دعوة للعمل من أجل  ،COP 27شرم الشيخ ،مصر
تم تطوير هذه الدعوة للعمل مع أعضاء الشبكة العالمية للحد من الكوارث من جميع أنحاء العالم .نحن أكبر شبكة دولية لمنظمات
المجتمع المدني التي تعمل معًا لتعزيز مرونة المجتمعات األكثر عرضة لمخاطر الكوارث.
 COP27هو خطوة هامة في مفاوضات اتفاق باريس .يقع مقر مؤتمر األطراف هذا في مصر ،وهي جهة معنية رئيسية في
مفاوضات تغير المناخ ،مما يجعل األمر أكثر أهمية أن ندافع عن األصوات المحلية ،والخبرة ،والتوصيات من أعضائنا من جميع
أنحاء العالم ،والعمل على خط المواجهة لمخاطر المناخ .عالوة على ذلك  ،تمثل األشهر الـ  12المقبلة نقطة منتصف المدة ألطر أجندة
 2030األوسع نطاقا ،ويعد مؤتمر األطراف السابع والعشرين هذا خطوة هامة في التفكير في التقدم المحرز في اتفاق باريس من قبل
المجتمع الدولي.
الخلفية ووجهات النظر من أولئك الموجودين في خطوط المواجهة
تدرك الشبكة العالمية للحد من الكوارث  GNDRأن تغير المناخ هو أزمة من صنع اإلنسان ،وحدثت إلى حد كبير من خالل
اإلجراءات المتخذة في شمال العالم .يصف أعضاء الشبكة العالمية للحد من الكوارث تغير المناخ بأنه دافع كبير للمخاطر .قام أولئك
الذين يعيشون على خط المواجهة في مواجهة المخاطر بتوثيق ،وإثبات ،وإبراز التأثير الكارثي لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم
وبشكل غير متناسب في جنوب الكرة األرضية .أوضح مشروعنا الرئيسي آراء من خط المواجهة Views from The
 ،Frontlineأن أعضاء الشبكة العالمية للحد من الكوارث يبلغون عن زيادة مستمرة في الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات،
والجفاف ،والعواصف ،وأنماط الطقس المتغيرة ،وموجات الحر ،وحرائق الغابات ،والتصحر ،وتدهور التربة ،والغابات.
إن اآلثار الثانوية للظواهر المناخية المتطرفة مثل انعدام األمن الغذائي ،والفقر ،وزيادة التوتر ،والصراع على الموارد الطبيعية تظهر
بوضوح الطبيعة المتتالية والمترابطة لمخاطر المناخ .يؤدي تغير المناخ ،جنبًا إلى جنب مع التأثير المستمر لـ ،COVID-19
وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ،والصراع في أوكرانيا وفي بعض البلدان األفريقية ،إلى دفع أولئك الموجودين في خط المواجهة
للمخاطر إلى حاالت ضعف أعلى بشكل ملحوظ.
من الناحية العملية ،هذا يعني أن الحلول المناخية يجب أن تأخذ في االعتبار نقاط الضعف التي تسبب فيها تغير المناخ وتأثيراتها على
مجتمعات خطوط المواجهة .يكون هذا ممك ًنا عندما تجتمع الجهات الفاعلة في الحد من مخاطر الكوارث ،وتغير المناخ ،والمجتمعات
المحلية ،وتخطط معًا نحو حلول متكاملة.
تلعب الشبكة العالمية للحد من الكوارث  GNDRدورً ا محد ًدا في مفاوضات  .COP27هنا ،نهدف إلى جلب الخبرة الواعية
بالمخاطر من أعضائنا في جميع أنحاء العالم إلى سياق تغير المناخ .مع هذا  ،نحن ندعم زمالئنا في منظمة كان الدولية CAN
 Internationalفى مناصرة مطالب المجتمع المدني بشأن تغير المناخ .هنا ،نرى مساهمتنا اإلستراتيجية في المناقشات تتمثل في

ربط مفاوضات تغير المناخ بسياسات وخطط الحد من المخاطر على جميع المستويات ،وأن نكون مقترحين في تحديد كيف يمكن
مفاوضات المناخ على علم بالمخاطر أويجب أن تكون.
تدعم الشبكة العالمية للحد من مخاطر  GNDRالتوطين ،ويعزز التنمية الواعية بالمخاطر ،ويضمن عمل المجتمعات المدنية معًا
لضمان اتخاذ القرار العالمي مدفوعًا بالمجتمع .بالنسبة لمؤتمر األطراف السابع والعشرين ،فإن المجاالت الرئيسية للتأثير السياسي
للشبكة العالمية للملكية الفكرية موجهة نحو المناقشات حول الخسائر واألضرار ،والتمويل ،والتكيف .نهدف أيضًا إلى دعم أهمية
إشراك النساء والشباب في صنع القرار.
