
 المجلد الثالــث: 
ما هي حـوكمـــــة المنــــــاخ؟

مجموعة أدوات للشباب الناشطين في مجال المناخ
العربيــة الــدول  منطقــة  أفريقيــا/  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
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تــم إنشــاء مجموعــة األدوات للشــباب الناشــطني يف مجــال 
ــا مــن قبــل  املنــاخ يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقي
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 والوطن واإلقليم

ــم  ــد ت ــا البعــض وق ــة األدوات ببعضه ــات مجموع ــط كتيب ترتب
تصميمهــا بحيــث ميكنــك قراءتهــا بالتتابــع وتعميــق معرفتــك 
بشــكل تدريجــي بــكل موضــوع. ميكنــك أيًضــا الرجــوع اليهــم 

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 
املحيل 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.

تمهيد
”نحــن، بصفتنــا شــباب، نتميــز بأننــا صنــاع التغييــر فــي 
مختلــف قطاعــات المجتمــع. فلــن نتخلــف عــن الركب 
ــى  ــمع عل ــا ُتس ــاخ: فأصواتن ــق بالمن ــل المتعل ــي العم ف
المشــاركة  فــي  بالحــق  نطالــب  ونحــن  متزايــد  نحــو 
ــون  ــي أن يك ــق ينبغ ــاركتنا ح ــع أن مش ــة. والواق الكامل

ــة.” ــات العام ــة السياس ــي صياغ ــا ف محورًي

يســتخدم هــذا الكتيب مصطلحي “الشــباب” و 
“صغار الســن” لإلشــارة إلى  اليافعين  والشــباب 

الذيــن تتراوح أعمارهم بين 10 و24 ســنة.

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 عــيل )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( ، إمييــيل 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 األصــيل 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
5Cمجلــس املواطنــني املعنــي بتغري املناخ

ACاللجنــة املعنيــة بالتكيــف

ACEالعمــل مــن أجل التمكــني املناخي

BINGOالدائــرة االنتخابيــة للمنظــات غــري الحكوميــة لألعــال التجاريــة والصناعة

CMAمؤمتــر األطــراف العامــل بوصفــه اجتاع األطــراف يف اتفاقية باريس

COPاألطراف مؤمتر 

COYمؤمتر الشــباب

CTCNمركــز وشــبكة تكنولوجيــا املناخ

EIGمجموعــة الســالمة البيئية

ENGOالدائــرة االنتخابيــة للمنظــات غــري الحكوميــة املعنيــة بالبيئة

EUاألورويب االتحاد 

GHGغــازات االحتباس الحراري

IPCCالهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــري املناخ

IPOمنظــات الشــعوب األصلية

LCIPPمنصــة املجتمعــات املحليــة والســكان األصليني

LGMAالحكوميــة املحليــة والســلطات البلديــة

LMDCالبلــدان الناميــة املتقاربــة التفكري

MOCICحركــة املواطنني ضــد تغري املناخ

NAMAإجــراء التخفيــف املالئــم عىل الصعيــد الوطني

NAPAبرامــج العمــل الوطنيــة للتكيف
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SBSTAالهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة
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SCFاللجنــة الدامئــة املعنيــة بالتمويل
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WGCاملــرأة ودائرة النــوع االجتاعي

WIMآليــة وارســو الدوليــة املعنية بالخســائر واألرضار  

YOUNGOدائــرة املنظات الشــبابية غــري الحكومية
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مقدمة
يعــد بنــاء الحلــول المناخيــة عمليــة معقــدة علــى الصعيــد 
العالمــي حيــث تشــتمل علــى جميــع المســتويات وتتصــل 
بجميــع شــرائح المجتمــع. وترتبــط اإلدارة الرشــيدة لتغيــر 

ــعوب. ــة والش ــاه الطبيع ــدان ورف ــة البل ــاخ بتنمي المن

ولــي تكــون العمليــات قامئــة عــىل املشــاركة وتــؤدي إىل إجــراءات 
ــوق  ــاة حق ــن مراع ــد م ــة، ال ب ــاءة والفعالي ــم بالكف ــة تتس مناخي
األشــخاص واألنظمــة التــي تحميهــم. ومــن األمــر الحيــوي أيًضــا أن 
تكــون القــرارات والسياســات املتعلقــة باملنــاخ حساســة لتصــورات 
الســكان الضعفــاء ومصالحهــم وحقوقهــم. الشــباب هــم املمثلــون 
ــع  ــات صن ــاركتهم يف عملي ــي، ومش ــل املناخ ــاح العم ــم يف نج األه

القــرار املناخيــة هــي حــق إنســاين.

ــاخ  ــاوض املتعلقــة باملن ــات التف ــل عــىل عملي ــذا الدلي ويركــز ه
ــل  ــار العم ــدد مس ــا وتح ــىل رفاهن ــر ع ــي تؤث ــرار الت ــع الق وصن

املناخــي.

وهــي تغطي املواضيع التالية:

ــا  ــتويات وآثاره ــددة املس ــاخ متع ــة املن ــي حوكم ــا ه م
ــاخ. ــري املن ــال تغ ــرار يف مج ــع الق ــات صن ــىل عملي ع

ــي،  ــد الوطن ــىل الصعي ــاخ ع ــة املن ــر حوكم ــة تطوي كيفي
وتحليــل الجهــات الفاعلــة فيهــا والعمليــات التــي ميكــن 

ــح فرصــا للمشــاركة. أن تتي

كيــف تتــم املفاوضــات الدوليــة بشــأن تغــري املنــاخ: 
عمــل  لكيفيــة  مفصــالً  رشحــاً  القســم  هــذا  يقــدم 
وكيفيــة  الصلــة  ذات  والــوكاالت  التفــاوض  عمليــات 

االجتاعيــة. الفاعلــة  الجهــات  إرشاك 

1
2
3
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ما هي حوكمة المناخ متعددة المستويات

تعــد حوكمــة المنــاخ متعــددة المســتويات هــي عمليــة 
تشــارك  التــي  والمفاوضــات  المناقشــات  مــن  مســتمرة 
الوطنيــة  الحكومــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  فيهــا 
الخــاص  والقطــاع  الدوليــة  والمنظمــات  والمحليــة 
الفاعلــة  والجهــات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
االجتماعيــة األخــرى. وتهــدف إلــى تعزيــز الفــرص واتخــاذ 

المنــاخ. لتغيــر  للتصــدي  فوريــة  إجــراءات 

هــذه  والمناقشــة  القــرار  صنــع  عمليــات  تكــون  وقــد 
ــرى  ــف وُتج ــة للتكي ــة وقابل ــمية ومرن ــر رس ــمية أو غي رس
ــة  ــة أو إقليمي ــة أو وطني ــة: محلي ــتويات مختلف ــى مس عل

أو دوليــة.

وبالنظر إىل النطاق العاملي والوطني واملحيل آلثار تغري املناخ، فإن الحوكمة املتعددة املســتويات هي أمر حاســم ملعالجة أســباب واثار التغري 
املناخي، وتعد مشــاركة جميع الجهات الفاعلة االجتاعية رضورية لتوفري اســتجابة فعالة

حوكمة المناخ متعددة المستويات1

العمليات الرسمية 
وغير الرسمية

على الصعيـد 
العالمـي

الحكومات المحلية والوطنية

الهيئات الدولية

المنظمات غير الحكومية

القطاع الخاص

الجهات الفاعلة 
االجتماعية األخرى

على الصعيـد 
الوطني

على الصعيـد 
المحلي
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ــا  ــا أنه ــتويات أيًض ــددة املس ــة متع ــاملة للحوكم ــة الش ــي الطبيع تعن
ــم ووضــع  ــكار والقــدرة عــىل حــل املشــاكل والتعل تعــزز وتشــجع االبت
الحلــول التــي تفيــد املزيــد مــن القطاعــات. وباإلضافــة إىل ذلــك، ميكنهــا 
أن تجعــل عمليــات صنــع القــرار أو السياســات العامــة أكــر كفــاءة وأن 
ــة واســعة  ــع ســياقات محــددة وطائف ــا م ــات ميكــن تكييفه تنشــئ آلي
ــرار  ــع الق ــات صن ــم عملي ــاول فه ــا نح ــك، عندم ــع. ولذل ــن املواضي م
املتصلــة باملنــاخ، علينــا أن نضــع يف اعتبارنــا طابعهــا املتعــدد املســتويات.

المســتويات  متعــددة  المنــاخ  حوكمــة  تتمتــع 
وهــي: الفوائــد  مــن  بالعديــد 

تكفــل االتســاق بــني الخطــط والسياســات املحليــة 
والدوليــة. والوطنيــة 

ــني الجهــات  ــا ب ــم في ــكار والتعلي تعــزز التعــاون واالبت
ــف املســتويات. ــة والســلطات عــىل مختل الفاعل

مختلــف  نظــر  ووجهــات  والخــرة  املعرفــة  تدمــج 
املجتمــع. ورشائــح  مســتويات 

تحــدد األهــداف واآلليــات والسياســات والحلــول بصــورة 
مشــركة، مايكفــل الحفــاظ عــىل مســتوى معــني مــن 

االنســجام.

ــات  ــادل املعلوم ــل تب ــن اج ــاكل م ــع أدوات أو هي تض
ــالغ. ــد واإلب ــة والرص ــرارات واملتابع ــاذ الق واتخ

تتيــح تعاونـًـا أفضــل بــني الجهــات الفاعلــة عــىل مختلــف 
ــات  ــىل أدوار وعالق ــاق ع ــالل االتف ــن خ ــتويات م املس

ومســؤوليات واضحــة.2
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حوكمة المناخ على الصعيدين الوطني ودون الوطني

تجــري العديــد من عمليــات صنع القرار على 
المســتوى الوطني أو دون الوطني )أي التقســيمات 
اإلقليميــة للدولة(، وال ســيما فيما يتعلق بإنشــاء 

البرامج والسياســات واألنظمــة العامة. ويجري 
تنفيــذ اإلجــراءات المتعلقة بالمناخ بصفة رئيســية 

على هذه المســتويات.

