
COPأجلمنللعملدعوة مصرالشیخ،شرم،27
تم تطویر ھذه الدعوة للعمل مع أعضاء الشبكة العالمیة للحد من الكوارث من جمیع أنحاء العالم. نحن أكبر شبكة دولیة لمنظمات

المجتمع المدني التي تعمل مًعا لتعزیز مرونة المجتمعات األكثر عرضة لمخاطر الكوارث.

COP27فيرئیسیةمعنیةجھةوھيمصر،فيھذااألطرافمؤتمرمقریقعباریس.اتفاقمفاوضاتفيھامةخطوةھو
مفاوضات تغیر المناخ، مما یجعل األمر أكثر أھمیة أن ندافع عن األصوات المحلیة، والخبرة، والتوصیات من أعضائنا من جمیع

أجندةألطرالمدةمنتصفنقطةالمقبلة12الـاألشھرتمثل،ذلكعلىعالوةالمناخ.لمخاطرالمواجھةخطعلىوالعملالعالم،أنحاء
قبلمنباریساتفاقفيالمحرزالتقدمفيالتفكیرفيھامةخطوةھذاوالعشرینالسابعاألطرافمؤتمرویعدنطاقا،األوسع2030

المجتمع الدولي.

الخلفیة ووجھات النظر من أولئك الموجودین في خطوط المواجھة

خاللمنكبیرحدإلىوحدثتاإلنسان،صنعمنأزمةھوالمناختغیرأنGNDRالكوارثمنللحدالعالمیةالشبكةتدرك
اإلجراءات المتخذة في شمال العالم. یصف أعضاء الشبكة العالمیة للحد من الكوارث تغیر المناخ بأنھ دافع كبیر للمخاطر. قام أولئك
الذین یعیشون على خط المواجھة في مواجھة المخاطر بتوثیق، وإثبات، وإبراز التأثیر الكارثي لتغیر المناخ في جمیع أنحاء العالم

Viewsالمواجھةخطمنآراءالرئیسيمشروعناأوضحاألرضیة.الكرةجنوبفيمتناسبغیروبشكل from The
Frontline،الفیضانات،مثلالمتطرفةالمناخیةالظواھرفيمستمرةزیادةعنیبلغونالكوارثمنللحدالعالمیةالشبكةأعضاءأن

والجفاف، والعواصف، وأنماط الطقس المتغیرة، وموجات الحر، وحرائق الغابات، والتصحر، وتدھور التربة، والغابات.

إن اآلثار الثانویة للظواھر المناخیة المتطرفة مثل انعدام األمن الغذائي، والفقر، وزیادة التوتر، والصراع على الموارد الطبیعیة تظھر
،COVID-19لـالمستمرالتأثیرمعجنبإلىجنًباالمناخ،تغیریؤديالمناخ.لمخاطروالمترابطةالمتتالیةالطبیعةبوضوح

وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والصراع في أوكرانیا وفي بعض البلدان األفریقیة، إلى دفع أولئك الموجودین في خط المواجھة
للمخاطر إلى حاالت ضعف أعلى بشكل ملحوظ.

من الناحیة العملیة، ھذا یعني أن الحلول المناخیة یجب أن تأخذ في االعتبار نقاط الضعف التي تسبب فیھا تغیر المناخ وتأثیراتھا على
مجتمعات خطوط المواجھة. یكون ھذا ممكًنا عندما تجتمع الجھات الفاعلة في الحد من مخاطر الكوارث، وتغیر المناخ، والمجتمعات

المحلیة، وتخطط مًعا نحو حلول متكاملة.

الواعیةالخبرةجلبإلىنھدفھنا،.COP27مفاوضاتفيمحدًدادوًراGNDRالكوارثمنللحدالعالمیةالشبكةتلعب
CANالدولیةكانمنظمةفيزمالئناندعمنحن،ھذامعالمناخ.تغیرسیاقإلىالعالمأنحاءجمیعفيأعضائنامنبالمخاطر

Internationalفيتتمثلالمناقشاتفياإلستراتیجیةمساھمتنانرىھنا،المناخ.تغیربشأنالمدنيالمجتمعمطالبمناصرةفى



ربط مفاوضات تغیر المناخ بسیاسات وخطط الحد من المخاطر على جمیع المستویات، وأن نكون مقترحین في تحدید كیف یمكن
مفاوضات المناخ على علم بالمخاطر أویجب أن تكون.

مًعاالمدنیةالمجتمعاتعملویضمنبالمخاطر،الواعیةالتنمیةویعززالتوطین،GNDRمخاطرمنللحدالعالمیةالشبكةتدعم
لضمان اتخاذ القرار العالمي مدفوًعا بالمجتمع. بالنسبة لمؤتمر األطراف السابع والعشرین، فإن المجاالت الرئیسیة للتأثیر السیاسي
للشبكة العالمیة للملكیة الفكریة موجھة نحو المناقشات حول الخسائر واألضرار، والتمویل، والتكیف. نھدف أیًضا إلى دعم أھمیة

إشراك النساء والشباب في صنع القرار.

