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االسكتلندیةالحكومةمنمقدمة
ُیعد تغیر المناخ وخسائر وأضرار الطبیعة من أعظم التھدیدات طویلة المدى التي تواجھ شعوبنا وكوكبنا وأصبحنا نشھد بالفعل ھذا التأثیر الھدام

مھمةوفرصةباریساتفاقتنفیذفيوحاسمًةفارقًةعالمًة"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرُیعدكماالعالم.أنحاءجمیعفي
لضمان تقدیم إجراءات مستمرة نحو مستقبل یتسم بالمرونة وتحقیق ھدف صافي االنبعاثات الصفري من أجل حمایة الفئات األكثر تعرًضا
للمخاطر، بصرف النظر عن المكان الذي یعیشون فیھ، وتكیفھم بصورة عادلة مع التغیرات القادمة مع ضمان عدم تخلف أي شخص عن

الركب.

وبغیة تحقیق ھذا الھدف، یتعین علینا جمیًعا في غالسكو االستماع بعنایة، والمشاركة وبناء فھمنا عن وجھات نظر أولئك الذین یعانون من آثار
تغیر المناخ بشكل مباشر وخاصًة البلدان واألشخاص الذین یواجھون أسوأ اآلثار والذین لم یساھموا سوى بأقل قدر ممكن في حالة الطوارئ
المناخیة التي نشھدھا. ومن خالل "صندوق العدالة المناخیة" األول في العالم، أظھرت الحكومة اإلسكتلندیة تضامننا مع الشعوب األكثر تأثًرا

بتغیر المناخ في بلدان الجنوب العالمي وسنواصل مناصرتھم في قضیتھم ودعمھم في توصیل أصواتھم ووجھات نظرھم في مؤتمر األمم
غالسكو.في"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدة

ولھذا السبب، عقدت الحكومة اإلسكتلندیة، بالتعاون مع المجتمع المدني اإلسكتلندي، سلسلة من المشاركات االفتراضیة حیث ناقش أصحاب
المصلحة المطلعون من بلدان الجنوب العالمي، إلى جانب المنظمات اإلسكتلندیة والدولیة وتطرقوا إلى التوقعات واألولویات الرئیسیة لمؤتمر

غالسكو".فيالمناخيالتغیر"حواراتاسمعلیھاوأُطلقتلیھ.التيوالمراحل"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمم



ومن ھنا، ُیسعدني أن أشارك ھذا البیان القصیر، الذي یوضح بالتفصیل توصیات "حوارات التغیر المناخي في غالسكو" كمساھمة ضمن
مسؤولیتنا المشتركة في التعلم واالستماع والمشاركة في القضایا التي یراھا زمالؤنا من بلدان الجنوب العالمي مفتاًحا لنجاح مؤتمر األمم

".26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدة

ویتمثل ھدفنا في أن تعمل التوصیات في كل مجال من ھذه المجاالت الحیویة األربعة، على إعالم اآلخرین وتشكیل أوجھ مناقشاتھم في مؤتمر
الطموحأوجھعلى"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرفياالتفاقدعمذلك،سبیلوفي"،26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمم

والشمول وأھمیة العمل العالمي المطلوب على نحو عاجل.

میري ماكاالن (عضو البرلمان اإلسكتلندي)

وزیرة البیئة وإصالح األراضي

حوارات التغیر المناخي غالسكو
والمجتمع المدنيالحكومة اإلسكتلندیةكانت حوارات التغیر المناخي في غالسكو عبارة عن أربع جلسات عبر اإلنترنت شاركت في استضافتھا

اإلسكتلندي. وركزت كل جلسة على موضوع معین:
2021سبتمبر6األصوات:إیصالووالمشاركةالوصول
2021سبتمبر7والمرونة:المناخمعالتكّیف
2021سبتمبر8واألضرار:الخسائر
2021سبتمبر9العادل:االنتقال

وقد تم وضع ھذه المحاور األربعة بالتعاون بین تحالف "أوقفوا فوضى المناخ في إسكتلندا" والحكومة اإلسكتلندیة. وقد تم إعالمھم من خالل فھم
واضحةفرصةتتضمنالتيالمجاالتتحدیدتمكما"،26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرقبلالعالميالجنوببلدانأولویات

للتعاون والحوار والتعلم المشترك بین الجھات الفاعلة اإلسكتلندیة والشركاء الدولیین.

