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 ملخص تنفيذي

ي جميع أنحاء العالم موجات حر وجفاف وفيضانات وأعاصتر   الناسحيث يشهد  ،إن تغتر المناخ أزمة عالمية
ايدة ف  بصورة متر 

ي 
وحرائق غابات تقلب حياتهم رأًسا عىل عقب بسبب تصاعد درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر. وبالنسبة لآلثار النر

ي ال نتوقف عن   - لفها تغتر المناخ، فهي غتر متساوية الوطأة ُيخ
، والنر

ً
 وتهميشا

ً
ألنها تؤثر بالدرجة األكتر عىل المجتمعات األكتر فقرا

ة USAIDدعمها كل يوم. فتغتر المناخ يؤثر فعلًيا عىل كل عمل تقوم به الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) ( كما أنه يهدد مستر

ي 
 عاًما.  60ندعمها عىل مدار أكتر من التنمية النر

ي 
ا خفية تساهم ف 

ً
وح والحاجة إىل المساعدات اإلنسانية كما أن له يد ح األغذية والت  

ُ
تب عىل تغتر المناخ زيادة ندرة المياه وش يتر

 لتحسير  سبل المعيش ،نشوب الضاعات وزعزعة االستقرار االقتصادي. ومن ثم
ً
ي  فإن استجابتنا له هي بمثابة فرصة

ي ف 
ة. وهي تأنر

ا تأسيس بنية  
ً
إطار التحول إىل اقتصادات قائمة عىل إزالة الكربون من شأنها تقليل تلوث الهواء الذي يؤثر سلًبا عىل الصحة. وأيض

 عند وقوع الكوارث وبالتاىلي تقليل الحاجة إىل إجراء عمليات تصليح  
تحتية مقاومة لعوامل المناخ لكي يتمتع األفراد بأمان أكتر

ي الوظائف المراعية للبيئة فرصة لزيادة تحقيق المساواة بير  القوى العاملة وت
رميم ُمكلفة بعد كل عاصفة. كما يمثل االستثمار ف 

 وجعلها أكتر شمولية. 

إن هذا الِعقد سيكون حاسًما لمستقبل حياتنا عىل الكوكب. فال شك أن القدرة التنظيمية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  

ي هذه المعركة العالمية  وال
ي ف 
ة الفنية ستمكننا من إحداث فرق حقيقر اكات طويلة األمد، واتساع الختر ، والشر حضور العالمي

ار الناجمة عن أزمة تغتر المناخ   ام الواقع عىل عاتق المسؤولير  من بيننا عن إحداث الكثتر من األض   
ا االلتر

ً
الحاسمة. كما ندرك أيض

 تسبب فيها. تجاه األقل مسؤولية عن ال

اتيجية مناخية جديدة ستقود توجيه عملنا حنر عام   حدث   2030ولهذا السبب طورت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إستر
ُ
بطريقة ست

ة  اتيجيتنا السابقة لمواجهة تغترر المناخ والتنمية للفتر ا حقيقًيا. وبناًء عىل إستر
ً
ي ركزت عىل تدابتر محددة  2018- 2012فرق

والنر

اتيجية الجديدة نهًجا غتر مسبوق "للوكالة بأكملها" يدعو كل ركن  لل تخفيف من وطأة تغتر المناخ والتكيف معه، تتخذ هذه اإلستر

يكة والجهات   ي استجابتنا. إننا سنعمل عىل أرض الواقع مع الحكومات الشر
من أركان الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إىل لعب دور ف 

 . رؤيتنا لعالم مرن ومزدهر وعادل خاٍل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري حديد المسار العالمي نحو الفاعلة المحلية لت

يتطلب التصدي ألزمة تغتر المناخ اتباع نهج شامل للتنمية. فكل قطاع ومهمة لدى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يؤدي دوًرا،  

ي إحداث تحول تشهده األنظمة مث
ي ونحن نساعد ف 

ل الزراعة والطاقة والحوكمة والبنية التحتية والصحة عىل مستوى العالم. وف 

اتيجية  تعكس كيف يمكن للنهج الشامل أن يزيد من تأثتر  ستة أهداف طموحة عالية المستوى هذا اإلطار، تتضمن هذه اإلستر

. ونحن سنقوم بتحديث هذه األهداف لعام  كملها بأهداف 2030الوكالة بشكل كبتر
ُ
اتيجية أثناء   وسن مؤقتة عىل مدار مدة اإلستر

ي اإلنجاز. 
 
تنا ف انيتنا وختر  عملنا عىل تطوير متر 

اكة الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ستعمل : اآلثار  تخفيف •   طن مليارات ستة خفض شأنها  من أنشطة لدعم البلدان مع بالشر
ي ي  مكاف    من 1متر

 . عزلها  أو  تجنبها  أو  الكربون أكسيد  ثان 

 أو  استصالحها  أو  هكتار  مليون 100 عىل الحفاظ الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ستدعم : والُمدارة الطبيعية البيئية النظم •
 . المناخ تغتر  آثار  من  التخفيف فائدة مع إدارتها 

 . شخص مليون  500 لنحو  المناخ تغتر  مع التكيف عىل القدرة تحسير    من الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ستمكن : التكيف •

 . للمناخ والخاص العام للتمويل دوالر  مليار  150 الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ستقوم : التمويل •

امات مع بنا  الخاصة التنمية محافظ  مواءمة عىل الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ستعمل : الدولة دعم •   والتكيف التخفيف التر 
ي  للبلدان المناخ تغتر  مع

كائنا  وستدعم  2024 عام بحلول األقل عىل دولة 80 ف  ات لتحقيق شر   بهذه الوفاء نحو   منهجية تغيتر
امات ي  االلتر 
 . األقل عىل دولة 40 ف 

كاءنا  الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ستدعم : الهامة المجموعات • ات لتحقيق شر   الهادفة المشاركة من تزيد  منهجية تغيتر
ي  النشطة والقيادة

ي  العمل ف 
هم والشباب والنساء المحلية والمجتمعات األصلية للشعوب المناخ    / و  المهمشة  الفئات من وغتر

ي   بشكل ممثلة الغتر  أو 
ي  كاف 

يكة دولة 40 ف   . األقل عىل شر

 

ي طن مليارات ستة تكاف   1 ي ( GHG) الحراري  االحتباس غازات انبعاثات كل  تقريًبا  متر
 . 2020 عام   عن األمريكية المتحدة  الواليات ف 
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اتيجيتنا المناخية بهدف واحد شامل:  شد إستر . سيتم تنظيم جهودنا المناخدفع إجراءات عادلة وطموحة لمواجهة أزمة تستر

 ." اتيجيير  رئيسيير 
 لتحقيق هذا الهدف حول هدفير  "إستر

يقر هذا الهدف عىل الحاجة إىل إعطاء األولوية إىل المتطلبات العاجلة بشكل أكتر للتصدي ألزمة  . الهادفالمباشر  العمل .1
ي هذا الزمان والمكان. توجه الوكالة األمريكية للتنمي

ة الدولية بعناية جهود التخفيف من آثار تغتر المناخ  المناخ ومواجهتها ف 
ي لديها االحتياجات أو الفرص األكتر إلحاًحا  - والتكيف معه للمجتمعات والمواقع ذات األولوية القصوى 

  - تلك المواقع النر
نا.   لتعظيم تأثتر

ات تحويلية طويلة األجل تؤثر عىل كل جانب   تغيير األنظمة.  .2 يقر هذا الهدف بأن المعالجة الكاملة ألزمة المناخ تتطلب تغيتر
من جوانب المجتمع ولن تكون سهلة أو شيعة. تتبع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية نهًجا قائًما عىل النظم لهذه التحوالت  

 للبيئة، أو تحويل األنظمة االقتصادية لتتسم  مثل تحويل النظم الغذائية لتكون - األكتر  
ً
ا ا، وأقل تدمتر

ً
أكتر مرونة، وأقل تبديد

 بطرق شاملة ومنصفة ويتم قيادتها محلًيا.  - بانخفاض كثافة مادة الكربون 

ا. وسوف نهدف إىل الوصول إىل كل منها بالتوازي أو ت
ً
باًعا ال تستبعد هذه األهداف بعضها البعض بل إنها تعزز بعضها بعض

 متسلسل.  بشكل

اتيجية بواسطة  . نحن نعمل عىل تحويل القوى العاملة لدينا وعملياتنا  للقيام بدورنايدعو  هدف خاصيتم دعم أهدافنا اإلستر

وسياساتنا للتقليل من انبعاثات الكربون بصورة ملحوظة والتكيف مع األزمة المناخية والحصول عىل مزيد من العدالة المناخية  
 توقع أن يفعل والدعم ون

ً
كاؤنا الذين يقومون بالتنفيذ. وسيشمل ذلك تنفيذ تحسينات االستدامة وتعزيز القوى ذلك أيضا شر

ي التغتر العاملة 
ي لدينا ف 

 التنوع واإلنصاف واإلدماج وإمكانية الوصول.  لتحقيق مبادئتحسير  الجهود  و المناخ 

ي مساعدة الوكالة عىل تحقيق هذه األهداف، سواء كان ذلك للوكالة األمريكية للتنمية تابعة  بعثةسيؤدي كل مكتب و 
الدولية دوًرا ف 

ي أعمالنا التنموية والمساعدات 
ي معالجة أزمة المناخ ف 

ي تساعد ف 
ي المباشر أو من خالل دمج اإلجراءات النر

من خالل العمل المناخ 
اتيجية   إناإلنسانية األخرى.  ي جميع مراحل التخطيط واألنشطة:  عىل عدة مبادئ أساسية سيتممبنية هذه اإلستر

 دمجها ف 

ي تقودها المجتمعات المحلية.  •
يجب أن تتم قيادة اإلجراءات المناخية المستدامة والعادلة، وامتالكها، وتنفيذها   التنمية الت 

 محلًيا، وأن تكون مصممة ومناسبة للسياق. 

كز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أعمال العدالة والشمول.  • ي نعمل فيها وسوف نعمل  ستر
ي سياق المجتمعات المتنوعة النر

ها ف 
اك المجموعات المحلية والمهمشة  ي عىل إشر

.   والغتر ممثلة بشكل كاف   كعوامل للتغيتر

اك القطاع الخاص.  • ها  إشر اك مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق برامجنا وتأثتر ستعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية باالشتر

 . واستدامتها 

ستعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل رفع مستوى الحلول القائمة عىل الطبيعة كأدوات   الحلول القائمة عىل الطبيعة.  •

 . ي
ي والمان 

 رئيسية المتصاص الكربون وتقليل مخاطر الكوارث ودعم سبل العيش وتحسير  األمن الغذان 

ستدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية البحوث الدقيقة، والتكنولوجيا، والتطوير الالزم   واالبتكار.  ،التكنولوجيا  ،الدليل •
ي ذلك 

 المعروفة والمطورة.  الحلوللتحديد ونشر حلول مناخية فعالة، بما ف 

ا  ستقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق داخلًيا لتنظيم وتحفتر  االستجابة الشاملة من قبل الوكا
ً
لة. وسوف نتعاون أيض

كامل لمعالجة أزمة  متمع األقسام والوكاالت األخرى التابعة للحكومة األمريكية الستكمال وتعزيز عملهم كجزء من جهد حكومي 
ا، سنواصل التنسيق خارجًيا مع  ً يكة، وأصحاب  األخرى ةالمانحالجهات المناخ. وأختر ، والحكومات الشر ي

، والمجتمع المدن 
اماتهم المناخية عند االقتضاء. المصلحة ال   خرين لمواءمة دعمنا مع جهودهم والتر 

اتيجية.   ستعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل تطوير وتحديث إرشادات قوية بانتظام لتتبع تقدمنا أثناء تنفيذنا لهذه اإلستر
ا متطلبات وتوصيات لجميع وحدات التشغيل التابعة

ً
اتيجية أيض للوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتسهيل التنفيذ.   تتضمن اإلستر

ي عىل العمليات  
امج، فإن الكثتر من إرشادات التنفيذ الخاصة بنا ستبن  ولتقليل أوجه عدم الكفاءة وتحسير  االتساق عتر جميع التر

انية وتوظيف القوى العاملة والرصد والتقييم، والتعلم، وهي سمات روت ينية لدورة برنامج الوكالة  الحالية مثل تخطيط المتر 
ا موظفون مخصصون 

ً
  ةشامل يةنهج تحقيق مل التواصلبناء القدرات وإدارة المعرفة و لاألمريكية للتنمية الدولية. سيكون لدينا أيض

 للوكالة تجاه تغتر المناخ. 

ي وسعنا لدفع إجراءات عادلة وطموحة لمواجهة أزمة المناخ
ي جميع  جنًبا إىل جن يجب علينا بذل كل ما ف 

كائنا وحلفائنا ف  ب مع شر
 مستقبلنا يعتمد عليها.  إنأنحاء العالم. 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
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 مقدمة

ي العالم دون التأثتر عليه. حيث إنه يؤثر عىل تواتر الظوا
ا ف 
ً
ك شيئ ي لم تتر

ي يواجهها الكوكب النر
هر  يعتتر تغتر المناخ أحد األزمات النر

ار ويعطل النظم البيئية ويسبب ارتفاع درجات الحرارة ومستويات  الجوية المتطرفة وشدتها ومدتها، ويغتر أنماط هطول األمط
ية والبحرية، مما يزيد من الضغط عىل الموارد الشحيحة بالفعل.  2سطح البحر.  ات مرونة النظم البيئية التر  تقوض هذه التغيتر

ي 
ات تغتر المناخ تتجاوز القطاع البين  ا الن أن تأثتر

ً
ومن المفهوم جيد

وح مما يؤثر عىل الفق -  ر والنمو االقتصادي والسالم واالستقرار والت  
 . ي واإلقليمي

  سلًبا  المناخ تغتر  يؤثر والهشاشة واألمن المحىلي والوطن 
ي  واألمن والوفيات الحياة مدى والعقلية البدنية  الصحة عىل

 الغذان 
  المياه؛ الصحية الرعاية مثل، األساسية الخدمات إىل والوصول
يؤثر ذلك بدوره عىل تفاقم   345. والتعليم؛ والنظافة الصحي  والضف

المساواة الثقافية والبيئية، مما يزيد   عدم واالجتماعيةاالقتصادية 
من تعرض الفئات المهمشة والممثلة تمثيال ناقصا للجوع وسوء  

ي ذلك العنف القائم عىل النوع االجتماعي  - التغذية والعنف 
بما ف 

. وعىل الصعيد وإساءة معاملة األطفال ون زع الملكية وعدم التمكير 
ي إمدادات  

ي الداخل، تواجه الواليات المتحدة انقطاًعا ف 
العالمي وف 

ة.   الغذاء والمياه باإلضافة إىل المزيد من الكوارث المتكررة والخطتر
ي معالجة تغتر المناخ بقوة عواقب  

فباختصار، سيكون للفشل ف 
 وخيمة علينا جميًعا. 

ي ذلك   تحدث أزمة المناخ
امن مع أزمات عالمية أخرى، بما ف  بالتر 

ي وفقدان  19- جائحة كوفيد
ي والمان 

وتفاقم انعدام األمن الغذان 
ي المتسارع وزيادة العنف والضاع. تعمل هذه   التنوع البيولوخر

األزمات المتفاقمة عىل جعل معالجة أزمة المناخ أكتر صعوبة، ألنها  
ي القدرات تضخم الثار السلبية وتعوق الوصول إىل

 األماكن واألشخاص الذين يواجهون ضغوًطا متعددة. تؤدي االختالفات ف 
ات متفاوتة ناجمة من هذه التحديات المعقدة. ويتطلب هذا تطوير استجابات محلية  وديناميكيات الطاقة والموارد إىل تأثتر

امنة والمركبة  ي هذه األزمات المتر 
بشكل متضافر، فقد نتمكن من االستفادة من اإلرادة  وسياقية. ومع ذلك، فإنه إذا تم النظر ف 

اتيجية.  ي هذه اإلستر
ات التحويلية الالزمة والمتصورة ف   6السياسية والموارد المتاحة لتحقيق التغيتر
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اتيجية".   الًيا بـويشار إليها ت 6  "اإلستر

ي   بشكل  ممثلة والغير  المهمشة تشمل المجموعات قد 
 
 كاف

ة األش ، الحض  ال  المثال سبيل عىل   الفقر  وشديدة الفقتر
  والمثليير   اإلعاقة ذوي واألشخاص والفتيات  والنساء
ي    ومجتمع الجنسانية   الهوية   ومغايري   الجنسي   الميل  ومزدوخر

دين الميم   األصلية والشعوب والمهاجرين والمشر
ي  واألطفال والمجتمعات

  وكبار  والشباب وأشهم المحن ف 
  والعرقية، اإلثنية والجماعات األقليات. والمتدينير   السن

  من يعانون  الذين  واألشخاص  الدنيا   الطبقات  من واألشخاص 
ي   العقلية  الصحة  احتياجات

  من   واألشخاص تلبيتها  يتم   لم  النر
  من وأكتر ، السياسية والراء االقتصادية الطبقات مختلف

ي  ما  غالًبا . ذلك
ي  التميتر   من المجموعات هذه تعان 

 تطبيق ف 
  والخدمات الموارد  إىل الوصول أو  / و  والسياسات القوانير  
  والمضايقة لالضطهاد  تتعرض وقد ، االجتماعية والحماية

ا  المجموعات هذه وتعتتر . العنف أو  / و 
ً
  عرضة أكتر  أيض

ي  أقل ووسائل أصول  ولديها   المناخية   والضغوط  للصدمات 
  ف 

  تطبيق خالل   ومن.  المناخ  تغتر   آثار  ومقاومة  للتكيف  متناولها 
 للتنمية األمريكية الوكالة ستثبت، والشمول المساواة مبدأ 

امنا  الدولية  الفئات مشاركة لكيفية خاص اهتمام  بإيالء التر 
  الممثلة وغتر  المهمشة

ً
 . وتمكينها  ودعمها  ناقًصا  تمثيل

https://www.usaid.gov/climate/strategy
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امات الحكومة األمريكية المتجددة و  المعززة تمثل معالجة تغتر المناخ أولوية قصوى للوكالة األمريكية للتنمية الدولية كجزء من التر 
ي الحد من ظاهرة االحتباس الحراري إىل 

ي مواجهة تغتر المناخ والمساعدة ف 
عىل النحو المطلوب   7درجة مئوية 1.5لبناء المرونة ف 

ا أولوية قصوى ألن تحقيق رسالتنا التنموية واإلنسانية يعتمد عىل معالجة  8بموجب اتفاقية باريس. 
ً
تعتتر معالجة تغتر المناخ أيض

: سيتطلب البقاء ضمن هدف أزمة الم
ً
درجة مئوية من   1.5ناخ بشكل فعال وعاجل. عىل الرغم من أن ذلك لن يكون أمًرا سهل

ي أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 
ي صفري من االنبعاثات ثان 

وتحقيق خفض   2050جميع البلدان العمل مًعا لتحقيق صاف 
ي االنبعاثات مقارنة بمستو  45بنسبة 

ي المائة ف 
كما سيتطلب معالجة الثار المتفاقمة لتغتر   9. 2030بحلول عام  2010يات عام ف 

المناخ بطريقة عادلة وشاملة لتجنب الثار السلبية غتر المقصودة. تكثف حكومة الواليات المتحدة جهودها لدعم الجهود 
، تلعب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية دورً  . ومن خالل هذا الجهد األكتر ي  العالمية لمواجهة هذا التحدي الخطتر

ا ف 
ً
ا دولًيا رائد

يكة والجهات الفاعلة المحلية لتعزيز التخفيف والتكيف.   العمل عىل األرض مع الحكومات الشر

كائنا لالستجابة لتهديد تغتر المناخ واغتنام الفرص لتحديد مسارات  م الوكالة األمريكية للتنمية الدولية منذ زمن طويل بدعم شر تلتر 
ي أ هداف التنمية. ويشتمل ذلك عىل اإلجراءات التخفيفية مثل استخدام حلول الطاقة المتجددة مرنة منخفضة االنبعاثات تلنر

ي مجال  للمناخوالحلول الطبيعية 
، والتكيف مع تغتر المناخ، وتحويل النظم. ويــهدف عمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ف 

مية بشكل كاٍف بحيث تظل مجموعة قوية من خيارات التكيف التخفيف من آثار تغتر المناخ إىل ضمان تقليل االنبعاثات العال
ي ذلك 

ة للتكيف والتخفيف لتحقيق األهداف التكميلية عتر القطاعات بما ف  ، فهناك فرص كبتر ممكنة. وعىل الصعيد العالمي
 . ها الكثتر  الزراعة والطاقة وإدارة الموارد الطبيعية وغتر

ة وتكنولوجية وبيئية واجتماعية سياسية للبلدان لالنتقال إىل مجتمعات تتمتع بقدر  تمثل االستجابة ألزمة المناخ فرصة اقتصادي
أكتر من المساواة والرفاهية واالزدهار المستدام للجميع. يمكن أن يؤدي اتخاذ إجراءات جريئة وشاملة بشأن المناخ إىل تحقيق 

 10ة جديدة ودعم نمو الوظائف والتنمية االقتصادية. مكاسب اقتصادية تقدر بمليارات الدوالرات من خالل فتح فرص استثماري 

يكنا، واالستفادة من األولويات   ي تدعم أولويات المناخ لشر
ستؤكد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل اإلجراءات المناخية النر

ي والصحة والسالم و 
ي والمان 

اتيجيات األخرى لتوفتر فوائد إنمائية أوسع )األمن الغذان  التعليم( ، وضمان انتقال عادل إىل  واإلستر
ي الوقت نفسه، تعمل جهودنا اإلنمائية واإلنسانية  

اقتصاد قائم عىل الطاقة النظيفة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية. ف 
 ناقًصا،

ً
ي تعزز التمكير  االجتماعي واالقتصادي للفئات المهمشة والممثلة تمثيل

، وال سيما تلك النر
ً
عىل تقليل الضعف   األوسع نطاقا

 بشكل عام، وبالتاىلي زيادة قدرة الناس عىل التكيف مع أزمة المناخ. 

ي تمتد من عام 
اتيجية، النر ا لمواءمة برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2030إىل عام  2022تمثل هذه اإلستر

ً
، جهد

ي تواجهها. ستعتمد الوكالة ع
ة النر ي تشمل وجودنا العالمي واستثماراتها مع التحديات الكبتر

ىل نقاط قوتنا كوكالة تنمية دولية، والنر
ة التقنية واإلنمائية، والقدرة عىل عقد االجتماعات. ستنسج الوكالة  يكة لنا، واتساع الختر ي العديد من البلدان الشر

وطول العمر ف 
 ، هًجا قائمة عىل الحقوق ومراعية للنوع االجتماعي

ُ
ي جميع جهودنا لضمان أن األمريكية للتنمية الدولية ن

وشاملة اجتماعًيا بعناية ف 
اتيجية، ستقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   تحقق إجراءاتنا المناخية الطموحة آثاًرا مستدامة. وخالل تنفيذ هذه اإلستر

ي ذلك األشخاص الذين يعيشون تحت
اكة مع األشخاص األكتر عرضة لتغتر المناخ، بما ف  خط الفقر، والشعوب  بالتشاور والشر

ي إنشاء الحلول 
هم من السكان المهمشير  و/ أو ناقصي التمثيل، للمشاركة ف  األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب وغتر

ر غتر المقصود، وتحقيق أقص قدر من الفوائد المحلية. وستعزز جهودنا استخدام البيانات والمعارف المناخية، بما   وتجنب الض 
ي ذلك 

مجة القائمة عىل البيانات والمعرفة وصنع القرار وتعزز قدرة المجتمعات عىل ف  المعارف التقليدية والمحلية ألنها تعزز التر
ات المناخ.   التكيف مع تأثتر

 

 مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. 7

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغتر المناخ. اتفاقية باريس.  8

 agreement-paris-agreement/the-paris-meetings/the-and-https://unfccc.int/process 

درجة مئوية. تقرير خاص   1.5: ملخص لواضعي السياسات. حول: االحتباس الحراري بمقدار 2018(، IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ )9
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ي سياق تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغتر المناخ والتنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضا
-Massonء عىل الفقر ]غازات الدفيئة العالمية ذات الصلة، ف 

Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 

Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.) .]
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm 

ي  . اقتصاد المناخ الجديد. الكشف عن قصة النمو 2018اللجنة العالمية لالقتصاد والمناخ لعام 10
ي ف 

ين: تشيــــع اإلجراء المناخ  الشامل للقرن الحادي والعشر
 https://newclimateeconomy.report/2018الظروف العاجلة. 
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 للتنمية الدولية   األمريكيةنقاط القوة الخاصة بالوكالة  

 

 التواجد† العالمي 

ي الميدان عىل  
إن التواجد الفعال ف 

الصعيد العالمي ُيمكن الوكالة 
 للتنمية الدولية من األمريكية
المحلية والبناء   األولوياتتضخيم 

مناخية   إلجراءاتعليها للتوصل 
ي ظل قيادة 

  مستدامة ذات قيمة وف 
 محلية. 

 

 طول المدة

ُيكلل التاريــــخ الطويل الحافل  
لدولية  للوكالة األمريكية للتنمية ا

وعملها المتسق مع البلدان 
والمنظمات والقطاع الخاص  
يكة جهودها   والمجتمعات الشر
يك الموثوق  لتكون هي الشر

 والمؤثر. 

 

ة  اتساع نطاق الخير

ة الفنية المتعمقة عىل   فالختر
مستوى القطاعات جنًبا إىل جنب  

ي للظواهر  
مع الفهم السيافر

الطبيعية االقتصادية والسياسية 
والمؤسسية المحلية   والثقافية

تضع الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية بمكان مالئم للتصدي  
 للتحديات ذات الطبيعة المعقدة. 