التوصیات

دعوة للعمل

تحقیقأردناإذااألولویةإعطاؤهیجبأنھیشعرونعمااألرضیةالكرةجنوبفياألعضاءGNDRسأل،2022عامبدایةفي
ھذهالسیاسةورقةتھدفللعمل.GNDRدعوةأعضائنامنالمتكررةالرئیسیةالتوصیاتشكلتثم.2030أعمالجدولأھداف

إلى وضع سیاق لدعوتنا إلى نقاط العمل على وجھ التحدید في سیاق تغیر المناخ. ھنا، نھدف إلى المساھمة في مفاوضات تغیر المناخ
من خالل جلب منظور جنساني واعي بالمخاطر لعملیة صنع القرار بشأن التكیف، والخسائر واألضرار. لذلك، ندعو الدول األعضاء

الدفاعإلىالمصلحةأصحابجمیعندعوكمابھم.الخاصةCOP27مفاوضاتفيالعملإلىللدعوةالتالیةالعشرالرسائلدعمإلى
بنشاط عن األدلة، وإدراج ھذه الرسائل في جمیع الوسائل المؤثرة المتعلقة بتغیر المناخ والمفاوضات، واإلجراءات المتعلقة

بالسیاسات.

استمع وتفاعل بفعالیة مع المجتمعات التي تعتبر في طلیعة مخاطر المناخ.1

من الضروري أن یتم إشراك أولئك الذین یعیشون في خطوط المواجھة للمخاطر، على المستوى المحلي، بشكل ھادف في عملیة صنع
القرار بشأن التكیف مع تغیر المناخ، والخسائر واألضرار على جمیع المستویات. ھنا، تعد الخبرة المحلیة واألدلة والمعرفة ضروریة
للسیاسات واإلجراءات الواعیة بالمخاطر. لذلك ینبغي على الوفد الوطني دمج أعمال الجھات الفاعلة المحلیة وآرائھم / أصواتھم من
خالل تسھیل مشاركتھم في مناقشات المناخ. سیكون ھذا أیًضا بمثابة نقطة دخول إلدماج أنظمة المعرفة المحلیة واألصلیة في النقاش

حول المناخ العالمي.

استثمر على المستوى المحلي.2

یجب توجیھ تمویل التكیف والخسارة واألضرار من خالل الھیاكل والسیاسات الوطنیة القائمة مثل سیاسات إدارة مخاطر الكوارث
ھذهحولوالخاصالعامالتمویلتوجیھیجبذلك،ومع).NDC(وطنیاًالمحددةوالمساھمةالوطنیةالتكیفوخططالوطنیة،

التشریعات إلى المستوى المحلي. یجب أن تكون عملیة صنع القرار حول كیفیة إنفاق ھذا التمویل مدفوعة من المستوى المحلي، وأن
تسترشد بالمعرفة والخبرة المحلیة من أولئك الموجودین في خطوط المواجھة لمخاطر المناخ.  یجب أن تدمج ھذه األموال بشكل

واضح كالً من االحتیاجات اإلنسانیة وإدارة مخاطر الكوارث.



تمكین المجتمع المدني لتعزیز اإلجراءات المناخیة الفعالة على أرض الواقع.3

تلعب منظمات المجتمع المدني دوًرا مھًما في التنسیق الفعال لإلجراءات المتعلقة بالتكیف والخسارة واألضرار. یجب إشراك المجتمع
المدني بشكل ھادف في المفاوضات وصنع القرار والتنفیذ على جمیع المستویات والعمل مًعا لتنسیق السیاسات واإلجراءات الفعالة

الواعیة بالمخاطر. یجب أن تستفید منظمات المجتمع المدني من الدعم المالي لتمكین المجتمعات المحلیة في عملیة تحویل السلطة وبناء
القدرات.  عالوة على ذلك، یجب أن تعمل اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ والبلد (البلدان) المضیفة مًعا لتھیئة

الظروف المواتیة والملموسة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى، وال سیما من البلدان النامیة.

خلق مساحة للقیادات النسائیة للمشاركة بشكل ھادف في صنع القرار بشأن تغیر المناخ على جمیع المستویات.4

تدرك الشبكة العالمیة للحد من الكوارث أن النساء غالًبا ما یواجھن أسوأ اآلثار السلبیة المتتالیة لتغیر المناخ. ومع ذلك، تتمتع النساء
أیًضا بالمعرفة والقدرات المحلیة الالزمة للتكیف بشكل فعال مع مخاطر تغیر المناخ. یجب أن تشارك النساء بشكل ھادف في صنع

على جمیع المستویات.المناخیةإجراءات تغیر المناخ والدعوة إلى العدالةالقرار بشأن

تعزیز الحد من مخاطر المناخ والتكیف في الدول المتضررة من النزاعات.5

من الواضح أن أعضاء الشبكة العالمیة للحد من الكوارث یفیدون بأن الضغط المتزاید على الموارد الطبیعیة یؤدي إلى تفاقم التوتر
والصراع في الدول الھشة. غالًبا ما یتم التغاضي عن حوكمة الحد من المخاطر وعدم منحھا األولویة في الدول الھشة والمتأثرة

بالصراع. لذلك، یجب على المجتمع العالمي العمل مًعا لتعزیز الحوكمة الواعیة بالمخاطر المناخیة في الدول الھشة كعنصر حاسم
لبناء السالم واالستقرار.

