
المجلد الرابـــع: اتفاقية 
بـاريـــــس للشبــــــــاب

مجموعة أدوات للشباب الناشطين في مجال المناخ
العربيــة الــدول  منطقــة  أفريقيــا/  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
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تمهيد
ــر  ــل التغيي ــا عوام 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 
ُتســمع علــى نحــو متزايــد ونحــن نطالــب بالحــق فــي 
حــق  مشــاركتنا  أن  والواقــع  الكاملــة.  المشــاركة 
السياســة  صياغــة  فــي  محورًيــا  يكــون  أن  ينبغــي 

العامــة.”

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.

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

الذيــن تتراوح أعمارهم بين 10 و24 ســنة.

0 إلى 1017 إلى 1524 إلى 24 10 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

CMAمؤمتــر األطــراف العامــل بوصفــه اجتاع األطــراف يف اتفاقية باريس

COPاألطراف مؤمتر 

MGCYمجموعــة األمــم املتحــدة الرئيســية املعنية باألطفال والشــباب

NDCاملســاهمة املحــددة عىل الصعيــد الوطني

UNFCCCاتفاقيــة األمــم املتحدة االطارية بشــأن التغــري املناخي

WIMآليــة وارســو الدوليــة املعنية بالخســائر واألرضار  

YOUNGOالدائــرة الرســمية للشــباب يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ
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مقدمة

1

2

إن اتفاقيــة باريــس )التي تــم تبنيها في عام 2015 في 
باريس، فرنســا( غيرت مســار العمــل المناخي العالمي. 

فهــي توحد األمــم وراء القضية المشــتركة المتمثلة 
فــي اتخاذ إجــراءات طموحة للتصــدي لتغير المناخ 
والتكيــف مــع مختلف آثاره وضمــان الدعم الكافي 

للبلــدان النامية.

لقــد تــم تطويــر االتفاقيــة، التــي وقعتهــا 195 دولــة، أثنــاء الــدورة 
ــدة  ــم املتح ــة األم ــراف يف اتفاقي ــر األط ــن ملؤمت ــة والعري الحادي
اإلطاريــة بشــأن التغــري املناخــي، والتــي يطلــق عليهــا أيضــاً مؤمتــر 

.)COP( ــراف األط

ــم  ــة األم ــة أو يف اتفاقي ــارك يف االتفاقي ــي تش ــدان الت ــمى البل تس
ــاً. ــي أطراف ــري املناخ ــأن التغ ــة بش ــدة اإلطاري املتح

ــة  ــداف خط ــدة أه ــق أجن ــية لتحقي ــة أداة رئيس ــكل االتفاقي تش
التنميــة املســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة املســتدامة 
ــاخ  ــري املن ــة بتغ ــري املتعلق ــتجابات والتداب ــط االس )SDGs(. وترتب
ارتباطــاً وثيًقــا بإمكانيــة الوصــول عــىل قــدم املســاواة إىل التنميــة 
ــة هــي  ــة االتفاقي ــد وأولوي ــر. وتع املســتدامة والقضــاء عــىل الفق
حايــة األمــن الغــذايئ ووضــع حــد للجــوع. كــا تشــري إىل أهميــة 
ــوع  ــات( والتن ــك املحيط ــا يف ذل ــة )مب ــة البيئي ــة كل األنظم حاي
ــا  ــا »أمن ــات باعتباره ــا بعــض الثقاف ــي تعــرف به البيولوجــي، الت

األرض«.

تدعــوا االتفاقيــة البلــدان إىل اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة ومســاعدة املجتمعــات والنظــم اإليكولوجيــة عــىل 
التكيــف بشــكل أفضــل مــع تغــري املنــاخ. وتعــد املشــاركة تطوعيــة 
وال تعاقــب البلــدان إذا مل تــف بالتزاماتهــا. ولذلــك يقــوم املجتمــع 
املــدين بــدور هــام جــداً يف رصــد تنفيــذ االتفاقيــة عــىل الصعيديــن 

الوطنــي واملحــيل.

وهنــاك هيئتــان رئيســيتان تكفــان تطبيق 
االتفاقيــة والوفــاء بشــروطها، وهما:

مؤمتــر األطــراف العامــل بوصفــه اجتــاع األطــراف يف 
اتفاقيــة باريــس )CMA(، والــذي ميثــل البلــدان التــي 
وقعــت عــىل االتفاقيــة ويعمــل بوصفــه الهيئــة العليــا 
املرفــة عــىل تنفيــذ االتفاقية ويتخــذ القــرارات الالزمة 

لتعزيــز تنفيذهــا الفعــال.

أمانــة االتفاقيــة، وهــي أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
اإلطاريــة بشــأن التغــري املناخــي؛ وهــي تنظــم جلســات 
ــدان  ــن البل ــر م ــى التقاري ــنوية وتتلق ــرات الس املؤمت

وتقــدم لهــا املســاعدة.
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يسرد هذا الجدول الزمني المعالم التي أدت إلى 
توقيع اتفاقية باريس:

إنشــاء اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغري 
املناخــي اســتناًدا إىل مؤمتــر قمــة األرض.