التوصيات

دعوة للعمل
في بداية عام  ،2022سأل  GNDRاألعضاء في جنوب الكرة األرضية عما يشعرون أنه يجب إعطاؤه األولوية إذا أردنا تحقيق
أهداف جدول أعمال  .2030ثم شكلت التوصيات الرئيسية المتكررة من أعضائنا دعوة  GNDRللعمل .تهدف ورقة السياسة هذه
إلى وضع سياق لدعوتنا إلى نقاط العمل على وجه التحديد في سياق تغير المناخ .هنا ،نهدف إلى المساهمة في مفاوضات تغير المناخ
من خالل جلب منظور جنساني واعي بالمخاطر لعملية صنع القرار بشأن التكيف ،والخسائر واألضرار .لذلك ،ندعو الدول األعضاء
إلى دعم الرسائل العشر التالية للدعوة إلى العمل في مفاوضات  COP27الخاصة بهم .كما ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى الدفاع
بنشاط عن األدلة ،وإدراج هذه الرسائل في جميع الوسائل المؤثرة المتعلقة بتغير المناخ والمفاوضات ،واإلجراءات المتعلقة
بالسياسات.
 .1استمع وتفاعل بفعالية مع المجتمعات التي تعتبر في طليعة مخاطر المناخ
من الضروري أن يتم إشراك أولئك الذين يعيشون في خطوط المواجهة للمخاطر ،على المستوى المحلي ،بشكل هادف في عملية صنع
القرار بشأن التكيف مع تغير المناخ ،والخسائر واألضرار على جميع المستويات .هنا ،تعد الخبرة المحلية واألدلة والمعرفة ضرورية
للسياسات واإلجراءات الواعية بالمخاطر .لذلك ينبغي على الوفد الوطني دمج أعمال الجهات الفاعلة المحلية وآرائهم  /أصواتهم من
خالل تسهيل مشاركتهم في مناقشات المناخ .سيكون هذا أيضًا بمثابة نقطة دخول إلدماج أنظمة المعرفة المحلية واألصلية في النقاش
حول المناخ العالمي.
 .2استثمر على المستوى المحلي
يجب توجيه تمويل التكيف والخسارة واألضرار من خالل الهياكل والسياسات الوطنية القائمة مثل سياسات إدارة مخاطر الكوارث
الوطنية ،وخطط التكيف الوطنية والمساهمة المحددة وطنيا ً ( .)NDCومع ذلك ،يجب توجيه التمويل العام والخاص حول هذه
التشريعات إلى المستوى المحلي .يجب أن تكون عملية صنع القرار حول كيفية إنفاق هذا التمويل مدفوعة من المستوى المحلي ،وأن
تسترشد بالمعرفة والخبرة المحلية من أولئك الموجودين في خطوط المواجهة لمخاطر المناخ .يجب أن تدمج هذه األموال بشكل
واضح كالً من االحتياجات اإلنسانية وإدارة مخاطر الكوارث.

 .3تمكين المجتمع المدني لتعزيز اإلجراءات المناخية الفعالة على أرض الواقع
تلعب منظمات المجتمع المدني دورً ا مهمًا في التنسيق الفعال لإلجراءات المتعلقة بالتكيف والخسارة واألضرار .يجب إشراك المجتمع
المدني بشكل هادف في المفاوضات وصنع القرار والتنفيذ على جميع المستويات والعمل معًا لتنسيق السياسات واإلجراءات الفعالة
الواعية بالمخاطر .يجب أن تستفيد منظمات المجتمع المدني من الدعم المالي لتمكين المجتمعات المحلية في عملية تحويل السلطة وبناء
القدرات .عالوة على ذلك ،يجب أن تعمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والبلد (البلدان) المضيفة معًا لتهيئة
الظروف المواتية والملموسة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى ،وال سيما من البلدان النامية.
 .4خلق مساحة للقيادات النسائية للمشاركة بشكل هادف في صنع القرار بشأن تغير المناخ على جميع المستويات
تدرك الشبكة العالمية للحد من الكوارث أن النساء غالبًا ما يواجهن أسوأ اآلثار السلبية المتتالية لتغير المناخ .ومع ذلك ،تتمتع النساء
أيضًا بالمعرفة والقدرات المحلية الالزمة للتكيف بشكل فعال مع مخاطر تغير المناخ .يجب أن تشارك النساء بشكل هادف في صنع
القرار بشأن إجراءات تغير المناخ والدعوة إلى العدالة المناخية على جميع المستويات.
 .5تعزيز الحد من مخاطر المناخ والتكيف في الدول المتضررة من النزاعات
من الواضح أن أعضاء الشبكة العالمية للحد من الكوارث يفيدون بأن الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية يؤدي إلى تفاقم التوتر
والصراع في الدول الهشة .غالبًا ما يتم التغاضي عن حوكمة الحد من المخاطر وعدم منحها األولوية في الدول الهشة والمتأثرة
بالصراع .لذلك ،يجب على المجتمع العالمي العمل معًا لتعزيز الحوكمة الواعية بالمخاطر المناخية في الدول الهشة كعنصر حاسم
لبناء السالم واالستقرار.