 

 القدرة التنظيمية 

مة   فهذه المكانة الموثوقة والمحتر
مكن الوكالة األمريكية للتنمية  

ُ
ت

ي مجال 
الدولية من تحفتر  العمل ف 

المناخ عىل نطاق واسع من خالل  
اكات المؤسسية مع   الشر

الحكومات الُمضيفة والمجتمع  
ي والمنظمات متعددة  

المدن 
األطراف والقطاع الخاص  
ها  . واألوساط األكاديمية وغتر

ا جهود التنمية الدولية والجهود اإلنسانية عىل نطاق أوسع، ال سيما تحقيق إطار عمل سينداي 
ً
اتيجية أيض كما ستدعم هذه اإلستر

ي كواحد من أهداف التنمية  SDGsللحد من مخاطر الكوارث وأهداف التنمية المستدامة )
(. بينما يتم تضمير  العمل المناخ 

، كما هو مذ  ات المناخ ستؤثر عىل الجهود العالمية لتحقيق جميع هذه  المستدامة السبعة عشر اتيجية فإن تأثتر ي هذه اإلستر
كور ف 

األهداف تقريًبا وتقوضها. ولتحقيق النجاح، ستتعاون الوكالة األمريكية للتنمية الدولية داخلًيا وكذلك عتر الحكومة األمريكية  
كاء الدوليير   ؛ الحكومات والمنظمات المحلية والوطنية واإلقليمية؛ والمجتمعات  وستوسع عالقاتنا مع المانحير  الخرين والشر

اتيجياتهم كائنا وإستر را من تغتر المناخ. سيتم إعالم جميع جهودنا وتوجيهها من خالل خطط شر  وأولوياتهم.  واألفراد األكتر تض 
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ي نسىع لتحقيقها: 
 2030-2022أهدافنا الت 

 

اتيجية ستة أ هداف نهدف إىل تحقيقها  تحدد هذه اإلستر
 : 2030بحلول عام 

اكة مع   • ي شر
ستعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ف 

ي تقلل أو تتجنب أو 
   تحجبالبلدان لدعم األنشطة النر

ي  6 ي أكسيد الكربون.  11مليارات طن مي 
 من مكاف   ثان 

ستدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الحفاظ عىل،   •
مع فوائد   مليون هكتار  100 أو إدارةاستصالح 
 من تغتر المناخ.  التخفيف

تحسير   وستتمكن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من  •
 .مليون شخص  500المرونة المناخية لـ 

ي اقتصاد   مليار دوالر 150وسوف تعمل عىل تعبئة  •
ف 

 العام والخاص من أجل المناخ.  القطاع

وستعمل عىل مواءمة محافظ التنمية الخاصة بنا مع   •
امات التخفيف من تغتر المناخ  ي  التر 

 والتكيف معه ف 

كائنا  2024أدن  بحلول عام  بحد  دولة 80 وستدعم شر
ات منهجية نحو الوفاء بهذه  ي  لتحقيق تغيتر

امات ف  االلتر 
.  بحد  دولة 40  أدن 

كائنا لتحقيق  ستدعم الوكالة األ  • مريكية للتنمية الدولية شر
ات منهجية تزيد من المشاركة الهادفة والقيادة  تغيتر
ي الخاص بالشعوب األصلية 

ي العمل المناخ 
النشطة ف 

هم من   والمجتمعات المحلية والنساء والشباب وغتر
عىل األقل  الفئات المهمشة و/ أو الممثلة تمثيال ناقصا 

ي 
يكة 40ف   . دولة شر

ة من تغطي األ ، بما يتماسر مع  2030إىل  2022هداف الفتر
، 2023مستويات التمويل المطلوبة للعام الماىلي 

اضات األخرى حول تحسير  األداء وإعداد التقارير.   واالفتر

اتيجية للمناخ   األهداف اإلسي 
 2022-2030 

 التخفيف من حدة اآلثار: 
ي أكسيد الكربون

 6 خفض ثان 
ي مليارات طن  متر

األنظمة البيئية المدارة 
 والطبيعية: 

الهكتارات المحمية أو 
 الُمستعادة أو الُمدارة

100 
 هكتار  مليون

 التكيف: 
األفراد الذين تم دعمهم  
ي 
 للتكيف مع التغتر المناخ 

500 
 مليون فرد

 التمويل: 
األموال العامة والخاصة  

ي تم حشدها
 النر

150 
 مليار دوالر

 دعم الدولة: 
العمل الوطنية/  برامج 

مراكز البيانات الوطنية  
 المدعومة 

80 
 دولة داعمة

ي 
الفئات السكانية الت 

ا حرجة: 
ً
 تعيش ظروف

 زيادة المشاركة العادلة

40 
اكة مع الدولة  شر

 تم تعزيزها 

 

اتيجيتنا السابقة لتغتر المناخ   بناًء عىل الدروس المستفادة من إستر
والتنمية، وتحليل تقييمات برامجنا السابقة والدروس المستفادة،  

كاء وأصحاب المصلحة من   40وأكتر من  جلسة استماع مع الشر
ي ذلك التحليل  

جميع أنحاء العالم وعدد من التحليالت، بما ف 
ي 
ي ) الجنسان 

اتيجية 16  صفحةانظر المربــع ف  (، تحول هذه اإلستر
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية نحو نهج أكتر شمولية يشمل  
كتر  عىل بعض   الوكالة بأكملها. يتطلب هذا االنتقال تقليل التر

ي يمكن أن  
كتر  أو زيادته عىل التدخالت النر األساليب مع استمرار التر

وريير  الذي نسع  إليهما، مع مراعاة تحقق النطاق والتأثتر الض 
ي تتعهد  

ي نعمل فيها. ستعتمد التدخالت الدقيقة النر
السياقات النر

بها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل السياق المحىلي وأولويات  
كاء، وسيحدث تحديد األولويات عىل المستويات اإلقليمية  الشر

كائنا.   والوطنية والمحلية بالتشاور مع شر

 

ي عام 11
ي الواليات المتحدة ف 

ي تعادل تقريًبا جميع انبعاثات غازات الدفيئة ف   2020ستة مليارات طن متر

 بالتخفيف الخاصة  المناخ  لتغتر  المزدوجة األولويات وستعمل
 التأثر  قابلية من الحد ) التكيفو( وعزلها االنبعاثات من الحد )

ات مع  التكيف عىل القدرة وتحسير   بالمناخ (  المناخية  التأثتر
اك اتيجية  األهداف مع باالشتر ي  وتضمينها  اإلستر

  أنحاء جميع ف 
ي  العمل إطار  اتيحر ي . اإلستر

ي  الهدف إطار  وف  اتيحر ، األول  اإلستر
  من والتخفيف التكيف دوليةال  للتنمية األمريكية الوكالة تتناول
  تلبية لضمان البعض بعضها  يعزز  ولكن منفصلة جهود  خالل

  الهدف وبموجب. أولوية لكل إلحاًحا  األكتر  االحتياجات
ي  اتيحر ي   اإلستر

  الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ستعطي ، الثان 
  المدى عىل األنظمة تحويل لتحفتر   المبذولة للجهود  األولوية
ي  بطرق الطويل ي . مًعا  والتخفيف التكيف احتياجات تلنر

  إطار  وف 
  الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ستدعم، الهدفير   هذين

ي  اإلجراءات
ار  الخسائر  تتجنب النر   إىل تقليلها  عىل وتعمل واألض 

 . ممكن حد  أقص
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ا ي للمناخ الخاص بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية إطار العمل اإلسي   تيجر

ي أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ،
هو العقد الحاسم   2030- 2020فإن العقد من  12حسب ما هو مبير  ف 

اتيجة الجديدة    لتغتر المناخ. وبموجب هذه اإلستر
ً
ا لتحديد المسار العالمي وضمان عدم تعرض األجيال القادمة ألشد الثار تدمتر

 . حتباس الحراري عالم مرن ومزدهر ومنصف خاٍل من انبعاثات غازات اال فإن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تدفعها رؤية  

اتيجية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية جميع جهودها خالل  للنهوض   2030وللعمل نحو هذه الرؤية، ستوجه هذه اإلستر
اتيجيير  بإجراءات عادلة وطموحة لمواجهة أزمة المناخ

اللذين   (SOs) . ويمكن الوصول لهذا الهدف من خالل هدفير  إستر
جميع القطاعات.   عتر  (SO2) األنظم تغيير و (SO 1) المباشر المستهدف العمل األمريكية الدولية بتسهيليسمحان للوكالة 

اتيجيير  ويعزز كل من هذين الهدفير  
ي كليهما، بالتوازي أو    SOs))اإلستر

امج واألنشطة ف   منهما الخر كما ستساهم العديد من التر
ً
كل

امنا بمعالجة أزمة المناخ من خالل تنفيذ هدف خاص )بالتتابع. وستثبت الوكالة األمريكية للتن ا التر 
ً
( الذي من SpOمية الدولية أيض

من خالل تحويل عملياتنا لتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري   بالقيام بدورناخالله ستقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
ي مجال المناخ  إىل حد كبتر والتكيف مع أزمة المناخ وتحسير  التنوع و 

اإلنصاف واإلدماج وإمكانية الوصول بير  موظفينا العاملير  ف 
كائنا للقيام بجهود مماثلة.   ومن خالل دعم شر

ي   اتيحر ال تستطيع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تحقيق أي من أهدافنا رفيعة المستوى من خالل إجراءات تحت أي هدف إستر
اتيجية هداف واحد أو ضمن النتائج الوسيطة لأل  من ذلك، ستحقق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية كل هدف IRs))االستر

ً
. وبدال

اتيجية وعتر النتائج الوسيطة المتعددة.   من أهدافنا من خالل إجراءات متعددة يتم اتخاذها بموجب كل من األهداف اإلستر

اك كل مكتب ووحدة  ل بالوصولو   للوكالة، مع إشر
ً
اتيجية، ستتبع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية منهًجا شامًل هذه األهداف اإلستر

ي جميع أنحاء الوكالة. كما سيتطلب نجاحنا االستفادة من مزيــــج من التمويل الخاص بالمناخ والتمويل القطاعي 
تشغيل ومهمة ف 

 لير الخر حيث نتخذ 
ً
ي  مجة المناخنهًجا شامال

ي جميع مجاالت مساعداتنا التنموية واإلنسانية، بما ف 
؛ يعمل عىل دمج المناخ ف 

ي جميع القطاعات لتشمل األهداف المناخية. 
ذلك المناطق الجغرافية الهشة والمتأثرة بالضاع، وتوسيع نطاق تعريفات النجاح ف 

ا العمل
ً
ي تشكل االقتصادات   سيتضمن ذلك ليس فقط اإلجراءات المستهدفة، ولكن أيض

طويل المدى للتأثتر عىل األنظمة النر
ي أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ستتوقف عن القيام بمجموعة واسعة من أعمال 

والمجتمعات. ومثل هذا النهج الشامل ال يعن 
ي أننا ندرك أن أزمة المناخ تعرض للخطر جميع ت

ي تعتتر جوهر تفويضنا؛ هذا يعن 
قدمنا وأهدافنا وأن هناك فرًصا  التنمية النر

ي جزء كبتر من عملنا. 
ي مجال المناخ ف 

اتيجية لدفع التقدم ف   إستر

اع وبناء السالم   ولتجنب الثار السلبية المحتملة والحد منها يجب أن تتضمن جميع جهودنا المناخية مبادئ الحساسية للت  
مريكية للتنمية الدولية اإلجراءات المناخية بمسؤولية لتجنب تفاقم والتماسك االجتماعي والتنمية الشاملة. ستواصل الوكالة األ 

ي إلحاق 
امج ف  التوترات والضاعات وعدم المساواة. ستوىلي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية اهتماًما خاًصا لضمان عدم تسبب التر

ر بالشعوب األصلية وحماية البيئة والمدافعير  عن حقوق اإلنسان. خالل تنف اتيجية، ستأخذ الوكالة األمريكية  الض  يذ هذه اإلستر
ي ذلك السكان األصليون 

ي االعتبار األشخاص األكتر عرضة لتغتر المناخ وتشاورهم وتتشارك معهم، بما ف 
للتنمية الدولية ف 

هم من الفئات المهمشة و/ أو الممثلة تمثيال ناق ر والمجتمعات المحلية والنساء واألطفال وأشهم والشباب وغتر  لتجنب الض 
ً
صا

غتر المقصود وتحقيق أقص قدر من الفوائد المحلية. ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية دعم  
ي ذلك المعرفة التقليدية والمحلية والتكنولوجيا الرقمية والتحليالت  

ي والمسؤول للبيانات والمعرفة، بما ف 
االستخدام األخالفر

ي جميع اإلجراءاتافها. باإلضافة، إىل أنه سيتم دمج خمسة مبادئ مهمة إىل لتحقيق أهد
 
اتيجية:  ف المتخذة بموجب هذه اإلستر

هان والتكنولوجيا والتعاون.  اك القطاع الخاص والحلول القائمة عىل الطبيعة والتر  التنمية بقيادة محلية والعدالة والشمول وإشر

، سيتم تحديد األولويات  ي نظًرا لتنوع  وإىل حد كبتر
اتيجية عىل المستوى القطاعي واإلقليمي والوطن  نا اإلستر ضمن مجاالت تركتر 

ي مجال المناخ 
ي نعمل فيها. وعىل عكس الكثتر من العمل الذي تقوم به الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فإن العمل ف 

السياقات النر
ء يمس كل قطاع بعدة ي

، فإن أفضل طريقة إلحداث التغيتر ستعتمد إىل حد  ليس نشاًطا قطاعًيا فحسب، بل هو سر طرق. وبالتاىلي
ي جميع  

اض األساسي لهذه الفرضية هو أننا نقوم باألشياء ف  كبتر عىل مجموعة واسعة من العوامل الخاصة بالسياق. وال ُيعتتر االفتر
ح أهدافنا وتدخالتنا، وبأننا سند عم المهمات والفرق لتحديد كيفية إمكانية  المناطق الجغرافية، بل أننا لدينا إطار عمل لشر

 . ي عمل مناخيتير  من قبل مهمة أو مكتب متماثلتير 
ي أهدافنا. لن تكون هناك خطنر

 مشاركتهم بشكل أكتر فعالية ف 

 

يائية. مساهمة المجموعة األوىل للسادسة تقرير تقييم  2021: تغتر المناخ 2021(، IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ )12 : أساس العلوم الفتر 

 .Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Yيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ ]اله

Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. 

Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.) يدج. قيد الطباعة  [. طبعة جامعة كامتر
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ي للمناخ التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية اتيجر  إطار العمل اإلسي 

 تعالم مرن ومزهر وعادل خاٍل من االنبعاثا الرؤية: 
 النهوض بإجراءات عادلة وطموحة لمواجهة أزمة المناخ الهدف: 

ي األول )  اتيجر  (. اإلجراء المباشر المستهدف SO1الهدف اإلسي 

ة اإلجراءات المناخية المستهدفة وتوسيع نطاقها   تشيــــع وتتر

 

IR 1.1 خفض االنبعاثات 

تحفتر  التخفيف العاجل )خفض االنبعاثات  
ي  وحجزها( 

الناتجة عن استخدام الطاقة واألراض 
ها من المصادر الرئيسية األخرى   وغتر

IR 1.2  بناء القدرة عىل الصمود 

ات  تقوية قدرة الشعوب المعرضة للتأثتر
 المناخية عىل الصمود )التكيف(

IR 1.3  تعبئة التمويل 

زيادة تدفقات األموال والوصول العادل إليها من  
 حدة الثار أجل دعم التكيف والتخفيف من

IR 1.4   اكة مع الشعوب األصلية الشر
 والمجتمعات المحلية 

اكة مع الشعوب األصلية والمجتمعات  الشر
ي 
 المحلية لقيادة العمل المناخ 

IR 1.5  تفعيل األصوات الحاسمة 

هم   تمكير  المرأة وتأهيلها وكذلك الشباب وغتر
  
ً
من المهمشير  و/ أو المجموعات الممثلة تمثيل

ي مجال المناخ ناقًصا لقيا
 
 دة العمل ف

ي )
ي الثان  اتيجر  (. تغيير األنظمة SO2الهدف اإلسي 

تحفتر  االنتقاالت التحويلية بللوصول إىل مسارات صافية  
 صفرية وقادرة عىل التكيف مع تغتر المناخ

IR 2.1  األنظمة التحويلية الرئيسية 

النهوض بتحويل األنظمة  الرئيسية والخدمات  
لتقليل االنبعاثات وتعزيز التكيف مع  األساسية 
 تغتر المناخ 

IR 2.2  تغيير اإلشارات السوقية 

دعم التحول إىل أنظمة اقتصادية ومالية ذات  
 انبعاثات صفرية

IR 2.3  تحسير  الحوكمة 

تعزيز الحوكمة شيعة االستجابة الشفافة 
اك المواطنير    القائمة عىل المشاركة، واشتر

ي مجال المناخ التخاذ إجراءات 
 فعالة ف 

IR 2.4 العمل عير أنواع المساعدة 

تعزيز تنسيق المساعدات اإلنسانية واإلنمائية 
 وبناء السالم لمواجهة الثار المناخية 

 

ي   اتيجر  دورنا   تأدية   (. SO3)   الثالث الهدف اإلسي 

مجة الخاصة والمناهج العمليات تعزيز   العدالة وتعزيز  المناخ لتغتر  للتصدي بالتر
يكة والمنظمات الدولية للتنمية األمريكية الوكالة داخل المناخية  . لنا  الشر

https://www.usaid.gov/climate/strategy
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ي كل األنشطة والتخطيط: 
 
ي سوف يتم دمجها ف

اتيجية مبنية عىل العديد من المبادئ األساسية؛ الت   هذه اإلسي 

ية المستدامة والعادلة وامتالكها وتنفيذها محلًيا وأن  يجب أن يتم قيادة اإلجراءات المناخ التطوير الذي يتم قيادته محلًيا.  •
ة؛ ومحددة حسب الحاجة ومالئمة للسياق. ستفوض الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   مة بموافقة حرة ومستنتر تكون ملتر 

يات، وممثىلي  سلطة اتخاذ القرار والقيادة إىل ممثلير  محليير  بأقص قدر ممكن، ويتضمن ذلك الحكومات عىل جميع المستو 
ام   ي يتم قيادتها محلًيا عىل احتر

القطاع الخاص المحىلي والجامعات والسكان األصليير  والمجتمعات المحلية. تركز اإلجراءات النر
ة والمعرفة المحلية تقودان العمل   الحقوق وحمايتها، وتمكير  التطور المقرر ذاتًيا، وإنشاء فرص عمل الئقة وضمان أن الختر

 األمريكية للتنمية الدولية.  الخاص بالوكالة

كز الوكالة األمريكية  اإلنصاف والشمول.  • ي جريء. ستر
يعتتر اإلجراء المنصف والشامل أمًرا مهًما للحفاظ عىل طموح مناخ 

ي  
ام بتمكير  المناهج الشاملة النر  

ي تعمل بها، وااللتر
ي سياق المجتمعات المتنوعة النر

للتنمية الدولية اإلجراءات الخاصة بها ف 
اك المجتمعات المحلية والفئات المهمشة بها بشكل فعال ي ي من خاللها يتم إشر

خاصة السكان   - مكن الوصول إليها، النر
 - األصليير  وهؤالء األفراد والمجموعات الذين يتم استبعادهم غالًبا من اتخاذ القرار ووضع السياسة والتمويل ومشاركة المنافع

ي تنسر  عدم المساواة بصفتها عوامل لتغيتر المناخ. وستواج
ه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية هياكل السلطة الراسخة النر

 .وترسخها

اك القطاع الخاص.  • كه لمواجهة تغتر المناخ  إشر يجب أن تشارك الوكالة األمريكية للتنمية الدولية القطاع الخاص وتشر
ات الناجمة عنه وإنشاء فرص عمل الئقة صديقة للبيئة وتج ات معاكسة. يعتتر تمثيل كال الدورين والتأثتر نب إحداث تأثتر

ها  كات الخاصة والمستثمرين سيعمل عىل توسيع نطاق برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وتأثتر يك للشر كمحفز وشر
القطاع الخاص   واستدامتها. وستكون الوكالة األمريكية للتنمية الدولية متيقظة من خالل وجودنا عىل أرض الواقع لمشاركات

ي لمواجهة القضايا  
اك تلك الجهات الفاعلة بشكل استبافر ي ستؤدي إىل انتهاكات بيئية و/أو حقوق اإلنسان، وستسع إىل إشر

النر
ا. 
ً
 قيد النظر منر كان ذلك ممكن

عتتر الحلول القائمة عىل الطبيعة أساسية للحد من زيادة درجة الحرارة عا الحلول القائمة عىل الطبيعة.  •
ُ
  1.5لمًيا بمقدار ت

ة  ها من األنظمة البيئية كميات كبتر ي الخثية )المستنقعات( وغتر
درجة مئوية والتكيف مع تغتر المناخ. تمتص الغابات واألراض 

ي والصحة. وسوف تعمل  
ي والمان 

من الكربون وتخزنها وتعمل عىل تقليل مخاطر الكوارث ودعم سبل العيش واألمن الغذان 
ي لتقليل االنبعاثات فوًرا وتخزين الكربون والتكيف  الوكالة األمريكية ل

لتنمية البيئية عىل زيادة استخدام الحلول عىل أساس بين 
ات المناخية والحفاظ عىل األنظمة البيئية واستعادتها.   مع التغيتر

مارسير  ورجال األعمال،  ستعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عن كثب مع العلماء واألكاديميير  والم  الدليل واالبتكار.  •
ويــــج لها.   ي إطالق حلول مناخية مبتكرة ومثبتة ومناسبة للسياق والتر

، للمساعدة ف  اء المحليير  واالعتماد بشكل خاص عىل الختر
ستعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من خالل االستفادة من المعرفة والممارسات المحلية، والبحوث الجديدة وجمع 

 عن استكشاف وتوسيع نطاق التقنيات الواعدة، عىل تطوير األدلة واالبتكارات الالزمة وتطبيقها البيانات و 
ً
تحليلها فضل

 للتخفيف من أزمة المناخ والتكيف معها. 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
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ي  اتيجر : اإلجراء المباشر المستهدف: تشي    ع نطاق اإلجراءات المناخية  1الهدف اإلسي 

 المستهدفة وتوسيعه 

ي إطار ستتخذ الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية اإلجراء المباشر وتدعمه وتسهله لمواجهة المطالب األكتر إلحاًحا ألزمة المناخ. ف 

هج حساسة للسياق لدعم جهود التخفيف من آثار تغتر 
ُ
ي األول، ستستخدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ن اتيحر الهدف اإلستر

ي المناطق ا
اكة مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المناخ والتكيف معه ف  لجغرافية الحرجة وتعبئة المزيد من التمويل والشر

ي الجهود المبذولة محلًيا لمعالجة أزمة المناخ. 
 ناقًصا ف 

ً
هم من الفئات المهمشة و/ أو الممثلة تمثيل  والنساء والشباب وغتر

ي األول عىل خطط المناخ الخ اتيحر اتيجيات الخاصة بهم وسيسع لتسهيل  سيتم بناء الهدف اإلستر كائنا وسياساتهم واإلستر اصة بشر
ي ودعمه. 

ي الثان  اتيحر ي إطار الهدف اإلستر
 التغيتر التحويىلي المطلوب ف 

ها من المصادر الرئيسية 1- 1النتائج المرحلية   . : تحفتر  التخفيف العاجل )خفض االنبعاثات وحجزها( من الطاقة واستخدام األرض وغتر

ات المناخية األكتر كارثية إجراءات التخفيف  سيتطلب تجنب التأثتر
ي تقلل بشكل  

كبتر من انبعاثات غازات االحتباس  من تغتر المناخ النر
ة العمر مثل   ي ذلك الملوثات المناخية قصتر

الحراري الجديدة، بما ف 
ي الغالف  

الميثان وإزالة غازات االحتباس الحراري الموجودة حالًيا ف 
يد استهالك الطاقة بنسبة  ي االقتصاديات  70الجوي. ستر 

بالمائة ف 
ائة من انبعاثات الطاقة بالم 73مما يمثل  2050،13الناشئة بحلول 

 . ي الدول منخفضة الدخل  14عىل الصعيد العالمي
باإلضافة إىل أنه ف 

  فإن معظم االنبعاثات تنجم عن إزالة الغابات والزراعة واالستخدامات 
 . ي

ا لألرض واألنظمة   15األخرى لألراض 
ً
تعتتر اإلدارة السليمة أيض

كن تحمل تكلفتها إلزالة غازات الدفيئة من الغالف الجوي عىل مستويات واسعة البيئية هي النهج الوحيد المتوفر حالًيا والذي يم
 17كما أن الدول االستوائية النامية لديها إمكانات تخفيف عالية بشكل غتر مناسب مثل الحفاظ عىل الغابات واستعادتها.   16عالمًيا،

ي الوصول إىل األهداف المناخية عىل  بموجب هذه النتائج الوسيطة، ستساعد الوكالة األمريكية للتنمية الدو 
يكة ف  لية الدول الشر

كاء لتقليل االنبعاثات الناجمة عن الطاقة   المدى القريب وتجنب مسارات االنبعاثات عىل المدى الطويل عن طريق العمل مع الشر
ي ويتض

ية ووسائل النقل والصناعة والنفايات واألنظمة الغذائية واستخدام األراض  من ذلك الزراعة وإزالة الغابات  والمناطق الحض 
يكة للوصول لتحقيق كٍل   ي قطاع الطاقة، ستعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع الدول الشر

وتدهور النظم البيئية الحرجة. وف 
ي والنقل  من التنمية االقتصادية واألهداف المناخية الطموحة، وذلك من خالل الحد من االنبعاثات الناجمة عن الطاقة والمبا
ن 

 

13https://www.eia.gov/outlooks/archive/ieo19/pdf/ieo2019.pdfEIA (2019), International Energy Outlook 2019,  

ي أكسيد الكربون الناتجة من استهالك الوقود: نظرة عامة، الوكالة الدولية للطاقة، باريس 2020الوكالة الدولية للطاقة )14
( انبعاثات ثان 

overview-combustion-fuel-from-emissions-https://www.iea.org/reports/co2 

Madruga, Y. Sokona, S. Kadner, J.C. Minx, S. -Edenhofer O., R. Pichs: 2014[ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ، 1]15

Brunner, S. Agrawala, G. Baiocchi, I.A. Bashmakov, G. Blanco, J. Broome, T. Bruckner, M. Bustamante, L. Clarke, M. Conte 

Grand, F. Creutzig, X. Cruz-Núñez, S. Dhakal, N.K. Dubash, P. Eickemeier, E. Farahani, M. Fischedick, M. Fleurbaey, R. 
Gerlagh, L. Gómez-Echeverri, S. Gupta, J. Harnisch, K. Jiang, F. Jotzo, S. Kartha, S. Klasen, C. Kolstad, V. Krey, H. 

Kunreuther, O. Lucon, O. Masera, Y. Mulugetta, R.B. Norgaard, A. Patt, N.H. Ravindranath, K. Riahi, J. Roy, A. Sagar, R. 

