
#DEARWORLDLEADERS

مجموعة أدوات
الدعوة بشأن المناخ

#DEARWORLDLEADERS 5 أشياء يمكنك القيام بها إلشراك القادة المحليين



أزمة المناخ لديها القدرة عىل تغيير مستقبلنا

عىل نحو ال رجعة فيه. لدينا فترة زمنية قصيرة

التخاذ اإلجراءات العاجلة المطلوبة بشكل

جماعي؛ للحّد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة

العالمية إىل 1.5 درجة مئوية أكثر أمانًا.    

 

يطالب العديد من األشخاص حول العالم، مثلك

تماًما، باتخاذ إجراءات فورية من قادة العالم.

لكن التقدم يكون بطيئًا وغير متسق � بعض

األحيان. وللتأكد من أن التغيير يحدث بوتيرة

سريعة، يجب علينا االستمرار � المشاركة.

 

 فيما يلي 5 اقتراحات من جانبنا لمساعدتك عىل

القيام بذلك.

تضخيم األصوات

عىل الصعيد العالمي، ال نتحدث عن أزمة المناخ بالقدر الكافي. ويبدو أنه

يتم تجاهل جهات االتصال األكثر قيمة لدينا، المعنية باألزمة، مثل علماء

المناخ والناشطين � مجال المناخ من السكان األصليين.

 

إًذا، ما الذي بوسعك فعله؟

 

ابحث عن علماء المناخ والناشطين والدعاة � مجال المناخ من السكان

األصليين وتابِْعهم، وال سيما � البلدان والمجتمعات األكثر تعرًضا

للخطر، وساعد � تضخيم أصواتهم. شارك المحتوى الذي يقدمونه مع

الشبكات الخاصة بك. أظِهر تضامنك وانضم إىل قضاياهم.

 

 إذا وجدت محتوى قيًما غير متوفر بلغتك المحلية، ففكر � ترجمته

للمساعدة � تحقيق المساواة � الوصول إىل الموارد والمعلومات.

 



بعض الناس ال ينظرون إىل أزمة المناخ عىل أنها قضية حقيقية أو ذات صلة.
يساعد هذا � الحفاظ عىل درجة من االستقطاب � النقاش حول التدابير

العاجلة التي يتعين علينا اتخاذها.
 

إًذا، ما الذي بوسعك فعله؟
 

ابَق   عىل   اطالع   بأحدث   التطورات،   وإذا   كنت   ترغب   �   ذلك،   كن   أحد   الدعاة   الذين 
 يساعدون   �   توعية   الناس   وإشراكهم.  

نعتقد أن التغيير يبدأ من طاولة المطبخ. يمكنك أن تبدأ باألشياء البسيطة، من
خالل التحدث إىل عائلتك أو أصدقائك أو جيرانك أو زمالئك حول القضايا كلما

استطعت. ساعدهم عىل فهم أن أزمة المناخ تحدث اآلن، وتؤثر علينا جميًعا.

   والعمل   عىل ،   يمكنك   تولي   دور   أكثر   عمومية،   عندما   تكون   جاهزًا،   بعد   ذلك
  حشد   الناس   نحو   إحداث   التغيير .  عليك   أن   تكون   قدوة. 

 

Climate Promise: مبادرة برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي الرئيسية، لدعم

120 دولة للتصدي لتغير المناخ.

Mission 1.5: لعبة تعليمية عن
تغير المناخ. تتضمن أيًضا موارد

للمعلمين.

:The Peoples’ Climate Vote
أكبر استطالع رأي بشأن تغير المناخ

في التاريخ.

Climate box: مجموعة أدوات
تعليمية تفاعلية بشأن تغير المناخ.

 

 

 

 

استخدم موارد برنامج األمم المتحدة اإلنمائيكن أحد الدعاة
هذه؛ الستكشاف آثار تغري المناخ حول العالم

والحلول المتوفرة لدينا:

https://www.undp.org/climate-promise
http://mission1point5learn.org/
http://mission1point5learn.org/peoples-climate-vote
http://mission1point5learn.org/peoples-climate-vote
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/climate-box.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/climate-box.html


االنضمام إلى إحدى الحركات

يتطلب إحداث التغيير السياسي تكاتف القوى مع اآلخرين. ترتفع أصواتنا عندما نكون مًعا.
بالنظر إىل أن معظم البلدان ال تزال ال تتخذ اإلجراءات المناسبة �ستجابة ألزمة المناخ،

نحتاج إىل رفع أصواتنا.
 

إًذا، ما الذي بوسعك فعله؟
 

اضطلعت حركات المناخ التي يقودها الشباب والناشطون من السكان األصليين، بدور
ريادي � المطالبة بالعمل من أجل العدل المناخي ومستقبل خاٍل من االنبعاثات.

 
 يمكن أن يساعد االنضمام إىل إحدى حركات أو مجتمعات دعاة آخرين � بناء الزخم

وإيصال المطالب الواضحة لقادة العالم.
 

يمكنك   أيًضا   بدء   حركتك   الخاصة،   من   خالل   تسجيل   نجاحك   الذي   أحرزته   بشأن   المناخ   هنا :  
 
 

https://fridaysforfuture.org/action-map/register-report-strikes/

https://fridaysforfuture.org/action-map/register-report-strikes/


لقد سمعنا جميًعا أنه لحماية كوكبنا، يجب علينا تناول

كميات أقل من اللحوم ومنتجات األلبان، وتقليل الطيران،

والحد من نفاياتنا. وعىل الرغم من أهمية كل هذه األشياء،

إال أن هذا كله غير كاٍف مطلًقا.

 

لتجنب االنهيار المناخي، نحتاج إىل حلول سياسية تضعنا

عىل المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس لعام

.2015

 

إًذا، ما الذي بوسعك فعله؟

تذكّر أن المسؤولين والحكومات المنتخبين مسؤولون

أمامك، ومن حقك أن تطلب منهم اتخاذ إجراء فوري.

 

اتصل بممثلك المحلي وعبّر عن قلقك بشأن أزمة

المناخ وتوقعاتك منه.

التماس المسؤولني المنتخبني



� العديد من األماكن حول العالم، تقف منظمات المجتمع المدني والمنظمات

الشعبية � الخطوط األمامية للعمل المناخي، وغالبًا ما تعمل � ظروف

قاسية أو حتى خطيرة. إن عمل تلك المنظمات ضروري، لكنها غالبًا ما تفتقر إىل

الدعم الكافي.

 

إًذا، ما الذي بوسعك فعله؟

فكر � دعم المجتمع المدني المحلي والمنظمات الشعبية، من خالل التبرعات

أو العمل التطوعي. أي شيء حتى لو كان صغيرًا له قيمة.

 

هذه األزمة تتطلب استجابة منّا جميًعا. ما نفعله اآلن سيقرر مستقبلنا. تأكد

من إخبار #DearWorldLeaders بما تريد أن يكون عليه هذا المستقبل.

دعم منظمات المجتمع المدني    
                  والمنظمات الشعبية

undpclimate

undp

dearworldleaders.org

https://twitter.com/search?q=%23DearWorldLeaders&src=typed_query
https://twitter.com/UNDPClimate
https://twitter.com/UNDP
http://dearworldleaders.org/