تشــارك ممثلــون مــن مســتويات ومجــاالت مختلفــة يف عمليــات الحــوار 
والتفــاوض، بغــض النظــر عــن مســتوى ســلطة صانــع القــرار. تشــكّل هــذه 
املســاحات القراريــة الوطنيــة والفرعيــة فرًصــا للمشــاركة العامــة، والتــي 

ميكــن ملنظــات الشــباب االســتفادة منهــا.

االجتماعييــن  الممثليــن  بمعرفــة  لنبــدأ 
المختلفيــن وأدوارهــم فــي الحكــم المناخــي 

الوطنــي.

الجهات االجتماعية الفاعلة 
وأدوارهم في صنع القرار

املشــاركة يف عمليــات صنــع القــرار البيئــي واملناخــي حــق إنســاين. لجميــع 
األشــخاص، مبــا يف ذلــك الشــباب واملنظــات التــي متثلهــم، الحــق يف 
ــان  ــب ض ــة واج ــة، وللدول ــرار املناخي ــع الق ــات صن ــاركة يف عملي املش

مارســة هــذا الحــق.

هــذه القامئــة مــن املمثلــن تســاعد يف فهــم مــن هــم املشــاركون يف 
القــرارات املتعلقــة باملنــاخ:

 القطاع
 العام 

ويشــمل ذلــك املؤسســات العامــة والــوزارات وغريهــا مــن الكيانــات 
التــي متثــل الحكومــة الوطنيــة أو غريهــا مــن ســلطات الدولــة. وهذه 
الجهــات الفاعلــة مســؤولة عــن وضــع السياســات العامــة واألنظمــة 

واتخــاذ القــرارات عــىل الصعيــد الوطنــي أو دون الوطنــي.3

 الحكومات
 المحلية 

املواطنــني.  إىل  األقــرب  العامــة  اإلدارة  مســتوى  هــو  هــذا 
محليــاً  للتنفيــذ  قابلــة  قــرارات  اتخــاذ  يف  دورهــم  ويتمثــل 
يف  ذلــك  يف  مبــا  باملنــاخ،  املتعلقــة  اإلجــراءات  مــع  تتــالءم 
باريــس.4 اتفاقيــة  مثــل  الدوليــة  االتفاقيــات  أهــداف   إطــار 

 المجتمع
 المدني 

يتضمــن ذلــك مختلــف أنــواع املنظــات التــي متثــل الشــعب، والتــي 
لهــا الحــق يف املشــاركة يف عمليــات صنــع القــرارات املتعلقــة باملنــاخ. 
وتســهم هــذه املنظــات يف عمليــات صنــع القــرار بتعليقــات وآراء 
والتقليديــة  املحليــة  وخراتهــا  معارفهــا  إىل  تســتند  ومقرحــات 
ــرار  ــع الق ــات صن ــىل عملي ــر ع ــن أن تؤث ــة. وميك ــة والعلمي والتقني
ــم  ــني ومصالحه ــارب املواطن ــن تج ــات ضم ــياق للمناقش ــع س بوض
ــىل  ــل ع ــا العم ــدين أيض ــع امل ــرك املجتم ــم. ويح ــم وآرائه وحقوقه
الصعيــد املحــيل الــذي يســاعد عــىل تحســني ظــروف التكيــف 
املجتمعــي. واملنظــات املعنيــة باألطفــال والشــباب هــي أيضــا جــزء 

ــا نفــس الحــق يف املشــاركة.5 مــن املجتمــع املــدين وله
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 القطاع
 الخاص

ــات  ــم انبعاث ــد معظ ــي تول ــات الت ــد القطاع ــد أح ــذا يع ه
أن  يعنــي  وهــذا   ،)GHG( الحــراري  االحتبــاس  غــازات 
ــذه  ــن ه ــد م ــاع للح ــذا القط ــذه ه ــذي يتخ ــراءات ال اإلج
ــن  ــاً يف العمــل املناخــي. وم ــراً مه ــات يشــكل عن االنبعاث
بــني اإلجــراءات التــي البــد مــن إعطائهــا األولويــة هــي تغيــري 
أمنــاط اإلنتــاج وتعديــل مصفوفــات الطاقــة وتطويــر دورات 
والتســويق(.  التوزيــع  أنظمــة  )أو  اســتدامة  أكــر  إنتــاج 
ــات  ــن االنبعاث ــؤوليته ع ــراً ملس ــاص، نظ ــاع الخ ــد القط ويع
والتكيــف،  التخفيــف  تكنولوجيــات  إيجــاد  وإمكاناتــه يف 

ــي.6 ــل املناخ ــيًا يف العم ــاًل أساس ــًرا فاع عن

المؤسسات 
األكاديمية 

يوفــر هــذا القطــاع املعــارف والبحــوث التــي متّكــن مــن اتخــاذ 
قــرارات مســتنرية تســتند إىل املعــارف العلميــة. كــا أنــه يوفــر 
ــز التعليــم عــن طريــق إيجــاد  مــوارد وأماكــن أساســية لتعزي
ــريات  ــم التغي ــز فه ــدرات وتعزي ــادة الق ــدة وزي ــرص جدي ف

الالزمــة، مــا يجعــل العمليــة أكــر فعاليــة وكفــاءة.7
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 العمليات والوكاالت 
الرئيسية للتوعية

ــات التشــاركية وضــع ورش عمــل واســتقصاءات ومشــاورات  ــد تتضمــن العملي ق
وتلقــي وثائــق أو دراســات بــل وحتــى أماكــن للمشــاركة االفراضيــة. وقــد تعمــل 
أيضــاً عــىل تعزيــز إيجــاد أماكــن دامئــة ملشــاورات املواطنــني ومشــاركتهم يف حوكمة 
املنــاخ. وتشــكل هــذه العمليات فرًصا للشــباب للمشــاركة عــىل الصعيــد الوطني أو 

دون الوطنــي.

يحــدد هــذا القســم املجــاالت الرئيســية، حتــى تتمكــن مــن وضــع اســراتيجياتك 
وإجــراءات التوعيــة. ولنتذكــر أن هــذه املجــاالت قــد تختلــف مــن بلــد إىل آخــر.

ــارشة . 	 ــق مب ــي تتعل ــرارات الت ــاذ الق ــة واتخ ــات العام ــع السياس وض
بعمليــات حوكمــة املنــاخ الدوليــة التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة 
بشــأن التغــري املناخــي )UNFCCC(: فعــىل ســبيل املثــال، قــد 
ــا إىل  ــد تقدميه ــي يتعــني عــىل كل بل ــة الت تكــون االتصــاالت الوطني
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــري املناخــي هــي نقطــة 
ــق  ــا يتعل ــاءلة في ــاالت للمس ــب مج ــاخ لطل ــطاء املن ــالق لنش انط
بطمــوح املنــاخ يف بلدانهــم. وتشــمل هــذه االتصــاالت جــرداً وطنيــاً 
النبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري وتفاصيــل أخــرى عــن تنفيــذ 

ــاخ. ــة باملن اإلجــراءات املتعلق

تحديــث املســاهات  املحــددة وطنيــا )NDCs(: يجــب عــىل جميــع . 	
ــاكل خمــس ســنوات.  ــدان تحديــث املســاهات املحــددة وطني البل
ــع القطاعــات  ــة، ينبغــي أن تشــارك فيهــا جمي ــراء هــذه العملي وإلث
ــوزارات واملؤسســات  االجتاعيــة املختلفــة والحكومــات املحليــة وال
العامــة واملنظــات الدوليــة. وينبغــي أن يكــون الشــباب جــزءا 
ــة  ــن إضاف ــوا م ــى يتمكن ــل حت ــات عم ــاورات أو حلق ــن أي مش م
تعليقاتهــم ومنظورهــم وزيــادة طموحهــم وفعاليتهــم للمســاهات 

ــدة. ــا الجدي املحــددة وطني

ــة إىل . 	 ــة األخــرى: وباإلضاف ــل املناخي ــث أدوات العم إنشــاء أو تحدي
املســاهات املحــددة وطنيــا )NDCs(، فهنــاك أدوات أخــرى للعمــل 
ــتوى  ــىل املس ــاخ ع ــة املن ــاركة يف حوكم ــن املش ــا م ــي متكنن املناخ

ــي: الوطن

إجــراءات اإجــراءات التخفيــف املالمئــة عــى الصعيــد 	 
ــات  ــذه العملي ــط ه ــن رب ــد م ــي )NAMAs(: الب الوطن
ــة  ــات الفاعل ــع الجه ــاورات م ــالل املش ــن خ ــة م القطاعي
االجتاعيــة ذات الصلــة. وينبغــي ضــان مشــاركة الشــباب 

ــات.8 ــذه العملي ــة به ــات املرتبط يف القطاع

االســراتيجيات الطويلــة األجــل: نظــراً ألنهــا طويلــة األجــل، 	 
فــإن هــذه املجــاالت ال تظهــر يف كثــري مــن األحيــان،  وميكن 
ــراتيجيات  ــذه االس ــاة ه ــان مراع ــاركة لض ــباب املش للش