Schaeffer, S. Schlömer, K.C. Seto, K. Seyboth, R. Sims, P. Smith, E. Somanathan, R. Stavins, C. von Stechow, T. Sterner, T. 

Sugiyama, S. Suh, D. Ürge-Vorsatz, K. Urama, A. Venables, D.G. Victor, E. Weber, D. Zhou, J. Zou, and T. Zwickel ,2014 :

. حول: تغتر المناخ  ي
ي تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدو2014الملخص التقن 

ىلي حول  : التخفيف من تغتر المناخ. مساهمة مجموعة العمل الثالثة ف 
 .Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, Pتغتر المناخ ]

Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)يدج ، [. طبعة جامعة كامتر
يدج، المملكة المتحدة، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.   كامتر

summary.pdf-https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_technical 

درجة مئوية. تقرير   1.5ار : ملخص لواضعي السياسات. حول: االحتباس الحراري بمقدIPCC ،)2018[ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ )2]16
ات االحتباس العالمي بمقدار   درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومسارات   1.5خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ عن تأثتر

ي سياق تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغتر الم
ناخ والتنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء عىل الفقر انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ذات الصلة، ف 

[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. 

Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 

(eds.) .]https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm 

17B. et alGriscom,  .2020 .ي المناطق االستوائية. المعامالت الفلسفية للجمعية الملكية ب
  . إمكانات التخفيف الوطنية من حلول المناخ ف 
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0126 

 الطبيعية   المناخية والحلول  الطبيعة عىل القائمة ل الحلو 
  البيئية األنظمة عىل للحفاظ المتخذة اإلجراءات تسم
  مثل المدارة األنظمة ذلك ويتضمن) واستعادتها  وإدارتها 
ي 
ي ( الزراعية  األراض 

 بشكل االجتماعية  للتحديات تتصدى النر
 نطاق عىل يشار  بينما  الطبيعة عىل القائمة الحلول  فعال
 أو  والتخفيف  المناخ مع التكيف مثل األهداف  إىل واسع
ي  األمن

ي  الغذان 
  عند  الطبيعية المناخية بالحلول  والمان 

ي   التغتر  آثار  من التخفيف إىل خاص بشكل اإلشارة
 . المناخ 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://www.eia.gov/outlooks/archive/ieo19/pdf/ieo2019.pdf
https://www.iea.org/reports/co2-emissions-from-fuel-combustion-overview
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_technical-summary.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0126
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ي بها فيها الزراعة وازالة الغابات وانحالل النظم البيئة. ستعمل الوكالة 
والصناعة والمخلفات واألنظمة الغذائية واستخدام األراض 

األمريكية للتنمية الدولية مع الدول لتحقيق مستويات الحد الطموحة من االنبعاثات واالحتجاز من خالل حلول مناخية طبيعية،  
ها من األنظمة الطبيعية والمدارة، وتعمل عىل  تحافظ عىل ي الزراعية وغتر

ي الرطبة واألراض 
الغابات وأشجار المنغروف واألراض 

ة   ا الدول لخفض االنبعاثات الناجمة عن الملوثات المناخية قصتر
ً
إداراتها واستعادتها. ستدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيض

ة )مثل الم ي المستقبل األجل بصورة كبتر
ار ف  ي تعمل عىل إبطاء االحتر

يثان والكربون األسود( وهي أحد أقوى عوامل التحسير  النر
وسيكون لمواصلة الطموح والتخفيف المنصف لدفع التحول العادل العديد من الفوائد االقتصادية والصحية والبيئية  18القريب. 

 يعمل ع
ً
ىل تمكير  مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، ويتضمن ذلك  واالجتماعية. ستستخدم جهود التخفيف نهًجا شامل

ات سلبية.  كة ومستدامة وكذلك الحد من أي تأثتر  الحركة العمالية والمجموعات المهمشة وغتر الممثلة لضمان نتائج مشتر

ي تندرج تحت النتائج الوسيطة للتخفيف عىل ما يىلي ولكنها ال تقترص عليه: 
 وتتضمن اإلجراءات الت 

 طاقة واستخدامها إنتاج ال

، ويتضمن ذلك  نشر التقنيات المثبتةتحفتر  وتشيــــع  •
تحديد الفرص  و تقنيات الطاقة المتجددة وممارستها 

ي يمكن  
لدعم نقل تكنولوجيا التخفيف المدروسة الت 

يكة للوكالة  تحمل تكلفتها فيما يتعلق بسياق الدول الشر
 األمريكية للتنمية الدولية.  

ي دعم  •
ي شبكة  تكامل الطاقات المتجددةاالستمرار ف 

ف 
الكهرباء وتقليل االعتماد عىل أنواع الوقود الحفري  

  توسيع الشبكات الكهربائية وتقويتهاو إلنتاج الطاقة
 . ةواالستفادة من تقنيات الشبكة الذكية المتقدم

ي حلول الشبكة  •
المحلية والمركزية تسهيل التوسع ف 

للوصول إىل أولئك الذين  باستخدام الطاقة المتجددة 
الوصول إىل الطاقة وإدخال   ليس لديهم إمكانية

لتجنب االنبعاثات  الكهرباء إىل المنازل وطرق الطهي 
المستقبلية، والحد من فقر الطاقة وإزالة الغابات،  

 والصحة. وتحسير  جودة الهواء 

والممارسات المستخدمة   تحفير  معايير كفاءة الطاقة •

 لتمكير  النمو االقتصادي بتكلفة أقل وكثافة انبعاثات أقل. 

لتقليل  دعم الدول للتحليل والتخطيط وتنفيذ اإلجراءات   •
ي والنقل

عن   االنبعاثات الناجمة من الصناعة والمبان 
طريق التحول إىل مصادر الطاقة النظيفة وتقديم  

 نيات وعمليات وسلوكيات لتقليل كثافة الطاقة. تق

دعم العمل  بدء أنشطة جديدة لتقليل االنبعاثات و •
ي المدن 

 
؛ مثل دعم أنظمة النقل النظيف  الالئق والنمو ف

ي تسمح بالوصول المن ويستر التكلفة إىل األسواق  
النر

ويد.   واألعمال وتسهيل سالسل التر 

ي تقليل االنبع •
يكة ف  اثات الناجمة عن مساعدة الدول الشر

ة األجل ؛ مثل الميثان ) مثل  الملوثات المناخية قصير
الزراعة والنفايات والوقود الحفري( والكربون األسود 

)مثل، المركبات عالية االنبعاث والطاقة السكنية وحرق 
وز )عىل سبيل  الكتلة الحيوية( وانبعاثات أكسيد النيتر

ليات المثال من الزراعة واستخدام الطاقة والعم
الصناعية وإدارة النفايات( لتحفتر  االنخفاض الشيــــع 

 لالنبعاثات وتقليل المخاطر الصحية. 

 

ي 
 الزراعة والحلول المناخية الطبيعية يتضمن استخدام األراض 

ي   •
دعم الحفاظ عىل الغابات وأشجار المنغروف واألراض 

ها    من األنظمة البيئية عالية الكربون المخزون الرطبة وغتر
 . ي
 لتحقيق مزايا التخفيف من آثار التغتر المناخ 

كاء من القطاع الخاص لمواءمة التدخالت   • العمل مع شر
اكات جديدة  ن إزالة الغابات وزيادة  للحد موإطالق شر
ي سالسل توريد السلع األساسية.  استعادة الغابات األصلية
 ف 

ويــــج من خالل السياسات  • اك  التر واالبتكار الزراعي وإشر
ي  للطبيعة المستدامة والمنتجةأصحاب المصلحة 

النر
بة واألشجار، وتقلل من انبعاثات غازات   ي التر

تحبس الكربون ف 
االحتباس الحراري وتنتج كميات أكتر من المنتجات الغذائية  
والزراعية وتدعم سبل العيش المتنوعة وتحمي وتستعيد  

 .النظم البيئية الحساسة لنسبة الكربون العالية

يكة للحد من  • ي ذلكالتعاون مع البلدان الشر
من خالل تعزيز اإلنتاجية الزراعية   االنبعاثات من أنظمة األغذية والزراعة بما ف 

ي سالسل القيمة الزراعية.  فقد األغذية وهدرهاوتقليل 
 ونشر طاقة فعالة ونظيفة ف 

 

 الميثان  بشأن العالمي  التعهد 18

كير  
  المناخ عن الدفاع وسائل  أحد  بصفتها  الطبيعة عىل الي 

 الحلول  أحد  وكذلك
  ضد  لدينا  األول الدفاع خط هي  عقود  طوال الطبيعة كانت
ا  وهي ، المناخ أزمة

ً
  تمتص. الحل من أساسي  جزء أيض

ة  كميات  والغابات المحيطات   بينما  الكربون انبعاثات من كبتر
ي والتكيف العيش سبل ي . المناخ تغتر  مع البشر

 هذا  يعن 
ابط ي واالعتماد  - الطبيعية واألنظمة  المناخ بير   التر   البشر
  التدهور  أو  المناخ أزمة معالجة يمكن ال  أنه  - كليهما   عىل

ي 
 عىل القائمة  الحلول توفر  حيث. مستقل بشكل البين 

  الدولية للتنمية األمريكية للوكالة رئيسية وسيلة الطبيعة
  المناخ مقاومة وتقوية، فوري بشكل االنبعاثات لخفض
  إنسانية فوائد  توفتر  مع  الحيوي محيطنا  عىل والحفاظ
 . والشمول المساواة وتعزيز  مهمة وتنموية

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://www.globalmethanepledge.org/
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 السياسة والخطط والضمانات االجتماعية 

اكة مع الدول لتحديد وتنفيذ فرص التخفيف   • الشر
ي تتماسر مع أولويات الدولة و 

تحسير  ودعم  اإلضافية النر
 بموجب اتفاقية باريس.  المشاركات المحددة وطنًيا

استخدام تحليالت االقتصاد السياسي واالقتصادي  •
 والضاع والنوع واإلدماج االجتماعي لتحديد مناهج

 لدعم التنفيذ.   تخفيف فعالة من حيث التكلفة ومنصفة 

عن الحقوق البيئية وحقوق   المدافعير  حماية ودعم  •
الذين يدافعون للحفاظ عىل األنظمة البيئية   اإلنسان 

المهمة لعزل الكربون. ويمكن القيام بذلك من خالل 
تعزيز حقوقهم والتدخل نيابة عنهم لدى الحكومات 

اتيجيات الدفاع   عند االقتضاء ودعم األمن الرقمي وإستر
 الجماعي وآليات االستجابة الشيعة. 

ات المناخية )التكيف(2-1النتائج الوسيطة   . : تعزيز مقاومة المناخ الخاص باألشخاص المعرضير  للتأثتر

ات متباينة وغتر متناسبة عتر القطاعات والسكان والمناطق الجغرافية. وتشكل الظواهر  ة ولها تأثتر ات المناخية منتشر تعتتر التأثتر
ات المناخية البطيئة ظهور مخاطر جديدة؛ تفاقم التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية القائمة  الجوية الحادة والتأثتر

ا تدفع إىل الهجرة وزيادة خطر الضاع. وبموجب هذه   وأوجه عدم المساواة؛
ً
وتدهور النظم البيئية والموارد الطبيعية. وهي أيض

ي تدعم مقاومة األفراد واألماكن واألنظمة البيئية وسبل  
النتيجة الوسيطة ستدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية اإلجراءات النر

ات التقلبا ، كما تعمل عىل توسيع نطاق تلك اإلجراءات. ستساعد اإلجراءاتالعيش للمناخ المعرضة لتأثتر   ت المناخية والتغيتر
ات المناخية الحالية والمستقبلية  المتخذة بموجب هذا النظام الدوىلي األشخاص والمجتمعات والبلدان عىل توقع التأثتر

عمل إىل تعزيز القدرة عىل التكيف وتوفتر األدلة القوية  واالستعداد لها والتكيف معها مع تعزيز كرامة اإلنسان واألمل. سيؤدي هذا ال
ي وسبل العيش ويحسن 

ي ويحمي خدمات النظام البين 
ي والمان 

عىل أن التكيف يمكن أن ينقذ األرواح ويقلل من انعدام األمن الغذان 
ي  وستستخدم جهود التكيف مناهج مراعية ل 1920الصحة البدنية والعقلية والتعليم ونتائج الرفاهية

اع ومراعية للمنظور الجنسان  لت  
ة، والشعوب األصلية والنساء والشباب   ي ذلك األش الفقتر

ك مع أولئك األكتر عرضة لتغتر المناخ بما ف  وسيتم تطويرها بشكل مشتر
هم.  وح وغتر رين من الهجرة والت   عم هذه  من الفئات المهمشة و/ أو الممثلة تمثيال ناقصا. وستد واألشخاص ذوي اإلعاقة والمتض 

اتيجيات   اإلجراءات بشكل مباشر تنفيذ أولويات التكيف الوطنية والمحلية للبلدان عىل النحو المحدد من خالل الخطط واإلستر
 وخطط التكيف الوطنية بموجب اتفاقية باريس. 

ً
ي ذلك المساهمات المحددة وطنيا

 ذات الصلة، بما ف 

 عىل سبيل المثال ال الحرص: تشمل اإلجراءات بموجب هذه النتيجة الوسيطة للتكيف 

 توسيع نطاق الوصول إىل البيانات والمعلومات والمعرفة واستخدامها لتعزيز المرونة المناخية 

كاء اإلقليميير  والوطنيير    • تسهيل بناء قدرة الشر
ي تصميم خدمات المعلومات  والمحليير  

 
للمشاركة ف

 .المناخية المدفوعة بالطلب وتقديمها

ي تركز عىل  •
توسيع نطاق الخدمات المناخية النر

التخطيط عىل أساس المعلومات  المستخدم من أجل 
  المتعلقة بالمخاطر واتخاذ القرارات والعمل المبكر

المصممة لتلبية احتياجات المستخدمير  المعلنة التخاذ 
 القرارات عىل المدى القريب والمتوسط والطويل. 

معية الفريدة  تحديد السياقات المحلية والمجت •
 لفهم مخاطر تغتر المناخ والحد منها.  العمل ضمنهاو 

دعم استخدام البيانات البيئية التاريخية والحالية   •
ات  المتعلقة بالمناخ ورقمنتها وأرشفتها لفهم التأثتر

 المناخية المتعلقة بالطقس والتنبؤ بها واالستعداد لها. 

قة  لبيانات ومعلومات موثو  ضمان توافر واسع النطاق •
ي ذلك المعارف ومناسبة عن قابلية التأثر بالمناخ

، بما ف 
ي تواجه أكتر المخاطر 

 . التقليدية، وال سيما المجتمعات النر

 

 زيادة القدرة عىل التكيف للقطاعات اإلنمائية والخدمات

ات المناخيةدعم  • ؛ أنظمة الغذاء المقاومة للتغير
التطوير واالعتماد واسع النطاق للزراعة  ويتضمن ذلك 

والماشية ومصايد األسماك المتنوعة المقاومة للمناخ  
 عتر سالسل القيمة. 

تحسير    المياه من خاللتعزيز جودة ومرونة أنظمة  •
 . إدارة الموارد المائية

 

19Dicker, S., S. Unsworth, R. Byrnes and B. Ward .2021 . ي  االستثمار  فوائد  : المعيشة وسبل األرواح حفظ
  عىل  والقدرة  المناخ تغتر  مع التكيف ف 

 . السياسية والعلوم لالقتصاد  لندن كلية،  المناخ  تغتر  وسياسات اقتصاديات ومركز  والبيئة المناخ تغتر  لبحوث جرانثام معهد  : لندن. التأقلم

20Hallegatte, Stephane .2016  .الدوىلي  البنك منشورات.  الفقر  عىل المناخ تغتر  آثار  إدارة : الصدمة موجات . 

اتيجيات • الحد من مخاطر الكوارث الشاملة   دعم إستر
ي   تباقيةوأنظمة اإلنذار المبكر واإلجراءات االس 

بما ف 
ي يمكن الوصول إليها من قبل النساء  

ذلك تلك النر
هم من  دين وغتر والفتيات والشباب والمعوقير  والمشر
 ناقًصا. 

ً
 الفئات المهمشة وغتر الممثلة والممثلة تمثيل

إلدارة المخاطر المناخية والحد   إدارة المورد الطبيىعي تعزيز   •
شاركة الموارد منها وبناء قدرات محلية من أجل المرونة وم 
ي ذلك من خالل المناهج االجتماعية 

 البيئية.  - بما ف 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
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  ويتضمن ذلك  الحلول القائمة عىل الطبيعة تنفيذ دعم •
ي الرطبة 

الحفاظ عىل الغابات وأشجار المنغروف واألراض 
ها من األنظمة البيئية الحرجة وإدارتها واستعادتها   وغتر

هما من  كة. لتحقيق التكيف والتخفيف وغتر  الفوائد المشتر

كاء لمعالجة  • اآلثار الصحية الناجمة عن  العمل مع الشر
ي ذلك  تغير المناخ من خالل الوقاية والعالج

، بما ف 
ي  
المراقبة واإلنذار المبكر لألمراض الحساسة للمناخ والنر

تنقلها ناقالت األمراض؛ خطط العمل المتعلقة بالحرارة 
السلوكية  والصحة؛ إدارة جودة الهواء؛ التدخالت

 والشيرية والصحة العامة؛ وخدمات الصحة العقلية. 

دعم أنظمة التعليم المقاومة للمناخ وإعدادات التعليم   •
ضمان استمرارية التعلم وتطوير  غتر النظامي من أجل 

كتر  عىل الفتيات  مهارات التكيف مع المناخ ، مع التر
 ناقصا. 

ً
 والنساء والسكان المهمشير  والممثلير  تمثيل

الحكم المحىلي وحقوق الموارد العادلة بير   تعزيز •
ي تزيد من مرونة السكان   الجنسير  والمناهج الشاملة

النر
ات المناخ.   األكتر عرضة لتأثتر

سبل المعيشة المقاومة للمناخ  وتقوية  تعزيز  •
 .والخدمات واألسواق

ي  ممثىلي القطاع الخاصتحفتر  وتعزيز قدرة  •
لالستثمار ف 

ها.   إجراءات التكيف وتحفتر 

لزيادة مرونة قطاعات البنية التحتية  دعم الدول  •
ويد والطلب  الرئيسية يتضمن ذلك أنظمة جانب التر 

 لخدمات الطاقة والنقل واالتصاالت وخدمات المياه. 

كاء لمعالجة الهجرة المتعلقة بالمناخ من   • العمل مع الشر
للحد  حلية والمهاجرين خالل العمل مع المجتمعات الم

وح ودعم الهجرة ي   من الي  
ا وإنتاجية بما ف 

ً
األكتر أمان

 .ذلك المجتمعات المرسلة والمستقبلة للهجرة

اإلسكان والبنية التحتية والخدمات المستدامة  دعم  •
ية ي المناطق الحرص 

 
، بما  والمرنة والميسورة التكلفة ف

ة والمستوطنات غتر الرسمي ي ذلك األحياء الفقتر
ة  ف 

 المعرضة للفيضانات ومخاطر المناخ األخرى. 

ي لتعزيز المشاركة   •
االستفادة من مبادئ بناء السالم البين 

ي تعمل عىل
ي الموارد وإدارتها والنر

التخفيف   العادلة ف 
 .من مخاطر الرصاع وزيادة المرونة بالتعامل مع المناخ

 

ي  المناخية  اإلجراءات
 
 الحرص    ف

ي  العمل   يشمل 
ي  المناخ 

اتيجية  عناض  جميع المدن   ف  ي  االستثمار   مع الفورية  المناخية  األهداف لتحقيق  حاسًما  وسيكون   اإلستر
  النظامي   التحول   ف 

ي  55 من أكتر  المدن   تضم. األجل طويل
ي  70 من أكتر  عن  مسؤولة وهي ، العالم  سكان من  المائة  ف 

ي   انبعاثات من المائة ف 
ي  الكربون أكسيد  ثان 

  ف 

ي  80 وتولد   21العالم 
ي  70  نسبة فإن 2050 عام  وبحلول  22. العالمي   اإلجماىلي  المحىلي  الناتج   من   المائة ف 

  سيعيشون   العالم سكان  من   تقريًبا  المائة   ف 

ي  للمدن الشيــــع  النمو   معدل أدى  23. بالمدن
ية   المجتمعات  توسع  إىل  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة البلدان   ف  ي   الحض 

ي   تعيش النر
  مستوطنات  ف 

ي   مهمشة  عشوائية
ي   األمن انعدام   من  وتعان 

  الذي  المكان  هي  المدن   فستكون، االتجاهات هذه  استمرت  إذا . الحاد   الطقس   لخطر  ومعرضة  الغذان 
ايد   بشكل  التنمية مع   المناخ  تغتر  فيه  يتقاطع امج  فرًصا  يخلق   مما ، متر  .  تأثتر   أكتر  لتحقيق   التقليدية  القطاعات   عتر  التآزر   أوجه لتعظيم  التنمية  لتر

ي   والنمو   التحتية   والبنية   الصناعة   تطوير   جانب   إىل   التحض    اتجاهات   وستساهم 
ي  السكان 

 الصحي   والضف   والمياه   والطاقة  الغذاء   عىل   الطلب  زيادة   ف 
ي   عىل   الضغط  زيادة   إىل   سيؤدي   مما ،  والنقل 

ي  عملها  الدولية   للتنمية   األمريكية   الوكالة   ستوسع . والمياه   والغابات  األراض 
 المناخ  أزمة   لمعالجة  المدن   ف 

ي  واالستثمار  عادل انتقال  خالل من واإلدماج  واإلنصاف التكيف ودعم االنبعاثات من الحد  خالل من
ي  المستدامة اإلدارة ف 

 . والمياه لألراض 

ي السياسة والخطط والضمانات
 
 االجتماعية عىل جميع النطاقات تعميم التكيف ف

العمل مع المجتمعات المحلية والحكومات  •
تعزيز قيادتهم  والمؤسسات اإلقليمية من أجل 

 لتقييم المخاطر المناخية وإدارتها.  وقدرتهم ووكالتهم

تحفتر  المشاركة واإلدماج واإلنصاف والمساءلة   •
 .لتحسير  أولويات التكيفوالشفافية والملكية المحلية 

انية • وتنفيذ خطط التكيف   دعم التنمية ومواءمة المتر 
ي المساهمات الوطنية  

 
الوطنية ومكونات التكيف ف

وأهداف التكيف عتر السياسات اإلنمائية  ،المحددة
 والقطاعية. 

بناء القدرة عىل الصمود من خالل توسيع جهودنا ل •
ي ذلك مخاطر المناخ، 

المعالجة الشاملة للمخاطر، بما ف 
 .بالوكالة  الخاصة المرونة سياسة معوالمواءمة 

 

21Day ( .2018وآخرون“ .) ي يمكن العيش
 .NewClimate Institute, C40, GCoM،”بها فرصة المناخ: المزيد من الوظائف؛ صحة أفضل; المدن النر

ية )22 ية(. “2021التحالف من أجل التحوالت الحض  ي. اقتناص الفرصة الحض   .” التحالف من أجل التحول الحض 

 .” األمم المتحدة، دائرة الشؤون االجتماعية واالقتصادية. فرص التحض  العالمي (. “2018)األمم المتحدة 23

ي البيئات   جهود بناء السالم المراعية للمناخدعم  •
ف 

ي تعزز تقاسم الموارد وإدارتها 
الهشة والمتأثرة بالمناخ النر

 بشكل عادل. 

والتصميم الشامل   المسؤولية الجنسانية تعزيز مبادئ •
لضمان أن التدخالت الخاصة  وإمكانية الوصول

 تصميمها لجميع أفراد المجتمع. بالتكيف تم 

ي تحول دون   تحديد العوائق •
المحلية ومعالجتها، النر

ي ذلك  
اتخاذ إجراءات من قبل أعضاء المجتمع، بما ف 

ايد نتيجة   اآلثار الصحية العامة الشائعة بشكل مي  
ي بدورها تقلل لتغير المناخ

ي تتطلب االهتمام والنر
، النر

 ت. المرونة والقدرة عىل اتخاذ اإلجراءا

لحماية ضمان اتخاذ تدابتر تكيف تتمحور حول الطفل  •
 من كونهم عرضة بشكل خاص لتغتر المناخ.  األطفال

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://www.usaid.gov/policy/resilience
https://newclimate.org/resources/publications/climate-opportunity-report-more-jobs-better-health-liveable-cities
https://urbantransitions.global/en/publication/seizing-the-urban-opportunity/
https://population.un.org/wup/
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 . : زيادة تدفق التمويل والوصول العادل إليه لدعم التكيف والتخفيف3- 1النتيجة الوسيطة 

ي جميع القطاعات وعىل جميع المستويات، 
بدًءا من االستثمارات الحكومية الوطنية مثل الشبكات هناك حاجة إىل موارد إضافية ف 

 إىل مستوى المجتمع التخاذ إجراءات مثل إعادة زراعة  
ً
ي يمكنها التعامل مع مصادر الطاقة النظيفة الواسعة، وصوال

الكهربائية النر
ي إطار هذه النتيجة الوسيطة، ستوفر الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية وتعمل عىل تعبئة  الغابات لتقليل مخاطر الفيضانات. وف 
كائنا. وسيؤدي   ي مجاالت التخفيف والتكيف بما يتماسر مع أولويات شر

التمويل العام والخاص لدعم اإلجراءات المناخية العادلة ف 
ي االنبعاثات مع زيادة اإلنتاجية االقتصادية،

ة ف  كتر  األكتر عىل التمويل الشامل للمناخ إىل تخفيضات كبتر وخلق العمل   هذا التر
ا تدخالت مثل الزراعة الذكية مناخًيا، وخدمات المياه والضف 

ً
الالئق، وضمان انتقال عادل، وتحسير  نوعية الحياة. وستدعم أيض

ي يمكن الوصول إليها والمستدامة، وخدمات الصحة والتعليم الشاملة، وخدمات المعلومات المناخية، والبنية التحتية 
الصحي النر

، ومساعدة السكان بعد الصدمات المناخية، والحلول القائمة عىل الطبيعة. المرنة، وحما ي
 ية النظام البين 

 وتتضمن اإلجراءات بموجب هذه النتيجة الوسيطة ما يىلي عىل سبيل المثال ال الحرص: 

والقطاعات  للدول تحفير  التمويل الخاص والعام  •
ي تعمل عىل قيادة  من خالل الجهود والشعوب

النر
ك بهما   تمويل القطاع الخاص والعام واالستثمار المشتر
هما،  ي تواجهما وكذلك تحفتر 

والحد من المخاطر النر
ي  
ا، ومعالجة القيود المنهجية ف  ً حنر يكونا أكتر تأثتر

 جهود التخفيف من آثار تغتر المناخ والتكيف معه. 