وُصممت حوارات التغیر المناخي في غالسكو لضمان مشاركة أصحاب المصلحة الرئیسیین في بلدان الجنوب العالمي والتعلّم منھم بشأن تغیر
تتأثرالعالميالجنوببلدانأنبحقیقةاعتراًفاُیشكلبماالحواراتاستضافةتمت".26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرقبلالمناخ

بشكل غیر متناسب باآلثار السلبیة لتغیر المناخ، وأنھ من أجل عقد قمة ناجحة، یصبح من الضروري دعم ورفع مستوى تمثیل شعوب الجنوب
العالمي.

كلفي"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرلمفاوضاتقّیمةمدخالتتقدیمإلىویھدفالحوارات،ھذهنتائجالبیانھذاویلخص
مجال من المجاالت األربعة. وفیما یلي بیان بالمعلومات التفصیلیة عن العملیة المتبعة وكیف تم التوصل إلى ھذه النتائج.

تم التخطیط لحوارات التغیر المناخي في غالسكو بمعرفة فریق عمل مكون من ممثلین لمنظمات المجتمع المدني في بلدان الجنوب العالمي
للحكومةالتابع"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرفریقعنوممثلینإسكتلندافيالمناخ"فوضى"أوقفواتحالفمنوأعضاء

تخطیطوتموالعملیات.المحتوىبشأنقراراتالتخاذمراتأربعالعملفریقاجتمع،2021أغسطسإلىمایومنالمدةوخاللاإلسكتلندیة.
كل جلسة من الجلسات األربع بمعرفة اثنین من المنسقین - أحدھما من بلدان الجنوب العالمي واآلخر من منظمة المجتمع المدني اإلسكتلندیة -

واللذان تعاونا في استقدام المتحدثین ذوي الصلة وتحدید الخیارات بشأن المسائل الرئیسیة.

وقد حضر حوارات التغیر المناخي في غالسكو خبراء مناخیون بارزون في كل موضوع من الموضوعات ذات الصلة. وشّكل خبراء من بلدان
الجنوب العالمي غالبیة المتحدثین والمنسقین، مع دعوة بعض الخبراء من بلدان الشمال العالمي للحوار معھم خالل كل جلسة. وتم تجمیع قائمة
المدعوین لكل جلسة، كما تم توزیع الدعوات من خالل عدد محدود من الشبكات مع التركیز على ضمان مشاركة بلدان الجنوب العالمي. وتعتبر

االستنتاجات التي تم التوصل إلیھا في ھذه الوثیقة ھي نتاج ھذه الحوارات، على الرغم من أن وجھات نظر واقتراحات المشاركین من بلدان
الجنوب العالمي حظیت بالرعایة أثناء وضع اللمسات األخیرة على المخرجات.

اُتبعت العملیة التالیة بغیة استخالص الرسائل والمواضیع الرئیسیة من الجلسات، وللتحقق من االستنتاجات:
تمت مراجعة تسجیالت الفیدیو للحوارات، بما في ذلك قاعات الجلسات العامة والجلسات الفرعیة، وتم تدوین الموضوعات●

والتوصیات الرئیسیة؛
تمت مراجعة مواد العروض التقدیمیة للمتحدثین ومحتوى غرفة المحادثات ومحتوى اللوحة الرقمیة واستخدامھا للتركیز على●

الرسائل؛
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تمت مراجعة اإلسھامات المقدمة من خالل النماذج عبر اإلنترنت والتي تم توزیعھا على المسجلین في الحوار للسماح بظھور المزید●
من الرسائل؛

تمت صیاغة تقاریر األحداث مع نظرة عامة على المواد والمحتوى، فضًال عن الرسائل الرئیسیة للبیان، كما تم تعمیمھا على●
المتحدثین للحصول على مالحظاتھم األولیة؛

تمت مشاركة المسودات المنقحة لتقاریر األحداث مع كل من سجل في الحوار للحصول على التعلیقات والمالحظات؛●
تم تسلیم تقاریر األحداث المكتملة مع الرسائل الرئیسیة للبیان إلى فریق عمل حوارات التغیر المناخي في غالسكو للتحقق من●

.stopclimatechaos.scot/policyالتاليالرابطعبرمتاحةالتقاریرصحتھا.

الرسائل الرئیسیة من حوارات التغیر المناخي في غالسكو
الوصول والمشاركة وإیصال األصوات.1

یتعین أن تستفید اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن التغیر المناخي وتتعلم من تأثیر جائحة فیروس كورونا المستجد على المفاوضات حول●
مشاركة بلدان الجنوب العالمي وأن تضع خطة عمل لمعالجة قضایا الوصول والمشاركة. وینبغي أن تھدف خطة العمل ھذه إلى خلق مجال

متكافئ بین األطراف، كما ینبغي تعزیز الدعم المالي لضمان مشاركة بلدان الجنوب العالمي. ویتعین أن تشارك اتفاقیة األمم المتحدة
اإلطاریة بشأن التغیر المناخي في مشاورات واسعة لوضع خطة العمل ھذه، وضمان تمویل عملیة تنفیذھا من جانب الدول المتقدمة.