لحقــوق الشــباب واحتياجاتهــم.9

يجــري 	   :)NAPAs( للتكيــف  الوطنيــة  العمــل  برامــج 
إنشــاؤها طواعيــة مــن قبــل أقــل البلــدان منــواً ألنهــا 
معرضــة بشــكل خــاص لتغــري املنــاخ. ويتيــح تنفيذهــا 
املشــاركة يف عمليــة التشــاور الوطنيــة أو دون الوطنيــة مــن 

خــالل املســاهات واملقرحــات.0	

اتصــاالت التكيــف مبوجــب اتفاقيــة باريــس: تتيــح فرصــة 	 
الكتشــاف حالــة إجــراءات التكيــف املنفــذة يف بلــدك. 
ــة  ــك مــن التوعي وســتمكنك املعلومــات املكتســبة مــن ذل

ــلطات.		 ــع الس ــوار م ــاالت للح ــب مج وطل

إنشــاء القوانــني اإلطاريــة أو اللوائــح التنظيميــة أو السياســات العامــة 
بشــأن تغــري املنــاخ: إن هــذه العمليــات مــن املمكــن أن تولــد 
الحــوار واملشــاورات التــي قــد تسرشــد بهــا عمليــة تطويــر وتنظيــم 
املعايــري. وهــي تنظــم حوكمــة املنــاخ عــىل الصعيــد الوطنــي وتحــدد 
الواجبــات والحقــوق التــي ميكــن أن يطالــب بهــا النــاس بشــأن 
ــل  ــا األق ــأن القضاي ــرار بش ــاذ الق ــاخ. اتخ ــة باملن ــراءات املتعلق اإلج
ــا بشــكل مبــارش بتغــري املنــاخ: البــد مــن اعتبــار تغــري املنــاخ  ارتباطً
قضيــة شــاملة ميكــن إدراجهــا يف عمليــات القضايــا املهمــة األخــرى، 
ــل. ــة أو التموي ــوع االجتاعــي أو الطاق ــم أو الن ــاه، أو التعلي ــل املي مث

تنشــئ  قــد  املناخــي:  العمــل  منصــات  أو  املواطنــني  مجالــس 
الســلطات هــذه األماكــن أو مــن خــالل مبــادرة عامــة لتعزيــز 

أماكــن رســمية. أيضــاً  تصبــح  أن  مشــاركتها. وميكــن 

واالقتصــادي الالزم لمواجهــة تغير المناخ.الخاصــة بهم، والتي تســاهم فــي التحول االجتماعي األخــرى. ويمكنــك التأثير على عمليــات التنفيذ العمــل المناخــي بجميع أهداف التنمية المســتدامة لتغيــر المنــاخ وآثاره. ومع ذلــك، يمكن أيًضا ربط بالعمــل المناخــي إلى اتخاذ تدابيــر عاجلة للتصدي 13 مــن أهــداف التنمية المســتدامة المتعلقة المســتدامة الســبعة عشر )SDGs(. ويدعو الهدف التنميــة المســتدامة لعام 2030 وأهــداف التنمية يرتبــط العمــل المناخي ارتباًطا مباشــًرا بخطة المزيــد من الفرص إلحداث فرق!

1

4

5

2

3
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حوكمة المناخ على الصعيد الدولي

عملية التفاوض
ــي  ــاخ الت ــة باملن ــرار يف املفاوضــات املتعلق ــع الق ــات صن تعمــل عملي
تجريهــا اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــري املناخــي عــىل 
الجمــع بــني الجهــات الفاعلــة عــىل الصعيــد املحــيل والوطنــي والدويل. 
ــة  ــطة ذات الصل ــاخ واألنش ــة باملن ــة املتعلق ــرات القم ــر مؤمت وتح
ــة  ــة واملنظــات غــري الحكومي ــات املحلي ــة مــن الحكوم ــات فاعل جه
الدوليــة أو الوطنيــة واملنظــات الدوليــة والقطــاع الخــاص الوطنــي أو 

عــر الوطنــي واملنظــات التــي متثــل األطفــال والشــباب.

وميكــن لهــذه الجهــات الفاعلــة أو املجموعــات التــي متثلهــا، املشــاركة 
ــة  ــات ثنائي ــد اجتاع ــب عق ــة وطل ــرات الجانبي يف املناقشــات واملؤمت
اجتاعــات هيئــات  أثنــاء  أو  العامــة  الجلســات  أثنــاء  والتدخــل 
ــاور  ــاالت، تتح ــدان. ويف هــذه املج ــود البل ــب وف ــة إىل جان االتفاقي
ــة، أو  ــل الصناع ــوذ، مث ــف مجــاالت النف ــة مــن مختل ــات الفاعل الجه
ــا  ــي، أو جميعه ــوع البيولوج ــة، أو التن ــة،أو الزراع ــاط األكادميي األوس
معــاً. كــا ميكنهــا اتخــاذ إجــراء عــىل الصعيــد الــدويل أو الوطنــي أو 

ــاخ.3	 ــة املن ــتويات لحوكم ــدد املس ــع املتع ــز الطاب ــيل لتعزي املح

العمليــات  المنــاخ هــي  الدوليــة بشــأن  المفاوضــات  تعــد 
التــي وضعــت لخلــق اتفاقــات بيــن البلــدان لتعزيــز وضمــان 
ــاره.  ــاخ وآث ــر المن ــة تغي ــة لمكافح ــراءات طموح ــاذ إج اتخ
ــار الدولــي مهمــة ألنهــا تحــدد  وتعــد المفاوضــات فــي اإلط
الصعيــد  علــى  اتباعهــا  الواجــب  التوجيهيــة  المبــادئ 
ــن  ــتركة، ولك ــؤوليات المش ــدأ المس ــار مب ــي إط ــي ف العالم

إلــى ضمــان التنميــة المســتدامة.12 الراميــة  المتباينــة 

إن ما يحدث أثناء املفاوضات املتعلقة باملناخ له عواقب عىل الوقت 
الحارض واملستقبل. ولهذا السبب يستطيع الشباب )بل وينبغي لهم( 
أن يكون لهم رأيهم يف عمليات التفاوض وأن يتبادلوا وجهات نظرهم 

ومعارفهم وأن يشاركوا يف املناقشات حول مختلف القضايا. 

ويكــون للمؤمتــرات واالجتاعــات ذات الصلــة باملفاوضــات املتعلقــة 
ــم  ــن امله ــاركة، وم ــم املش ــىل تنظي ــل ع ــة تعم ــات معين ــاخ آلي باملن
فهمهــا. وســوف تتعــرف يف هــذا القســم عــن العمليــة وكيــف ميكنــك 

املشــاركة.

يعد مبدأ المســؤوليات المشتركة، ولكن 
المتباينة هو مبدأ أساســي من مبادئ 

اتفاقيــة األمم المتحدة اإلطارية بشــأن التغير 
المناخــي )UNFCCC(، الذي يعترف باختالف 

قدرات البلدان ومســؤولياتها في مواجهة 
المناخ. تغير 
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ــري يف  ــاخ تج ــة باملن ــات املتعلق ــأن املفاوض ــداً ب ــم جي ــت تعل أن
ــة بشــأن التغــري املناخــي4	. واآلن  ــة األمــم املتحــدة اإلطاري اتفاقي
ــت  ــاركني، تح ــا واملش ــا وأعضائه ــىل هيكله ــرة ع ــي نظ ــا نلق دعن

ــة: ــن التالي العناوي

الهيئات 
والمؤسسات

مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ 

هــذا يتألــف مــن جميــع البلــدان التــي هــي جــزء مــن اتفاقيــة األمــم 
ــي  ــا الت ــة العلي ــري املناخــي. وهــي الهيئ ــة بشــأن التغ املتحــدة اإلطاري

ــة. ــة وأي ســندات ذات صل ــذ االتفاقي تنظــم تنفي

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
:15)CMA( األطراف في اتفاقية باريس

هــذا يتألــف مــن جميــع البلــدان التــي وقعــت عــىل اتفاقيــة باريــس. 
وميكــن للبلــدان التــي هــي جــزء مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة 
بشــأن التغــري املناخــي والتــي مل توقــع عــىل اتفاقيــة باريــس أن تشــارك 
بصفــة مراقبــني. ويتمثــل دور املؤمتــر يف رصــد تنفيــذ اتفاقيــة باريــس 

واتخــاذ قــرارات لتعزيــز تنفيذهــا.

المكتب: 

هــذا يتألــف مــن ممثلــني قطريــني املوكلــني مــن قبــل املناطــق الخمــس. 
ــم املتحــدة  ــة األم ــه بشــأن عمــل اتفاقي ــدم املشــورة والتوجي وهــو يق

اإلطاريــة بشــأن التغــري املناخــي واتفاقيــة باريــس.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
 :)SBSTA( والتكنولوجية

ــة  ــاخ والبيئ ــم املن ــة بعل ــائل املتعلق ــأن املس ــورة بش ــدم املش ــي تق ه
والتكنولوجيــا. وتعتمــد االســتنتاجات التــي تُقــدم بعــد ذلــك إىل مؤمتــر 

األطــراف.

1

1
2 3

سنبدأ بالهيئات 
والمؤسسات 

سنتابع مع 
المشاركين

سننتهي مع 
مجموعات التفاوض 

بلــد  لــكل  الرســمية  الوفــود  أن  حيــن  وفــي 
لديهــا ســلطة اتخــاذ القــرارات فــي المفاوضــات 
األمــم  اتفاقيــة  إطــار  فــي  بالمنــاخ  المتعلقــة 
ــإن  ــي، ف ــر المناخ ــأن التغي ــة بش ــدة اإلطاري المتح
ــة  ــات الفاعل ــف الجه ــع مختل ــاط م ــادل النش التب
صنــع  عمليــة  علــى  للتأثيــر  أساســي  أمــر  هــو 

بهــا. والنهــوض  القــرار 
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:)SBI(  الهيئة الفرعية للتنفيذ

هــي تدعــم تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــري املناخــي 
واالتفاقيــات املرمــة مبوجبهــا. وهــي تعتمــد االســتنتاجات التــي تقــدم بعــد 

ذلــك إىل مؤمتــر األطــراف.

أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
التغير المناخي: 

هــي املقــدم الرئيــي للدعــم التقنــي واإلداري التفاقيــة األمــم املتحــدة 
.)UNFCCC( التغــري املناخــي اإلطاريــة بشــأن 

الهيئات المنشأة: 

تــم تشــكيلها يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ 
ــهيل  ــز وتس ــي تهــدف إىل تعزي ــس. وه ــو واتفاقيــة باري ــول كيوت وبروتوك
ــذه  ــتمل ه ــذ األدوات. وتش ــهيل تنفي ــا وتس ــف القضاي ــول مختل ــوار ح الح

ــيل: ــا ي ــات املنشــأة عــىل م الهيئ

	 )AC(  اللجنــة املعنيــة بالتكيف

	 .)SCF( اللجنــة الدامئــة املعنيــة بالتمويل

	  WIM( اللجنــة التنفيذيــة آللية وارســو الدولية للخســائر واألرضار
.)excom

مجموعــة العمــل التيســريية ملنصــة املجتمعات املحلية والشــعوب  	
.)LCIPP( األصلية 

	 .)PCCB( لجنــة باريــس لبناء القدرات

	 .)TEC( اللجنــة التنفيذيــة للتكنولوجيــا

	 .)CTCN( مركــز وشــبكة تكنولوجيا املناخ

ــدوق التكيف. 	 مجلس صن

	 .)CDM EB( املجلــس التنفيــذي آلليــة التنميــة النظيفة

لجنــة االمتثال. 	

	 .)CGE( فريق الخراء االستشــاري

	 .)GEF( مرفــق البيئــة العاملية

	 .)JISC( لجنــة اإلرشاف عىل التنفيذ املشــرك

	 )GCF(  صنــدوق املناخ األخر

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  
:)IPCC(

ــامل يف  ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــراء م ــاء وخ ــن عل ــون م ــاخ )IPCC(: تتك املن
ــة  ــة املعني ــة الدولي ــة الحكومي ــد الهيئ ــاخ. وتع ــري املن ــة بتغ ــا املتعلق القضاي
بتغــري املنــاخ ليســت جــزًءا مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري 
املنــاخ؛ وهــي توفــر املعلومــات العلميــة للبلــدان مــن أجــل تعزيــز االســتجابة 

العامليــة لتغــري املنــاخ.

وهي تتكون من ثالث مجموعات عمل:

املجموعة األوىل: العلوم الفيزيائية لتغري املناخ. 	

املجموعة الثانية: اآلثار والتكيف وقابلية التأثر. 	

املجموعة الثالثة: التخفيف من تغري املناخ 	

ــاس  ــم جــرد غــازات االحتب ــق خــاص مســؤول عــن قوائ ــا فري كــا أن لديه
ــراري. الح

اآلليات المالية: 

: تُتــاح املســاعدة املاليــة مــن البلــدان التــي لديهــا مــوارد أكــر للبلــدان التــي 
لديهــا مــوارد أقــل واألكــر عرضــة آلثــار تغــري املنــاخ. وتيســرياً لذلــك، أنشــأت 
ــد  ــة تع ــة مالي ــي آلي ــري املناخ ــأن التغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم اتفاقي
أيضــاً اســتجابة للتمويــل الــذي أنشــأته اتفاقيــة باريــس. وتُنفــذ هــذه اآلليــات 
ــل  ــة بالتموي ــة املعني ــة الدامئ ــل اللجن ــأة مث ــات ُمنش ــا هيئ ــرف عليه أو ت
)SCF( ومجلــس صنــدوق التكيــف ومرفــق البيئــة العامليــة )GEF( وصنــدوق 

.GCF  املنــاخ األخــر
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المشاركون

تشتمل المفاوضات المتعلقة بالمناخ على مشاركين 
مختلفين بأدوار مختلفة.

 البلدان: 

يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــر املناخــي يكــون الطــرف 
بلــداً. وميكــن لجميــع البلــدان أن تشــارك يف املفاوضــات املتعلقــة باملنــاخ. 
وال تتدخــل البلــدان التــي وقعــت عــى الوثيقــة الرســمية التفاقيــة األمــم 
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ أو أودعتهــا يف القــرارات أو االتفاقات 
إال بعــد أن تقــوم بعمليــة التصديــق تجتمــع البلــدان مــن خــال مؤمتــر 

األطــراف )COP(. وهــي مقســمة إىل خمــس  مجموعــات إقليميــة:

أفريقيا 	

آسيا 	

أوروبا الوسطى والرقية 	

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 	

أوروبــا الغربيــة إىل جانــب بلــدان أخــرى )أســراليا وكندا وأيســلندا  	
ونيوزيلنــدا والرنويــج وســويرسا والواليــات املتحدة(.

ــتخدم  ــل تُس ــة، ب ــات تفاوضي ــات كمجموع ــذه املجموع ــل ه وال تعم
ــراف.  ــر األط ــن دورات مؤمت ــكل دورة م ــب ل ــس واملكت ــاب الرئي النتخ
ــذا  ــي. وه ــاوب اإلقليم ــع التن ــة م ــس الجلس ــن رئي ــا يتزام ــادة م وع
ــا  ــل منطقته ــد داخ ــىل بل ــق ع ــدان تتف ــاً ألن البل ــد مه ــاوب يع التن
ــد لتيســري  الســتضافة مؤمتــر األطــراف وانتخــاب رئيــس مــن نفــس البل
ــاوب دورات مؤمتــر األطــراف حســب املنطقــة مــن أجــل  ــدورة. وتتن ال

ــاركة.6	 ــل واملش ــادة التمثي ــان زي ض

2
المراقبون: 

هنــاك عــدة مجموعــات مــن املراقبــني الذيــن يحــرون املفاوضــات، 
ــمل  ــراءات. وتش ــىل اإلج ــراض ع ــت أو االع ــم التصوي ــن ال ميكنه ولك

هــذه الفئــة مــا يــيل:

نــة العامة 	 أشــخاص مــن األما

منظــات األمــم املتحدة 	

الدوليــة 	 املنظــات الحكوميــة 

املنظــات غــري حكومية 	

ــب،  ــة مراق ــاوض بصف ــة يف التف ــري الحكومي ــل املنظــات غ ــي تُقب ول
ــم  ــي. وعليه ــراف املعن ــر األط ــا إىل مؤمت ــدم طلبه ــا أن تق ــب عليه يج
ــوا  ــا إذا كان ــري ع ــة والتعب ــال باملنظم ــل االتص ــتارة بتفاصي ــلء اس م

ــة. ــرة انتخابي ــام إىل دائ ــون يف االنض يرغب

ــة يف  ــر االنتخابي ــة يف الدوائ ــة املقبول ــري الحكومي ــف املنظــات غ تصني
مجموعــات وفًقــا للمصالــح ووجهــات النظر. وتشــمل الدوائــر االنتخابية 
90 يف املائــة مــن املنظــات غــري الحكوميــة املقبولــة يف االتفاقيــة. ولــكل 

مــن هــذه الدوائــر جهــة تنســيق تتفاعــل مــع أمانــة االتفاقيــة.7	

وتكون الدوائر االنتخابية كام ييل:

الدائــرة االنتخابيــة للمنظــات غــري الحكوميــة لألعــال التجاريــة 
)BINGO( والصناعــة 

 )ENGO(  املنظات البيئية غري الحكومية

)LGMA(  الحكومة املحلية والسلطات البلدية

)IPO(  منظات الشعوب األصلية

)RINGO(  املنظات غري الحكومية البحثية واملستقلة

 )TUNGO( املنظات غري الحكومية املمثلة للنقابات

)WGC(  املرأة ودائرة النوع االجتاعي

)YOUNGO( دائرة املنظات الشبابية غري الحكومية

إذا تم قبول 
منظمتك من قبل مؤتمر 

األطراف، فال تتردد في االتصال بجهات 
االتصال الخاصة بالدوائر االنتخابية، والتي 
تتوفر تفاصيل االتصال الخاصة بها على 

الموقع االلكتروني الخاص باتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

التغير المناخي.
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ــرة  ــة إىل دائ ــري الحكومي ــات غ ــم املنظ ــي أن تنض ــن اإللزام ــس م ولي
انتخابيــة، ولكنهــا تجعــل املشــاركة أكــر فعاليــة. وميكــن للمنظــات غــري 

الحكوميــة املشــاركة يف مجــاالت التفــاوض التاليــة:

وضــع البيانــات واملداخــالت التــي أدلــت بهــا املجموعــات يف  	
التفــاوض. هيئــات 

للمراقبــني  	 املرجعيــة  الــروط  تســمح  عندمــا  االجتاعــات، 
باملشــاركة. 

األحداث الجانبية واملعارض. 	

ــف  	 ــن مختل ــات ع ــم ومعلوم ــن آرائه ــة ع ــالت خطي ــم مدخ تقدي
ــاوض. ــد التف ــي هــي قي ــا الت القضاي

الجهات الفاعلة غير الحكومية: 

ــدول أن  ــري ال ــن غ ــة م ــات الفاعل ــن للجه ــات، ميك ــز العملي ولتعزي
املتحــدة  األمــم  باتفاقيــة  الخاصــة  الحــوار  تشــارك يف مجــاالت 
ــدين  ــع امل ــمل املجتم ــد تش ــي ق ــاخ، الت ــري املن ــأن تغ ــة بش اإلطاري
والقطــاع الخــاص واملؤسســات املاليــة واملــدن والســلطات دون 

الوطنيــة األخــرى واملجتمعــات املحليــة والشــعوب األصليــة.8	

ويمكن 
للصحفيين 

المعتمدين المشاركة في 
المفاوضات بصفة مراقبين. ويتوقف 
عدد المجاالت المتاحة للصحافة على 
المسائل التي تناقش في المفاوضات 

وأهميتها. 