ايد • للحكومات المحلية   دعم الوصول المتر 
 ( لتمويل المناخNGOsسات غير الحكومية )والمؤس 

ي المدن لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف خاصة 
ف 

 أو  شيعة التحض  
ً
ي تتلقر قدًرا ضئيل

ي الدول النامية النر
ف 

 منعدما من التمويل الموجه للمناخ. 

ي االستثمار والمشاري    ع   تفعيل •
الشبكة الواسعة لموظف 

  الدولية األمريكية للتنميةالخاصة التابعة للوكالة 
  لتعبئة التمويل وتوظيف مجموعة واسعة من المناهج

ي  
ي ذلك نهج التمويل المختلط واألدوات النر

، بما ف  ي
المناخ 

تخفف من مخاطر االستثمار مثل الضمانات والتأمير   
ي  
والعمل مع كيانات القطاع الخاص لتعزيز االستثمار ف 

 بعاثات. المرونة وسالسل التوريد منخفضة االن

اكة مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية التابعة   • الشر
للحكومة األمريكية والممثل التجاري للواليات المتحدة،  
ها من الوكاالت الحكومية  ومؤسسة تحدي األلفية وغتر

  لتطوير العديد من المشاري    ع الصديقة للمناخاألمريكية  
لالستثمار، وزيادة الوصول إىل رأس المال وتعزيز 

ي تساعد الحكومات   اإلصالحات البيئيةتمكير  
النر

وكيانات القطاع الخاص عىل تجنب تراكم الديون غتر  
 المستدامة ألنها تركز عىل االستثمارات الصديقة للمناخ. 

اء التأمير  السيادي ضد مخاطر الكوارثدعم  • كجزء    شر
اتيجيات الوطنية األوسع إلدارة مخاطر   من اإلستر

 د االقتضاء. الكوارث وخطط الطوارئ، عن

تعزيز قدرة الحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات   •
ي ذلك  - والمجتمعات المحلية ورجال األعمال 

بما ف 
عىل البحث عن التمويل وإجراء   - النساء والشباب 

دراسات الجدوى وتقييم الجدوى االقتصادية 
 .للمشاري    ع والحصول عىل التمويل العام والخاص 

اكةتعزيز اإلرادة  العمل عىل • وتعبئة   السياسية والشر
ودعم النهج الشاملة   - العامة والخاصة  - الموارد المحلية 

ي ذلك صندوق المناخ  
والوصول إىل تمويل المناخ، بما ف 

.  األخض  وال سيما بالنسبة
ً
 للبلدان األقل نموا

ي   معايير قوية للشفافية والمساءلةالعمل عىل تعزيز  •
ف 

ي  
اختيار المستفيدين وضف التمويل ورصد النتائج بما ف 
اف المواطنير  عىل التمويل والمشاريــــع  ذلك دعم إشر

 لمكافحة الفساد وتعزيز العدالة  
ً
المتعلقة بالمناخ جزئيا

 .  والتأثتر

ضمان حوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة  •
ر الذي يلحق بالفئات األكتر  لالستثمارات وتجنب الض 
ي ذلك األطفال  عرضة للتأ

ثر بالمناخ والمهمشة بما ف 
الصغار وأشهم من خالل تضمير  الحوافز وتنمية  
القدرات والضمانات البيئية واالجتماعية الشاملة 

ي يمكن الوصول إليها. 
 وآليات التظلم النر

 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
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اكة مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لقيادة ال4- 1النتيجة الوسيطة  ي : الشر
 . عمل المناخ 

ي معالجة أزمة المناخ. تتمتع   24الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
هم أصحاب المصلحة الرئيسيون وعوامل التغيتر ف 

ي تتقاطع مع 
ي العالم، والنر

ي المائة من   40الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بحقوق حيازة و/ أو إدارة أكتر من ربــع أراض 
ف 

ية، والمناظر الطبيعية السليمة، والنظم البيئية الهامة.  ي   25المناطق المحمية التر
ي النر

هناك أدلة واضحة ومتنامية عىل أن األراض 
ي والمياه. ومع

ي عزل االنبعاثات وتعزيز التكيف من خالل إدارة األراض 
  تديرها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فعالة للغاية ف 

ي التهميش ويقلل من حوافز الحفظ. تتأثر عالقات الشعوب 
ا، مما يساهم ف 

ً
ف بها قانون ذلك، فإن الكثتر من أراضيهم غتر معتر

ي كثتر من األحيان من  
 بتغتر المناخ، ومع ذلك يتم استبعاد هذه المجموعات ف 

ً
 عميقا

ً
األصلية والمجتمعات المحلية بالبيئة تأثرا

. عمليات صنع القرار بشأن  ي
ي يحتاجون إليها لتعزيز العمل المناخ 

وعالوة عىل ذلك، ال تحط  حقوق  المناخ وتفتقر إىل الموارد النر
الشعوب األصلية والمدافعير  عن البيئة بالحماية الكافية، وهم يتعرضون 

ا للمضايقات والعنف. 
ً
وتعمل هذه   باستمرار للتجريم ويمثلون أهداف

شعوب األصلية وصوتها ومعرفتها  التكتيكات عىل التقليل من ملكية ال
 وقيادتها وتنتقص من الجهود العالمية للتصدي لتغتر المناخ. 

ي إطار هذه النتيجة الوسيطة، ستشارك الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  
ف 

مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لقيادة اإلجراءات المناخية 
ام الق ، واحتر يم والممارسات التقليدية وقياس المستجيبة للنوع االجتماعي

النجاح ليس فقط من خالل زيادة المرونة واألمن وتقليل االنبعاثات، 
ي  
ا من خالل زيادة الوكالة والقيادة تلعب هذه المجموعات دوًرا ف 

ً
ولكن أيض

اكات،   . ومن خالل هذه الشر امج وتنفيذها وإحداث التغيتر تصميم التر
ي تشيــــع الجهود العالمية  ستساعد الوكالة األمريكية للتنمي

ة الدولية ف 
اكاتنا مع   لمعالجة أزمة المناخ عىل نحو مستدام وعادل. وستتواءم شر

  حقوق  تعزيز   حول سياستنا   مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
 والتوجيهات المصاحبة ومجموعة األدوات.  IP)-(PRO األصليير   السكان

 وتتضمن اإلجراءات بموجب هذه النتيجة الوسيطة ما يىلي عىل سبيل المثال ال الحرص: 

اكات مع الشعوب األصلية والمجتمعات  • بناء الشر
ي إنشاء فرص صنع القرار وتعزيز المحلية 

 
للمشاركة ف

 . القدرات والقيادة

المعارف األصلية والممارسات التقليدية وخطط  جمع  •
ي إجراءات تغتر وتوثيقه  الحياة

ا وتسهيل تطبيقها ف 
 المناخ. 

ة  إنشاء وتوسيع المزيد من  • قنوات التمويل المباشر
ومنظمات وشبكات   والمبتكرة للشعوب األصلية

ك.   المجتمع المحىلي من خالل منهجيات اإلنشاء المشتر

بالموارد إمداد الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  •
ي تتضمن المعلومات عن المناخ ل

تنفيذ الحلول  الت 
والبحث عن البيانات المناخية ذات الصلة   الخاصة بهم

 ومراقبتها وتقييمها.  وجمعها 

 

ي تستخدمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتحديد الشعوب األصلية. مجموعة ال  األصلية الشعوب حقوق تعزيز  سياسة تحدد 24
 معايتر النر

ي  العالمية األهمية عىل مكانية عامة لمحة: "الطبيعة25
 ". حفظها أجل من  األصليير   السكان ألراض 

وط والمتطلبات الخاصة بكيفية تعامل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع الموافقة المسبقة عن علم )26 ي FPICتم تفصيل الشر
سياسة تعزيز  ) IP-PRO( ف 

 ب األصلية(. حقوق الشعو 

عىل جميع   وتمكينها آمنة بيئة سياسيةتعزيز   •
 مستويات حكم الشعوب األصلية وحقوق اإلنسان

والمجتمعات المحلية للمشاركة   والمدافعون عن البيئة
ي اإلجراءات الخاصة بتغتر المناخ. 

 ف 

ي بحقوق الحيازة للشعوب   •
اف القانون  تعزيز االعي 

ي واألقاليم   األصلية والمجتمعات المحلية
إىل األراض 

ي ذلك  
ي ذلك الكربون(، بما ف 

والموارد الطبيعية )بما ف 
 .تعزيز حيازة نساء الشعوب األصلية للموارد

مع الشعوب األصلية  جراء مشاورة هادفةإل  السعي  •
ة مسبقة وتسع  للحصول عىل موافقة مستنير

)PIC(F ،26  .حسب الحاجة 

يكة  • الشعوب   لضمان مشاركةالعمل مع البلدان الشر
ي 
  تطوير وتنفيذ األصلية والمجتمعات المحلية ف 

 
ً
 وخطط التكيف الوطنية.  المساهمات المحددة وطنيا

 

 العالقة بين الحيوان والبيئة وصحة اإلنسان
 تعد  جائحة كوفيد  - 19 تذكيًرا قويًا بمدى ارتباط البيئات

 البشرية والبيئية، وكيف يمكن أن تهدد  مسببات األمراض
 الناشئة الصحة واالقتصاد  العالمي .نظًرا ألن تغير المناخ

 وتغير استخدام األراضي وإزالة الغابات وغيرها من العوامل
 الدافعة تزيد  من االتصال بين الحيوانات واألفراد  بطرق

 جديدة ومحفوفة بالمخاطر فإن األمراض تنتقل بشكل متزايد 

 عبر األنواع والحدود  .ومنذ  بداية تفشي المرض قدمت

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مليارات الدوالرات لمكافحة
 كوفيد  -19من أكثر من 120 دولة .ومع تكثيف جهودنا في

 مجال تغير المناخ، تلتزم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 بمعالجة الترابط بين صحة اإلنسان والحيوان والبيئة من

 خالل برنامج األمن الصحي العالمي باستخدام نهج الصحة
 الواحدة متعدد  القطاعات لتقليل فرص تفشي األمراض
 .  المعدية في المستقبل ومقاومة مضادات الميكروبات

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/USAID-IndigenousPeoples-Policy-mar-2020.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/USAID-IndigenousPeoples-Policy-mar-2020.pdf
https://www.usaid.gov/indigenous-peoples/usaid-policy-on-indigenous-peoples
https://www.nature.com/articles/s41893-018-0100-6.epdf
https://www.usaid.gov/indigenous-peoples/usaid-policy-on-indigenous-peoples
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هم من المجموعات المهمشة والناقصة التمثيل لقيادة اإلجراءات المتعلقة بالمناخ  : 5- 1 النتيجة الوسيطة   تمكير  المرأة والشباب وغتر

هم من الفئات المهمشة و/ أو الممثلة تمثيال ناقصا الغالبية العظم من سكان العالم ويقودون العديد   تشكل النساء والشباب وغتر
ي جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ال يتم تضمينهم دائًما أو تزويدهم بالموارد المناسبة. ويدرك من الحركات المناخ

ا ف  ً ية األكتر تأثتر
ورية لمعالجة أزمة المناخ. ويجب أن تتخذ اإلجراءات المناخية  مجة المناخ بأن قيادتهم ومعرفتهم ومهاراتهم ض  المنهج الناجح لتر

ا مناهج متعدد الجوا
ً
نب تدرك أن العديد من عناض هوية الشخص يمكن أن تؤثر عىل كيفية تجربته للعالم.  الناجحة أيض

ي بدورها 
ان مع أنظمة عدم المساواة، يمكن أن تؤدي هذه الهويات المتقاطعة إىل درجات متفاوتة من القوة واالمتيازات النر وباالقتر

ي حل
ات ووجهات نظر للمساهمة ف   ول المناخ.  تخلق ديناميكيات قوة فريدة وتأثتر

 النساء

ي تصميم  
تتمتع النساء ويتضمن ذلك الفتيات المراهقات؛ بمعرفة ومهارات وشبكات فريدة تجعلهم أصحاب مصلحة أساسيير  ف 

ي تشكل الحقائق 
ي االعتبار المعايتر الجنسانية النر

ي إطار هذه النتيجة الوسيطة ف 
وتنفيذ الحلول المناخية. وسيأخذ العمل ف 

اتيجيات  المعيشية للناس وتعرضهم الفريد لمخاطر المناخ وإستر
ي تفرض

 التأقلم. كما ستدرس ديناميكيات القوة الجنسانية النر
ي تشكل القدرة عىل التكيف مع المناخ  

الوصول إىل الموارد النر
والتحكم فيها وتضمن أن الحلول المناخية ال تؤدي إىل تفاقم عدم 

ة مثل المساواة بير  الجنسير  أو تؤدي إىل عواقب غتر مقصود
ام  .العنف القائم عىل النوع االجتماعي  سيتم توجيه هذا العمل وااللتر 

  الخاصة  المرأة وتمكير    الجنسير   بير    المساواة سياسة بمتطلبات
ي إطار هذه النتيجة الوسيطة الدولية للتنمية   األمريكية بالوكالة

. وف 

ستعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع مجموعة متنوعة من  
لمناخية، وقياس النجاح ليس  النساء لتحديد وتنفيذ اإلجراءات ا

ا من 
ً
فقط من خالل زيادة المرونة وتقليل االنبعاثات، ولكن أيض

ي أدوارهن بصفتهن صانعي قرار. 
 خالل زيادة الوكالة والقيادة للنساء ف 

 تتضمن اإلجراءات بموجب هذه النتيجة الوسيطة ما يىلي ولكنها ال تقترص عىل ذلك: 

ي تقودها   الموارد المالية زيادة •
والتقنية للمنظمات الت 

ي  النساء والمساواة بير  الجنسير  
لتمكير  القيادة ف 

 مواجهة أزمة المناخ. 

ي الصناعات  إنشاء •
 
فرص اقتصادية من أجل النساء ف

دعم التدريب والتعليم   عن طريق الصديقة للمناخ
وتمكير  البيئة والفرص الالزمة لضمان الوصول العادل 

 إىل الوظائف. 

ي تساعد عىل  دعم حمال  •
ت تغيتر السلوك واالتصاالت النر

ي  
 
زيادة قبول مشاركة المرأة الهادفة وقيادتها ف

، وتحديد النساء وجعلهن عوامل  اإلجراءات المناخية
، والعمل مع  ي المناضين من الذكور لدعم  للتغيتر اإليجانر

 المشاركة النشطة للمرأة وتشجيعها. 

ي  دعم •
عالجة  لم برامج وسياسات التحول الجنسان 

مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي المرتبط 
ي  
بالمناخ عىل مستوى األشة والمجتمع المحىلي وف 

 عىل تخفيفها. المؤسسات والعمل 
 

 الشباب

اوح أعمارهم بير  
ي حشد الوعي عىل نطاق واسع  29و 10برز الشباب )الذين تتر

ة كأطراف فاعلة رئيسية ف  ي السنوات األختر
عاًما( ف 

امج التعليمية وتعزيز أنماط الحياة المستدامة والحفاظ عىل  والمطالبة باتخاذ إجراءات حكومية لمعالجة أزمة المناخ وإدارة التر
ي  الطبيعة ودعم الطاقة 

ا ف 
ً
ي ممارسات صديقة للبيئة وتنفيذ مشاريــــع التكيف والتخفيف. ويعتتر الشباب مهمير  أيض

المتجددة وتبن 
ي 
ايد وينخرطون كقادة ف  ي قوي بشكل متر 

ي تقنيات جديدة وممارسات لمواجهة تغتر المناخ. حيث يتمتعون بوعي اجتماعي وبين 
تبن 

ات المناخية. يمثل السكان الشباب مجموعة سكانية  حركات لتحويل مجتمعاتنا نحو مستقبل أفضل وقادر عىل  التكيف مع التغتر
اوح أعمارهم بير  

سنوات( والذين يتأثرون  9و 0متطورة ستشمل مع مرور الوقت الرضع والصغار من األطفال اليوم )الذين تتر
ي  الشباب سياسةبشكل خاص بالمناخ. ستطبق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية المبادئ المحددة بموجب 

 الخاصة التنمية ف 
ي بالوكالة

 اتخاذ القرار.  ، والسياسات األخرى ذات الصلة الخاصة بالمشاركة الفعالة للشباب ف 

ي  التحليل 
 الجنسان 

  الدولية للتنمية األمريكية الوكالة أجرت
ً
  إلثراء جنسانًيا  تحليل

اتيجيتنا  ي  المناخية  إستر
 بير   العالقة عىل األدلة توثق النر

 نتيجة كل  عتر  محددة توصيات وتحدد   والمناخ الجنسير  
ي  التحليل ويوضح. وسيطة

 غتر  السلبية الثار  الجنسان 
  بالنسبة سيما  ال  والفتيات النساء عىل المناخ لتغتر  المتناسبة

 يسلط كما .  ناقًصا  تمثيال  والممثلة المهمشة الفئات ألفراد 
 بير   المساواة تحقيق عىل المناخ تغتر  آثار  حول الضوء

 الحاسم والدور ، العالمي   الصعيد  عىل المرأة وتمكير   الجنسير  
ي  المرأة ستلعبه الذي

 . المناخ أزمة معالجة ف 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://www.usaid.gov/GenderEqualityandWomensEmpowermentPolicy
https://www.usaid.gov/GenderEqualityandWomensEmpowermentPolicy
https://www.usaid.gov/policy/youth
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USAID.GOV/CLIMATE/STRATEGY اتيجية  17 الدولية  للتنمية األمريكية للوكالة المناخ إستر

 تتضمن اإلجراءات بموجب هذه النتيجة الوسيطة ما يىلي ولكنها ال تقترص عىل ذلك: 

ي تساعد عىل   •
دعم حمالت تغيتر السلوك واالتصال النر

زيادة قبول مشاركة الشباب الهادفة والنشاط والقيادة  
ي والتعليم

ي العمل المناخ 
 
وتحديد الشباب وإبقائهم   ؛ف

ي جميع م
راحل تنوعهم وأعمارهم كعوامل للتغيتر ف 

ي والعمل مع الخرين أصحاب المصلحة   اإليجانر
 واألبطال لدعم وتشجيع مشاركة الشباب النشطة. 

اف  • بأهمية مجموعة واسعة من حاالت الصحة االعتر
ي ذلك  

 
العقلية المتعلقة بالمناخ بير  الشباب بما ف

ي 
امج المطبقة عىل  ،القلق البيت  نطاق واسع  ودعم التر

ي تتناول تلك القضايا. 
 النر

الموارد المالية والتقنية للمنظمات والمؤسسات زيادة  •
ي يقودها الشباب

لتمكير  الدور القيادي   والشبكات الت 
ي معالجة أزمة المناخ. 

 للشباب ف 

ي الصناعات   إنشاء فرص •
 
اقتصادية ملموسة للشباب ف

، من خالل توفتر الوصول إىل الوظائف الصديقة للمناخ
ي 
ومكافحة التميتر  ودعم التعليم والتدريب التقن 

 والقيادي إلعدادهم ليكونوا قادة اليوم والمستقبل. 

ي ذلك الحفاظ  ،تمكير  مؤسسات الشبابدعم  •
بما ف 

الموارد المالية   من خالل الشباب وشبكات الزراعة عىل 
والتقنية لتمكينهم بشكل أفضل من الريادة كمصادر 

 لمناخ. للحلول الشاملة لتغتر ا

 

 الفئات المهمشة و/ أو الممثلة تمثيال ناقًصا 

 ناقًصا
ً
ي المجموعات المهمشة و/ أو الممثلة تمثيل

ي تطبيق القوانير  والسياسات والوصول إىل الموارد   27غالًبا ما تعان 
من التميتر  ف 

والخدمات والحماية االجتماعية، وقد تكون عرضة لالضطهاد والمضايقة والعنف. وأثناء الظواهر الجوية الشديدة، قد يواجهون 
ي افتر 

اض أنها نتيجة ضعف متأصل. بل  معدالت إصابة ووفيات أعىل بشكل غتر متناسب. ومثل هذه النتائج ليست حتمية وال ينبع 
اعتادت هذه   28إنها ناتجة عن التفاوتات الهيكلية وديناميكيات السلطة النابعة من تداخالت األعراف االجتماعية السائدة. 

ورة، عىل حل المشكالت بشكل إبداعي واالستفادة من هوياتها المتنوعة والمتقاطعة إليجاد حلول تفيد   المجموعات، بحكم الض 
ي الشامل الذي يعزز مرونة جميع الفئات المهمشة و/ أو  الم

م الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالعمل المناخ  جتمع ككل. تلتر 
 . نهم كعوامل إيجابية للتغيتر

ّ
 الممثلة تمثيال ناقصا ويمك

 تشمل اإلجراءات بموجب هذه النتيجة الوسيطة، عىل سبيل المثال ال الحرص: 

ي تساعد عىل   •
دعم حمالت تغيتر السلوك والتواصل والنر

ي لم تنل   زيادة قبول مشاركة
الفئات المهمشة و/أو النر

ي اإلجراءات المتعلقة 
حقها من التمثيل وقيادتها ف 

 ، ي بالمناخ، وتحديدهم وجعلهم عوامل للتغيتر اإليجانر
والعمل مع أصحاب المصلحة والقادة الخرين لدعم  

 وتشجيعها. مشاركتهم الفعالة 

للفئات المهمشة و/أو    مواردنا المالية والتقنيةزيادة  •
ي 
ي لم تنل حقها من التمثيل لتمكير  دورها القيادي ف 

النر
 معالجة أزمة المناخ. 

 

اص ذوي قد تشمل المجموعات المهمشة والممثلة تمثيال ناقًصا، عىل سبيل المثال ال الحض، النساء والشباب مع إيالء اهتمام خاص للفتيات واألشخ27
دين والمهاجرين والشعوب األصلية  ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمخنثير  والمشر والمجتمعات واألطفال المبتلير   اإلعاقة والمثليير  ومزدوخر

ي الطبقات الدنيا واألشخاص الذين لم تتم تلبيتها ا
. األقليات والجماعات العرقية واإلثنية، واألشخاص ف  حتياجات الصحة  وأشهم وكبار السن والمتدينير 

 العقلية واألشخاص من مختلف الطبقات االقتصادية والراء السياسية. 

، وكراهية ويتضمن ذلك عىل سبيل المث 28 ، ومعاداة المثليير  ؛ والوصم بالعار؛ الرفض والعنضية، والتحتر  جنسًيا، والتمتر  ضد المعاقير  ال ال الحض، التميتر 
هم.  ي الجنس، كبار السن، الطبقيير  وغتر  المتحولير  جنسًيا، مزدوخر

ملموسة للفئات المهمشة و/أو   فرص اقتصاديةخلق  •
اء من  ي الصناعات الخض 

ي لم تنل حقها من التمثيل ف 
النر

، خالل توفتر الوصول إىل الوظائ ف، ومكافحة التميتر 
ي والقيادي. 

 ودعم التدريب الفن 

ي لم تنل   تمكير  منظماتدعم  •
الفئات المهمشة و/أو النر

حقها من التمثيل من خالل الموارد المالية والتقنية  
لتمكينها بشكل أفضل من القيادة كمصادر للحلول  

 الشاملة لتغتر المناخ. 

 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
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29نسان اإل   صحة عىل  المناخ تغير  آثار 
 

 

 

 . اإلنسان صحة عىل المناخ تغتر  تأثتر ، منها  والوقاية األمراض عىل  السيطرة  مراكز  من مقتبس29

https://www.usaid.gov/climate/strategy
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ي  اتيجر ات التحويلية إىل مسارات صفرية االنبعاثات  2الهدف اإلسي  : تغيير النظم: تحفير  التغيير

 ومتأقلمة مع تغيرر المناخ 

ي رقم  اتيحر ( والجهود المبذولة  1تتطلب المعالجة الكاملة ألزمة تغتر المناخ الجمع بير  اإلجراءات المستهدفة )مثل الهدف اإلستر
. كما تستلزم الحوكمة والنظم االقتصادية واالجتماعية والمالية تحسير  قيمة النظم الطبيعية  لتحفتر  إحداث تغ يتر تحوىلي ونظامي

ظم التعليمية الرسمية وغتر 
ُ
وتحفتر  االستثمارات الخفيضة االنبعاثات والقادرة عىل التأقلم وإعطائها األولوية. ويتعير  عىل الن

 التعليم العاىلي إخراج جيل من المواطنير   الرسمية الشاملة بدًء من التعليم قبل
ي وحنر

عىل وعي بتغتر المناخ ومستعدين   االبتدان 
لالبتكار واتخاذ اإلجراءات والمشاركة مع حكوماتهم للمطالبة بمستقبل أكتر استدامة. ومن جانب الحكومات، فهي تحتاج إىل 

ي لم تنل حقها من  تنفيذ نظم شفافة وقانونية ال يشوبــها الفساد لتمكير  المشاركة ال
ي ذلك الفئات المهمشة والنر

كاملة، بما ف 
ي تفيد المجتمعات المحلية وتضمن تحقيق انتقال عادل. 

 التمثيل، لتمكير  االستثمارات العادلة والمستدامة النر

ي إطار هدفها الرامي إىل تغيتر النظم المعمول بها لدينا، 
يكة والمجتمعات ستدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ف  الدول الشر

حسن التآزر وإدارة
ُ
المفاضالت بير   والمنظمات الدولية لتحفتر  تحويل النظم بطرق تعزز أهدافها المحددة محلًيا وتحققها وت

 عن االنتقال العادل نحو عالم منصف وقادر عىل التكيف مع تغتر المناخ مع خفض االنبعاثات عىل أساس المسارات  
ً
النتائج، فضل

 عن   عدمةمن
ً
كائنا ودعمها، فضل اتيجيات المناخ الخاصة بشر االنبعاثات. كما ستعتمد جميع جهودنا عىل خطط وسياسات وإستر

ي  اتيحر  . 1 اإلجراءات المستهدفة بشكل أكتر بموجب الهدف اإلستر

ي النظم تناول المسائل و/أو العوامل و/أو الدوافع و/أو القطاعات و/أو 
الجهات الفاعلة و/أو التفاعالت  سيتطلب هذا التغيتر ف 

ي إطار تعرف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل المزيد  
ابطة والعمل عىل تعديلها. وف  ي شبكة متر

ي تعمل ف 
المتعلقة باإلرث النر

ا ي تتخذها الوكالة بموجب هذا الهدف اإلستر
ي النظم التحويلية، فقد تتغتر اإلجراءات النر

ي لضمان أننا  حول إحداث تغيتر فّعال ف  تيحر
 نعمل بأكتر الطرق فعالية. 