یتعین بذل جھود خاصة لضمان وصول الشباب إلى مفاوضات اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. وینبغي استكشاف سبل●
جدیدة لضمان تعزیز مشاركة الشباب، بما في ذلك التشجیع على تواجد مفوضین من الشباب في وفود البلدان، وینبغي كذلك أن تستثمر

اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في وضع مخططات إضافیة لتمكین ھذه المشاركة، وخاصًة مشاركة بلدان الجنوب
العالمي.

یلزم إجراء تقییم لكیفیة االستماع آلراء المجموعات األكثر تأثًرا بتغیر المناخ في المفاوضات، بما في ذلك النساء والفتیات والشباب●
والمجتمع المدني واألشخاص من الدول الجزریة الصغیرة النامیة واألشخاص ذوي الھمم والسكان األصلیین والمجتمعات المتواجدة على

الخطوط األمامیة لتأثیرات المناخ. كما یتعین اتخاذ خطوات لتحسین الوصول من خالل حلول تكنولوجیة جدیدة لتمكین اإلسھامات
المباشرة في المفاوضات ویجب أن تعكس ھذه اإلسھامات قرارات مؤتمر األطراف.

منوفودوصوللضمانممكنجھدكلالمعنیةالجھاتمنوغیرھا"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمررئاسةتبذلأنیجب●
الجھدھذایتضمنأنویتعینالعالمي.الجنوببلدانمنوخاصًة-"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرإلىاألطرافجمیع

ویشتمل على عنصر تعزیز نشر اللقاحات، وترتیبات الحجر الصحي في الفنادق، وإضافة اإلمكانیات الخاصة بمعالجة التأشیرات، وكذلك
إنشاء ‒ محاور عالمیة، لتكن بمثابة محاور احتیاطیة، لتمكین الوصول االفتراضي إذا تعذر سفر الوفود.

اقرأ التقریر الكامل حول الوصول والمشاركة وإیصال األصوات >

التكّیف مع المناخ
التقسیمھدفعلىبناًءأمریكيدوالرملیار100بمبلغالمناخيالتمویلبخصوصالسنويبوعدھاتفيأنالمتقدمةالبلدانعلىیتعین●

بمقدار النصف بین تمویل تدابیر التخفیف وتدابیر التكّیف مع المناخ التي تم تحقیقھا والتمویل المقدم كمنح ُمیّسرة، ولیس قروًضا. كما أن
كبیرةبدرجةالمناخيالتمویلرفععلى"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمریعملأنویتعینكاٍف،غیریعتبرالتمویلھذا
فيمتمثلةُملحةضرورةوثمة.2025عامبعدمامرحلةفيالمناخمعللتكّیفالجدیدالعالميالعامالتمویلھدفتوسیععلىیوافقوأن

توفیر آلیات محاسبیة محّسنة لتعزیز التدقیق من حیث كمیة ونوعیة التمویل المناخي مع مزید من التمویل المقرر عبر القنوات التي أقرتھا
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن التغیر المناخي وكذلك برامج التمویل المناخي الجدیدة واإلضافیة على حٍد سواء لضمان توفیر

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة.
تعزیز ُسبل الوصول إلى التمویل المناخي بشكل كبیر للبلدان األقل نمًوا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، بما في ذلك طرق تبسیط●

إجراءات الطلبات والتغلب على حواجز القدرات. وفي الوقت نفسھ، یتعین تعزیز االستثمار لزیادة التأھب واإلنذار والعمل المبكرین لمنع
الظواھر الجویة المعاكسة التي ینتج عنھا كوارث، بما في ذلك اإلجراءات االستباقیة وااللتزامات بمقتضیات شراكة العمل المبكر الواعیة

بالمخاطر.
یجب زیادة نسبة التمویل المناخي الذي یصل إلى المجتمعات المحلیة بشكل مستدام مع ضمان تحسین المراقبة لتقییم التقدم المحرز في ھذا●

الشأن. كما یتعین على جمیع الدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن التغیر المناخي اعتماد مبادئ التكّیف مع المناخ التي
تقودھا المجتمعات المحلیة رسمًیا مع اتخاذ إجراءات لضمان تسھیل الصنادیق المالیة المخصصة للمناخ لزیادة التخصیص المحلي، بما في