الثالــث ملؤمتــر األطــراف )COP3(: تعتمــد  االجتــاع 
البلــدان بروتوكــول كيوتــو الرامــي إىل الحــد مــن انبعاثــات 

ــة. ــازات الدفيئ غ

االجتــاع الثالــث عــر ملؤمتــر األطــراف )COP13(: توافــق اتفاقية كيوتو تدخل حيز التنفيذ.
ــد يحــل محــل  ــدان عــىل العمــل عــىل وضــع نــص جدي البل

ــو. بروتوكــول كيوت

االجتــاع الخامــس عــر ملؤمتــر األطــراف )COP15(: مل 
ــدان إال عــىل  ــو افــق البل تتحقــق األهــداف املحــددة؛ ومل ت
الحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة قــي العــامل إىل 2 درجــة 
ــام  ــول ع ــا بحل ــاً لتحقيقه ــدد أهداف ــا ال تح ــة ولكنه مئوي
2050. وتنتقــل البلــدان باالتفاقيــة الجديــد إىل عــام 2015.

تعتمــد   :)COP16( األطــراف  ملؤمتــر  عــر  الســادس  االجتــاع 
ــدوق  ــر إنشــاء صن ــر  بالذك ــن الجدي ــون. وم ــات كانك ــدان اتفاق البل
املنــاخ األخــر التابــع آلليــة تكنولوجيــا. ويُعــرف بإجــراءات البلــدان 
ــف  ــدان التكي ــع البل ــف. وتض ــال التخفي ــا يف مج ــة وأهدافه الصناعي

ــل املناخــي. ــارص العم ــن عن ــام م ــر ه كعن

ــة وارســو  ــدان آلي ــرح البل ــاع التاســع عــر)COP19(: تق االجت
الدوليــة بوصفهــا آليــة ملعالجــة الخســائر واألرضار الناجمــة  عــن 

تغــري املنــاخ.

االجتــاع العريــن ملؤمتــر األطــراف )COP20(: تعتمــد 
يتضمــن  الــذي  املناخــي.  للعمــل  ليــا  نــداء  البلــدان 
العنــارص الرئيســية التفاقيــة باريــس. وجــرى توطيــد هــدف 
الســعي إىل تحقيــق الطمــوح املناخــي. إطــالق »املســاهات 

ــي«. ــد الوطن ــىل الصعي ــددة ع ــودة املح املقص

مؤمتــر قمــة األمــم املتحــدة، اعتــاد أجنــدة 
التنميــة املســتدامة لعــام 2030.

1992

2005

2009

2013

1997

2007

2010

2014

2015

والعــرون  الحــادي  االجتــاع 
ملؤمتــر األطــراف )COP21(: تعتمــد 

البلــدان اتفاقيــة باريــس. 1
2015
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بسبب طموحها وأهدافها

تحدد أهدافًا طموحة للعمل املناخي يف البلدان. 	

تعــزز االلتزامــات بالحــد مــن متوســط ارتفــاع درجــات الحــرارة العامليــة  	
ــذل  ــل ب ــة، وتواص ــة مئوي ــن 2 درج ــد ع ــا ال يزي ــرن إىل م ــذا الق يف ه

الجهــود اإلضافيــة للحــد مــن الزيــادة إىل 1,5 درجــة مئويــة فقــط. 

تسعى إىل زيادة قدرة البلدان عىل التكيف مع تغري املناخ. 	

تــريس األســاس للتحــول إىل منــاذج إمنائيــة منخفضــة االنبعاثــات  	
ومقاومــة للتغــري املناخــي.

تهــدف إىل تحقيــق تــوازن بــني انبعاثــات غــازات الدفيئــة وعمليــات  	
إزالتهــا.

بسبب محتواها

تعمــل عــىل تعزيــز تدابــري التخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ والتكيــف  	
معــه، والتــي تشــمل تعزيــز القــدرة عــىل التكيــف والحــد مــن  
الهشاشــة وزيــادة وحفــظ املناطــق الطبيعيــة التــي لديهــا القــدرة عــىل 
امتصــاص غــازات االحتبــاس الحــراري، وذلــك مــن أجــل حايــة النظــم 

ــخاص. ــة واألش اإليكولوجي

ــري  	 ــة وتوف ــني املرون ــا لتحس ــل التكنولوجي ــكار ونق ــجع االبت ــي تش وه
ــل. ــط والطوي ــني املتوس ــاخ يف األجل ــري املن ــار تغ ــة آلث ــتجابة الفعال االس

 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  	
ــي  ــد الوطن ــىل الصعي ــددة ع ــاهات املح ــذ املس ــهيل تنفي ــالل تس خ

.)NDCs(

)المناطــق الطبيعيــة التي تمتــص انبعاثات غازات االحتبــاس الحــراري أو الزيادة في المصارف التخفيــف: الحد من مصــادر انبعاثات غازات  
الحراري(. االحتباس 