 : دفع عجلة التحول للنظم الرئيسية والخدمات األساسية لخفض االنبعاثات وتحسير  مواجهة تغتر المناخ 1- 2النتيجة المرحلية 

ورًيا لوضع الكوكب عىل مسار صفري االنبعاثا ت وقادر عىل  سيكون تحويل النظم والخدمات الرئيسية والقطاعات المرتبطة بها ض 
، والزراعة والنظم الغذائية، والصحة،   مواجهة تغتر المناخ. وستحتاج النظم المتكاملة مثل الطاقة، والنقل، والمياه، والضف الصحي
ها، إىل خفض االنبعاثات وقابلية التأثر لتحقيق مسارات دائمة وممكنة صفرية االنبعاثات ومقاومة لتغتر المناخ.  ية، وغتر  والحض 

ب هذه النتيجة المرحلية، ستتناول الوكالة األمريكية للتنمية الدولية القدرات األساسية الرئيسية والقيود المؤسسية لتغيتر  وبموج
ي حير  أن 

ها. وف  النظم مثل الفساد والتطرف العنيف، وحقوق الملكية غتر الفعالة أو غتر الموجودة، وضعف البنية التحتية، وغتر
سي األساس لالقتصادات المستقبلية والنظم االجتماعية األقل  دعم تحويل النظم سيستغرق 

ات سترُ ا، فإن هذه التغيتر
ً
وقت

ا عىل االنبعاثات، واألكتر صالًحا ومساواة ومرونة. 
ً
 استخراًجا واعتماد

ي تشكل الحقا
 من المعايتر االجتماعية والثقافية النر

ً
ي االعتبار كل

ئق المعيشية  سيأخذ العمل بموجب هذه النتيجة المرحلية ف 
ي تحدد الوصول إىل الموارد والتحكم فيها، كما سيضمن أن الحلول المناخية ال تؤدي  

لألفراد، وسيتحدى نفوذ القوى المحركة النر
سفر عن عواقب غتر مقصودة، مثل العنف القائم عىل أساس نوع الجنس. 

ُ
 إىل تفاقم عدم المساواة أو ت

 لية عىل سبيل المثال ال الحرص: تشمل اإلجراءات بموجب هذه النتيجة المرح

هم   إثراء المعلومات والسياق والفهم وتسخير

ي   •
، بما ف  االستماع إىل جميع أصحاب المصلحة المعنيير 
ي لم تنل حقها من التمثيل،  

ذلك الفئات المهمشة والنر
اكة معهم لتطوير  خرائط طرق طويلة  والتعلم منهم والشر

 سر مع األولويات المحلية. تتما األجل للتغيير التحويىلي 

ي الفوائد االقتصادية   إجراء تحليالت •
 
لتقييم صاف

المرتبطة بالتخفيف من حدة   واالجتماعية والتكاليف
تغتر المناخ والتكيف معه واإلبالغ عن النتائج لبناء  

كاء وأصحاب المصلحة.   القدرات والتفاهم فيما بير  الشر

فهم   تطوير واستخدام التحليالت الموجودة لتحسير   •
لتحقيق   السياقات والنظم واألولويات المحلية الالزمة

ي ذلك
ي النظم والخدمات الرئيسية، بما ف 

ى ف    تحوالت كتر
الكشف عن الحواجز والدوافع بير  الجهات الفاعلة الفردية 

ورية لتغيتر النظم واستدامتها.  ي السلوكيات الض 
 لتبن 

اإلنتاج المسؤول للبيانات المستندة عىل  دعم  •
 للتخطيط والتنفيذ.  المجتمع

تعزيز الوكاالت والوزارات والمؤسسات المحلية  •
ي إنشاء الخدمات المناخية    واإلقليمية والوطنية 

للمشاركة ف 
ها واستخدامها لدعم اتخاذ القرارات المدروسة  وتوفتر
ي القطاعات والنظم بدًءا من التعليم 

المتعلقة بالمناخ ف 
 الزراعة والطاقة.  والحماية االجتماعية والصحة حنر 
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 تعزيز تغيير السلوكيات 

ي   تغيير السلوكيات وحمالت االتصالدعم  •
النر

تتحدى وتساعد عىل زيادة قبول مشاركة وقيادة 
ي اإلجراءات المناخية. 

 النساء والخرين ف 

ات   تعزيز وتحفتر  ورعاية المشاركة المدنية • والتغيير
النظم، الالزمة لتوجيه واستدامة تغيتر  السلوكية

 بوسائل منها التعليم واألنشطة القطاعية األخرى. 

ي النظم والخدمات الرئيسية 
 
 العمل ف

ي  •
ي المدن لتحفتر  إزالة الكربون وبناء المرونة ف 

العمل ف 
 إىل الغذاء إىل الطاقة. النظم من النقل 

االبتعاد عن المركبات ونظم النقل كثيفة  دعم  •
مع ضمان حصول الناس عىل فرص  ،االنبعاثات

 اقتصادية متساوية. 

ي مؤسسات العمل عىل تحفتر  التحوالت الرئيسية  •
 
ف

ونظم  وأسواق الطاقة الوطنية واإلقليمية والمحلية
ها.   النقل ونظم الغذاء، وغتر

يم العاىلي والمؤسسات البحثية  دعم مؤسسات التعل •
للنهوض بالبحوث واالبتكارات   والعلماء المحليير  

وتطوير قوة عاملة متعلمة وماهرة تقنًيا الزمة لدفع  
 تغيتر النظم والحفاظ عليها. 

المسؤولة  سالسل اإلمداد بالمعادن تطوير  •
ي  الال والموثوقة

زمة لتقنيات الطاقة المتجددة، بما ف 
ت الصلة وتدابتر مكافحة  ذلك دعم الشفافية ذا

 الفساد. 

الوصول إىل الخدمات األساسية دعم تحسير   •
ي والمنخفضة 

القادرة عىل مواجهة التغير المناخ 
مثل الصحة والمياه والضف الصحي   ،االنبعاثات
ي يمكن أن   والحماية

االجتماعية واإلسكان، والنر
ي ضمان قدرة األش المعيشية والمجتمعات 

تساعد ف 
التكيف بشكل فعال مع الصدمات  المحلية عىل

 والضغوط المناخية. 

من خالل تعزيز  تحسير  تنظيم وأداء النظم الصحية،  •
،  الحوكمة والتمويل ومرونة القوى العاملة الصحية
ي متطلبات تغتر المناخ من خالل   ي يمكن أن تلنر

النر
 نهج متعدد القطاعات. 

برامج تنمية الطفولة المبكرة   زيادة الوصول إىل •
منذ الوالدة لحماية األطفال   للتكيف مع المناخ

 الصغار من تأثتر تغتر المناخ. 

 السلوكيات  تغيير 

 تغتر  مبادرات لنجاح أساسي  عنض  هو  السلوكيات  تغيتر  إن
 اعتماد   المناخ ألزمة الفعالة المعالجة ستتطلب. المناخ

ي  بما ، الفاعلة الجهات من مجموعة قبل من جديدة سلوكيات
  ف 

اع ذلك
ّ
  وأفراد   المجتمع وقادة الخاص  والقطاع السياسات صن
  تستهدف. الدولية للتنمية األمريكية الوكالة  وموظفو  األشة
، وآثاره  المناخ تغتر  بمخاطر  الوعي  زيادة السلوكيات  تغيتر  برامج
ي 
ن أن وينبع  ي  الواردة المالحظات من بحلقات تقتر

  توفر  النر
امج تعمل أن يجب. الممكنة للحلول والدعم المعلومات   التر

  إلعطاء  الجنس  بنوع والمتعلقة االجتماعية األعراف تغيتر  عىل
ي  المهمشة للفئات أعىل صوت

، التمثيل من حقها  تنل لم والنر
ي  الهيكلية الحواجز  ومعالجة

  المنتجات  إىل الوصول  تعوق النر
.  األكتر  المناخ تغتر  مبادرات من كجزء  والتمويل والخدمات

طبق، معقد  بطابع يتسم الذي  المناخ تغتر  لتحدي للتصدي
ُ
  ست

  أحدث من ُمستقاة وأدلة رؤى الدولية للتنمية األمريكية الوكالة
  من الدروس وستستخلص السلوكيات  تغيتر  حول األبحاث
ي  السلوكيات  تغيتر  برامج

  منها ، أخرى قطاعات ف 
ً
 الصحة مثل

م ونحن. العالمية   الحلول عىل الدروس هذه بتطبيق نلتر 
ي  المناخية

ركز   النر
ُ
ي  اإلنسان عىل ت

 . القطاعات جميع ف 

 التعليم 
  ونتائج للتعليم األساسية البنية عىل تحديات المناخ تغتر  يفرض
 مما ، متناسب غتر  بشكل المهمشير   السكان عىل يؤثر  إنه. التعلم
. المناخية غتر  الضغوطات حدة وازدياد  الفقر  تفاقم إىل يؤدي

  إغالق: يىلي  ما  التعليم عىل المناخية المخاطر  بعض تتضمن
؛  التعلم  كفاءة  وانخفاض الحضور  انقطاع؛ التعليم مؤسسات
ي  االستثمار  عىل األش  قدرة وانخفاض األشة دخل انخفاض

  ف 
ا  األكتر  الفئات هجرة وزيادة؛ وشبابها  أطفالها  تعليم

ً
.   تهميش

 ، القوية التعليم لنظم يمكن
ً
ي  قبل ما  مرحلة من بدءا

  االبتدان 
  الصدمات من للحد  استباقية  تدابتر  تنفيذ ، العاىلي  التعليم وحنر 

 ذلك يشمل أن ويمكن. الطويل المدى عىل والضغوط المناخية
ي  تصميم مرونة ضمان: يىلي  ما 

ي  المدرسية المبان 
 مواجهة ف 

ي  القاسية الجوية الظواهر 
  المدارس  تزويد ؛ بها  التنبؤ  يمكن النر

ي  المقتصدة الخيارات اختيار ؛ المتجددة بالطاقة
  استهالك ف 

 الممارسات  تطبيق؛ وإليها  المدرسة من المتعلمير   لنقل الوقود 
 العمل قوة تدريب؛ التوريد  سالسل لحجز  المناخية الذكية

اء  اء  التقنيات لتطوير  البحوث وإجراء،  الخض   تعليم إن. الخض 
  تمكينهن يعزز ، الخصوص وجه عىل، والشابات الفتيات

 واتخاذ  المناخية قيادتهن عىل ويشجع، اإلنجابية وصحتهن
  المهارات تطوير  عىل ويساعدهن، للبيئة المؤيدة القرارات
اء اء  الوظائف عىل للحصول الخض  ،  ذلك إىل باإلضافة.  الخض 

  مع للتكيف والفرص والمهارات بالمعرفة المتعلمير   التعليم يزود 
  القدرة ذات التعليم نظم تقلل. عليها  والتغلب المناخ تحديات
ار   من للطوارئ االستجابة عىل القوية   الناجم والتعطيل األض 
  للتعليم يمكن. واألعاصتر  الجفاف مثل، المناخية األحداث عن

ي 
ي   التقن 

ا  والعاىلي   والمهن 
ً
اكة أيض   إعداد ، الخاص  القطاع مع بالشر

ي  الحر  والعمل العمل  لسوق وظيفة عن الباحثير  
  مجاالت ف 

  المجتمعات لدعم األخرى والقطاعات والزراعة طاقةال
  للتنمية األمريكية الوكالة ستطبق. مرونة األكتر  واالقتصادات

ي  المحددة المبادئ الدولية
 . التعليمية سياستها  ف 
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 تحفير  تهيئة بيئة مالئمة 

يكة والزعماء التقليديير  والسكان  • دعم الحكومات الشر
ي لم 

األصليير  والمجتمعات المحلية والفئات المهمشة والنر
ي ذلك المهاجرون، من أجل 

تنل حقها من التمثيل، بما ف 
لخفض االنبعاثات ودعم   تعزيز حقوق الحيازة والموارد

 الجهود المبذولة لبناء القدرة عىل مواجهة تغتر المناخ. 

ي تشمل الحدود تعزيز وتحفتر   •
اإلجراءات المناخية الت 

من خالل دعم  ،سياسية والقطاعات التكميليةال
ي تقدم  

المنظمات العالمية واإلقليمية والوطنية النر
كة للحوكمة وتحديد األولويات والتمويل  معايتر مشتر

 ورصد اإلجراءات المناخية. 

، وتنمية القدرات، وضع السياسات وتنفيذهادعم  •
ي 
ي ذلك تلك النر

واالبتكار الذي يشمل القطاعات، بما ف 
 تد عتر الحدود الوطنية. تم

ي  •
يكة ف  إصالح السياسة القطاعية  دعم الحكومات الشر

، لتحويل  والمالية الوطنية ، مثل برامج الدعم الزراعي
 حوافز السوق نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخًيا. 

، الوطنية والمحلية  دعم تنفيذ السياسات  • والمعايير
ي ت 
  ستند إىلالخاصة باالنبعاثات الصفرية والمرنة الت 

 ممارسات مجّربة. 

ي تعرقل جهود   الفساد وجرائم المحافظةاجتثاث  •
النر

التخفيف من آثار تغتر المناخ )مثل قطع األشجار غتر 
وع(.  ي والتنقيب غتر المشر

ي واالستيالء عىل األراض 
 القانون 

النهج الحكومية المفتوحة وأدوات دعم تطبيق  •
ها، لمعالجة الطر مكافحة غسل األموال ي ، وغتر

ق النر
ي  
يساهم بها التمويل السياسي والشية المالية ف 

االستغالل المفرط للموارد الطبيعية وإهمال مصادر 
 الطاقة منخفضة االنبعاثات. 

مساعدة الناس والصناعات والموظفير  والدول عىل  •
تعزيز االنتقال العادل إىل سبل العيش والتوظيف  

ي ذلك ،القادرة عىل مواجهة تغير المناخ
الدعوة  بما ف 

ي شبكات األمان 
لالستثمارات الدولية بقيادة الحكومة ف 

القادرة عىل التكيف أو برامج الحماية االجتماعية أو 
 برامج الحوافز األخرى. 

ي  •
 االستخدام المسؤول للتكنولوجيا الرقميةاالستثمار ف 

 لتشيــــع التقدم نحو األهداف المناخية. 

 

 

ة المناخ وملوثات والصحة الهواء جودة  األجل  قصير
م اتيجيات  باتباع الدولية للتنمية األمريكية الوكالة تلتر  كة إستر   المساواة عدم من للحد  الهواء وجودة المناخ تغتر  آثار  من للتخفيف مشتر

  عىل متكاف    غتر  بشكل تؤثر  عامة  صحية أزمة النامية  الدول من للعديد  بالنسبة الهواء تلوث يعتتر . كبتر   بشكل العامة الصحة وتحسير  
ة المجتمعات ي  للهواء فورية فوائد  تقديم  يعد . والمهمشة الفقتر

ورًيا  أمًرا  الدفيئة  الغازات انبعاثات خفض مع المحلية للمجتمعات النقر   ض 
ي  للطموح الدعم  وبناء المناخية بالعدالة للنهوض

ي  المناخ 
 . النامية الدول ف 

ي  كبتر   نمو  يحدث
ة المناخية الملوثات انبعاثات ف  ي (  SLCPs) األجل قصتر

ي  الدولية للتنمية األمريكية الوكالة إن. النامية الدول ف 
  جيد  وضع ف 

يكة الدول لمساعدة  مثل) األسود  والكربون( األحفوري والوقود  والنفايات الزراعة مثل) للميثان الرئيسية المصادر  معالجة عىل الشر
 جهودها  تكثيف عىل الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ستعمل(. الحيوية الكتلة وحرق والصناعة السكنية والطاقة االنبعاث عالية المركبات
  واسع اعتماد  أجل من المطلوب السلوكيات  وتغيتر  والقدرات  التمكينية البيئة خلق عىل والمدن الدول مساعدة خالل من كبتر   بشكل
ة المناخية الملوثات وتستهدف التكلفة منخفضة لتدابتر  النطاق  لتعزيز  بجد  الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ستعمل. SLCP األجل قصتر
ة المناخية للملوثات الرئيسية الدولية الجهود  من ذلك وغتر ( CCA) النظيف الطهي  وتحالف الميثان بشأن العالمي  التعهد   . األجل قصتر

https://www.usaid.gov/climate/strategy


USAID.GOV/CLIMATE/STRATEGY اتيجية  22 الدولية  للتنمية األمريكية للوكالة المناخ إستر

 التحول إىل اقتصادات ونظم مالية قادرة عىل مواجهة تغتر المناخ وذات انبعاثات صفرية: دعم 2- 2النتيجة المرحلية 

. ولذلك، يجب الجمع بير  مخاطر المناخ  ي
التنمية االقتصادية غتر المستدامة عالية االنبعاثات هي الدافع األساسي للتغتر المناخ 

ي جميع القرارات االقتصادية وال
ي إطار هذه النتيجة المرحلية، ستساعد الوكالة األمريكية وأهداف الخفض من االنبعاثات ف 

مالية. ف 
ي تخلق  

ي تسع إليها، والنر
يكة لنا عىل التحول نحو االقتصادات القادرة عىل المواجهة وصافية الصفر النر للتنمية الدولية الدول الشر

ي تصميمها وت
ها، سبل عيش مستدامة وعمل الئق وتتسم بالشفافية والشمول واإلنصاف ف  شغيلها. ستجرى اإلجراءات التالية، وغتر

كائنا، ومعالجة السياق المحىلي والتحديات، والسعي لتحقيق االزدهار لجميع الناس. 
 مع أولويات وخطط شر

 تشمل اإلجراءات بموجب هذه النتيجة المرحلية، عىل سبيل المثال ال الحرص: 

 زيادة وتسخير المعلومات والسياق والفهم

اء تحليالت لتقييم الواقع السياسي واالقتصادي  إجر  •
 .  المحىلي وتحديد المداخل المناسبة لبدء التغيتر

ي تحديد النمو  •
االقتصادي ذات انبعاثات المساعدة ف 

وسياسات والقادر عىل مواجهة تغتر المناخ صفرية 
ي ال تؤدي إىل تفاقم   االستثمار والهياكل المؤسسية

النر
 .عدم المساواة االجتماعية أو التسبب بإحداثها

 تسخير الموارد والفرص

تسختر زخم العدد المتنامي من التعهدات النبعاثات  •
للحصول عىل موارد  واألعمال 30صفرية من الحكومات 

 للعمل. مالية إضافية وإرادة سياسية 

من خالل االنتقال إىل  العمل الالئق إيجاد  السعي إىل •
اقتصادات ونظم مالية قادرة عىل مواجهة تغتر المناخ 

 وذات االنبعاثات الصفرية ر. 

ي  •
، تأهيل الناس للمهن الصديقة للمناخ المساعدة ف 

بوسائل منها التعليم والتدريب، مع تعزيز النظم  
 العيش.  االجتماعية لدعم االنتقال نحو تحسير  سبل

، التحويالت المالية واستثمارات الشتات ة مناالستفاد •
، لتعزيز المرونة ة وموثوقة لرأس المال الماىلي   ومصادر كبتر
ي البنية التحتية والخدمات منخفضة

  وتحسير  االستثمار ف 
 االنبعاثات والقادرة عىل مواجهة تغتر المناخ. 

 معالجة الحواجز والعقبات

ات المشوهة السعي إىل  •   معالجة األسباب الكامنة والتأثير
ي تشجع عىل ارتفاع االنبعاثات والنمو الضعيف  

النر
للمناخ من خالل خلق البيئة التمكينية والقدرات 
ي انتقال عادل. 

ي تعزز االستثمارات ف 
 والحوافز النر

ي  •
تحول الحوافز دعم تكرار وتوسيع نطاق النماذج النر

فعالة تتسم   نحو أنظمة المالية واالقتصادية واإلعانات
 لمناخ ومنخفضة االنبعاثات. بالمرونة مع تغتر ا

كات   • اكة مع الحكومات والمؤسسات المالية والشر الشر
ى لضمان   فهم التكاليف الكاملة للمخاطر الكتر

ها ي المعامالت المالية،   واالنبعاثات المناخية وتسعير
ف 

واستيعابها من خالل لوائح السوق، ومعالجتها من  
 خالل أدوات تخفيف المخاطر المالية. 

ائب الكربون    ر عىل الكربون من خاللدعم فرض سع  • ض 
ي تدفع إجراءات  وأسواق الكربون 

والليات األخرى النر
التخفيف منخفضة التكلفة مع حوافز السوق المدعومة 

 بضمانات اجتماعية وبيئية تتسم بالقوة والشفافية. 

الالمركزية والوطنية وكذلك  العمل مع الحكومات  •
ة الكفاءة، والحد  العتماد حوافز ل زيادالقطاع الخاص 

ي 
اف البيت  مع تعزيز اقتصاد  من التلوث، ومكافأة اإلشر

، ويقلل من النفايات، ويجعل  دائري شامل للجنسير 
 .سلسلة اإلمداد أكتر مرونة، ويطيل عمر أجزاء السلسلة

العمل مع الوكاالت التجارية الحكومية األمريكية لتقييم  •
حة عىل الد يكة  تأثتر السياسات التجارية المقتر ول الشر

ي 
ي انبعاثات الغازات الدفيئةالنر

 
المطلوبة إلنتاج   عامل ف

السلع المستوردة والمصدرة لحماية العمال والصناعات  
يكة.  ي الدول الشر

 ف 

ي تسهيل تهيئة بيئة مالئمة
 
 المساعدة ف

ي تعزز   متابعة إصالحات السياسة المالية الوطنية •
النر

ي بالتعاون مع مجتمع المؤسسات المالية  
العمل المناخ 

كة تمويل التنمية الدولية   ي ذلك شر
التنموية )بما ف 

ي 
للواليات المتحدة(، وبنوك التنمية، والجهات الفاعلة ف 

 القطاع الخاص. 

 

ي لألمم المتحدة 30
ي أقل من عام.  2020بشأن المناخ عام )بيان صحق 

ي الصفر ف 
امات بمضاعفة صاف   ( التر 

year-a-than-less-in-double-zero-net-to-https://unfccc.int/news/commitments 

بناء نظم الحماية  تعزيز قدرات الحكومة عىل  •
تيب ال مسبق  االجتماعية لالستجابة للصدمات والي 

لالستجابة بفعالية للصدمات  لتمويل مخاطر الكوارث
ي المستقبل. 

 المناخية ف 

ي   •
اكة مع الحكومات، والصناعة، والمجتمع المدن  الشر

ها من  لمعالجة المخاطر اإلنمائية والبيئية وغير
عن المعادن   المخاطر المرتبطة بزيادة التنقيب

ي تكنولوجيات
 الطاقة المتجددة.  المستخدمة ف 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://unfccc.int/news/commitments-to-net-zero-double-in-less-than-a-year
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ي الفعال 3- 2النتيجة المرحلية 
اك المواطنير  من أجل العمل المناخ   : تعزيز الحوكمة المتجاوبة والشفافة وإشر

اك المواطنير  والحوكمة الرشيدة كٌل   . يدعم إشر ي
، والحوكمة الشاملة، والعمل المناخ  اك المواطنير  توجد عالقة ترابط قوية بير  إشر

ي مشاركة مجتمعية تشمل جميع القطاعات والوزارات  من 
الديمقراطية والقدرة عىل مواجهة تغتر المناخ. يتطلب العمل المناخ 

اك القطاعير  العام والخاص. ويخلق هذا تحدًيا وفرصة ال مثيل لها لضمان الوسائل   التنفيذية ومستويات الحكومة وإشر
والعادلة اجتماعًيا والتفاوض بشأنها لتحقيق مستقبل مرن وذات انبعاثات صفرية. الديمقراطية والسلمية لتحديد السبل الشاملة 

ي  
اك المواطنير  وجهود المجتمع المدن  ي إشر

بموجب هذه النتيجة المرحلية، ستدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بشكل استبافر
يك   ة. وستعزز نظم الحوكمة التشاركية والشاملة لتنفيذ أهداف المناخ الشر

 تشمل اإلجراءات بموجب هذه النتيجة المرحلية، عىل سبيل المثال ال الحرص: 

ي 
اك المواطنير  والمجتمع المدن   دعم إشر

ي ووسائل اإلعالم •
ي ذلك  دعم المجتمع المدن 

، بما ف 
ي يقودها المواطنون والشباب، ووسائل  

المنظمات النر
اإلعالم المستقلة، والصحافة االستقصائية للمشاركة  

ي الدعوة والتثقيف والرصد واإلب
الغ عن بأمان وفعالية ف 

ي 
 . األهداف والعمل المناخ 

ي والمدافعير  عن   •
دعم وحماية حقوق المجتمع المدن 

ي ذلك البيئة؛ 
من أجل  حقوق ملكية األرض والمواردبما ف 

 النتائج المناخية الفعالة. 

وإعالء أصوات المجتمعات المستبعدة  إعطاء األولوية  •
ي لم تنل 

ي ذلك الفئات المهمشة والت 
 
حقها  تاريخًيا، بما ف
ي تتأثر بشكل غتر متناسب بتغتر المناخ. من التمثيل

 ، والنر

ي لم تنل   •
بناء قدرات األفراد، وخاصة الفئات المهمشة والنر

ي 
ي العمل المناخ 

  حقها من التمثيل، للمشاركة بشكل هادف ف 
ترجمة السيناريوهات القائمة عىل العلم  من خالل 

 . هاوالمعلومات المناخية إىل وسائط يمكن الوصول إلي

ي عىل تنفيذ إجراءات بقيادة محلية  •
، وضمان سماع أصوات األطفال  ومراعية لألطفال بشأن تغير المناخ تحفتر  المجتمع المدن 

 من خالل والديهم ومقدمي الرعاية والمجتمعات.  –كُحماة المستقبل عىل كوكبنا   –والشباب 
 بشكل مباشر وغتر مباشر

 تعزيز نظم الحوكمة التشاركية والشاملة 

لتعزيز عمليات  دعم المواطنير  ومؤسسات الحوكمة  •
ي سهلة الوصول والقائمة عىل  

التخطيط المناخ 
رين بقرارات تلك العمليات  المشاركة بما يشمل المترص 

ي و 
صياغة إصالحات السياسات الالزمة للعمل المناخ 

 المستدام والعادل والشامل والمسؤول. 