وقد شجعت األمانة الصحفيين من 
البلدان النامية على حضور جلسات 

التفاوض لتعزيز التغطية اإلعالمية 
في هذه البلدان، حيث كثيًرا ما 

يكون الوعي بعملية التغير 
المناخي منخفضًا.

لديــك الحق في المشــاركة في القرارات المتعلقة 
بالعمــل المناخي. وبصفتك شــاًبا، يمكنك االنضمام 

إلى المفاوضات الدولية من خالل الوفد الرســمي 
لبلــدك أو االنضمام إلــى المنظمات غير الحكومية 

المقبولــة فــي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشــأن التغير المناخي أو المشــاركة من خالل دائرة 

المنظمــات الشــبابية غير الحكومية )YOUNGO(، وهي 
المجموعة الرســمية لتمثيل الشــباب في اتفاقية 

األمــم المتحدة اإلطارية بشــأن التغير المناخي.
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مجموعات 
التفاوض9	 3

ويف املفاوضات الدولية، نظمت البلدان نفسها تاريخيًا يف تحالفات أو كتل تفاوضية لتوحيد مواقفها وجعل العملية قابلة لالستمرار، ألنه يجب أن يكون هناك 
توافق يف اآلراء بني جميع البلدان من أجل التوصل إىل اتفاق.

ويجــرى تنظيــم الكتــل وفًقــا للصلــة واملواقف بشــأن املســائل املحــددة أو 
االئتالفــات القامئــة عــىل الســلطة أو املجموعــات املؤسســية أو السياســية. 

وتكــون املجموعــات كــا يــيل:

الدول العربية
الجزائــر والبحريــن وجــزر القمــر وجيبــويت ومــر والعــراق واألردن 
والكويــت ولبنــان وليبيــا وموريتانيــا واملغــرب وعــان وفلســطني وقطــر 
ــس  ــوريا وتون ــودان وس ــال والس ــعودية والصوم ــة الس ــة العربي واململك

ــن. ــدة واليم ــة املتح ــارات العربي واإلم

)AOSIS(  تحالف الدول الجزرية الصغيرة
ــة الـــ 77 وهــم  ــن مجموع ــا م ــرة، وغالبيته ــف يضــم 40 جزي هــو تحال

ــر ــطح البح ــتوى س ــاع مس ــدة الرتف ــون بش معرض

ALBA –   التحالف البوليفاري لشعوب أميركتنا
بوليفيا وكوبا وإكوادور ونيكاراجوا وفنزويلا

التحالف المستقل ألمريكا الالتينية ومنطقة 
AILAC – البحر الكاريب

شــييل وكولومبيــا وكوســتاريكا وغواتيــاال وهنــدوراس وبنــا وباراغــواي 
وبــريو

مجموعة الـ 77 والصين
هي الدول النامية والصني

المجموعة االفريقية
ــة  ــة ضمــن مجموعــة الـــ 77 وتتألــف مــن 53 دول هــي مجموعــة فرعي

ــة أفريقي

المجموعة الرئيسية
هي البلدان الناهضة يف الرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصني

CACAM مجموعة
هي مجموعة دول آسيا الوسطى والقوقاز وألبانيا ومولدوفا

)EIG(  مجموعة السالمة البيئية
جورجيا وجمهورية كوريا وليختنشتاين واملكسيك وموناكو وسويرسا

المجموعة الشاملة
ــتان  ــان وكازاخس ــل والياب ــلندا وإرسائي ــدا وأيس ــيا وكن ــراليا وبيالروس أس
ــدة  ــات املتح ــا والوالي ــرويس وأوكراني ــاد ال ــج واالتح ــدا والرنوي ونيوزيلن

)OPEC( منظمة البلدان المصدرة للنفط
الجزائــر وأنغــوال وجمهوريــة الكونغــو وغينيــا االســتوائية والغابــون 
ونيجرييــا  وليبيــا  والكويــت  والعــراق  اإلســالمية  إيــران  وجمهوريــة 
وفنزويــال املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  واململكــة 

البلدان األقل نمواً
هــي مجموعــة فرعيــة ضمــن مجموعــة الـــ G77( 77( تتألــف مــن 48 

ــدان منــواً، حســب تصنيــف األمــم املتحــدة ــة مــن أقــل البل دول

)SICA( منظومة تكامل أمريكا الوسطى
كوستاريكا والسلفادور وغواتياال وهندوراس ونيكاراغوا وبنا

)EU(  االتحاد األوروبي
بلدان االتحاد األورويب الـ 27

1
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تحديثها بانتظام وبيان الديناميات بين المجموعات عليك أن تحقق في المنصات الرقمية التفاعلية التي يًجرى مجموعات أخرى مع تقدم المفاوضات. ونحن نقترح في مجموعة أو أكثر من مجموعات التفاوض، وتظهر الدولية المتعلقة بالمناخ. ويمكن لبلد ما أن تكون عضًوا هذه هي المجموعات التي شاركت تاريخًيا في المفاوضات 
المختلفة.
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 مجاالت التوعية 
والتفاوض

تجــري املفاوضــات الدوليــة حــول املنــاخ والتوعيــة يف مجــاالت مختلفــة 
يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ وميكــن أن 
تكــون رســمية أو غــري رســمية. وهنــاك أيًضــا مجــاالت أخــرى ذات صلــة 

تؤثــر يف صنــع القــرار. وميكنــك إحــداث تأثــري يف املجــاالت التاليــة:

الجلسات العامة: 

تجــري املفاوضــات الرســمية يف الجلســات العامــة ملؤمتــر األطــراف 
ــل  ــاخ )مث ــري املن ــة بشــأن تغ ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــات اتفاقي واتفاق
ــس  ــة باري ــاع األطــراف يف اتفاقي ــه اجت ــل بوصف ــر األطــراف العام مؤمت
»CMA«(. وهــي تعقــد أيضــاً يف جلســات عامــة لــدى الهيئــات الفرعيــة. 
وخــالل املفاوضــات الرســمية، تُوطــد املواقــف التــي تــم تحديدهــا 
والتفــاوض بشــأنها بصــورة غــري رســمية. وتُقدم خدمــات الرجمــة الفورية 
حتــى ميكــن متابعــة املفاوضــات بجميــع اللغــات. وميكــن لجميــع البلدان 
ــة  ــن والصحاف ــني املعتمدي ــا للمراقب ــوز أيض ــاركة. ويج ــالت املش والتمثي

ــك. ــس مؤمتــر األطــراف بذل املشــاركة إذا ســمح رئي

 المجموعات غير الرسمية: 

اآلراء  توافــق يف  إىل  التوصــل  املجموعــات هــو  مــن هــذه  الغــرض 
بشــأن مختلــف القضايــا قبــل إجــراء الجلســات الرســمية. ويكــون لــدى 
ــات  ــد يف قاع ــني وتُعق ــن املراقب ــل م ــدد أق ــمية ع ــري الرس ــات غ الجلس
ــف أو  ــم املضي ــب منه ــا مل يطل ــور م ــني الحض ــوز للمراقب ــرية. ويج صغ
مديــر املناقشــة املغــادرة. وعــادًة مــا تكــون الجلســات باللغــة االنجليزيــة 
ــرى،  ــة أخ ــه دورات ماثل ــد في ــذي تُعق ــت ال ــس الوق ــدث يف نف وتح
وبالتــايل ال يتمكــن جميــع الوفــود مــن حضورهــا كلهــا. وإذا حــدث ذلــك، 
ــرارات املتخــذة. ــن بعــض الق ــون مســتبعدة م ــة تك ــإن األطــراف الغائب ف

يقــوم رئيــس مؤمتــر األطــراف أو رئيــس الهيئــات الداعمــة بتنظيــم 
ــري  ــات غ ــن املجموع ــة م ــواع مختلف ــاك أن ــمية. وهن ــري رس ــات غ جلس

ــم: الرس

مجموعــات االتصــال: هــي مجموعــات يعقدهــا مؤمتــر األطــراف أو 
الهيئــات الفرعيــة الداعمــة.

مجموعــات االتصــال املشــركة: هــي مجموعــات اتصــال متعــددة 
مرتبطــة معــاً.

ــني  ــن مندوب ــات م ــذه املجموع ــون ه ــة: تتك ــات الصياغ مجموع
الــذي  النــص  للمســاعدة يف صياغــة  أو يجتمعــون  يتطوعــون 

ســيتم مناقشــته.

أصدقــاء الرئيــس: يجــوز للرئيــس دعــوة مجموعــة مــن املفاوضــني 
البارزيــن للمســاعدة يف تحقيــق توافــق غــري رســمي يف اآلراء بشــأن 

بعــض القضايــا.

الجــزء الرفيــع املســتوى: هــذه هــي األجزاء التــي تحــدث يف هيئات 
صنــع القــرار الرئيســية. حيــث يجتمــع القــادة السياســيون مــن كل 

بلــد ويقدمــون الدعــم الســيايس الــالزم للتوصــل إىل اتفاقــات.

 مساحات أخرى
 للدعوة والتفاوض

هامش التفاصيل: 

تحــدث املفاوضــات أحيانـًـا بشــكٍل غــري رســمّي يف املقاهــي أو العشــاء أو 
حفــالت االســتقبال املنظمــة مــع الحكومــات الرئيســية.

