخفيف املالمئة وطنيا.

خطة التكيف الوطنية

تعــد الشــباب هــم إحــدى الفئــات املعرضــة لتغــري املنــاخ، مــا 

ــم عــىل  يجعــل مــن الــروري العمــل عــىل تكييفهــم وقدرته

التحمــل. وتتمثــل إحــدى الطــرق لتحقيــق ذلــك يف إدمــاج 

ــة. ــف الوطني ــارص خطــة التكي ــرص مــن عن الشــباب كعن

نــر وإبــالغ معلومــات مبســطة عــن خطــة التكيــف الوطنيــة 

لجــذب لفــت انتبــاه املزيــد مــن الشــباب وزيــادة مراقبــة 

ــط. ــذ الخط تنفي

رفع مستوى الوعي بأهمية خطط التكيف الوطنية.

.

البالغات المتعلقة 
بالتكيف

قــم مبراقبــة االتصــاالت املتعلقــة بالتكيــف ملعرفــة مــا تحتاجــه 

البلــد مــن تحســني.

قــم مبشــاركة املزيــد مــن الشــباب ومشــاركة مــا تعلمتــه. 

ــن  ــك م ــا يف دعوت ــتند إليه ــات تس ــاالت ببيان ــتزودك االتص وس

ــف. ــري التكي ــني تداب ــل تحس أج

.

قــم بتشــجيع بلــدك عــىل تبنــي اســراتيجية العمــل مــن أجــل التمكني 

املناخــي. فــإذا كان موجــوًدا بالفعــل، قــم باكتشــاف النهــج الــذي يتــم 

ــذه يف بلدك. تنفي

ــرة  ــباب الظاه ــني والش ــركات اليافع ــم ح ــركاء لدع ــد ال ــم بحش  ق

ــاخ. ــري املن ــدي لتغ ــيلة للتص ــا، كوس حديثً

 قــم بالتنظيــم أو االنضــام إىل حملــة توعيــة لزيــادة الوعــي العــام 

وفهــم تغــري املنــاخ وآثــاره واإلجــراءات التــي ميكــن للشــباب اتخاذهــا 

للتخفيــف مــن آثــاره املحتملــة.

 قــم بإنشــاء مســاحات للتدريــب والتعليــم بشــأن املســائل املتعلقــة 

بتغــري املنــاخ حتــى يتمكــن اليافعــون والشــباب مــن صنــع القــرارات 

واتخاذهــا بطريقــة مســتنرية.

ــات  ــد البيان ــن خــالل قواع ــات م  ضــان حــق الحصــول إىل املعلوم

ــة. ــالت اإلعالمي ــباب والحم ــة للش املتاح

ــة اتصــال “العمــل مــن أجــل التمكــني املناخــي”   التواصــل مــع جه

يف بلــدك لتنظيــم اجتاعــات أو محادثــات أو أحــداث إلبــالغ املزيــد 

مــن الشــباب.

ــني  ــل التمك ــن أج ــل م ــال “العم ــة اتص ــث جه ــىل تحدي  اإلرصار ع

ــمية. ــية الرس ــة األساس ــىل األنظم ــي” ع املناخ

ويف أثنــاء عــرض مؤمتــر األطــراف، قــم مبشــاركة حــوارات العمــل مــن 

أجــل التمكــني املناخــي ومشــاركة مالحظاتــك ووجهــة نظــرك.

.

األدوات األخرى التفاقية األمم 

المتحدة بشأن التغير المناخي

مراقبة التقارير املناخية الخاصة ببلدك.

ــي  ــات الت ــىل املعلوم ــل ع ــر نحص ــذه التقاري ــراءة ه ــالل ق ــن خ وم

ــا. ــا وبلدن ــي يف مجتمعن ــل املناخ ــر العم ــتخدامها لتطوي ــا اس ميكنن

مشاركة املعلومات عىل الشبكة االجتاعية الخاصة بك.

.

تذكر أن الشــباب هم عوامــل التغيير 

وأن بوســعنا أن نســاعد على بناء نوع 
جديد مــن التنمية.
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كن ملهمًا! 
تجارب مشاركة الشباب

ــات  ــباب يف عملي ــاركة الش ــة مبش ــة املتعلق ــارب الوطني ــض التج ــذه بع وه

ــة. ــراءات ماثل ــاذ إج ــىل اتخ ــجعكم ع ــم وتش ــد تلهمك ــي ق ــل املناخ العم

 الطاقة في األردن
 موقف من منظور الشباب 

الطاقة في األردن - ورقة 
ــاء يف مؤسســة الجيــل األخــر، بدعــم مــن  يعــّر بعــض الشــباب األعض

فريدريــك إيــرت ســتيفتانغ، عــن رأيهــم ومطالبهــم وأفكارهــم لــي يتمكنــوا 

مــن الظهــور يف السياســات الوطنيــة ودون الوطنيــة املتعلقــة بالطاقــة 

واملنــاخ، وإدمــاج حقوقهــم األساســية وضــان املشــاركة الفعالــة يف املجــاالت 

ــددة. املتع

اإلجراء المتخذة:

ــن 	  ــاخ يف األردن م ــة واملن ــا الطاق ــىل قضاي ــوا ع ــد تعرّف لق

ــة  ــات تدريبي ــدة جلس ــالل ع خ

لقــد عملــوا عــن كثــب مــع خــراء وممثلــني يف مجــال 	 

الطاقــة واملنــاخ مــن وزارة البيئــة.

وقامــوا بإجــراء بحــث موســع لكتابــة ورقــة املوقــف األوىل 	 

ــاخ مــن منظــور الشــباب يف األردن. لقطاعــي الطاقــة واملن

التحديات:

نقــص املعلومــات واألدلــة املتاحــة للشــباب مــن أجــل 	 

تحريــر ورقــة املوقــف .

بناء الثقة وإظهار قدراتهم لصّناع القرار.	 

ــات ميكــن أن يكــون 	  إن نقــص املشــاركة الســابقة يف العملي

قــد منعنــا مــن املشــاركة يف املشــاريع التــي كان مــن 

املفــرض املشــاركة فيهــا.

المخرجات

لقــد حــرروا أول ورقــة موقــف لقطاعــي الطاقــة واملنــاخ من 	 

منظــور الشــباب يف األردن، وتــم تقدميهــا يف احتفاليــة خاصــة 

التنفيــذي لصنــدوق الطاقــة املتجــددة  بحضــور املديــر 

ــط  ــا يف خط ــة يف األردن )JREEEF( إلدراجه ــاءة الطاق وكف

ــالد. ــاخ يف الب ــة واملن الطاق

أتيحــت الفرصــة لشــابني لحضــور الــدورة 24 ملؤمتــر األطراف 	 

كجــزء مــن بعثــة التفــاوض الرســمية لــوزارة البيئة.

ــة 	  ــاخ وأهمي ــري املن ــباب بتغ ــي الش ــة وع ــن درج ــوا م رفع

مشــاركة الشــباب يف السياســات املناخيــة.
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