ي الجهود   والمساءلة وجهود مكافحة الفساد الشفافية  زيادة   •
  ف 

ي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص. 
 المتعلقة بالمناخ النر

ي  اإلصالحات السياسيةدعم  •
الالزمة للعمل المناخ 

 المستدام والعادل والمسؤول. 

ية الشفافة والمسؤولةدعم  • ي   نظم اإلدارة الحرص 
والنر

ي عمليات صنع القرار وتوفر 
تضم أصوات المواطنير  ف 

الوصول العادل للخدمات عتر جميع مستويات الدخل 
 والمناطق الجغرافية. 

ي   التماسك االجتماعي وبناء السالم والتمثيل العادل دعم  •
ف 
 المجتمعات المتأثرة بالهجرة والضاعات المتعلقتير  بالمناخ. 

يكة والجهود  • إليجاد  المبذولة محلًيا دعم الدول الشر
سبل إنمائية ديمقراطية شاملة وتغيير الفكر المتعلق  

 لتنفيذ اإلجراءات المناخية.  بنوع الجنس 

ي من خالل   •
نظم الحوكمة  تعزيز التخطيط والعمل المناخ 

عىل المستويات   الرسمية وغير الرسمية أو المتعارف عليه 
 ية. المحلية واإلقليمية والوطنية وعتر الحدود الوطن

ي ذلك   •
كاء لتحسير  القدرات التقنية، بما ف  العمل مع الشر
ي مجاالت مثل 

حساب  من خالل التعليم والتدريب، ف 
 ، ي

االنبعاثات، واإلنفاق العام عىل العمل المناخ 
، والبيئات التنظيمية ي ذلك   والتمكير  المؤسسي

بما ف 
، وجهود مكافحة الفساد،   ي

ي والقضان 
لمان  الدعم التر

 إلجراءات المناخية. والمساءلة عن ا

لتعزيز وتنفيذ خططها  العمل مع الحكومات الوطنية  •
وضمان إدخال هذه   وسياساتها المناخية الوطنية

 . ي
ي التخطيط والتنفيذ دون الوطن 

 الخطط ف 

، وممارسات البيانات البيانات المناخيةدعم رقمنة  •
المفتوحة المناسبة والمسؤولة، وإنتاج أدوات البيانات  

ئمة عىل المشاركة حنر يتمكن المجتمع  الرقمية القا
ي من الوصول إىل البيانات المناخية والمشاركة فيها. 

 المدن 
 

ية الهجرة وح البشر  والي  
ه المناخ تقلب يساهم ايد  بنحو  وتغتر ي  متر 

ية الهجرة ف    البشر
وح  ات   تمارس.  والت    المجتمعات  عىل   إضافية   ضغوًطا  المناخ   تأثتر
ي 
  ،المحدودة  االقتصادية  الفرص  مثل ضغوًطا  بالفعل  تواجه   النر

 الموارد   وتدهور ،  اإلدارة   وسوء ،  السياسي   أو  االجتماعي   والتهميش 
اوح .  الطبيعية  اتيجية   من   بالمناخ   المرتبطة   الهجرة   تتر  تكيف   إستر
وح   إىل   استباقية ي   القشي   الت  

. للحياة   المهددة   المخاطر   مواجهة   ف 

، الوطنية الحدود  داخل بالمناخ المرتبطة الهجرة معظم تقع
ية وجهات ولها  اوح، حض    التنقل  إىل الموسمي  التنقل من وتتر

ها  زيادة  عىل الدولية  للتنمية األمريكية الوكالة   تعمل.  الدائم    تركتر 
،  والتحليالت البحث خالل من بالمناخ المتعلقة الهجرة عىل

امج واستجابات رين بالسكان واالهتمام، التر   من المتض 
ي  بما  الهجرة

  والمجتمعات، المرسلة المجتمعات ذلك ف 
 غتر  محاضين يكونوا  أن المحتمل  والسكان، المستقبلة

ي  التحرك عىل قادرين
ات مواجهة ف    عالوة. المناخية التأثتر

  ضمان عىل الدولية للتنمية األمريكية الوكالة تركز ، ذلك عىل
  ال  المرونة وزيادة  االحتباس من للحد  المناخية اإلجراءات أن

 . جسدي أو  اقتصادي نزوح إىل قصد  غتر  عن تؤدي

https://www.usaid.gov/climate/strategy
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 : تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية واإلنمائية وبناء السالم لمعالجة آثار المناخ 4- 2النتيجة المرحلية 

حالًيا، تعالج مجموعات مختلفة من الجهات الفاعلة والمؤسسات بشكل منفصل جوانب ومراحل مختلفة من األزمات المعقدة، 
ي تفاقمت بسبب تغتر المناخ. إن النهج االنعزاىلي لتقديم الحلول اإلنسانية واإلنمائية وبناء السالم أقل فعالية وكفاءة م 

ن  تشمل تلك النر
كاؤها. مع تزايد عدد الكوارث    حيث التكلفة، مما يقلل ي يمكن أن تقدمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وشر

من مستوى المساعدة النر
 المتوقعة بسبب تغتر المناخ، يجب أن تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عتر أنواع المساعدة لتحسير  االستجابة ألزمة المناخ. 

تعزز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تماسك العالقات اإلنسانية واإلنمائية والسالم عتر السياسات  بموجب هذه النتيجة المرحلية، س 
ي 
ي المتأصلة ف 

، والحد من مخاطر المناخ، ومعالجة األسباب النظامية للضعف المناخ  واالستثمارات لتحقيق أقص قدر من التأثتر
ي تقليل العواقب غتر المقصودة للنهج عدم المساواة، وبالتاىلي تقليل االحتياجات اإلنس

ها مًعا، ف  انية. ستساعد هذه اإلجراءات، وغتر
 ً كائنا أكتر توقًعا وفعالية من حيث التكلفة وتأثتر  ا. االنعزاىلي وضمان أن يصبح الدعم المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وشر

 النتيجة المرحلية عىل سبيل المثال ال الحرص: تشمل اإلجراءات بموجب هذه 

ي  •
مرتبطة باإلجراءات  بناء قاعدة معرفيةاالستمرار ف 

اإلنسانية واإلنمائية والسالم من خالل التعاون والتعليم 
امج  كة والتر والبحث والحوار وتقييمات المخاطر المشتر

 التوضيحية. 

ابط تعزيز • اتيجياتنا وبرامجنا وأنشطتنا  التر من   عير اسي 
ك بير    خالل زيادة

كة وتنفيذها المشتر االبتكارات المشتر
 القطاعات والمكاتب المختلفة. 

ي  •
امج والسياسات والخطط النر كاء لتنفيذ التر العمل مع الشر

من شأنها تعزيز التماسك بير  الحكومات الوطنية  
ي 
المسؤولير  عن اإلجراءات   والمحلية والمجتمع المدن 

ة  اإلنسانية واإلنمائية وبناء السالم لالستفادة من المتر 
 النسبية لكل نوع من أنواع المساعدة. 

كاء متعددي األطراف  • الدعوة إىل عقد اجتماعات مع شر
كة لتعزيز  الحوار عير جميع باإلضافة إىل الوكاالت المشتر

  السالم الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية وبناء
 لتحقيق نتائج مناخية جماعية عىل المستويات العالمية. 

امج دمج  • آليات االستجابة للصدمات واعتبارات الير
.  تر الروابط اإلنسانية واإلنمائية وبناء السالمع شيعة االستجابة  عىل جميع المستويات من المجتمع المحىلي إىل الدوىلي

ي ارتحلت مع أولئك المتنقلير  االستثماالل دعم المهاجرين والنازحير  من خ •
ي القدرات والمهارات الموجودة الت 

 
، مثل  ر ف

مهارات العمل القابلة للتحويل، والوصول إىل األصول المتنقلة أو القابلة للتحويل، والوصول إىل شبكات األمان االجتماعي 
ية.  ي الوجهات الحض 

 المتنقلة، وتعزيز الوصول إىل الخدمات ف 

ي المن •
للتصدي للرصاع وانعدام األمن وتحديات اطق الجغرافية القابلة للتأثر بالمناخ ذات السياقات المعقدة تركتر  العمل ف 

 . الحوكمة الهيكلية

 المعقدة  والرصاعات األزمات

ي 
  لتغتر   المحتملة  السببية  لألنماط  كبتر   اهتمام توجيه   تم  حير   ف 

كتر   فإن، والضاع  المناخ ي  الرئيسي  التر
ي  األمن جهود  ف 

 المناخ 
  المعقدة   األزمات   عىل ينصب  الدولية   للتنمية  األمريكية  للوكالة 
ي 
 تخلق. والضاع  المناخ تغتر  آثار  تتقاطع عندما  تحدث النر

ات اع المتداخلة التأثتر ة حلقة المناخ وتغتر  للت     ذات خطتر
ات ي األمن عىل شديدة تأثتر   الضاع  يزيد : حيث لألفراد  البشر

  من المناخ بتغتر  التأثر   مدى ويزيد  المناخ بتغتر  التأثر  مدى من
  إىل العالمي  المستوى من متسقة الحلقة هذه. الضاع مخاطر 
ي  يساهم مما  - األشة نطاق

 المسلح العنف مخاطر  تفاقم ف 
  نوع عىل القائم والعنف، العيش سبل وفقدان، المنظم
ي  األمن  وانعدام،  العنيف والتطرف، الجنس

ي  الغذان 
، والمان 

 الموارد وتدهور ، للكوارث والتعرض، البيئية اإلدارة وسوء
  عىل  تركز   متكاملة نهج  المخاطر   هذه  معالجة  تتطلب. الطبيعية
ا  األوسع النظم

ً
ي  نطاق

 االهتمام يوفر . المناخ تغتر  يهددها  النر
امن   نتائج لتحقيق فرًصا  المتداخلة األزمات هذه مع المتر 
  خالل من السالم وبناء المناخ  تغتر  مع للتكيف الغرض ثنائية

 لحماية والحوافز ، الموارد  تقاسم اتفاقيات مثل إجراءات
 . المتجددة الطاقة  إىل العادل االنتقال ودعم، األرض حقوق
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امج لمعالجة تغير المناخ   األهداف الخاصة: القيام بدورنا من خالل: تعزيز عمليات وطرق الير
يكة لنا وتقوية العدالة المناخية داخل الوكالة األمريكية للتنمية الدو   لية والمنظمات الشر

ي مواجهة أزمة
م الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالقيام بدورنا ف   لن يتسن  معالجة أزمة المناخ إال إذا ساهم الجميع. ولذلك، تلتر 
كائنا المنفذين للقيام بجهود مماثلة. تستند هذه اإلصالحات إىل ا امات  المناخ من خالل تحويل عمليات الوكالة ودعم شر لتر 

ي العديد من األوامر التنفيذية 
ي وتفاصيل أهداف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  31الحكومة األمريكية الموضحة ف 

ي  ف 
  خطنر

ي ضمان أن تكون الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   .واالستدامة بشكل جماعي  32للمناخ  االستعداد 
ستساعد هذه اإلصالحات ف 

كاؤنا المنفذون مجهزين بشكل أفضل لمواجهة أزمة المناخ.   وشر

 المثال ال الحرص: تشمل اإلجراءات بموجب هذا الهدف الخاص عىل سبيل 

التشغيلية للوكالة   الحد من انبعاثات غازات الدفيئة •
ي جميع أنحاء العالم عىل 

األمريكية للتنمية الدولية ف 
ي خطة االستدامة الخاصة بالوكالة  

النحو المحدد ف 
ي ذلك من خالل زيادة 

األمريكية للتنمية الدولية، بما ف 
ي بنيتنا التحتية وأسطول السيارات 

كفاءة الطاقة ف 
اء وتكنولوجيا المعلومات وسفر الموظفير  وضمان  الشر

 المراعي للكربون. 

 

مر التنفيذي  ، حماية الصحة العامة والبيئة واستعادة العلوم للتصدي ألزمة المناخ؛ األ 13990استجابات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لألمر التنفيذي رقم 31
ي الداخل والخارج؛ األمر التنفيذي رقم 14008رقم 

، والتخطيط لتأثتر تغتر المناخ عىل الهجرة.  1401، معالجة أزمة المناخ ف 
abroad-and-home-at-crisis-climate-the-02177/tackling-s://www.federalregister.gov/documents/2021/02/01/2021http 

 الصادرة عن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.  2021خطة التأهب للمناخ 32
plan-readiness-climate-change/2021-https://www.usaid.gov/climate 

ي اإلقليمية أو القطرية )يجب عىل البعثات فحص المخاطر المتعلقة بالمناخ أثناء تطوي33
اتيجيات التعاون اإلنمان  ي  اطلعر إستر

  المحوسبة التعليمات نظام ف 
201mat المخاطر  ( ويجب عىل وحدات التشغيل تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ لجميع استثمارات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ودمج إجراءات إدارة

ا )
ً
ي  اطلعالمناخية مع تصميم األنشطة وتنفيذها، إذا كان ذلك ممكن

 (. 201mal المحوسبة التعليمات نظام ف 

ي توجه  ( عىل المنظمة والوظائف الخاصة بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية، إADSتحتوي نظم التعليمات المحوسبة )34
ىل جانب السياسات واإلجراءات النر

 برامج وعمليات الوكالة 

اتيجية للتنوع واإلنصاف والشمول لعام 35    2021الخطة اإلستر

plan-strategic-inclusion-and-ityequ-diversity-https://pages.usaid.gov/OCRD/2021 

دمج القدرة عىل مواجهة تغير المناخ والتخفيف من   •
ي دورة برنامجنا من خالل تحديث   آثاره

بشكل أكتر قوة ف 
ا  33(CRM) وتوسيع عملية إدارة المخاطر المناخية

ً
وفق

 التعليمات نظاملسياسة التشغيل الحالية للوكالة )
 34. (201 المحوسبة

التنوع واإلنصاف والشمول وإمكانية الوصول   تعزيز  •
ي مجال المناخللقوى العاملة 
 
، بوسائل منها دعم ف

اتيجية للتنوع وتنفيذ    والشمول واإلنصافالخطة اإلستر
 35. الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابعة
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 مخطط للتنفيذ

 
ً
اتيجية نهًجا شامًل ي  يعتمد تنفيذ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لهذه اإلستر

 للوكالة يتضمن كل مكتب ومهمة ووحدة تشغيل ف 
ي 
ي برامج المناخ، والنر

جميع أنحاء الوكالة تقوم بدورها. تمتلك الوكالة األمريكية للتنمية الدولية قائمة متنامية من االستثمارات ف 
اتيجية. العديد من وحدات التشغيل التابعة للوكالة األمريكية للتن ي خضم تطوير برمجة ستتسارع بموجب هذه اإلستر

مية الدولية ف 
ي قوائمها االستثمارية. وكخطوة أوىل لدعم نمو   - المناخ 

ه ف  ي عملية تحديد فرص جديدة لتحسير  دمج تقلب المناخ وتغتر
أو بدأت ف 

 هذه القائمة، طورت الوكالة سياسة مناخية مؤقتة وتوجيهات برامجية. 

امات الوكالة األمريكية للتنمية ي ملحق  يوجد ملخص اللتر 
. المزيد من اإلرشادات التفصيلية قادمة، حيث تعمل  1الدولية بالتنفيذ ف 

ي تتسم بالفعالية والكفاءة ألزمة المناخ. وسيشمل ذلك مساعدة وحدات التشغيل  
الوكالة عىل تحقيق التوازن بير  االستجابة النر

امج والتخطيط المناسبير  لسياقاتها  .ناء العمل للتقليل من أعباء اإلدارة وإعداد التقاريروقدراتها الفريدة أث  عىل تطوير التر

(، الذي يوجه عملها، ليتوافق مع متطلبات  ADSتعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل تحديث نظام التعليمات المحوسبة )
ي الملحق

ة  كجزء من التشاور المنتظم مع وحدات التشغيل، قد تتغتر المتطلبا  . 1 التنفيذ الموضحة ف  ت والعمليات خالل فتر
اتيجية.  اتيجية، حيث نتعلم المزيد ونتبع نهج اإلدارة التكيفية لتفعيل اإلستر  اإلستر

انية وتحديد األولوية  وضع المتر 

اتيجية داخل قائمة المساعدات اإلنسانية   ستوجه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التمويل والمساعدة الفنية لتحقيق هدف اإلستر
شد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالنوايا والقيود الخاصة واإلن مائية األوسع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية. كما ستستر

باالعتمادات والتوجيهات المحددة للكونجرس ضمن تلك االعتمادات وستستفيد من أنشطة القطاعات األخرى من خالل دمج 
امج.  ستحدد األولويات من خالل البيانات الكمية والنوعية عالية الجودة لتسختر التكيف المحتمل   المناهج المناخية من خالل التر

  
ً
اتيجية وفيما بينها مع الحفاظ عىل نهج شامل وري لإلجراءات عتر أهدافنا اإلستر وفوائد التخفيف والحفاظ عىل التوازن الض 

دعم البعثات ووحدات التشغيل الميدانية
ُ
األخرى الستكشاف آليات التمويل والتنفيذ المبتكرة والمجمعة   للوكالة بأكملها. ست

كة والقدرة عىل التكيف.   والمرنة لتمكير  التنمية بقيادة محلية وتعزيز التأثتر والفوائد المشتر

تبة عىل تقلب المناخ و  ي الثار المتر
ه،  يجب عىل جميع القطاعات، بغض النظر عن التوجيهات المتعلقة بالتمويل، أن تنظر ف  تغتر

امجية الخاصة بها.  ي عمليات تحديد األولويات الجغرافية والتر
، وأولويات الدول ف  ي

 وفرص العمل المناخ 

ي االعتبار الفرص من أجل )
ة ف  ، والتنمية، 1سيأخذ تحديد أولويات جميع الصناديق المناخية المباشر ي

( تحقيق التآزر المناخ 
( دعم أولويات واحتياجات الدول 3من مصادر التمويل المتعددة واستكمالها، ) ( االستفادة2والسالم، واألهداف اإلنسانية، )

يكة من خالل التنمية بقيادة محلية، ) ، )4الشر ي
اكة مع الشعوب األصلية والمجتمعات 5( تحفتر  التمويل اإلضاف  ( الدعم والشر

ي لم تنل حقها م
هم من الفئات المهمشة و/أو النر  ن التمثيل. المحلية والنساء والشباب وغتر

ي  
ي خصصها الكونجرس حالًيا الستخدامها ف 

ستستخدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية هذه اإلرشادات العامة لتوجيه األموال النر
المناخ )أي للتكيف والطاقة المتجددة الطبيعية المستدامة(. ستستخدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية كذلك معايتر إضافية،  

ي تش
 مل عىل سبيل المثال ال الحض: والنر

كز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل الدول والمناطق ذات التقلبات  التكّيف:  .1 ي والتأهب له. ستر
قابلية التأثر بالتغتر المناخ 

سيضمن هذا النهج إدراج أولئك األشخاص  المناخية المعتدلة والعالية عتر القطاعات وداخلها، ومجموعة من االستعدادات. 
ا للتصدي له.  األكتر عرضة لمخاطر المناخ واألقل

ً
 استعداد

كاء، وفقر الطاقة.  الطاقة المتجددة:  .2 ام الشر  معدالت االنبعاثات وإمكانية الحد منها، واحتمالية النجاح، والتر 

يائية الحيوية لخفض االنبعاثات و/أو زيادة العزل،   المناظر الطبيعية المستدامة/الحلول المناخية الطبيعية:  .3 اإلمكانات الفتر 
كاء، وإمكانية التعاون اإلقليمي والعالمي نطاق أصحاب   ام الشر وإمكانية التقدم و/أو استخدام النهج القابلة للتطوير، والتر 

 المصلحة بأكمله لتحقيق النتائج. 

انيات وتحديد األولويات أو تتوسع  بموجب توجيهات ومستويات تمويل مختلفة ومع مرور الوقت حيث تطور الوكالة قد تتغتر المتر 
ة لتحقيق نتائج بشأن المناخ.  ة إضافية لدفع التغيتر عىل مستوى األنظمة واتخاذ إجراءات مباشر  األمريكية للتنمية الدولية ختر
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امات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالتنفيذ  الملحق األول:   موجز الي  

اتيجية نهج "الوكالة بأكملها" والذي يشمل كل مكتب وبعثة ووحدة   يستخدم تنفيذ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لهذه اإلستر
ي الوكالة. ولزيادة دعم التنفيذ، تعمل الوكالة عىل تطوير إرشادات تنفيذية أشمل،  

ي تقوم بدورها ف 
ي جميع أنحاء الوكالة والنر

تشغيل ف 
ي 
ي ستتوسع ف 

 الموضوعات التالية، مع اإلدراك بأن الدعم والمرونة هما عنضان أساسيان للنجاح. ستقوم الوكالة األمريكية والنر
(، حسب الحاجة، والذي من شأنه توجيه عمل الوكالة ADSللتنمية الدولية بإجراء تحديثات مرتبطة لنظام التعليمات المحوسبة )

 األمريكية للتنمية الدولية. 

ي التخطيط اإلسي    اتيجر

ي  
ي كيفية مساهمتها ف 

ي الوكالة النظر ف 
اتيجية، يجب عىل جميع وحدات التشغيل ف  لضمان التنفيذ المستمر والعاجل لإلستر

ي القادمة. كما ستحسن الوكالة األمريكية   اتيحر ي عمليات التخطيط اإلستر
اتيجية والنتائج المرحلية واألهداف ف  األهداف اإلستر

 الحالية إلدارة مخاطر المناخ والبناء عليها. للتنمية الدولية ممارستها 

ي النتائج واألهداف المرحلية  •
يجب عىل بعثات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووحدات التشغيل الميدانية إدراج مساهمتهم ف 

ي اإلقليمية والقطرية ) 
اتيجيات التعاون اإلنمان  ي إستر

اتيجية المناخية ف  يط المكافأة، بما يتناسب  ( أو وثائق التخط R/CDCSلإلستر
ي اإلقليمية والقطرية  

اتيجيات التعاون اإلنمان  ي إستر
اتيجية المناخية ف  مع ظروفها الفريدة. وعىل المدى القريب، إذا لم تكن اإلستر

امج المتوافقة مع ووحدات التشغيل الميدانية األخرى الجديدة قيد التطوير، يجب عىل البعثات   تحديد الفرص وأولويات التر
اتيجيات التعاون   ي إستر

اتيجية المناخية ف  اتيجية من خالل مراجعة وإضافة قسم قصتر إىل اإلستر النتائج واألهداف الوسيطة لإلستر
اتيجيات ي االستر

ي اإلقليمية والقطرية الخاصة بهم بالمرفق الخاص بالمناخ ف 
 . حسب االقتضاء لسياقهم اإلنمان 

ة الوكالة األمريكية للتنم  • ي يخطط بها المكتب  يجب عىل ركتر 
ية الدولية والمكاتب اإلقليمية إعداد وثائق موجزة تصف الكيفية النر

اتيجية والمساعدة الفنية للمكاتب والبعثات األخرى.  اتيجية، بما يشمل المساهمات المخططة ألهداف اإلستر  لدعم تنفيذ اإلستر

ي خططها التشغيلية. يجب عىل جميع وحدات التشغيل التواصل سنوًيا لإلعالم بما ستساهم  •
اتيجية المناخ ف  ي تنفيذ إستر

 به ف 

 التوظيف واألدوار والمسؤوليات 

اتيجية المناخية بتوجيه من   ستضع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية خطة توظيف عىل مستوى الوكالة لدعم تنفيذ اإلستر
ي الوكالة

ريب واالحتفاظ بالموظفير  الذين يركزون عىل التغتر ستغطي هذه الخطة التوظيف والتد. المسؤول الرئيسي عن المناخ ف 
ي جميع القطاعات  

ة عتر القطاعات لدمج تغتر المناخ والعدالة المناخية بفعالية ف  ي والعدالة المناخية، والموظفير  ذوي الختر
المناخ 

 بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 

امج ويديرونها، يجب عىل جميع وحدات التشغيل إعطاء القيادة وتمكير  جمي ، وخاصة أولئك الذين يصممون التر ع الموظفير 
اتيجية.   لتحمل مسؤولية تنفيذ اإلستر

ي )
ي لهم نطاق CILsُيطلب حالًيا من جميع وحدات التشغيل تعيير  قادة للتكامل المناخ 

(. نظًرا ألن العديد من قادة للتكامل المناخ 
ا تعزيز دعمهم بالوقت المناسب والقدرة الفنية والسلطة ألداء المسؤوليات الخاصة بهم. 

ً
 محدود، يجب عىل وحدات التشغيل أيض

 اإلرشادات الفنية 

ي عتر قطاعات التنمية الرئيسية. ستتناول   ستضع المكاتب المركزية اإلرشادات الفنية والتشغيلية ذات الصلة لتنفيذ العمل
المناخ 

اتيجية.  اتيجية لتحقيق أهداف التنمية عىل المدى القريب والبعيد وأهداف اإلستر ي هذه اإلستر
اإلرشادات كيفية مساهمة القطاع ف 

ي تحديد 
وتجنب أي آثار سلبية   كما ستضع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إرشادات عىل شكل أسئلة للنظر فيها للمساعدة ف 

اتيجية.   رئيسية محتملة غتر مقصودة لتنفيذ هذه اإلستر

 ريروإعداد التقا (MEL) الرصد، والتقييم، والتعلم
اتيجية، حسب  ي أهداف وغايات اإلستر

اتيجية، سُيطلب من جميع البعثات والقطاعات مساهمتهم ف  لتحقيق أهداف اإلستر
وري وضع  منهجيات وإجراءات إعداد التقارير الجديدة والمحّسنة وزيادة القدرة عىل الرصد والتقييم وإعداد  الحاجة. من الض 

يد الوكالة  اتيجية وغاياتها. ستر  ي الموسع عتر الوكالة وتتبع التقدم نحو تحقيق األهداف اإلستر
التقارير والتعلم لدعم العمل المناخ 

ي ب
رنامج الرصد والتقييم والتعلم عىل مستوى الوكالة وتقديم التقارير عن مجموعات األمريكية للتنمية الدولية من االستثمار ف 

 العمل الخاصة ببناء القدرات ودعم النظراء. 