أجــل تخفيــف اآلثار الضارة أو االســتفادة من الفرصالبشــرية مــع المناخ الفعلــي أو المتوقع أو آثاره من التكيــف: عمليــة تكييف النظــم الطبيعية أو 
الصعيــد الوطنــي، مع مراعــاة أولوياتها وقدراتها.التزامــات كل بلــد بالتصدي لتغيــر المناخ على المســاهمات المحددة علــى الصعيد الوطني: 

ألنها تدعوا إلى العمل والتعاون والمساءلة

العمــل: ينبغــي أن تنعكــس جميــع التدابــري املعتمــدة يف املســاهات  	
ــرر كل  ــي تق ــراءات الت ــي اإلج ــي، وه ــد الوطن ــىل الصعي ــددة ع املح
بلــد اتخاذهــا للتصــدي لتغــري املنــاخ. وينبغــي أن تكــون املســاهات 
طموحــة للغايــة، بحيــث تتحقــق أهــداف االتفاقيــة وأن تتكيــف مــع 

ــد مــع مراعــاة أولوياتهــا وقدراتهــا. واقــع كل بل

 التعــاون: تقــرح االتفاقيــة أن تقــوم البلــدان املتقدمــة النمــو بدعــم  	
البلــدان الناميــة بتنفيــذه مــن خــالل تدابــري مثــل بنــاء القــدرات 

ــراءات. ــذ اإلج ــل لتنفي والتموي

ــة واضحــة  	  املســاءلة: تعمــل عــىل إنشــاء إطــار للشــفافية يقــدم رؤي
للعمــل املناخــي يف كل بلــد والتقــدم املحــرز والدعــم الــذي تقدمــه أو 
تتلقــاه مختلــف البلــدان. ويتمتــع إطار الشــفافية هــذا باملرونــة بحيث 

يراعــي قــدرات الــدول الناميــة.

لماذا تعد اتفاقية باريس مهمة؟

تنبيه! 
إن التوازن بين 

االنبعاثات وعمليات اإلزالة 
ليس كافيًا؛ ونحن بحاجة إلى اســتيعاب 

أكثــر بكثير ممــا نبعثه للتعويض عن 
كل الســنوات التي كنا نبعثها بداًل من 

امتصاصها.
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بسبب عاقتها بحقوق اإلنسان

ــة  	 ــاً لتحقيــق أهــداف التنمي ــة باريــس أمــراً رضوري ــذ اتفاقي يعــد تنفي
ــة  ــر االتفاقي ــام 2030. وتق ــدة ع ــو أجن ــدم نح ــراز تق ــتدامة وإح املس
بأهميــة حايــة حقــوق اإلنســان واحرامهــا يف جميــع اإلجــراءات 
ــق يف  ــي، يف املقــام األول، الح املتعلقــة باملنــاخ.  وهــذه الحقــوق ه
ــاواة  ــرأة واملس ــني امل ــني ومتك ــني الجنس ــاواة ب ــة واملس ــة والتنمي الصح
بــني األجيــال، وكذلــك حقــوق الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة 
واملهاجريــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

ــال. ــة واألطف ــاالت الهشاش ح

بسبب أهمية مشاركة المواطن

تحــدد االتفاقيــة أهدافـًـا طموحــة، ولكــن تعــد اإلجــراءات التــي تتخذها  	
البلــدان تطوعيــة. ومــن املهــم للغايــة أن ميــارس املجتمــع املــدين، مبــا يف 
ــد  ــك الشــباب واليافعــون، حقهــم يف املشــاركة واملســاهمة يف تحدي ذل
الخطــط الوطنيــة واألهــداف املناخيــة، ويطالبــون بتحقيــق هــذه 

األهــداف.

ومــن املهــم إنشــاء آليــات مختلفــة لدمــج الجهــات الفاعلــة االجتاعية.  	
ومــن بــني أهــم هــذه املنظــات، هــي الـــ YOUNGO )وهــي اختصــار 
ــال  ــل األطف ــي متث ــة(، الت ــري الحكومي ــباب غ ــة الش ــباب+ منظم للش
ــة بشــأن  ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم والشــباب بشــكل رســمي يف اتفاقي
التغــري املناخــي ومجموعــة األمــم املتحــدة الرئيســية املعنيــة باألطفــال 
والشــباب )MGCY(. وهنــاك أيًضــا العديــد مــن املنظــات والشــبكات 
األخــرى التــي أسســها الشــباب ومــن أجلهــم حتــى يتمكنــوا مــن 
املشــاركة واملســاهمة يف القــرارات املتعلقــة باملنــاخ. وننصحك بالكشــف 

عــن املنظــات والشــبكات املوجــودة يف بلــدك.2

تدعــوا االتفاقية البلدان إلى اتخاذ إجراءات 

ن من اتباع نهج  طموحــة وتدريجية وتمكِّ
تعاوني تجاه اإلجــراءات المتعلقة بالمناخ. 