ذلك تعزیز الھیاكل والعملیات والمؤسسات المحلیة. وینبغي كذلك دراسة ھدف عالمي جدید متزاید تدریجًیا لتمویل المناخ بما یضمن
الوصول إلى المستویات المحلیة. ومن الالزم مشاركة التكنولوجیا والمعارف والخبرات مع المجتمعات المحلیة، مع ضمان استغالل

المعارف المحلیة واالستفادة منھا.  ویتعین أن تشجع "الحصیلة العالمیة" على عملیة صنع القرار التفصیلیة والتشاركیة، ال سیما عندما
یتعلق األمر بتقییم التقدم المحرز بخصوص التكّیف مع المناخ.

ینبغي أن یكون تمویل المناخ متاًحا بالكامل ومستجیًبا الحتیاجات وحقوق النساء واألطفال والشباب والسكان األصلیین واألشخاص ذوي●
الھمم والفئات المھمشة األخرى، مع إزالة الحواجز الھیكلیة. ویتعین تحسین عملیات إعداد التقاریر حول االستجابة لمقتضیات النوع
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االجتماعي وتقدیم المزید من التمویل من خالل توفیر فرص الوصول المباشر المضمونة، وخاصًة تسھیالت المنح الصغیرة الوطنیة ودون
الوطنیة مع ضمان مشاركة المرأة في اللجان التوجیھیة.

من الضروري كذلك حمایة أنظمة الدعم؛ ومنھا الحقوق في األرض والمیاه والموارد الطبیعیة، وتعزیزھا بالكامل للمجتمعات األكثر●
تھمیًشا واألكثر عرضة للتأثر بالتغیرات المناخیة لضمان أن یحقق عنصر التكّیف مع المناخ تأثیرات مستدامة ومنصفة على نطاق واسع.
ویتعین أن تتوافق اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن التغیر المناخي مع اتفاقیة األمم المتحدة للمجاري المائیة واتفاقیة األمم المتحدة للمیاه
وإطار سینداي للحد من مخاطر الكوارث واتفاقیة التنوع البیولوجي لضمان توفیر االستثمارات والحقوق الالزمة من خالل عملیة صنع

قرارات شاملة بخصوص المصادر الطبیعیة للغذاء؛ بما في ذلك مصاید األسماك والغابات؛ على أن تتم إدارة ھذه األنشطة بطریقة
تشاركیة. كما یلزم توسیع نطاق التكّیف مع المناخ على مستوى المساحات الطبیعیة بطریقة تضمن إنتاج أغذیة آمنة ومفیدة بطریقة مرنة
مع ضرورة مراعاة النظم البیئیة وُنظم المیاه العابرة للحدود. ومن الالزم كذلك دمج الحلول الزراعیة البیئیة في عوامل التنمیة الزراعیة.

اقرأ التقریر الكامل حول التكّیف مع المناخ >

الخسائر واألضرار
إن الخسائر واألضرار الناجمة عن التغیر المناخي بشري المنشأ ُتعد إرًثا غیر عادًال للشباب واألجیال القادمة. ویتعین على األطراف في●

الذینألولئكجیًدااالستماع"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرمنبدًءاالمناخيالتغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة
یعانون من الخسائر واألضرار؛ وعلى وجھ الخصوص الشباب والنساء والمھمشین؛ حتى یتمكنوا من إیجاد طرق لمعالجة ھذا الواقع

المناخي. كما یتعین توفیر حلول لتوثیق وتسجیل ھذه التجارب وتقدیم تقریر عنھا وتقییمھا كجزء من "الحصیلة العالمیة".
من الالزم اإلقرار بالمسؤولیة العالمیة المشتركة عن الخسائر واألضرار من خالل صندوق تضامن یعمل على توجیھ الدعم (المالي●

والمعنوي والتقني) لمن ھم في أمس الحاجة إلیھ. ویتعین أن تعقد إسكتلندا، بصفتھا المناصر والداعم العالمي للعدالة المناخیة، مناقشات في
العدالةانعدامواقعمنكجزءأفضلبصورةواألضرارالخسائرھذهمعالجةإلىللتطرق"26"كوبالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمر

المناخیة.
ومن الالزم كذلك إضفاء الطابع الرسمي على معالجة الخسائر واألضرار بموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن التغیر المناخي في●

نطاق الركیزة الثالثة للتعاون في عقد المفاوضات واتخاذ القرارات. كما أنھ من الالزم التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن التغیر المناخي
أن تنتقل من محاولة فھم الخسائر واألضرار المناخیة إلى ضرورة معالجتھا. ومن الالزم كذلك بناء ودعم اآللیات الوطنیة لمعالجة الخسائر
واألضرار. ومن ھنا یجب على الحكومات بناء المعارف والقدرات حسب االقتضاء وأن یكون لدیھا اإلرادة السیاسیة الالزمة لمعالجة ھذا

الواقع.