اتيجية  ( أًيا من أهداف اإلستر ي اتيحر ي )انظر التخطيط اإلستر اتيحر ي وثيقة التخطيط اإلستر
ستحدد جميع وحدات التشغيل ف 

اتيجية المناخ الخاصة بها واإلبالغ عن التقدم الذي ستحدد الوحدات التن سيساهمون فيها.  ي وقت الحق أهداف إستر
ظيمية ف 

ي تلك األهداف من خالل خطة وتقرير األداء ر )
 (. PPRتحقق ف 
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ا بإنتاج  
ً
اتيجية المناخية للوكالة وتقييمها وتعلمها. ستقوم الوكالة أيض ستطور الوكالة األمريكية للتنمية الدولية خطة لرصد اإلستر

 ُيقدم إىل المسؤول والكونجرس والعامة كل ثالث سنوات عىل األقل لتتبع التقدم المحقق نحو األهداف.  تقرير مرحىلي 

 التعلم واإلدارة التكيفية 

، عىل مستوى كٍل من الوكالة والنشاط. تتضمن اإلدارة  سيتم توجيه الرصد والتقييم والتعلم نحو دعم التعلم واإلدارة التكيفيير 
ي عند حدوث صدمات غتر متوقعة )مثل، جائحة كورونا، والكوارث(. ستشمل برامج  التكيفية  اتيحر نا اإلستر القدرة عىل تهيئة تركتر 

ا لنظام التعليمات المحوسبةCLAتغتر المناخ التعاون والتعلم والتكيف )
ً
، لضمان ADS 201 ( عىل جميع المستويات، وفق

ي والتعلم المستمر واإلدا اتيحر  رة التكيفية. التعاون اإلستر

 إدارة المعرفة واالتصاالت 

والتواصل لضمان تعلم الدروس وتطبيقها عىل نطاق واسع من  إدارة المعرفة ستطور الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إرشادات
اتيجية، ستتواصل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وتشارك التعل امج ذات الصلة. خالل تنفيذ اإلستر م بانتظام داخل خالل التر

اتيجية، واالستفادة من الجهود التعاونية   ي ذلك المنظمات المحلية، لتعزيز اإلستر
، بما ف  كاء الخارجيير  الوكالة وكذلك مع الشر

 لتحقيق أكتر تأثتر ممكن، وشعة توليد ومشاركة واستيعاب النهج المناخية الواعدة. 

 بناء القدرات 

ي من  لضمان نجاح جهود الوكالة بأكملها، س
ي مجال تغتر المناخ والنر

تضع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية خطة لبناء القدرات ف 
ي االعتبار االحتياجات المتنوعة لوحدات التشغيل المختلفة. ستتناول هذه الخطة المهارات األساسية للتصميم  

شأنها أن تأخذ ف 
امج متكافئة وشاملة لتغتر المناخ. والتكامل والتنفيذ والرصد وإعداد التقارير والتقييم والتعل  م الالزمة لتر

 التنسيق بير  الوكاالت وداخلها

ستواصل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تنسيق جهودها مع اإلدارات والوكاالت من جميع أنحاء حكومة الواليات المتحدة  
كة متعددة   لضمان تضافر التعاون. تنسق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع وزارة اتيجية مشتر الخارجية بشأن خطة إستر

اء للعمليات الخارجية. كما تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عن كثب مع وزارة الخارجية  السنوات ومبادرة دبلوماسية خض 
كة بير  الوكاالت. نساعد أ

اتيجيات والمبادرات المشتر ي رفع مستوى المناخ  والوكاالت األخرى ذات الصلة عىل عدد من اإلستر
ا ف 
ً
يض

. ستواصل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية العمل مع الوكاالت الدبلوماسية والدفاعية والعلمية   اتيجية األمن القومي
ي عملية إستر

ف 
الوكالة  واالستخباراتية األمريكية لضمان تكامل جهود الوكالة لمؤسسات التنمية الحكومية األمريكية األخرى. داخلًيا، ستضمن

اتيجية اتيجيات وخطًطا قطاعية أخرى للوكالة األمريكية   تتوافق األمريكية للتنمية الدولية أن هذه اإلستر وتدعم سياسات وإستر
اتيجيات والخطط  اتيجية والسياسات واالستر للتنمية الدولية. ستصدر إرشادات وأدوات إضافية لدعم هذه المواءمة بير  االستر

 .القطاعية األخرى

 سيق جهود الوكالة األمريكية للتنمية الدولية المتعلقة بالمناختن

لتنظيم استجابة شاملة للوكالة، ستعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل تمكير  جميع الموظفير  والبعثات لقيادة جهودنا  
ي تفيد جميع شر 

كائنا، ويتم تحقيقها بشكل أساسي من خالل المتعلقة بالمناخ. إن النتائج المستمرة والمؤثرة عىل أرض الواقع والنر
اتيجية. لضمان التنسيق عتر الوكالة، أنشأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الهياكل   ي لهذه اإلستر

بعثاتنا، هي الهدف النهان 
 : ي
 التنسيقية األولية التالية لدعم بعثاتنا وعملنا المناخ 

هو مسؤول كبتر لدى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وهو مسؤول عن توجيه السياسة والعمل   كبير مسؤوىلي المناخ •
ي مناقشات المقر بير  الوكاالت األمريكية 

، وضمان استجابة الوكالة بأكملها لألزمة، والقيام بدوره كقائد لعمل المناخ ف  ي
المناخ 

ي واشنطن. 
 والثنائية ف 

ي جميع المكاتب والمكاتب  ي، والذ مجلس قيادة تغير المناخ •
ي الوكالة ويتألف من كبار القادة ف 

يرأسه كبتر مسؤوىلي المناخ ف 
ي تتخذ من 

اتيجية عىل مستوى عاٍل  المستقلة النر  لها، ويعمل المجلس عىل التنسيق والتوجيه والقيادة اإلستر
ً
واشنطن مقرا

امج المناخية والموارد والتخفيف، والعمل األوسع ن لجهود التكيف والمكاتب الوكالة داخل ي تعميم التر
ا المتمثل ف 

ً
طاق

 المخصصة للنهوض بها. 

ي  •
اء فنيير    فريق العمل التقت  ي والتنسيق عتر الوكالة. تتألف هذه المجموعة من ختر

هو منتدى أساسي لتطوير اإلرشاد الفن 
، والطاقة النظيفة، وتمويل يمثلون كل مكتب ومكتب مستقل ووحدات التشغيل المتعلقة بالتكيف، وحلول المناخ الطب يعي
، واإلدماج، والتكامل، والسياسة. يتواصل الرؤساء  ي  المناخ، والشباب، والمساواة بير  الجنسير 

المشاركون من فريق العمل الفن 
اتيجية. مع مجلس القيادة لتقديم تفاصيل  ي عىل مدار اإلستر نامحر اف التر  حول إرشادات السياسة الفنية واإلشر

اتيجية. قد تتغتر المت اتيجية، بحيث نتعلم المزيد ونتبع نهًجا إدارًيا تكيفًيا لتفعيل اإلستر  طلبات والعمليات عىل مدار اإلستر

https://www.usaid.gov/climate/strategy


USAID.GOV/CLIMATE/STRATEGY اتيجية  29 الدولية  للتنمية األمريكية للوكالة المناخ إستر

اضات العامة لجميع األهداف : االفي  ي
 الملحق الثان 

 نوع التمويل 

ز عىل المناخ ستؤدي إىل
ّ
ض أن بعض أنشطة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع التمويل المرك  نتائج هامة لهذه األهداف.  يفتر

ا إىل نتائج هامة تقود نحو أهداف 
ً
ز ستؤدي أيض

ّ
ي مرك

ض أن أنشطة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بدون تمويل مناخ  يفتر
اتيجية نتيجة تعميم أهداف المناخ عتر الوكالة.   اإلستر

 تقارير األداء 

ض أن تحسن جمع البيانات وتقارير عن األداء  : يفتر ي
كاء المنفذين هو نتيجة لآلنر اتيجية من قبل البعثات والشر  ألهداف اإلستر

ي الرصد المتعلق بالمناخ والتقييم والتعلم؛ •
 زيادة االستثمار ف 

 زيادة التوعية والتدريب عىل التقارير الخاصة بنتائج المناخ؛ •

كاء عىل قياس النتائج ووضع تقارير عنها؛  •  زيادة قدرة البعثات والشر

ي ذلك النتائج الحقيقية تبع نتائج األنشطة مع مرور الزمن، بما تحسير  ت •
 ف 

امج، • ات تغتر السياسات؛  تحسير  رصد النتائج بمجموعة واسعة من التر ي ذلك تأثتر
 بما ف 

 تحسير  القدرة عىل جمع البيانات الجغرافية المكانية حسب نوع األنشطة؛ •

 هداف؛تصميم نشاط يتسم بالطموح موجه نحو النتائج وتحديد األ •

ي فجوات التقارير انخفا •
ة؛  ض ف  ة وغتر المباشر  حول النتائج المباشر

 تطوير أدوات جديدة لجمع البيانات وأنظمتها، و •

ي تجمع •
هابير  التقارير السنوية التقليدية واستخدام النمذجة  نهج الرصد النر امج وتأثتر  .لتقييم مدى التر

نامج  فعالية الير

ي 
ايد ف  ض استمرار التر  ايد من: نفتر ي هذا التر 

 فعالية أنشطة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتحقيق النتائج المتعلقة بالمناخ. قد يأنر

انية؛ • ي ترشد تخصيص المتر 
ي المعايتر النر

 تغيتر ف 

ي اإلرشادات الفنية للميدان حول •
 ؛ كيفية برمجة التمويل  الخاص بالمناخ  تغيتر ف 

ي  •
 مكانات العالية للتخفيف أو التكيف؛الدول ذات اإل  زيادة أثر األنشطة ف 

امج غتر المناخية التابعة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛  • كتر  عىل األهداف المناخية من قبل التر  زيادة التر

امج أو التقييمات أو األبحاث السابقة أو مصادر أخرى؛ •  إدماج التعلم من التر

؛ زيادة االهتمام الدبلوماسي والجهود العالمية و  •  التنسيق الحكومي األمريكي

ي تمويل المناخ أو الحوكمة أو القطاعات األخرى؛ و  •
ات المنهجية ف   التغيتر

يكة.  • ي البيئة التمكينية بالدول الشر
 
 التحسينات التكنولوجية أو القدرات أو السياسات ف

 المراجعات الدورية

اجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التقدم نحو تحقيق الهدف ي  ستر
ورة ف  ات حسب الض  سنوًيا وتحديث األهداف أو المؤشر

اتيجية. باإلضافة إىل ذلك، سنقيم التقدم الذي أحرزناه مقابل أهدافنا عىل أساس سنوي.   العامير  الثالث والسادس من تنفيذ اإلستر
ات األداء )  ي األوراق المرجعية لمؤشر

ات ف  اجع ( التابعة للوكالة األمريك PIRSتوجد تعريفات المؤشر ي ستر
ية للتنمية الدولية، والنر

 36سنوًيا وتتاح للعامة. 

 

اير عام 36 ات األداء عىل 2022اعتباًرا من فتر ي  climatelinks.org، تتوفر أحدث األوراق المرجعية لمؤشر
ات دليلف    المناخ مؤشر

handbook-indicator-standard-https://www.climatelinks.org/resources/gcc 
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https://www.climatelinks.org/resources/gcc-standard-indicator-handbook
https://www.climatelinks.org/resources/gcc-standard-indicator-handbook


USAID.GOV/CLIMATE/STRATEGY اتيجية  30 الدولية  للتنمية األمريكية للوكالة المناخ إستر

 الملحق الثالث: االعتبارات المناخية الرئيسية 

تيب أبجد  ي(: النهج الحالية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية لمعالجة العديد من القضايا المتعلقة باالعتبارات المناخية الرئيسية )بتر

ي فقدان التنوع   البيولوخر

ي مجال التنوع 
عىل النحو الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ والمنتر الحكومي الدوىلي للعلوم والسياسات ف 

ي   ي وتدهور النظم البيئية يعرضان سلع النظام اإليكولوخر ، فإن فقدان التنوع البيولوخر ي ي وخدمات النظام اإليكولوخر البيولوخر
  الغابات لحفظ المتحدة الواليات حكومةخطة  زمة للتخفيف من آثار تغتر المناخ والتكيف معه للخطر. تشتر وخدماته الال

ي وتدهور  الحرجة الكربون مصارف: العالمية ي يشكلها تغتر المناخ وفقدان التنوع البيولوخر
إىل األزمات الوجودية والمتشابكة النر

ي الوكالة  ال
ي والفقر وهي تؤكد الحاجة إىل حماية النظم البيئية عىل المدى الطويل باعتبارها مصارف الكربون الحرجة. ف 

نظام البين 
قر األمريكية للتنمية الدولية 
ُ
ي  التنوع سياسة ت ي معالجة تغتر المناخ ودعم نتائج التنمية ذات  البيولوخر

بالدور الحرج للنظم البيئية ف 
ي والصحة والتنمية االقتصادية. وبالمثل 

اتيجية من كلٌ   تسلطاألولوية مثل األمن الغذان  ي  األمن إستر
خطة المياه و  العالمي  الغذان 

وبالقدر الذي تعتمد فيه أهداف الوكالة  .إلدارة الموارد الطبيعية لتحقيق أهداف القطاع الضوء عىل الدور الشامل والتنمية
اتيجية المناخ عىل قدرة الن ظم البيئية عىل دعم التخفيف من آثار تغتر المناخ والتكيف  األمريكية للتنمية الدولية بموجب إستر

ي 
ي واعتبارات إدارة الموارد الطبيعية ف  معه، تحتاج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إىل مواصلة تعزيز تكامل حفظ التنوع البيولوخر

ا أهمية حقوق اإلنسان والدور الحاسم للشع
ً
ي حفظ  برامجها وسياساتها القطاعية. ندرك أيض

وب األصلية والمجتمعات المحلية ف 
 النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة. 

 الهجرة المرتبطة بتغير المناخ 

، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتكثيف الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث عىل سبل  ي
ي والمان 

يؤثر تغتر المناخ عىل األمن الغذان 
وح. إن آثار تغتر المناخ هذه تتفاعل مع الدوافع األخرى للتحركات   العيش، وتقلل من قابلية الحياة، كما تؤدي إىل زيادة الهجرة والت  

ي 
ية، بما ف    30ذلك العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وتؤدي الكوارث المرتبطة بالطقس إىل نزوح ما يقدر بنحو  البشر

ات المناخ مع الضغوط األخرى ستؤدي إىل نزوح مئات الماليير  من  مليون شخص سنوًيا، وتشتر النمذجة إىل أن تفاعل تأثتر
ي تبذلها حكومة الواليات   الهجرة عىل المناخ تغتر  تأثتر  األبيض البيت تقرير ُيبير  . 2050المهاجرين الجدد بحلول عام 

الجهود النر
المتحدة لتوقع الهجرة المرتبطة بالمناخ واالستعداد واالستجابة لها وتوسيع نطاق الدعم للمهاجرين والمجتمعات الُمرِسلة 

ي هذا 
عجل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية دعمها بمعالجة الدوافع الرئيسية للهجرة، واالستجابة  والُمتلقية. وف 

ُ
السياق، ست

اتيجية التكيف.  وح، ودعم األشخاص الذين يختارون االنتقال لتنويــــع سبل العيش، وإدارة المخاطر، وإستر  للت  

 أمن المناخ 

ا باألزم
ً
اع ارتباًطا وثيق ي تقوض المكاسب اإلنمائية الماضية بينما تهدد النتائج المستقبلية.  يرتبط تغتر المناخ والت  

ات المتفاقمة النر
من المتوقع أن تزداد المنافسة سوًءا عىل الموارد حيث تؤدي أزمة تغتر المناخ إىل مزيد من انعدام األمن، وتغيتر أنماط الحركة  

ي هذا السياق، تش
 
ية، وديناميات السلطة غتر العادلة. وف يكة للوكالة األمريكية البشر ي المائة من الدول الشر

 
هد خمسة وسبعون ف

تبة عىل تغتر المناخ. يتطلب هذا الواقع أخذ  ي من الثار المتر
للتنمية الدولية ضاعات عنيفة أو تتعاف  منها ، وجميع هذه الدول تعان 

ي البيئات ذات الظروف التشغيلية الصعبة. يمكن أن ي
ي من  إجراءات ترتبط بالمناخ ف 

ي لمخاطر األمن المناخ 
ستفيد التحديد االستبافر

ي تغتر المناخ لتحقيق بناء السالم الفّعال. وعىل العكس من ذلك، يتطلب االنتقال من الوقود األحفوري 
ك المتمثل ف  التحدي المشتر

ي 
ي العديد من المناطق الجغرافية النر

اء وموارد طبيعية أخرى تقع ف   تشهد ضاًعا نشًطا ومظالم إىل الطاقة المتجددة معادن خض 
تاريخية. تؤكد هذه التداخالت الجغرافية عىل الحاجة الماسة إلجراءات مناخية حساسة للضاع جنًبا إىل جنب مع الجهود 

قف  المبذولة لمكافحة الفساد وبناء السالم والتماسك االجتماعي المتعلقة بالمناخ. تحافظ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل مو 
ار ي مواجهة أزمة المناخ واالستجابة لها  " عدم اإلض 

نامج ف  ي التر
ي مجال المناخ وحساسية الضاع ف 

 . " حيث تقوم بدمج العمل ف 

 األساسية  السلع وإنتاج إزالة الغابات

ي السلع األساسية والزراعة 
ي ذلك الماشية وفول الصويا وزيت النخيل وال –يساهم التوسع غتر المستدام ف 

لب والكاكاو والير  بما ف 
ها  ، ما يؤثر سلًبا عىل  - وغتر ي

ي زيادة االنبعاثات العالمية الناتجة عن إزالة الغابات والتدهور البين 
لتلبية الطلب العالمي بشكل كبتر ف 

ي البيئات الطبيعية. كشف
ي لم تنل حقها من التمثيل، ويؤدي إىل حدوث فقدان وتدهور واسع النطاق ف 

ت  الفئات المهمشة والنر
ا. بينما تنظم قوانير  التجارة مثل قانون السي األمريكي العمل   69دراسة حديثة أن 

ً
ي أيض

ي الغابات غتر قانون 
بالمائة من هذا التحول ف 

ة، كانت هناك زيادة   ي السنوات األختر
ي تنظيم السلع الزراعية.  فق 

وعة، دون أن يكون لها دور فعال ف  ي تجارة األخشاب غتر المشر
ف 

ي 
ي سالسل اإلمداد الخاصة به، ملحوظة ف 

كات والمبادرات الطوعية من قبل القطاع الخاص للحد من إزالة الغابات ف  امات الشر التر 
لكن هذه الجهود لم تكن كافية، مما أجتر الدول المستهلكة والمستثمرين عىل وضع القضية عىل جداول أعمالهم الخاصة  

ي بالسياسة التجارية. يبدأ عمل الوكالة األمريكي
؛ والشفافية ف  ي

ة للتنمية الدولية بدعم الحكومات لتحسير  تخطيط استخدام األراض 
ن اإلنتاج المستدام  

ّ
ي تمك

ي سالسل اإلمداد، والحوافز السياسية، والضمانات االجتماعية؛ والحقوق النر
قضايا منها إزالة الغابات ف 

اء  والحفاظ عىل الغابات واستعادتها إلرساء األساس للسوق المتنامي أ ي تسع إىل شر
كات القطاع الخاص والنر مام المستثمرين وشر

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/11/Plan_to_Conserve_Global_Forests_final.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/11/Plan_to_Conserve_Global_Forests_final.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACY300.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/Global-Food-Security-Strategy-FY22-26_508C.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Global_Water_Strategy_2017_final_508v2.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Global_Water_Strategy_2017_final_508v2.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
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نظم 
َ
اكة مع القطاع الخاص والمنظمات غتر الحكومية ومقدمي خدمات التكنولوجيا، ت سلع بعيدة عن إزالة الغابات. من خالل الشر

داد وتلبية مواصفات األسواق  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إىل تطوير األدوات والممارسات لتحسير  إدارة سلسلة اإلم
عية المحققة واالستدامة.  ي ذلك الشر

 والمقرضير  والمستثمرين، بما ف 

 التكنولوجيا الرقمية 

ي يمكن الوصول إليها  
ها وكفاءتها من خالل االستفادة من التكنولوجيا الرقمية النر امج المناخية وتأثتر يمكن تحسير  مدى وصول التر

  للحصول عىل بيانات جماعية، وت
ً
، ونقل المعلومات الهامة، وإيجاد مجتمعات متمكنة رقميا ي الوقت الفعىلي

مكير  التحليالت ف 
ي المحايد مناخًيا، حيث تظهر   ا تعزيز االبتكار التكنولوخر

ً
وقادرة عىل الصمود، وزيادة الوصول إىل الطاقة النظيفة. يجب علينا أيض

ي عىل المناخ من خالل التقنيات المستجدة عىل نطاق واسع )مثل العمالت االفتر  ( إمكانية التأثتر السلنر اضية والذكاء االصطناعي
ا تضخيم المعلومات الخاطئة والمضللة، كما أن المعلومات المضللة 

ً
استهالكها الضخم للطاقة. يمكن للتكنولوجيا الرقمية أيض

ي  المتعلقة بتغتر المناخ تمثل تحدًيا حاسًما. يتماسر اإلدراج والمراعاة المسؤوالن
ي يمكن الوصول إليها ف 

للتكنولوجيا الرقمية النر
اتيجية الرقمية ا إىل عقود الدولية للتنمية األمريكية للوكالة برامج التخفيف من آثار تغتر المناخ والتكيف مع األهداف اإلستر

ً
. استناد

ام الوكالة األمريكية لل اتيجية الرقمية التر  ي مجال التنمية الرقمية، تحدد اإلستر
تنمية  من قيادة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ف 

ي والعادل 
الدولية المتعمد والشامل بتحسير  نتائج التنمية والمساعدات اإلنسانية من خالل االستخدام المسؤول واألخالفر

 للتكنولوجيا الرقمية وبتعزيز نظم بيئية رقمية مفتوحة وسهلة الوصول وشاملة وآمنة. 

 تكنولوجيا الطاقة إلزالة الكربون العميق

اتيجية المنا  ي انبعاثات غازات الدفيئة مع  تستهدف إستر
خ للوكالة األمريكية للتنمية الدولية تخفيضات ضخمة عىل المدى القريب ف 

ا لرسم مسارات إلزالة الكربون العميق. تكنولوجيات مثل احتجاز الكربون واستخدامه وعزله؛ والهيدروجير   
ً
كائنا أيض دعم شر

ورية لتحقيق أصعب جوانب إزالة األخض  والمفاعالت النووية المعيارية وغالًبا ما يت م تحديد البطاريات المتقدمة عىل أنها ض 
كز الوكالة  ي تعمل فيها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. ستر

ي األسواق النر
الكربون من قطاع الطاقة، ولكنها ليست مجدية تجارًيا ف 

ي  اتيحر ي يمكن أن توفر فوائد فورية للتطوير وإزالة  عىل ا 1األمريكية للتنمية الدولية الجهود بموجب الهدف اإلستر
لتكنولوجيا النر

ي  اتيحر ي إطار الهدف اإلستر
ي  2الكربون، وف 

يكة لفهم الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه التكنولوجيا اإلضافية ف  ستعمل مع الدول الشر
ها حسب الحاجة بطريقة فعا اتيجيات لنشر كاء ولتطوير اإلستر  لة من حيث التكلفة. خطط الطاقة طويلة األجل للشر

اء   الوظائف الخرص 

مجموعة واسعة من العمالة  الدولية للتنمية األمريكية  للوكالة العمل إطار  يشملنتاج ألكتر من عام من المناقشات والمشاورات، 
أ أن "توفتر وظائف أفضل"  

ً
ي تعريفها لماهية الوظيفة. وهي تعي أيض

الرسمية وغتر الرسمية وسبل كسب العيش المختلطة ف 
وري ل  من تحقيق دخل مكتسب  ض 

ً
تحقيق التنمية الشاملة: ينطوي مفهوم "توفتر وظائف أفضل" عىل فرص أفضل للجميع بدال

ا ألنه دافع  
ً
أعىل للبعض. ولهذا السبب، فإن "توفتر الوظائف األفضل" ال يعتتر أساسًيا للنمو االقتصادي المستدام فحسب، بل أيض

، التاسع(. تدرك الوكالة 2019لتنمية الشاملة. )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عام آخر لالعتماد عىل الذات: من أجل تحقيق ا
األمريكية للتنمية الدولية أن الوظائف بإمكانها تحسير  نتائج المناخ وسبل كسب العيش من خالل تعزيز القدرة عىل الصمود أمام 

ي أزمة المناخ  الصدمات والضغوط المناخية وتطوير التنمية الشاملة. ومع ذلك
، يمكن أن تسهم جهود خلق فرص العمل والتحول ف 

اء. يمكن النظر إىل   ي االعتبار لتعزيز الوظائف الخض 
ي التخفيف من آثارها إذا لم تأخذ هذه الجهود ف 

ي المساعدة ف 
أو تفشل ف 

ي دفع التغيتر لكي تصبح النظم أكتر شمولية 
ي تساعد ف 

اء" عىل أنها تلك النر ا ومقاومة الوظائف "الخض 
ً
ي  للمناخوأقل كربون

، بما ف 
ي تتطلب مساحة أقل من األرض والمياه. باإلضافة إىل ذلك، لضمان أن التحول نحو 

ذلك عىل سبيل المثال ال الحض تلك النر
ي تضمن أن تكون هذه الوظائف 

ا أن تتعمد إدراج التدابتر النر
ً
وري أيض ، فمن الض 

ً
 عادًل

ً
اء يعزز انتقاًل شاملة وتوفر  الوظائف الخض 

ام حقوق العمال.   العمل الالئق وسبل كسب العيش المستدامة مع احتر

 الوقود األحفوري

ي نسبة 
اق الوقود األحفوري ف  ا للتقرير األختر الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ، يتسبب احتر

ً
بالمائة  86وفق

ي أكسيد الكربون البشر 
ية عىل مدى السنوات العشر الماضية. ومن الواضح أنه لمعالجة أزمة المناخ، من  من إجماىلي انبعاثات ثان 

ي هذا السياق، ستدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية خالل العقد  
ي من استخدام الوقود األحفوري. وف  وري التخلص التدريحر الض 