 .6إشراك الشباب بشكل هادف في اتخاذ قرارات الخسائر واألضرار والتكيف
يمتلك الشباب المعرفة ،والمهارات ،واالبتكار المطلوبين لمعالجة أزمة المناخ بشكل هادف ،وتعزيز جهود التكيف وترجمة مفاوضات
الخسائر واألضرار إلى إجراءات عملية .هم األكثر تعرضا للمخاطر ومستقبلهم مهدد بشدة باألحداث المناخية الخطرة .من الضروري
أن تعمل الدول األعضاء مع الشباب وإشراك الشباب في صنع القرار على جميع المستويات.
 .7التعلم من  COVID19والضعف في إدارة المخاطر الذي أظهره الوباء .تطبيق هذا التعلم لتعزيز الحد من مخاطر المناخ
والحوكمة
حدد جائحة  COVID19نقاط الضعف في إدارة المخاطر في جميع أنحاء العالم .استثمر في التعلم من هذه اإلخفاقات وقم بتطبيق
الدروس المستفادة على أزمة المناخ لضمان تحقيق تقدم مستدام وهادف في التكيف وإجراءات الخسائر واألضرار .يجب أن يقوم هذا
التعلم بتعميم ومزج المعرفة األصلية والعلوم المعاصرة في جميع اإلجراءات المناخية .أكثر من  ،COVID-19يمكن أن يكون تغير
المناخ ضارً ا أيضًا ويتحدى أي نظام قائم .يمكن تجنب هذا.
 .8تعزيز اإلدماج في جميع مستويات صنع القرار بشأن تغير المناخ

يعد التكامل الهادف عبر جميع مستويات صنع القرار بشأن تغير المناخ ،بما في ذلك األقل وضوحً ا واألقل سماعًا واألكثر ضع ًفا ،أمرً ا
ضروريًا لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في معالجة أزمة المناخ .يجب أن تنظر جميع المجتمعات في الحلول المناخية ويجب أن
تكون مستنيرة من قبل أي رأس مال اجتماعي .لذلك ،من المهم توسيع النقاش حول المناخ ليشمل جميع المجتمعات بما في ذلك النساء،
والشباب ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وما إلى ذلك.
 .9ينبغي للبلدان أن تشارك بفعالية في تخطيط استخدام األراضي في الحد من مخاطر الكوارث ،والتكيف مع المناخ ،والخسائر
واألضرار.
ال يقتصر التعامل مع تغير المناخ على إدارة انبعاثات غازات االحتباس الحراري فحسب ،بل يشمل أيضًا تقليل المخاطر الناجمة عن
المخاطر الطبيعية من خالل التخفيف والتكيف ،وخطة استخدام األراضي جيدة التنظيم والمفصلة جي ًدا .يلعب تخطيط استخدام
األراضي دورً ا رئيسيًا في الحد من المخاطر المجتمعية الحالية والمستقبلية المرتبطة بتغير المناخ ،وال سيما من خالل تعزيز الوقاية
والتأهب و  /أو تسهيل االستجابة والتعافي في المجتمع .إن اإلدارة الرشيدة للبيئة ومواردها ،والتنمية المرنة والمتجاوبة ستقلل من
مخاطر المناخ.
 .10إنشاء وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة ( ،)NBSوالبنية التحتية القائمة على الطبيعة ( ،)NBIوالتكيف القائم على
النظام البيئي (.)EBA
الحلول القائمة على الطبيعة  NBSهي إجراءات لحماية النظم اإليكولوجية الطبيعية ،وإدارتها بشكل مستدام واستعادتها ،والتي
تتصدى للتحديات المجتمعية مثل تغير المناخ ،وصحة اإلنسان ،واألمن الغذائي والمائي ،والحد من مخاطر الكوارث بشكل فعال وقابل
للتكيف ،مع توفير مزايا رفاهية اإلنسان والتنوع البيولوجي في نفس الوقت.
يمكن للحلول القائمة على الطبيعة مثل األسطح الخضراء وحدائق األمطار ،أواألراضي الرطبة المبنية أن تقلل من أضرار الجريان
السطحي عن طريق امتصاص مياه األمطار ،وتقليل مخاطر الفيضانات ،وحماية النظم البيئية للمياه العذبة .يمكن أن تساهم للحلول
القائمة على الطبيعة  NBS/NBIفي الحد من مخاطر الكوارث ،وبناء مدن قادرة على الصمود ،وتحسين إدارة المياه ،والمساهمة في
األمن الغذائي على المدى الطويل.
لمزيد من المعلومات حول دعوة العمل هذه أوعمل الشبكة العالمية للحد من الكوارث  ،GNDRيرجى زيارة موقعنا على الويب على
 www.gndr.orgأوإرسال بريد إلكتروني إلى قائد المناخ لدينا :أديسو كوسيفي على العنوانadessou.kossivi@gndr.org :
أومسؤول السياسة لدينا :بيكي ميرفي فيrebecca.murphy@gndr.org :