االجتماعات الثنائية: 

ــة ومعرفــة  يهــُدف هــذا النــوع مــن املفاوضــات إىل فهــم موقــف الدول
ــَرز يف املفاوضــات. ــدم املُح التق

األحداث والمعارض الجانبية: 

أو  األطــراف  الذيــن يحــرون مؤمتــر  األشــخاص  إفــادة  تهــُدف إىل 
ــات واملناقشــات  ــن خــالل طــرح املعلوم ــة، م ــات الفرعي جلســات الهيئ
حــول املســائل املتعلقــة بقضايــا املفاوضــات الخاصــة بهــم. هنــاك أيًضــا 
ــل مؤمتــر  ــل مؤمتــر األطــراف، مث ــة تُعقــد قب أحــداث ومؤمتــرات خارجي
الشــباب التــي تنظمــه حركــة  دائــرة املنظــات الشــبابية غــري الحكوميــة 

.YOUNGO

المؤتمرات الصحفية:

ميكــن للــدول تقديــم تقاريــر صحفيــة حــول املفاوضــات الجاريــة، ويجب 
أن تعــرض تلــك التقاريــر موقــف الدولــة أو فريــق التفــاوض، وأن تكــون 
ســهلة الفهــم وتتضمــن رسًدا لكيفيــة تأثــري املفاوضــات عــىل حيــاة النــاس 
يف كل بلــد أو يف الــدول جميعهــا، وقــد تقــدم هــذه التقاريــر الصحفيــة 

قضايــا مهمــة أو تعرقلهــا.
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عملية التفاوض

لقــد تناولنــا املؤسســات التــي تشــكل اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة 
بشــأن التغــري املناخــي، والتــي تعتــر رضوريــة للبلــدان للتوصــل إىل 
اتفاقيــات ولتنفيــذ هــذه االتفاقيــات، ونظرنــا أيًضــا يف الجهــات الفاعلــة 
التــي تشــارك وتؤثــر بآرائهــا يف املفاوضــات ومســاحات التفــاوض الرســمية 
ــة  ــىل عملي ــة ع ــرة عام ــي نظ ــا نلق ــرة. واآلن دعون ــمية املؤث ــري الرس وغ
ــري  ــأن تغ ــة بش ــات الدولي ــرف أن املفاوض ــم أن تع ــن امله ــاوض، فم التف
ــر  ــا يف مؤمت ــل ألوجه ــام وتص ــوال الع ــتمرة ط ــة مس ــي عملي ــاخ ه املن

ــراف. األط

عملية التفاوض20

بداية العام االجتماعات االفتراضية 
وما بين الجلسات

الجهات المشكلة 
)المناقشات 
المواضيعية(

الجلسة العامة 
للهيئة الفرعية 
للتنفيذ )اعتمااد 

االستنتاجات(

األحداث

جلسات غير 
رسمية

فرق التواصل

الجلسة العامة 
لمؤتمر األطراف )صنع 

القرار(

الجلسة العامة 
للهيئة الفرعية 

للمشورة العلمية 
والتكنولوجيا  )اعتمااد 

االستنتاجات(

الجلسة العامة لهيئة 
أسواق المال العالمية 

)صنع القرار(
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تعقــد الهيئــات الفرعيــة ومجموعــات العمــل داخــل اللجنــة الحكوميــة 
ــا التــي تقــع  الدوليــة املعنيــة بتغــري املنــاخ اجتاعــات ملناقشــة القضاي
ضمــن مجــال خرتهــا والتوصــل إىل اســتنتاجات ســتُعرض عــىل الــدول يف 

مؤمتــر األطــراف.

تجتمــع الهيئــات املنشــأة )املنشــأة يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري 
ــل إىل  ــة والتوص ــا ذات الصل ــأن القضاي ــدم بش ــراز تق ــدة( إلح ــات املعتم ــاخ أو االتفاق املن
توافــق يف اآلراء بــني مختلــف الــدول، وتجتمــع املجموعــات املســؤولة عــن املفاوضــات أيضــاً 

ملناقشــة املواقــف ولبلــورة املواقــف املشــركة.

يُعقــد االجتــاع التحضــريي ملؤمتــر األطــراف قبــل مؤمتــر األطــراف، وفيــه تبــدأ الــدول 
ــة التوصــل إىل  ــي ســيتم تقدميهــا يف مؤمتــر األطــراف ومحاول ــات الت يف إعــداد االتفاقي
توافــق يف اآلراء. وقــد تظهــر بعــض املواقــف السياســية حــول مختلــف القضايــا أثنــاء 

املؤمتــر التحضــريي ملؤمتــر األطــراف.

ــا  ــم فيه ــة تت ــة عام ــدأ بجلس ــراف، ويب ــر األط ــد مؤمت ــام، ينعق ــة الع ويف نهاي
املوافقــة عــىل جــدول أعــال االجتــاع، ويتضمــن هــذا الجــدول اســتنتاجات 

ــاخ. ــة بتغــري املن ــة املعني ــة الدولي ــة الحكومي ــات الداعمــة واللجن الهيئ

الفرعيــة  للهيئــات  العامــة  الجلســات  إىل  ذلــك  بعــد  العمــل  وينتقــل 
ــا املدرجــة يف جــدول  ــاًدا عــىل القضاي ومجموعــات العمــل املشــكلة. واعت
األعــال، ميكــن دعــوة مجموعــات غــري رســمية لالجتــاع لحصــد توافــق يف 

ــا. ــذه القضاي ــول ه ــدول ح ــني ال اآلراء ب

يقــرر رئيــس املفاوضــات متــى يبــدأ يف صياغــة نــص تفــاويض، والــذي قــد يكــون مبثابــة أســاس للمفاوضات، 
ويتــم ذلــك مبجــرد تلقــي مقرحــات كافيــة مــن الــدول. يجــوز للرئيــس إجــراء مشــاورات غــري رســمية مــع 
الكتــل املتفاوضــة بهــدف تحديــد القضايــا املهمــة وإيجــاد أرضيــة مشــركة بــني املواقــف املختلفــة. وباملثل، 
قــد يقــدم الرئيــس أيًضــا مقرحــات عندمــا يعتــرون أن الــدول مســتعدة لاللتــزام بالنــص واملوافقــة عليــه.

وعندمــا تتوصــل املجموعــات غــري الرســمية إىل اتفــاق بشــأن النــص، فإنهــا تنقــل الوثيقــة إىل 
الهيئــات الداعمــة ومجموعــات العمــل حتــى تتمكــن مــن تقدميهــا يف الجلســة العامــة املعنيــة. 
إذا مل تتوصــل املجموعــات غــري الرســمية إىل اتفــاق، فإنهــا تواصــل التفــاوض. قــد يدعــو الرئيــس 
ــاء الرئيــس«، للتوصــل إىل قــرارات  ــل مــا يســمى »أصدق مجموعــة صغــرية مــن املفاوضــني، مث

متفــق عليهــا، والتــي تعتمــد يف الجلســة العامــة الختاميــة.

غالًبا 

ما يشارك النشطاء 

في المساءلة عن عمل 

هيئات ومجموعات العمل 

التابعة التفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغير المناخ 

واالتفاقيات المعتمدة )مثل 

اتفاقية باريس(.
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القضايا الرئيسية في مفاوضات تغير المناخ الدولية

تتعلــق القضايــا يف املفاوضــات الدوليــة بشــأن تغــري املنــاخ بهيــكل وأداء 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ وتنفيــذ االتفاقــات 
ــري  ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــدان اتفاقي ــا بل ــي اعتمدته الت
ــاخ. وتجــري املفاوضــات أيًضــا حــول مواضيــع شــاملة، مثــل العمــل  املن
املناخــي غــري املتســق بــني الــدول وحاجــة تلــك الــدول إىل أن تكــون أكــر 

طموًحــا يف العمــل املناخــي.

وتتمثل القضايا الرئيسية في:

التخفيف: 

ــازات  ــات غ ــن انبعاث ــة للحــد م ــود املبذول ــز املفاوضــات عــىل الجه ترك
االحتبــاس الحــراري وتعزيــز املصــارف أو املناطــق الطبيعيــة التــي تلتقــط 

الغــازات  االحتبــاس الحــراري.

التكيف: 

تتــم مناقشــة التكيــف مــع تغــري املنــاخ مــع الركيــز عــىل كيفيــة تغــري 
املنــاخ، ومــدى تغــريه، واحتياجــات التكيــف، وتكاليفــه. كــا يتــم تنــاول 
ــل يف  ــا التموي ــف وقضاي ــاط الضع ــري ونق ــم التأث ــف وتقيي ــائل التكي وس

هــذه القضيــة.

الخسائر واألضرار: 

ــا  ــن وصفه ــائر واألرضار، ولك ــمي للخس ــف رس ــد أي تعري ــم تحدي مل يت
عامــة بأنهــا اآلثــار الضــارة لتغــري املنــاخ وتقلبــه التــي مل يتمكــن النــاس 

مــن عقدهــا مــع مؤمتــر األطــراف أو التكيــف معهــا.