وباإلضافة إلى ذلك، فهي تراعي بشــكل خاص 
قدرات البلدان النامية.
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مواد اتفاقية باريس

وألغــراض االتفاقيــة، تنطبــق التعاريــف الــواردة يف املــادة 1 
ــي.  ــري املناخ ــأن التغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــن اتفاقي م

ــيل: ــا ي ــك م ــة إىل ذل وباإلضاف

ــري 	  ــة بشــأن تغ ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــة: اتفاقي االتفاقي
ــاخ املن

 مؤمتر األطراف: مؤمتر األطراف يف االتفاقية.	 

ــذه 	  ــة )ويف ه ــارك يف االتفاقي ــي تش ــدان الت ــراف: البل األط
ــدان”(.  ــم )“البل ــراف باس ــىل األط ــنطلق ع ــة، س الوثيق

تهــدف االتفاقيــة إىل تعزيــز اســتجابة البلــدان لتغــري املنــاخ 
ــل  ــر. وتتمث ــىل الفق ــاء ع ــتدامة والقض ــة املس ــياق التنمي يف س

ــيل. ــا ي ــا في أهدافه

ــاع درجــة الحــرارة يف . 1 ــن ارتف العمــل عــىل الحــد م
ــز  ــة وتعزي العــامل يف هــذا القــرن إىل 2 درجــة مئوي
درجــة  زيــادة  مــن  الحــد  إىل  الراميــة  الجهــود 

الحــرارة حتــى إىل 1,5 درجــة مئويــة.

ــف . 2 ــىل التكي ــدان ع ــدرة البل ــادة ق ــىل زي ــل ع العم
ــاخ.  ــري املن ــار الضــارة لتغ ــع اآلث م

العمــل عــىل تحقيــق التنميــة االقتصاديــة املنخفضــة . 3
الكربون.

ــؤوليات  ــدأ املس ــاف ومب ــس اإلنص ــي تعك ــة ل ــتُنفذ االتفاقي س
املشــركة ولكــن املتباينــة والقــدرات الخاصــة بــكل بلــد، يف ضــوء 

ــة املختلفــة. الظــروف الوطني

ينبغــي عــىل البلــدان أن تســعى جاهــدة وأن تكــون طموحــة مــع 
املســاهات املحــددة عــىل الصعيــد الوطنــي لالمتثــال لالتفاقيــة. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي مراعــاة احتياجــات البلــدان الناميــة.

ولتحقيــق هــدف االتفاقيــة، ينبغــي للبلــدان أن تســعى إىل بلــوغ 
ــدف  ــة. واله ــا برسع ــم تعمــل عــىل تخفيضه ــات ث ذروة االنبعاث
مــن ذلــك هــو تحقيــق التــوازن بــني انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
والقــدرة عــىل امتصــاص تلــك االنبعاثــات  وباإلضافــة إىل ذلــك، 
ــىل  ــددة ع ــاهات املح ــن املس ــالغ ع ــد اإلب ــىل كل بل ــب ع يج
الصعيــد الوطنــي املقصــودة الخاصــة بهــا، والتــي ينبغــي أن 
تتضمــن اإلجــراءات التــي تعتــزم اتخاذهــا كل بلــد لخفــض 

ــراري. ــاس الح ــازات االحتب ــن غ ــا م انبعاثاته

ــي  ــد الوطن ــىل الصعي ــددة ع ــاهات املح ــد املس ــي أن تزي ينبغ
املشــركة  املســؤوليات  يعكــس  مــا  الطمــوح،  يف  تدريجيــاً 
ــدول  ــتتلقى ال ــا. وس ــا وقدراته ــاة اختالفاته ــع مراع ــدان م للبل
ــار  ــك. وميكــن اعتب ــق ذل ــة الدعــم ملســاعدتها عــىل تحقي النامي
خفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري منافــع ثانويــة 

ــذه. ــف ه ــري التكي ــن تداب ــة ع ــف ناتج للتخفي

ــات وأن  ــىل املصــارف والخزان ــدان املحافظــة ع ــىل البل ــني ع يتع
تعمــل عــىل تعزيزهــا )أي املناطــق الطبيعيــة التــي متتــص 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري(. وقــد تقــدم البلــدان 
أيضــاً حوافــز للحــد مــن تدهــور الغابــات وبنــاء إدارة مســتدامة 
ــني  ــع ب ــة تجم ــج بديل ــت نُُه ــي. واقُرح ــاء الحرج ــادة الغط وزي

ــة. ــة الحرجي ــل اإلدارة املتكامل ــن أج ــف م ــف والتكي التخفي

تنشــئ هــذه املــادة آليتــني للتعــاون بــني البلــدان لتنفيــذ 
املســاهات املحــددة عــىل الصعــد الوطنــي. وهــذا التعــاون يعــد 
ــان  ــتدامة وض ــة املس ــز التنمي ــدأ تعزي ــه مب ــي، ويحكم تطوع
ســالمة البيئــة وشــفافيتها وتجنــب العــد املــزدوج إلجــراءات 
البلــدان. واآلليــة األوىل هــي تبــادل أو نقــل تخفيضــات انبعاثــات 
ــة  ــة الثاني غــازات االحتبــاس الحــراري بــني البلــدان. وتركــز اآللي
عــىل التعــاون فيــا بــني البلــدان مــن أجــل التخفيــف والتكيــف 
ــا  ــري حالي ــدرات. ويج ــاء الق ــا وبن ــل التكنولوجي ــل ونق والتموي
ــذه  ــات ه ــتنظم آلي ــي س ــة الت ــد التقني ــأن القواع ــاوض بش التف