اقرأ التقریر الكامل حول الخسائر واألضرار >

االنتقال العادل
إدراًكا للظروف المختلفة لبلدان الشمال العالمي عن بلدان الجنوب العالمي، یجب أن یستند االنتقال العادل الخاص بتلبیة أھداف اتفاق●

باریس إلى مبادئ اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن التغیر المناخي المتعلقة بالمسؤولیات المشتركة والمتباینة في نفس الوقت والقدرات
ذات الصلة والحق في التنمیة، مما یتطلب من البلدان االلتزام بتنفیذ نصیبھا العادل من خفض االنبعاثات وسداد دیونھا المتعلقة بالمناخ،

وتجنیب االقتصادات ویالت النھب التاریخي والمستمر لموارد بلدان الجنوب العالمي من قبل بلدان الشمال العالمي.
من الالزم احترام حدود وقیود الكوكب، وإعادة التفكیر جذرًیا في كیفیة إعمال الحق في التنمیة لدى بلدان الجنوب العالمي على كوكب●

محدود بغیة تنفیذ انتقال عادل، وتجنب تكرار عدم المساواة والدمار الناجم عن مسار التنمیة الذي اتخذتھ بلدان الشمال العالمي.
إن اتباع نھًجا متعدد الجوانب، ُیدرك األبعاد الطبقیة والجنسانیة والعرقیة ویعالج الطرق المختلفة التي تتعرض لھا شعوب بلدان الجنوب●

العالمي بسبب تأثیرات المناخ ویتناولھا ویتطرق إلیھا، أمًرا ضرورًیا لضمان االنتقال العادل، الذي یتعین دعمھ بنظام قّیم ینص على
التضامن والتعاون وحقوق اإلنسان والحوار المجتمعي، ویرفض المناھج االستعماریة لحمایة البیئة ویركز على المعارف والخبرات

واإلشراف والحلول واحتیاجات النساء والسكان األصلیین والفالحین والمزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة.
یجب أن یدعم االنتقال العادل حقوق العمال ویقویھا ویعززھا، بما یضمن مشاركة العمال في القرارات التي تؤثر علیھم، ویضمن توفیر●

الحمایة االجتماعیة للعمال وأسرھم، ویحقق معاییر الصحة والسالمة، ویضمن االعتراف بالعمل اإلنتاجي وأعمال إعادة اإلنتاج ومعالجة
مشكالتھ، ویضمن توسیع نطاق المحادثة إلى ما وراء العمال المنتظمین، ویضمن التركیز على تجربة المرأة.

إن تغییر نظام الطاقة ومصادر الطاقة أمًرا أساسًیا ال مفر منھ لضمان االنتقال العادل، وإنھاء االعتماد على الوقود األحفوري ومعالجة●
أزمة الوصول إلى الطاقة في بلدان الجنوب العالمي، فضًال عن قضایا الملكیة وأنماط االستھالك المتغیرة؛ كما أن مشاركة الحكومات

والقیادة أمران أساسیان لتحقیق ھذا االنتقال العادل؛ حیث أنھ ال یمكننا االعتماد على النھج القائم على السوق والمتسبب في نشوب األزمة
لیقوم بحل ھذه األزمة.

ُیعد توفیر التمویل العام من دون شروط للحصول على الطاقة والطاقة المتجددة أمًرا ضرورًیا كذلك لتحقیق االنتقال العادل، واتخاذ نھج●
أكثر مساواة في تمویل االنتقال من حّیز المساعدة إلى حّیز التعاون، وضمان وصول التمویل إلى النساء والشعوب األصلیین والفالحین

والمزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة ممن یقدمون بالفعل حلوًال ألزمة المناخ على أرض الواقع.
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https://www.stopclimatechaos.scot/wp-content/uploads/2021/09/Adaptation-Resilience-Report-Glasgow-Climate-Dialogues.pdf
https://www.stopclimatechaos.scot/wp-content/uploads/2021/09/Loss-and-Damage-Report-Glasgow-Climate-Dialogues.pdf


اقرأ التقریر الكامل حول االنتقال العادل >
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https://www.stopclimatechaos.scot/wp-content/uploads/2021/09/Just-Transition-Report-Glasgow-Climate-Dialogues.pdf