تتعلــق املناقشــات باســراتيجيات الحــد مــن الكــوارث والوســائل أو 
ــن  ــن م ــا ملعالجــة الخســائر واألرضار، ولك ــن تنفيذه ــي ميك ــات الت اآللي

ــة. ــج مختلف ــا نُُه ــة له ــذه القضي ــار أن ه ــذ يف االعتب ــم أن نأخ امله

كانــت القضيــة املثــرية للجــدل هــي »التعويــض« عــن الخســائر واألرضار، 
فعــىل الرغــم مــن الجهــود املبذولــة لتحديــد حصــص مختلفــة مــن 
املســؤولية عــن اآلثــار الواقعــة، تدعــي الــدول الصناعيــة أنــه مــن 

ــص.  ــذه الحص ــص ه ــب تخصي الصع

التمويل: 

ــدم  ــايل املق ــم امل ــة الدع ــل ومراقب ــات التموي تســتند املفاوضــات إىل آلي
يوجــد جــدل حــول تعريــف »الــدول املعرضــة للخطــر  واملُتلقى.  
بشــكل خــاص«، ألن هــذه الــدول يجــب أن تعطــى األفضليــة يف تخصيــص 

ــاخ. ــدوق املن ــوارد صن م

الشفافية: 

كانــت الشــفافية قضيــة شــاملة يف مفاوضــات تغــري املنــاخ الدوليــة منــذ 
ــة بشــأن  ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــم إنشــاء اتفاقي ــا ت ــدأت )عندم أن ب
ــا  ــالغ عنه ــراءات واإلب ــاس اإلج ــة لقي ــفافية رضوري ــاخ(، فالش ــري املن تغ
ــة،  ــراءات املناخي ــذ اإلج ــد تنفي ــن رص ــا، ال ميك ــا، وبدونه ــق منه والتحق

ــة. ــفافية الصارم ــىل الش ــم ع ــه قائ ــي بأكمل ــد الجاع ــك إلن الجه ذل

تطوير التكنولوجيا ونقلها: 

ــل )أو  ــل نق ــهيل ومتوي ــز وتس ــة إىل تعزي ــري الرامي ــدول التداب ــش ال تناق
الوصــول إىل( التكنولوجيــات واملعرفــة العمليــة املناســبة إىل الــدول 
الناميــة. كــا يناقشــون التعــاون يف تطويــر وتنفيــذ التقنيــات واملارســات 
والعمليــات التــي قــد تســاعد يف التخفيــف مــن انبعاثــات غــازات 

ــان . ــببها اإلنس ــي يس ــراري الت ــاس الح االحتب

كــا تــم تنــاول قضيــة العوائــق الحائلــة أمــام تنفيــذ التكنولوجيــا، مثــل 
حقــوق امللكيــة الفكريــة، يف املفاوضــات. حتــى اآلن، فــإن بعــض التقنيات 
ــن الصعــب الحصــول عــىل  ــة وم ــف عالي ــا تكالي ــون له منخفضــة الكرب

متويــل للتقنيــات الجديــدة.

:)ACE(  العمل من أجل التمكين المناخي

يتــم أيًضــا مناقشــة قضايــا التعليــم والتدريــب والتوعيــة العامــة يف 
ــني  ــل التمك ــن أج ــل م ــة للعم ــاالت ذات أولوي ــي مج ــات، وه املفاوض
ــة  ــات املتعلق ــول إىل املعلوم ــرى الوص ــا األخ ــمل القضاي ــي. وتش املناخ
ــل  ــات والعم ــواد واملعلوم ــد امل ــدويل لتولي ــاون ال ــاخ، والتع ــري املن بتغ

ــي. ــني املناخ ــز التمك لتعزي

النوع االجتماعي: 

أدركــت الــدول أهميــة إرشاك النســاء والرجــال عــىل قــدم املســاواة 
ــاخ ويف  ــري املن ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــات اتفاقي يف عملي
تطويــر وتنفيــذ سياســات مناخيــة وطنيــة تراعــي الفــوارق بــني الجنســني، 
ــوع االجتاعــي.  ــم اعتــاد خطــة العمــل الخاصــة بالن ولهــذا الســبب ت
كــا تســتعرض الــدول التقــدم املحــرز يف أهــداف التــوازن بــني الجنســني 

ــني الجنســني. ــوارق ب ــة تراعــي الف ــذ سياســات مناخي وتنفي

الشعوب األصلية:

ــة  ــز املعرف ــا الحاجــة إىل تعزي ــم التفــاوض عليه ــي ت ــا الت تشــمل القضاي
والتكنولوجيــات واملارســات والجهــود التــي تبذلهــا املجتمعــات املحليــة 
والشــعوب األصليــة فيــا يتعلــق مبعالجــة تغــري املنــاخ واالســتجابة لــه، 
ــة مــن  ــة والشــعوب األصلي ــم إنشــاء منصــة املجتمعــات املحلي حيــث ت
ــدة بشــأن التخفيــف  ــادل الشــامل للخــرات واملارســات الجي أجــل التب

ــة التفــاوض. والتكيــف، كطريقــة لدعــم عملي

https://unfccc.int/topics/mitigation/the-big-picture/introduction-to-mitigation
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-change-and-climate-resilience-mean
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/introduction-to-loss-and-damage
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/introduction-to-loss-and-damage
https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance
https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/the-big-picture/what-is-transparency-and-reporting
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/the-big-picture/what-is-transparency-and-reporting
https://unfccc.int/topics/education-youth/the-big-picture/what-is-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/topics/education-youth/the-big-picture/what-is-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/gender
https://unfccc.int/LCIPP
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الزراعة: 

تشــمل املفاوضــات القضايــا املتعلقــة بالزراعــة مــن خــالل حلقــات عمــل 
واجتاعــات الخــراء والعمــل مــع الهيئــات الداعمــة التفاقيــة األمــم 
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، والتــي تنظــر يف قابليــة تأثــر الزراعة 

بتغــري املنــاخ ونُهــج معالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ.

التنفيذ التعاوني: 

ــددة  ــاهات املح ــذ املس ــم تنفي ــا لدع ــاون طوًع ــدول التع ــار ال ــد تخت ق
وطنيًــا، بهــدف جعــل العمــل املناخــي أكــر طموًحــا. وتســتند املفاوضــات 
إىل مناهــج وآليــات تعاونيــة ميكــن للبلــدان تنفيذهــا، والتــي تــم تناولهــا 

يف اتفــاق باريــس )املــادة 6(.

بناء القدرات: 

ــدة  ــم املتح ــة األم ــداف اتفاقي ــق أه ــايس لتحقي ــر أس ــدرات أم ــاء الق بن
ــرق  ــدول الط ــش ال ــس. تناق ــة باري ــاخ واتفاقي ــري املن ــأن تغ ــة بش اإلطاري
التــي ميكــن بهــا بنــاء هــذه القــدرة يف كل بلــد مــن خــالل التعــاون الــدويل.

العلم: 

ــدم يف  ــراز تق ــم إلح ــات مه ــاخ والسياس ــم املن ــني عل ــال ب ــل الفع التفاع
مفاوضــات املنــاخ بالنظــر إىل أن املالحظــات العلميــة والبحــوث والتقييــم 

ــدويل. ــاخ ال ــراء نظــام املن تســتمر يف إث

https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/agriculture
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/cooperative-implementation
https://unfccc.int/topics/capacity-building/the-big-picture/capacity-building-in-the-negotiations-0
https://unfccc.int/topics/science/the-big-picture/science-in-the-negotiations
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كن ملهمًا! 
تجارب مشاركة الشباب على المستوى الدولي

حركة شباب من أجل العمل المناخي
 الدائرة الرسمية للشباب في اتفاقية

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  يف  للشــباب  الرســمية  الدائــرة  متثــل 

اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ )YOUNGO( يف عمليــات تغــري املنــاخ 
يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ. بــدأت حركــة دائــرة 
املنظــات الشــبابية غــري الحكوميــة )YOUNGO( كمبــادرة منظمــة مــن 
ــن  ــوا م ــن مل يتمكن ــراف، لك ــر األط ــرون مؤمت ــوا يح ــن كان ــباب الذي الش
العثــور عــىل مســاحة متثلهــم يف مفاوضــات املناخ لعــام 2009. نتيجــة لذلك، 
قبــل مؤمتــر األطــراف رقــم 		 الــذي ُعقــد يف مونريــال، التقــى الشــباب يف 
أول مؤمتــر للشــباب وبــدأوا إنشــاء مســاحة رســمية مخصصــة للشــباب يف 
أحــداث اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، وتــم االعــراف 
ــة )YOUNGO( رســميًا  ــري الحكومي ــرة املنظــات الشــبابية غ ــة دائ بحرك

يف عــام 		20.

اإلجراءات الُمتخذة

عقــد مؤمتــر الشــباب يف مؤمتــر األطــراف يف البلــد املضيف كل 	 
عــام لتمكــني األطفــال والشــباب يف جميــع أنحــاء العــامل مــن 

اتخــاذ إجــراءات مناخيــة.

ــرة املنظــات الشــبابية 	  ــر األطــراف، تشــارك دائ خــالل مؤمت
العامــة  الجلســات  يف   )YOUNGO( الحكوميــة  غــري 
وجلســات التفــاوض، وتنظــم وتشــارك يف األحــداث الجانبيــة 
ــاة يف  ــة، والدع ــري الحكومي ــة غ ــات الفاعل ــدول والجه ــع ال م

اجتاعــات التفــاوض.

عــىل مــدار العــام، تشــارك يف األحــداث وتنظــم نــدوات عــر 	 
اإلنرنــت لتنميــة القــدرات.

التحديات

املشاركة الشاملة للشباب من الجنوب يف املفاوضات.	 

إدراج مشاركات الشباب يف القرارات النهائية.	 

حواجز اللغة والتواصل	 

النتائج

مّكنــا مــا يقــرب مــن 30,000 شــاب منــذ عــام 2009 مــن أكر 	 
من 30	 جنســية.