ــادة. امل

1

5

6

2

3

 املادة 6   4
هــي املادة األكرث تعقيًدا التــي يجب فهمها يف اتفاقية 

باريــس، والتي تولد أكــر قدر من الراع أثناء املفاوضات. أهم ما 
يجــب أن تعرفــه عن هذه املقالة أنهــا القوة الدافعة التفاقية باريس 

وتحــدد آليات تطويــر العمل املناخي من خالل التعاون الدويل 
التطوعي مع نهج متكامل وشــامل ومتوازن. 
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ــالع  ــىل االضط ــا ع ــن قدرته ــد م ــد أن تزي ــىل كل بل ــب ع يج
بعمليــات التكيــف وتعزيــز القــدرة عــىل التكيــف والحــد 
ــة  ــاهمة يف التنمي ــع املس ــاخ، م ــري املن ــر بتغ ــة التأث ــن قابلي م
ــع  ــة التكيــف هــي تحــٍد يشــمل جمي املســتدامة. وتعــد عملي
تكــون  أن  وينبغــي  املســتويات.  جميــع   عــىل  األشــخاص 
عمليــات التكيــف شــفافة وتشــاركية وشــاملة ومراعيــة للنــوع 
إىل  تســتند  أن  ينبغــي  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  االجتاعــي. 
ــك  ــة، وكذل ــة والتقليدي ــارف املحلي ــة واملع ــات العلمي املعلوم
حايــة  إىل  التكيــف  ويهــدف  األصليــة.  الشــعوب  معرفــة 
النــاس وســبل العيــش والنظــم اإليكولوجيــة. وميكــن لــكل بلــد 
ــج  ــط والرام ــني الخط ــة أو تحس ــل صياغ ــري مث ــد تداب أن تعتم

والسياســات. 

وينبغــي للبلــدان أن تعــزز التعــاون والدعــم مــن أجــل تعزيــز 
عمليــات التكيــف، ال ســيا بالنســبة للبلــدان الناميــة، وخاصــًة 
البلــدان األكــرث هشاشــًة. وينبغــي لــوكاالت األمــم املتحــدة 
ــات. ــذه العملي ــذ ه ــة لتنفي ــود القطري ــم الجه ــة أن تدع املتخصص

ــارة  ــار الض ــة باآلث ــائر واألرضار املرتبط ــع الخس ــم من ــن امله وم
لتغــري املنــاخ والحــد منهــا ومعالجتهــا. وميكــن للبلــدان أن تعــزز 
التفاهــم واإلجــراءات والدعــم عــىل نحــو تعــاوين وتيســريي مــن 

.)WIM( خــالل آليــة وارســو الدوليــة

ينبغــي للبلــدان املتقدمــة النمــو أن تقــدم املــوارد املاليــة 
للبلــدان الناميــة ملســاعدتها يف تنفيــذ إجــراءات التخفيــف 
والتكيــف. ويتــم تشــجع البلــدان األخــرى عــىل تقديــم الدعــم 
عــىل أســاس تطوعــي. وينبغــي الحفــاظ عــىل التــوازن يف متويــل 
ــد.  ــات كل بل ــاة أولوي ــع مراع ــف، م ــف والتخفي ــري التكي تداب
وينبغــي أيضــا النظــر يف احتياجــات البلــدان الناميــة وقيودهــا، 
وال ســيا احتياجــات البلــدان األكــرث هشاشــة. وفضــال عــن 
ــات  ــر املعلوم ــو أن توف ــة النم ــدان املتقدم ــي للبل ــك، ينبغ ذل
ــن  ــر ع ــة تقاري ــدان النامي ــتقدم البل ــة، وس ــوارد املقدم ــن امل ع
ــار  ــه. وســتؤخذ هــذه املعلومــات يف االعتب ــذي أحرزت التقــدم ال

ــة«. ــم العاملي ــة التقيي يف »عملي

ــر  ــاون يف تطوي ــز التع ــىل تعزي ــل ع ــدان أن تعم ــي للبل وينبغ
ونقــل التكنولوجيــا مــن أجــل تحســني القــدرة عــىل التكيــف مــع 
تغــري املنــاخ والحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري. 
وســوف يتطلــب هــذا تعزيــز التعــاون والبحــث والتطويــر 
وتســهيل الحصــول عــىل التكنولوجيــا )وال ســيا بالنســبة للــدول 
الناميــة( والتعجيــل باالبتــكار مــن أجــل الحصــول عــىل اســتجابة 
ــدان إىل  ــتحتاج البل ــاخ. وس ــري املن ــل لتغ ــة األج ــة وطويل فعال

ــة. وتحــدد  ــج البحــوث التعاوني ــز نُه ــة لتعزي تأمــني مــوارد مالي
هــذه املــادة آليــة تكنولوجيــة مــن اجــل تشــجيع وتيســري تعزيــز 