إشراك الشباب بشكل ھادف في اتخاذ قرارات الخسائر واألضرار والتكیف.6

یمتلك الشباب المعرفة، والمھارات، واالبتكار المطلوبین لمعالجة أزمة المناخ بشكل ھادف، وتعزیز جھود التكیف وترجمة مفاوضات
الخسائر واألضرار إلى إجراءات عملیة. ھم األكثر تعرضا للمخاطر ومستقبلھم مھدد بشدة باألحداث المناخیة الخطرة. من الضروري

أن تعمل الدول األعضاء مع الشباب وإشراك الشباب في صنع القرار على جمیع المستویات.

المناخمخاطرمنالحدلتعزیزالتعلمھذاتطبیقالوباء.أظھرهالذيالمخاطرإدارةفيوالضعفCOVID19منالتعلم.7
والحوكمة

بتطبیقوقماإلخفاقاتھذهمنالتعلمفياستثمرالعالم.أنحاءجمیعفيالمخاطرإدارةفيالضعفنقاطCOVID19جائحةحدد
الدروس المستفادة على أزمة المناخ لضمان تحقیق تقدم مستدام وھادف في التكیف وإجراءات الخسائر واألضرار.  یجب أن یقوم ھذا

تغیریكونأنیمكن،COVID-19منأكثرالمناخیة.اإلجراءاتجمیعفيالمعاصرةوالعلوماألصلیةالمعرفةومزجبتعمیمالتعلم
المناخ ضاًرا أیًضا ویتحدى أي نظام قائم. یمكن تجنب ھذا.

تعزیز اإلدماج في جمیع مستویات صنع القرار بشأن تغیر المناخ.8



یعد التكامل الھادف عبر جمیع مستویات صنع القرار بشأن تغیر المناخ، بما في ذلك األقل وضوًحا واألقل سماًعا واألكثر ضعًفا، أمًرا
ضرورًیا لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في معالجة أزمة المناخ. یجب أن تنظر جمیع المجتمعات في الحلول المناخیة ویجب أن

تكون مستنیرة من قبل أي رأس مال اجتماعي. لذلك، من المھم توسیع النقاش حول المناخ لیشمل جمیع المجتمعات بما في ذلك النساء،
والشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وما إلى ذلك.

والخسائرالمناخ،معوالتكیفالكوارث،مخاطرمنالحدفياألراضياستخدامتخطیطفيبفعالیةتشاركأنللبلدانینبغي.9
واألضرار.

ال یقتصر التعامل مع تغیر المناخ على إدارة انبعاثات غازات االحتباس الحراري فحسب، بل یشمل أیًضا تقلیل المخاطر الناجمة عن
المخاطر الطبیعیة من خالل التخفیف والتكیف، وخطة استخدام األراضي جیدة التنظیم والمفصلة جیًدا. یلعب تخطیط استخدام

األراضي دوًرا رئیسًیا في الحد من المخاطر المجتمعیة الحالیة والمستقبلیة المرتبطة بتغیر المناخ، وال سیما من خالل تعزیز الوقایة
والتأھب و / أو تسھیل االستجابة والتعافي في المجتمع. إن اإلدارة الرشیدة للبیئة ومواردھا، والتنمیة المرنة والمتجاوبة ستقلل من

مخاطر المناخ.

علىالقائموالتكیف)،NBI(الطبیعةعلىالقائمةالتحتیةوالبنیة)،NBS(الطبیعةعلىالقائمةالحلولوتنفیذإنشاء.10
).EBA(البیئيالنظام

والتيواستعادتھا،مستدامبشكلوإدارتھاالطبیعیة،اإلیكولوجیةالنظملحمایةإجراءاتھيNBSالطبیعةعلىالقائمةالحلول
تتصدى للتحدیات المجتمعیة مثل تغیر المناخ، وصحة اإلنسان، واألمن الغذائي والمائي، والحد من مخاطر الكوارث بشكل فعال وقابل

للتكیف، مع توفیر مزایا رفاھیة اإلنسان والتنوع البیولوجي في نفس الوقت.

یمكن للحلول القائمة على الطبیعة مثل األسطح الخضراء وحدائق األمطار، أواألراضي الرطبة المبنیة أن تقلل من أضرار الجریان
السطحي عن طریق امتصاص میاه األمطار، وتقلیل مخاطر الفیضانات، وحمایة النظم البیئیة للمیاه العذبة. یمكن أن تساھم  للحلول

فيوالمساھمةالمیاه،إدارةوتحسینالصمود،علىقادرةمدنوبناءالكوارث،مخاطرمنالحدفيNBS/NBIالطبیعةعلىالقائمة
األمن الغذائي على المدى الطویل.
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