الرئيــي 	  بالــدور  يقــر  الــذي  كوفيتشــه،  قواعــد  كتــاب 
الــذي يلعبــه الشــباب يف تنفيــذ العمــل مــن أجــل التمكــني 
املناخــي ومشــاركة دائــرة املنظــات الشــبابية غــري الحكوميــة 
)YOUNGO( يف منتــدى الشــباب للعمــل مــن أجــل التمكني 

املناخــي.

متــت استشــارتنا يف العديــد مــن عمليــات صنــع القــرار بشــأن 	 
موقــف جــدول أعــال الشــباب مــن القضايــا املتعلقــة بتغــري 

املناخ.
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حماة الطبيعة
عمر قزيز

لكوننا من ســوريا، لم نفعل شــيًئا يذكر 
بشــأن العمل المناخي، وذلك ألنه بلد 

خرج مــن عقد مدمر من الحرب األهلية 
المســتمرة ويواجه حالًيا واحدة من أسوأ 
الكــوارث االقتصادية في التاريخ الحديث. 

أزمــة المناخ هــي قضية ثانوية لكل من 
الشــعب والحكومة. بصرف النظر، فقد 

كانت الحرائق تطارد ســواحلنا وال يتم اتخاذ 
أو القيام بالكثير من اإلجراءات بشــأنها.

ــة  ــي حرك ــة، وه ــاة الطبيع ــيس ح ــز لتأس ــر قزي ــع عم ــو داف ــذا ه وكان ه
ــاخ. عمــر  ــة املن ــز حاي ــة واالســتدامة وتعزي ــادة الوعــي بالبيئ تهــدف إىل زي
ــا يف  ــدرس حاليً ــوريا( ي ــق )س ــن دمش ــاب م ــي ش ــي ومناخ ــط بيئ ــو ناش ه
ــل  ــة عم ــن ورش ــر ضم ــا عم ــادرة وضعه ــىل مب ــاء ع ــدة. بالبن ــات املتح الوالي
امتــدت لثالثــة أيــام؛ تربــط الحركــة اآلن بــني حــاة الطبيعــة الشــباب الذيــن 

ــي. ــل املناخ ــة والعم ــة للبيئ ــات صديق ــاع سياس ــون إىل اتب يدع

اإلجراء المتخذة

بــدأ برنامــج حــاة الطبيعــة مبحاربــة قضيــة األكيــاس البالســتيكية مــن 	 
خــالل تطويــر حقائــب كتــف عريــة قابلــة إلعــادة االســتخدام لهــا آثــار 

اجتاعيــة متعــددة، مثــل دعــم النســاء املحتاجــات

لقــد فــاز برنامــج حــاة الطبيعــة بتمويــل قــدره 000	 دوالر أمريــي مــن 	 
برنامــج الجيــل غــري املحــدود التابع لليونيســيف

لقــد مثّــل عمــر حــاة الطبيعــة يف عــدة فعاليــات، مثــل مؤمتــر القمــة 	 
العاملــي للشــباب الواحــد يف ميونيــخ، وورشــة عمــل مــع مبعــوث األمــم 
ــج  ــع لرنام ــباب التاب ــادة الش ــج قي ــباب، وبرنام ــي بالش ــدة املعن املتح

ــاخ. ــن أجــل املن ــة شــباب م ــم املتحــدة اإلمنــايئ، وفعالي األم

التحديات

ــتقرار 	  ــدم اس ــو ع ــة ه ــاة الطبيع ــه ح ــذي يواجه ــي ال ــدي الرئي التح
الحيــاة يف ســوريا مــا جعــل الفريــق ينفصــل عــدة مــرات بســبب 

ــخ. ــفر، إل الس

ــاع شــباب 	  ــن حضــور اجت ــر م ــة عم ــد منعــت املشــاكل البريوقراطي لق
مــن أجــل املنــاخ الــدويل يف ميالنــو شــخصيًا، ومل يتمكــن مــن املشــاركة 

ــت. إال عــر اإلنرن

 

المخرجات

ــني القــادة الشــباب 	  ــادة الوعــي ب ــى اآلن هــي زي النتيجــة الرئيســية حت
وصانعــي التغيــري واملنظــات غــري الحكوميــة الدوليــة يف ســوريا. تعتــر 
هــذه الخطــوة مهمــة وذلــك ألن إلهــام القــادة الشــباب وتثقيفهــم 

ــة. ــاة الطبيع ــم ح ــي يجعله ــل املناخ ــة العم بأهمي

يعمــل فريــق حــاة الطبيعــة حاليًــا عــىل إطــالق الحركــة رســميًا بعــد أن 	 
قــام ببنــاء قاعــدة وخطــة قويتــني.
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 شباب من أجل الطبيعة 
شــباب مــن أجــل الطبيعــة هــي منظمــة عامليــة ال تهــدف للربــح بقيــادة 
ــاد  ــل إيج ــن أج ــباب م ــد الش ــني وحش ــف ومتك ــعى إىل تثقي ــباب تس الش
ــارف  ــع املع ــة م ــوم واملتوافق ــتندة إىل العل ــة املس ــات البيئي ــول لألزم حل
التقليديــة واملحليــة ومعــارف الشــعوب األصليــة، واألساســية يف املنــاخ 
والعدالــة بــني األجيــال. ينصــب تركيــز املنظمــة عــىل الحلــول القامئــة 
عــىل الطبيعــة والعدالــة املناخيــة وحقــوق الشــعوب األصليــة يف الطبيعــة. 
يتــم هــذا مــن خــالل ثالثــة ركائــز شــاملة: مشــاركة املعلومــات مــن أجــل 
بنــاء قاعــدة معرفيــة قويــة بــني الشــباب، وبنــاء القــدرات إلعــداد القــادة 
الشــباب باملهــارات واملــوارد التــي يحتاجــون إليهــا إلحــداث التغيــري، ورسد 
ــات  ــني يف فعالي ــع الروائي ــا م ــم رقميً ــاركة قصصه ــل مش ــن أج ــص م القص
ــم  ــن أجــل التعل ــني م ــني الروائي ــط ب ــة املســتوى، والرب ــرار عالي ــع الق صن
والدعــم مــن األقــران. تســتضيف منظمــة شــباب مــن أجــل الطبيعــة فريًقــا 
ــم  ــيا، يت ــرب آس ــني. يف غ ــفراء العاملي ــم الس ــون باس ــني، يعرف ــن املتطوع م
متثيــل هــذا الفريــق مــن قبــل أعضــاء مــن ســوريا ولبنــان واليمــن واألردن، 

ــد مــن األعضــاء. ــا إىل ضــم املزي وهــو يســعى دوًم

اإلجراء المتخذ

يقــوم فريــق املشــاركة اإلقليمــي لغرب آســيا بتوســيع القصص 	 
الــواردة مــن رواة القصــص الشــباب يف غــرب آســيا مــن 
خــالل التمويــل املصغــر، ودعــم املشــاريع، وبنــاء املزيــد مــن 

ــدرات. الق

ــون 	  ــي يك ــص ل ــت أجياالملخص ــق بودكاس ــتضيف الفري يس
ــني شــباب غــرب آســيا والشــباب  مركــزًا ملشــاركة املعــارف ب
ــاخ.  ــة واملن ــا الطبيع ــأن قضاي ــامل بش ــاء الع ــع أنح ــن جمي م
ــة سالســل  ــى اآلن ثالث ــال حت لقــد اســتضاف بودكاســت أجي
عــن العدالــة املناخيــة والحلــول القامئــة عــىل الطبيعــة وصنــع 

ــج العــريب. القــرار يف منطقــة الخلي

باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد تــم إرســال أعضــاء فريــق من ســوريا 	 
واليمــن إىل مؤمتــر األطــراف 26  لبنــاء قــدرات الناشــطني 

الشــباب للمفاوضــات املتعلقــة باملنــاخ.

التحديات

تســعى منظمــة شــباب مــن أجــل الطبيعــة للحصــول عــىل 	 
املزيــد مــن الدعــم مــن صنــاع القــرار رفيعــي املســتوى 
واملانحــني اإلقليميــني مــن أجــل تعزيــز عملهــا وتوســيع نطاق 

ــا. جهوده

المخرجات

ــل 	  ــًدا ميثّ ــة وف ــل الطبيع ــن أج ــباب م ــة ش ــلت منظم أرس
ــة الخمــس التابعــة لألمــم املتحــدة إىل  املجموعــات اإلقليمي
ــام 9	20،  ــورك يف الع ــي يف نيوي ــل املناخ ــة العم ــر قم مؤمت
حيــث دعــا الناشــطون الشــباب يف مجــال البيئــة واملنــاخ إىل 

ــباب. ــة وإرشاك الش ــىل الطبيع ــة ع ــول قامئ ــاد حل إيج

ــًدا 	  ــة وف ــن أجــل الطبيع ــباب م ــة ش ــا اســتضافت منظم ك
ــا حــر مؤمتــر األطــراف 25 يف مدريــد لضــان  شــبابيًا عامليً
االســتاع للشــباب ومشــاركتهم يف صنــع القــرارات املتعلقــة 

ــاخ. باملن

ــة يف 	  ــن أجــل الطبيع ــل منظمــة شــباب م ــم متثي ــل، ت وباملث
مؤمتــر األطــراف 26 املنعقــد يف غالســكو مــع 24 عضــو شــاب 
للدفــع مــرة أخــرى مــن أجــل شــمول أصــوات شــابة يف 

ــاخ. ــات املن سياس

إن منظمــة شــباب مــن أجــل الطبيعــة بصــدد توســيع نطــاق 	 
عملهــا لعــام 2022، وبنــاء صــالت إقليميــة أقوى مــع الحركات 
التــي يقودهــا الشــباب وزيــادة العمــل الــذي يقــوده الشــباب 

عــىل أرض الواقــع.
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