ــا ونقلهــا. ــر التكنولوجي تطوي

ــة،  ــدول النامي ــات ال ــدرة وإمكاني ــة ق ــزز االتفاقي ــي أن تع ينبغ
ــراءات  ــاذ إج ــل اتخ ــن أج ــة، م ــرث هشاش ــدول األك ــيا ال وال س
فعالــة يف مجــال املنــاخ. ولتحقيــق ذلــك، ينبغــي تســهيل التطــور 
التكنولوجــي والحصــول عــىل التمويــل املناخــي والجوانــب 
ذات الصلــة مــن التعليــم والتوعيــة العامــة. وينبغــي أن يكــون 
ــة  ــات ومراعي ــاملة للقطاع ــة تشــاركية وش ــدرات عملي ــاء الق بن
ــاون  ــدان أن تتع ــع البل ــي لجمي ــني الجنســني. وينبغ ــوارق ب للف
لتحســني قــدرة البلــدان الناميــة. وينبغــي ألي بلــد متقــدم النمــو 
أن تقــدم تقاريرهــا عندمــا يُقــدم الدعــم إىل البلــدان الناميــة من 
ــة أو متعــددة األطــراف. وينبغــي  ــة أو ثنائي خــالل نهــج إقليمي
للبلــد التــي تتلقــى الدعــم أن تقــدم تقريــرًا عــن املســاعدة التــي 

تتلقاهــا وعــن عمليتهــا لبنــاء القــدرات

التعليــم  تحســني  أجــل  مــن  البلــدان  تتعــاون  أن  ينبغــي 
عــىل  والحصــول  واملشــاركة  العامــة  والتوعيــة  والتدريــب 

املنــاخ. بتغــري  املتعلقــة  املعلومــات 

ــورة  ــم ص ــل تقدي ــن أج ــفافية م ــار الش ــادة إط ــذه امل ــع ه تض
واضحــة بشــأن التدابــري املتخــذة للتصــدي لتغــري املنــاخ وتعمــل 
عــىل توفــري املرونــة يف النظــر يف قــدرات البلــدان الناميــة. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، ســوف تتلقــى البلــدان الناميــة الدعــم لبنــاء 
ــر  ــادة التقاري ــذ الشــفافية. وتحــدد هــذه امل ــدرة عــىل تنفي الق
التــي ينبغــي أن تقدمهــا كل دولــة. ويســتعرض هــذه املعلومــات 
فريــق مــن الخــراء مســلطاً الضــوء عــىل النقــاط التي تحتــاج كل 
بلــد إىل تحســينها، ويكفــل يف الوقــت نفســه الشــفافية. ويُجــري 
تقييــم البلــدان املتقدمــة النمــو بالدعــم الــذي تقدمــه للبلــدان 

األخــرى.

ســتُجرى عمليــة التقييــم العامليــة بصــورة دوريــة لتحديــد 
التقــدم الجاعــي نحــو تحقيــق غــرض هــذه االتفاقيــة وأهدافها. 
وســيُنظر يف التخفيــف والتكيــف ووســائل التنفيــذ والدعــم 
ــات  ــل املعلوم ــاس أفض ــىل أس ــاف وع ــوء اإلنص ــد، يف ض املتول
العلميــة املتاحــة. ويقــوم التقييــم العاملــي أيضــاً بإبــالغ البلــدان 

ــا. ــن تحســني إجراءاته ــي ميك الت
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https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage-ld/warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-associated-with-climate-change-impacts-wim
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ــا.  ــة وإنفاذه ــذ االتفاقي ــري تنفي ــراء بتيس ــة خ ــتقوم لجن س
وســوف تتــويل لجنــة الخــراء اهتاًمــا لقــدرات البلــدان 

وظروفهــا.

إن مؤمتــر األطــراف يعــد االجتــاع املركــزي لصنــع القــرار يف 
البلــدان وســيكون مبثابــة الهيئــة العليــا للبلــدان التــي وقعــت 
عــىل االتفاقيــة. ويجــوز للبلــدان التــي متثــل األطــراف يف 
االتفــاق ولكــن ليــس يف االتفاقيــة أن تشــارك بصفــة مراقب يف 
اجتاعــات مؤمتــر األطــراف، وكذلــك البلــدان التــي انســحبت 
مــن االتفاقيــة. وميكــن أن تكــون كل مــن وكاالت األمــم 
املتحــدة أو دولهــا األعضــاء والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
مراقبــني. ويجــوز أيضــاً للمنظــات الوطنيــة أو الدوليــة 
ــاص يف  ــا اختص ــي لديه ــة الت ــري الحكومي ــة أو غ أو الحكومي
ــا  ــة برغبته ــغ األمان ــي تبل ــة والت املســائل املشــمولة باالتفاقي
ــاك معارضــة. ــا مل تكــن هن ــني، م ــوا مراقب ــل أن يكون يف التمثي

ــاق بوصفهــا أمانــة  وتنــص هــذه املــادة عــىل أمانــة االتف
االتفاقيــة، التــي ســتؤدي أي مهــام يســندها إليهــا مؤمتــر 

األطــراف.

وتنــص هاتــان املادتــان عــىل هيئتــني لدعــم االتفاقيــة وهــا: 
ــة  ــة والهيئ ــة والتكنولوجي ــورة العلمي ــة للمش ــة الفرعي الهيئ
ــر  ــا مؤمت ــي يحــدد وظائفه ــة؛ والت ــذ االتفاقي ــة لتنفي الفرعي
األطــراف. ويجــوز للبلــدان املراقبــة يف االتفاقيــة أن تشــارك يف 

مــداوالت الهيئــات الداعمــة.3

تتنــاول هــذه املــواد إجــراءات بــدء نفــاذ االتفاقيــة. وباإلضافة 
ــاق عــىل  ــواد االتف ــق م ــه يجــوز تطبي ــك، تشــري إىل أن إىل ذل

االتفاقيــة بإدخــال التغيــريات الالزمــة عــىل كل منهــا.

يكون لكل بلد صوت واحد يف االتفاقية.

يكــون األمــني العــام لألمــم املتحــدة هــو الهيئــة التــي تعقــد 
االتفاقيــة.

مــن  أي  اســتبعاد  إمكانيــة  دون  ككل،  االتفاقيــة  تنطبــق 
موادهــا.

يحــوز أن تنســحب البلــدان مــن االتفاقيــة بعــد ثالث ســنوات 
مــن دخولهــا حيــز النفــاذ؛ ويجــب تقديــم التنــازل إىل األمــني 
العــام لألمــم املتحــدة. والدولــة التــي تنســحب مــن االتفاقيــة 
ــام  ــد ع ــازل بع ــرسي التن ــاق. وي ــن االتف ــحب م ــوف تنس س

واحــد مــن اإلخطــار أو التاريــخ املشــار إليــه يف اإلخطــار.

تكــون االتفاقيــة متاحــة باللغــات اإلنجليزيــة واإلســبانية 
والروســية والصينيــة والفرنســية والعربيــة.
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كن ملهمًا!
تجارب مشاركة الشباب على المستوى الدولي 

 مجلس الشباب العربي المعني
)AYCCC(  بالتغير المناخي 

مجلــس الشــباب العــريب املعنــي بالتغــري املناخــي هــو مبــادرة مــن مركــز الشــباب 
التغــري املناخــي والبيئــة )MOCCAE(، ومكتــب  العــريب بالتعــاون مــع وزارة 
املبعــوث الخــاص لإلمــارات العربيــة املتحــدة املعنــي بالتغــري املناخــي، ورشكاء مــن 
القطــاع الخــاص تحــت مظلــة الجامعــة العربيــة. يهــدف املجلــس إىل تحقيــق قفــزة 
ــبايب  ــل الش ــم العم ــة، ودع ــا البيئي ــع القضاي ــريب م ــباب الع ــل الش ــة يف تفاع نوعي
ــدي  ــتدامة لتح ــرة ومس ــول مبتك ــر حل ــريب يف تطوي ــباب الع ــي، وإرشاك الش املناخ

ــري املناخــي. التغ

اإلجراء المتخذ:

ــابًا 	  ــر ش ــة ع ــل إىل خمس ــا يص ــني م ــس كل عام ــتضيف املجل يس
عربيًــا يعملــون عــىل حقائــب التغــري املناخــي يف القطاعــني الحكومــي 
والخــاص، أو ميتلكــون مشــاريع تتنــاول التحديــات ذات الصلــة 
بالتغــري املناخــي، مبــا يف ذلــك الطاقــة النظيفــة، وإدارة امليــاه واملــوارد 

ــون. ــات الكرب ــن انبعاث ــة، والحــد م الطبيعي

ــي تعمــل يف 	  ــركات واملشــاريع الناشــئة الت تشــجيع االســتثار يف ال
ــدان. املي

تقديم توصيات اسراتيجية لصانعي القرار يف العامل العريب.	 

التحديات:

عــدم وجــود منــوذج عــريب متكامــل للعمــل املناخــي مــن شــأنه أن 	 
ــة إىل الحــد مــن أســباب هــذا التغــري. يعــّزز الجهــود الرامي

ــع 	  ــريب م ــباب الع ــل الش ــزز تفاع ــة تع ــة إقليمي ــر منص ــدم تواف ع
القضايــا البيئيــة، وتســاهم يف خلــق قــادة الــرأي واملبتكريــن الشــباب 

ــي. ــل املناخ يف العم

المخرجات:

متثيــل الشــباب العــريب يف املنتديــات املحليــة والدوليــة، والتعبــري عــن 	 
آرائهــم ووجهــات نظرهــم.

إعــداد الشــباب العــريب باملهــارات الالزمــة للتوعيــة ومواكبــة التحديــات 	 
املناخية.

دعم البلدان العربية يف تحقيق أهداف عملها املتعلقة باملناخ.	 

ــع يف 	  ــح املجتم ــع رشائ ــة لجمي ــة للبيئ ــة صديق ــول فعال ــراح حل اق
القطاعــني العــام والخــاص.
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 المشاركة فيما قبل مؤتمر األطراف 26 
 في ميالنو كمندوبين شباب من لبنان

 )إلسي ميالن وحسين علي غندور(
مثـّـل كل مــن إلــي ميــالن وحســني عــيل غنــدور لبنــان كمندوبــني شــباب 
ــول  ــو يف أيل ــدة يف ميالن ــراف 26 املنعق ــر األط ــل مؤمت ــا قب ــة م يف جلس
2021. كانــت إيلــي ملتزمــة بالفعــل بحايــة البيئــة لكونهــا طالبــة 
ــالل  ــن خ ــرى، م ــور أخ ــني أم ــن ب ــة، م ــة الكيميائي ــتري يف الهندس ماجس
املشــاركة يف تأســيس املبــادرة الطالبيــة التــي هــي بعنــوان الهندســة 
ــع الشــباب  ــي يعمــل م ــاة. حســني ناشــط بيئ املســتدامة وأســلوب الحي
ــي  ــة الت ــة واملناخي ــا البيئي ــأن القضاي ــة بش ــات املحلي ــن واملجتمع اآلخري

ــان. ــر عــىل لبن تؤث

اإلجراء المتخذ

يف فعاليــة منظمــة شــباب مــن أجــل املنــاخ، متــت مناقشــة 	 
موضوعــات مختلفــة يف مجموعــات العمــل. شــاركت إلــي 
يف تيســري الوحــدة املعنيــة بالتدفقــات املاليــة مــن أجــل 

ــتدام. ــاش املس االنتع

شــارك حســني يف جمعيــة الوعــي املناخــي، التــي عملــت عــىل 	 
املســودة النهائيــة لبيــان شــباب مــن أجــل املنــاخ. كــا ألقــى 
ــو مــع عــرات  ــاخ املحــيل يف ميالن ــاء إرضاب املن ــا أثن خطابً

اآلالف مــن املربــني.

لقــد أتيحــت للمندوبــني الشــباب فرصــة طــرح األســئلة 	 
ــا وزراء  ــي قّدمه ــروض الت ــأن الع ــم بش ــن آرائه ــري ع والتعب

البلــدان بشــأن مســاهات أساســية محــددة وطنيًــا.

التحديات

الوصــول إىل 	  الصعــب  أثنــاء اإلعــداد للمؤمتــر، كان مــن 
ــدو  ــان ومســؤوليها مبــا أن التغــري املناخــي ال يب ســجالت لبن
ــة. ــال الحكوم ــدول أع ــة يف ج ــة متقدم ــل مكان ــه يحت بأن

ــل 	  ــا قب ــة م ــي أرادت أن تســتخدم فعالي ــي، الت ــت إيل وقال
مؤمتــر األطــراف 26 إلعــالم األشــخاص ذوي النفــوذ بالحالــة يف 
لبنــان وإعطــاء املــرأة أيًضــا صوتـًـا، »لقــد كان مبثابــة تحــٍد ال 
أن يتــم االســتاع إيل كمتحدثــة فقــط، بــل أن ينصتــوا إيل«.

ومــن التحديــات أيًضــا أن تــرز بلــدان الــرق األوســط وأن 	 
تشــارك بشــكل مثمــر يف الحوكمــة املناخيــة.

فعاليــة 	  خــالل  الرئيســية  التحديــات  أن  حســني  أوضــح 
ــود تعليــات  ــل يف وج ــراف 26 تتمث ــل مؤمتــر األط مــا قب
وتوجيهــات واضحــة بشــأن دوره يف املســاهمة يف نــص بيــان 
منظمــة شــباب مــن أجــل املنــاخ وعــدم متتعــه بحريــة كاملــة 

ــا أرادوا. ــص مه ــري الن ــرى يف تغي ــود األخ ــب الوف إىل جان

المخرجات

ــل 	  ــن أج ــباب م ــة ش ــا ملنظم ــباب بيانً ــو الش ــدر مندوب أص
ــة. ــا العربي ــات منه ــت لغ ــم إىل س ــاخ تُرج املن

أحيلت مطالبهم إىل مؤمتر األطراف 26.	 

ــل 	  ــا قب ــة م ــرى حســني أن أهــم نتيجــة ملشــاركته يف فعالي ي
مؤمتــر األطــراف 26 هــي التواصــل والتعــاون مــع الناشــطني 
الشــباب يف مجــال املنــاخ مــن جميــع أنحــاء العــامل والفرصــة 

ــادل األفــكار ووجهــات النظــر. لتب

 	 YOUNGO ــي إىل ــت إل ــخيص، انضم ــتوى الش ــىل املس ع

األمــم  اتفاقيــة  يف  للشــباب  الرســمية  )الدائــرة 
وعــادت  املنــاخ(  تغــري  بشــأن  اإلطاريــة  املتحــدة 
ــإرادة  ــىل وب ــات أع ــر وتطلع ــل أك ــي بأم ــا البحث إىل مختره

ــل. ــتقبل أفض ــل مس ــن أج ــاح م الكف
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