يكة لنا لتقليل اعتمادها بشكل كبتر عىل الوقود ا ألحفوري وبالتاىلي خفض انبعاثاتها. إن الغالبية العظم من برامج  المقبل الدول الشر
للطاقة   الوكالة األمريكية للتنمية الدولية المتعلقة بالطاقة ال تستخدم الوقود األحفوري ويجب أن تمتثل للمخصصات المالية

وعات الفحم الجديدة، وستواصل المتجددة. ومن منطلق السياسات والممارسات، ال تدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدول ية مشر
وعات   ي دعم المشر

ي ظل ظروف محدودة للغاية، يمكن النظر ف 
العمل مع الوكاالت والمجتمع الدوىلي لتقليل استهالك الفحم. وف 

. ومع ذلك، فإن إرشادات حكومة الواليات المتحدة تقض تلك   المتعلقة بالنفط والغاز عىل أنها أموال غتر مخصصة لغرض معير 
ي ال توجد فيها بدائل قابلة للتطبيق للوفاء بأولوية األمن القومي أو التنمية أو األهداف اإلنسانية، وعندما ال  

الظروف عىل تلك النر
  2050يعطل دعم الغاز االنتقال إىل الطاقة المتجددة أو يعيق تحقيق انبعاثات صافية صفرية عىل الصعيد العالمي بحلول عام 

 زالة الكربون من البالد. ومسار و/أو أهداف إ

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://www.usaid.gov/usaid-digital-strategy
https://www.usaid.gov/what-we-do/economic-growth-and-trade/employment-framework
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 المساواة بير  الجنسير  والتنمية الشاملة

هم   تؤثر الثار السلبية لتغتر المناخ بشكل غتر متناسب عىل النساء والشباب والشعوب األصلية واألشخاص من ذوي اإلعاقة وغتر
قيد األعراف 

ُ
ي لم تنل حقها من التمثيل. وت

االجتماعية والخاصة بنوع الجنس الوصول إىل الفرص من الفئات المهمشة والنر
اف بمساهمات هذه  . إن االعتر ي

ي هيئات صنع القرار المناخ 
ي ذلك التمثيل ف 

ي المرونة، بما ف 
ي تساهم ف 

والحقوق والموارد النر
قر الوكا

ُ
ي مجال المناخ أمر أساسي لمكافحة تغترّ المناخ. ت

ي العمل ف 
لة األمريكية للتنمية الدولية  المجموعات وتمكينها من القيادة ف 

. وعىل  ي
ي تطوير وقيادة العمل المناخ 

كاء أساسيون ف  ا غتر متناسب من آثار تغتر المناخ وأنهم شر
ً
بأن هذه المجموعات ستتحمل عبئ

ي مجال المناخ للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ُمستوخ من قرار المساواة بير  الجنسير  ال
ي اتفاقية  هذا النحو، فإن العمل ف 

وارد ف 
نامج عمل UNFCCCاألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغتر المناخ ) نوع الجنس وخطة العمل المتعلقة بشأن  Lima( للنهوض بتر

اتيجية   االقتصادي والتمكير   األعمال ريادة قانون؛ والعدالة الجنسير   بير   المساواة بشأن األمريكية للحكومة الوطنية ؛باإلستر
اتيجية؛ المرأة وتمكير   سير  الجن بير   للمساواة الدولية للتنمية األمريكية الوكالة وسياسة؛ األمريكية المتحدة للواليات   وإستر
شد . الجنس نوع عىل القائم العنف لمكافحة األمريكية الحكومة ا  الدولية للتنمية األمريكية للوكالة المناخية اإلجراءات تستر

ً
  أيض

  الشباب تنمية سياسة، المناخ تغتر  بشأن اإلطارية المتحدة األمم التفاقية التابعة األصلية والشعوب المحلية المجتمعات بمنصة
 خاصة سياسة وورقة و ، المثليير   األشخاص رؤية، األصلية الشعوب حقوق تعزيز  سياسة، الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابعة
 . الدولية للتنمية األمريكية الوكالة عن صادرة باإلعاقة

 منظومة الصحة الواحدة واألمن الصجي العالمي 

ي الزراعية. 
يش سبل الحياة بدًءا من الغابات وحنر األراض 

ُ
ي ت
يمكن للنظم البيئية الصحية تهدد أزمة تغتر المناخ النظم البيئية النر

ي وتعزيز مرونة المجتمع مع التخفيف من انبعاثات غازات  
والسليمة ومنظومة الصحة الواحدة الذكية مناخًيا زيادة األمن الغذان 

ا مخاطر األمراض المعدية المرتفعة بسبب تغتر المناخ، وتغيتر استخدام  
ً
االحتباس الحراري. وهذا النهج يمكن أن يعالج أيض

ي  ا
ي تزيد من االتصال بير  الحيوانات والبشر بطرق جديدة ومحفوفة بالمخاطر، والنر

ها من العوامل النر ، وإزالة الغابات، وغتر ي
ألراض 

كاء الوكالة األمريكية  لديها القدرة عىل تعريض األرواح للخطر وتعطيل االقتصادات والسفر والتجارة واإلمدادات الغذائية. شر
ارة الخارجية، ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية، ومراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها، وإدارات  للتنمية الدولية مع وز 

، والذي يتضمن أجندة األمن الصحي العالمي ) (. أجندة األمن الصحي  GHSAووكاالت أخرى لتنفيذ برنامج األمن الصحي العالمي
ي عام 

طلقت ف 
ُ
. للنه 2014العالمي هي مبادرة دولية أ ي والمحىلي

وض بأولويات األمن الصحي عىل المستوى المتعدد األطراف والثنان 
يؤكد برنامج األمن الصحي العالمي التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل الحاجة إىل مشاركة قوية متعددة القطاعات عتر  

ية والحيوانية والبيئية، وتشمل الزراعة واألمن وال دفاع وتطبيق القانون والمساعدة اإلنمائية والشؤون  قطاعات الصحة البشر
ها، لتنفيذ نهج الصحة الواحدة لحل المشكالت.   الخارجية والبحوث والقطاعات المالية، وغتر

 مصادر الطاقة المتجددة المسؤولة

اء وسال  ي وانتهاكات حقوق اإلنسان المرتبطة بمعادن الطاقة الخض 
ة بشأن التدهور البين  سل إمداد تكنولوجيا  توجد مخاوف كبتر

، عىل سبيل المثال، إىل أن المكونات األساسية  ي
ي المجتمع المدن 

الطاقة المتجددة. وتشتر األدلة الموثوقة من مؤسسات الرقابة ف 
ي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تكنولوجيات متجددة   ي.  تشتر لتصنيع األلواح الشمسية تم تصنيعها بواسطة العمل الجتر

 من ذلك، تركز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل السياسة وتكامل الشبكات والظروف المواتية ذات  محدو 
ً
ة. وبدال دة مباشر

كاؤنا   الصلة لتسهيل االنتقال العاجل إىل الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فمن المهم أن تقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وشر
اء بفحص دقيق لسالسل إمداد  ي هذه التكنولوجيا، والعمل عىل تقليل شر

ي ذلك المعادن الموجودة ف 
الطاقة المتجددة، بما ف 

ي 
التكنولوجيا ذات الصلة باالنتهاكات البيئية أو حقوق اإلنسان. تدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية اإلجراءات الفورية النر

يكة وال م  تتخذها حكومة الواليات المتحدة والدول الشر كات لتأكيد أن سالسل إمداد التكنولوجيا المتجددة مسؤولة بيئًيا وتحتر شر
ا عىل توسيع سالسل اإلمداد المسؤولة لمعادن

ً
ي  حقوق اإلنسان والعمل. كما نشجع أيض

اء والتكنولوجيا المتجددة ف  الطاقة الخض 
 الواليات المتحدة وخارجها ونهدف إىل تعزيز هذا الجهد. 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/National-Strategy-on-Gender-Equity-and-Equality.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ428/PLAW-115publ428.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ428/PLAW-115publ428.pdf
https://www.usaid.gov/GenderEqualityandWomensEmpowermentPolicy
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/258703.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/258703.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbsta2019_L13E.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/Youth_in_Development_Policy_0.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/Youth_in_Development_Policy_0.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/USAID-IndigenousPeoples-Policy-mar-2020.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/LGBT_Vision_For_Action_May2014.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf
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 د المصطلحات الملحق الرابع: مش 

هي عملية تكيف مع المناخ الفعىلي أو المتوقع   التكيف: 
ر أو استغالل الفرص   وآثاره من أجل التخفيف من الض 
اتيجية، تسع تدخالت  ي سياق هذه اإلستر

النافعة. وف 
ي ال مفر منها  

ي مواجهة الثار النر
التكيف إىل تعزيز المرونة ف 

ي 
 ( AR6 IPCC WG1 )من للتغترّ المناخ 

القدرة عىل التكيف هي قدرة النظم   القدرة عىل التكيف: 
والمؤسسات والبشر والكائنات الحية األخرى عىل التكيف  
ر المحتمل وقوعه، أو االستفادة من الفرص، أو   مع الض 

 (IPCC WG1 AR6 )من االستجابة للعواقب

هي علم وممارسة األنشطة المتعلقة باإلنتاج   الزراعة: 
والمعالجة والتعبئة والنقل والتجارة والتسويق واالستهالك  
واستخدام األغذية واألعالف واأللياف والمخرجات األخرى،  
ي ذلك تربية األحياء المائية والزراعة ومصايد األسماك  

بما ف 
ي مشد المص

. )ُيشار إليها ف  ية والغابات والرعي طلحات التر
 ( R-GFSSالرئيسية 

هو استخدام الموارد المالية لمساعدة الدول   تمويل المناخ: 
النامية عىل تقليل و/أو تجنب انبعاثات غازات االحتباس  

 الحراري وتعزيز المرونة والتكيف مع آثار تغتر المناخ. 

ي   الهجرة المناخية: 
هي حركة األشخاص ألسباب تتعلق ف 

ات المفاجئة ي البيئة   الغالب بالتغتر
أو البطيئة/التقدمية ف 

ات تغتر المناخ )عىل سبيل المثال، التحوالت   المتعلقة بتأثتر
ي توافر المياه، أو إنتاجية المحاصيل، أو التوظيف، أو القدرة  

ف 
عىل كسب العيش(. يشمل ذلك األشخاص الذين يضطرون  

إىل ترك مكان إقامتهم المعتاد، واختيار القيام بذلك، إما بشكل  
 37قت أو دائم، داخل دولة أو عتر حدود دولية. مؤ 

ي مواجهة تغير المناخ: 
 
ي   الصمود ف

يمكن تعريف الصمود ف 
مواجهة تغتر المناخ عموًما عىل أنه قدرة النظام عىل 

ي 
ي يفرضها تغتر  الحفاظ عىل وظيفته ف 

مواجهة الضغوط النر
ات  ا لتأثتر

ً
المناخ وتكييف النظام ليكون أفضل استعداد

 مستقبلية. المناخ ال

ات واستجابات تغتر   : أمن المناخ  ي تغتر بها تأثتر
الطرق النر

ي  
المناخ النظم الجيوسياسية واالجتماعية االقتصادية النر

 . تؤثر عىل السالم واألمن

 

 الهجرة عىل المناخ تغتر  تأثتر  حول األبيض البيت وتقرير  رةللهج الدولية المنظمة مشد   من التعريف هذا  ُيستمد 37

 الجوية لألرصاد  العالمية المنظمة38

توفر الخدمات المناخية معلومات عن  الخدمات المناخية: 
عىل اتخاذ المناخ لمساعدة الناس والمجتمعات والدول 

المناخ من أجل التكيف مع تقلب  بشأن قرارات مدروسة 
ه.  ا بير    38المناخ وتغتر

ً
ا وثيق

ً
تتضمن الخدمة تعاون

، والذي يستند إىل معلومات   المستخدمير  والمقدمير 
ومساعدات سهلة االستخدام والوصول ذات مصداقية 

وموثوقية واعتمادية من الناحية العلمية، مصممة خصيًصا  
 (. t et alHewit ،.2012لتلبية احتياجات المستخدم )

تتألف لزراعة  الزراعة المتكيفة مع تقلبات المناخ: 
( 1المتكيفة مع تقلبات المناخ من ثالثة أهداف رئيسية: 

( 2زيادة اإلنتاجية الزراعية والدخول بشكل مستدام؛ 
( تقليل 3التكيف وتعزيز القدرة عىل مواجهة تغتر المناخ؛ 

و/أو إزالة انبعاثات غازات الدفيئة، عند الحاجة. إن الزراعة  
، ي األساس، "الزراعة   المتكيفة مع تقلبات المناخ هي
ف 

ة  بعلوم المناخ". وهي تشمل كيفية تأثتر الذكية المستنتر
الزراعة عىل تغتر المناخ وتأثرها به، كما أنها تنسق هذا  

ي )الحد من الجوع والفقر، 
التكامل مع أهداف األمن الغذان 

 وتحسير  التغذية(. 

هو المعاملة المتسقة والمنهجية العادلة   اإلنصاف: 
ي ذلك األفراد الذين ينتمون  والمنصفة ل

جميع األفراد، بما ف 
ي 
ي لم تنل حقها من التمثيل والنر

إىل الفئات المهمشة والنر
ُحرمت من هذه المعاملة. يتناول اإلنصاف االحتياجات  

المحددة والمتناسبة ألشخاص أو مجموعات معينة لتحقيق  
ي  
معاملة ونتائج عادلة ومنصفة عىل عكس المساواة، والنر

تخدامها لوصف عملية، تؤكد عىل نفس المعاملة أو  عند اس
عىل قدم المساواة لجميع األشخاص أو المجموعات بغض  

يشتر اإلنصاف  االحتياجات.  الظروف المحددة أوالنظر عن 
ي التمتع بالموارد والفرص والحقوق. 

 
 كهدف إىل المساواة ف

الخدمات األساسية هي الخدمات  الخدمات األساسية: 
ورية تماًما وذلك للحفاظ عىل صحة والوظائف الض  

ورفاهية البلدية. وبدون هذه الخدمات، فمن المرجح أن  
 . ي من المرض والفقر والعنف والفوض 

 نعان 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
https://public.wmo.int/en/bulletin/what-do-we-mean-climate-services
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ي قضايا نوع الجنس: 
 
نهج يسع إلحداث   تغيير المفاهيم ف

ي تدعم وتديم 
ي العالقات والهياكل والنظم النر

تغيتر جذري ف 
. يتط : عدم المساواة بير  الجنسير  (  1لب هذا النهج ما يىلي

، وديناميكيات   ، والمعايتر الفحص النقدي ألدوار الجنسير 
ي  2القوة، وعدم المساواة، 

اف بالمعايتر اإليجابية النر ( االعتر
(  3تدعم المساواة بير  الجنسير  والبيئة التمكينية وتعزيزها، و 
تحويل ديناميكيات القوة األساسية، والهياكل االجتماعية، 

ت، واألعراف االجتماعية السائدة عىل نطاق واسع والسياسا
ي تؤثر عىل النساء والفتيات والرجال والفتيان واألفراد من  

والنر
  . ي وتديم عدم المساواة بير  الجنسير 

النظام الجنسي غتر الثنان 
  ُيقر هذا النهج بأنه ال يمكن تحقيق المساواة بير  الجنسير  أو

 هذه المكونات الثالثة.   الحفاظ عليها دون اتباع نهج شامل لكل 

غازات االحتباس الحراري   (: GHGغازات االحتباس الحراري ) 
ية المنشأ   ي الغالف الجوي، طبيعية وبشر

هي مكونات غازية ف 
عىل حد سواء، تمتص اإلشعاع وتصدره بأطوال موجية  

محددة داخل طيف اإلشعاع المنبعث من سطح األرض، 
 طريق السحب. عن طريق الغالف الجوي نفسه، وعن 

اء:  ي  المعادن الخرص 
المعادن والفلزات المستخدمة ف 

 المتجددة وقدرات تخزين الطاقة. تكنولوجيا الطاقة 

التداخل بير  أشكال ونظم القهر أو الهيمنة أو  التداخل: 
. يدرك التداخل ويفحص كيف تتفاعل الفئات  التميتر 

البيولوجية واالجتماعية والثقافية المختلفة مثل الجنس  
والعرق والطبقة والقدرة والهوية الجنسية والطائفة  

ي كثتر 
امنة ف  والهويات األخرى عىل مستويات متعددة ومتر 

ي  
ي التميتر  وعدم المساواة. يعن 

من األحيان، مما يساهم ف 
التداخل أن األشكال المختلفة لالضطهاد داخل المجتمع، 
ال مثل العنضية والتميتر  الجنسي ورهاب المثلية الجنسية، 

تنفك عن بعضها البعض، ولكنها باألحرى متداخلة وتخلق 
 .  نظاًما للقمع يعكس تداخل أشكال متعددة من التميتر 

هو حالة ديناميكية يتم فيها االستفادة من التنوع   شمولية: ال
إلنشاء منظمة أو مجتمع عادل وصحي وعاىلي األداء. البيئة  

مة وتشجع المشاركة   لالخر  الشاملة هي بيئة آمنة ومحتر
ي بالخر

ومحفزة تقدر المساهمات الفريدة لجميع  وتحتق 
 األفراد والمجتمعات. 

ال العادل"، المطبق  يشتر مصطلح "االنتق االنتقال العادل: 
، إىل االنتقال من االقتصاد العالمي   عىل تغتر المناخ العالمي

إىل اقتصاد مرن ومنخفض الكربون بطريقة تسع إىل تحقيق 
نتائج بيئية واجتماعية واقتصادية وإيجابية مًعا، وتحقق  
ر. للقيام بذلك، يجب أن   فوائد عادلة وال تسبب أي ض 

التنمية الشاملة تشاركية  توفر عمليات لصنع القرار و 
كات  ومنصفة بير  الجنسير  تضمن العدالة ونمو الشر

والمؤسسات والمجتمعات منخفضة الكربون، مما يعزز 
ي يحركها الطلب 

سبل العيش الجيدة، ويطور المهارات النر
حقوق العمال  بالمهام المطلوبة، ويحمي  ومطابقة العمالة

ان لألفراد ويقويــها، ويحمي صحة المجتمع وحقوق اإلنس
ي ذلك المجتمعات األصلية والمحلية. 

رين، بما ف   المتض 

ي لخفض  التخفيف من حدة اآلثار:  هو تدخل بشر
 االنبعاثات أو تعزيز مصارف غازات االحتباس الحراري. 

إجراءات لحماية وإدارة واستعادة   حلول المناخ الطبيعية: 
ي الزراعية(  

النظم البيئية )بما يشمل النظم الُمدارة مثل األراض 
 عىل وجه التحديد لغرض التخفيف من حدة الثار. 

إجراءات لحماية وإدارة   الحلول المعتمدة عىل الطبيعة: 
ي ذلك النظم المدارة مثل  

واستعادة النظم البيئية )بما ف 
ي تتصدى للتحديات المجتمعي

ي الزراعية( والنر
ة  األراض 

 . ي
 بفعالية وعىل نحو تكيق 

ات:  ي مواجهة التغير
 
يشتر الصمود إىل قدرة   الصمود ف

األفراد واألش والمجتمعات والدول والنظم عىل التخفيف 
ي منها  

من الصدمات والضغوط والتكيف معها والتعاف 
بطريقة تقلل من الضعف المزمن وتسهل النمو الشامل.  

 ( 2012)سياسة الصمود لعام 

ة األجل: الملوثات ال تعتتر ملوثات المناخ   مناخية قصير
ة األجل من العوامل المؤثرة القوية للمناخ  ي تبقر  قصتر

والنر
ي أكسيد  

ة زمنية أقض بكثتر من ثان  ي الغالف الجوي لفتر
ف 

(، ومع ذلك فإن قدرتها عىل تدفئة الغالف CO2الكربون )
أكتر بعدة مرات. تعتتر بعض ملوثات  الجوي يمكن أن تكون 

ي لها اخ المن
ة النر ا من ملوثات الهواء الخطتر

ً
ة األجل أيض قصتر

 آثار ضارة عىل الناس والنظم البيئية واإلنتاجية الزراعية. 

الميل أو قابلية التأثر سلًبا. تشمل القابلية   قابلية التأثر: 
ي ذلك  

للتأثر مجموعة متنوعة من المفاهيم والعناض بما ف 
درة عىل التأقلم  القالحساسية أو سهولة التأثر وضعف 

 . والتكيف

هي نتيجة إيجابية ذات مغزى للناس وللعديد من   الرفاهية: 
نا أن الناس يدركون أن حياتهم  قطاعات المجتمع، ألنها تختر

 . تستر عىل ما يرام

تتبع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية نهًجا لألعمار  الشباب: 
لألعمار  والمراحل لتطوير المشاركة المتعمدة والمالئمة 

ي األنشطة المتعلقة بالمناخ. يتم تعريف  
لألطفال والشباب ف 

ا لسياسة التنمية التابعة للوكالة األمريكية  
ً
الشباب وفق

اوح أعمارهم بير  
 29و 10للتنمية الدولية بأنهم أفراد تتر

ات العمرية المختلفة للشباب عىل  عاًما. وتحدد الوكالة الفتر
: المراهقة المبك  عاًما(؛   14إىل  10رة )من النحو التاىلي

إىل   20عاًما(؛ مرحلة البلوغ )من  19إىل  15المراهقة )من 
 عاًما(.  29إىل  25عاًما(؛ واالنتقال إىل سن الرشد )من  24

 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
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 الختامية  المالحظات

ي طن مليارات ستة تكاف    1 ي ( GHG)  الحراري االحتباس غازات انبعاثات كل  تقريًبا  متر
 . 2020 عام عن األمريكية المتحدة الواليات ف 

يائية. مساهمة المجموعة األوىل 2021: تغتر المناخ 2021(، IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ ) 2 : أساس العلوم الفتر 

 .Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. Lللسادسة تقرير التقييم الخاص بالفريق الحكومي الدوىلي حول تغتر المناخ ]

Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. 

R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.) .يدج. قيد الطباعة  [. طبعة جامعة كامتر

3 Hallegatte, Stephane; Bangalore, Mook; Bonzanigo, Laura; Fay, Marianne; Kane, Tamaro; Narloch, Ulf; 

Schilb, Adrien-Rozenberg, Julie; Treguer, David; Vogt . 2016  موجات الصدمة: إدارة آثار تغتر المناخ عىل الفقر. تغتر المناخ .

©.  والتطوير؛.  . البنك الدوىلي   https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787واشنطن العاصمة: البنك الدوىلي
 .CC BY 3.0 IGOالرخصة: 

4 Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Diedhiou, R. Djalante, K.L. Ebi, -Hoegh

. Thomas, R. Warren, and G. ZhouF. Engelbrecht, J. Guiot, Y. Hijioka, S. Mehrotra, A. Payne, S.I. Seneviratne, A  ,
ات 2018 درجة مئوية. تقرير  1.5درجة مئوية عىل االحتباس الحراري واألنظمة البيئية واإلنسانية. حول: االحتباس الحراري بمقدار 1.5: تأثتر

ات االحتباس الحراري بمقدار  مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة   درجة 1.5خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ حول تأثتر
ي سياق تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغتر المناخ والتنمية المستد 

امة الصناعية ومسارات انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ذات الصلة، ف 
Skea, P.R. Shukla, A.  O. Pörtner, D. Roberts, J.-Delmotte, V., P. Zhai, H.-Masson] والجهود المبذولة للقضاء عىل الفقر 

Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. -Pirani, W. Moufouma

.)eds( Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield .] .قيد الطباعة 

درجة  1.5ملخص لواضعي السياسات. حول: االحتباس الحراري بمقدار : 2018، (IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ ) 5
ات االحتباس الحراري بمقدار  درجة مئوية فوق مستويات ما قبل  1.5مئوية. تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ عن تأثتر

ي سياق تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغتر المناخ والتنمية  الثورة الصناعية ومسارات انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ذ
ات الصلة، ف 

O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. -Delmotte, V., P. Zhai, H.-Masson] المستدامة والجهود المبذولة للقضاء عىل الفقر 

, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Okia, C. Péan, R. Pidcock-Shukla, A. Pirani, W. Moufouma

(eds.) Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield  .]  ،32المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، جنيف، سويشا  pp. 

اتيجية".  ويشار إليها تالًيا بـ 6  "اإلستر

 مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.  7

 قية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغتر المناخ. اتفاقية باريس. اتفا 8

agreement-paris-agreement/the-paris-meetings/the-and-https://unfccc.int/process 

درجة  1.5ملخص لواضعي السياسات. حول: االحتباس الحراري بمقدار : 2018(، IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ ) 9
ات االحتباس العالمي بمقدار  درجة مئوية فوق مستويات ما قبل  1.5مئوية. تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ عن تأثتر

ي سياق تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغتر المناخ والتنمية
  الثورة الصناعية ومسارات انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ذات الصلة، ف 

O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. -Delmotte, V., P. Zhai, H.-Masson] المستدامة والجهود المبذولة للقضاء عىل الفقر 

, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Okia, C. Péan, R. Pidcock-Shukla, A. Pirani, W. Moufouma

(eds.) Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield .]https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm 

ين: تشيــــع  2018اللجنة العالمية لالقتصاد والمناخ لعام  01 . اقتصاد المناخ الجديد. الكشف عن قصة النمو الشامل للقرن الحادي والعشر

ي الظروف العاجلة. 
ي ف 

 https://newclimateeconomy.report/2018اإلجراء المناخ 

ي عام  11
ي الواليات المتحدة ف 

ي تعادل تقريًبا جميع انبعاثات غازات الدفيئة ف   . 0202ستة مليارات طن متر

يائية. مساهمة المجموعة األوىل للسادسة2021: تغتر المناخ  2021(،  IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ )  12  : أساس العلوم الفتر 

 ,Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péanتقرير تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ ]

S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. 

Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)يدج. قيد الطباعة  [. طبعة جامعة كامتر

13 https://www.eia.gov/outlooks/archive/ieo19/pdf/ieo2019.pdfEIA (2019), International Energy Outlook 2019,  

ي أكسيد الكربون الناتجة من استهالك الوقود: نظرة عامة، الوكالة الدولية للطاقة، باريس  2020الوكالة الدولية للطاقة ) 41
( انبعاثات ثان 

overview-combustion-fuel-from-emissions-https://www.iea.org/reports/co2 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm
https://newclimateeconomy.report/2018
https://www.eia.gov/outlooks/archive/ieo19/pdf/ieo2019.pdf
https://www.iea.org/reports/co2-emissions-from-fuel-combustion-overview


USAID.GOV/CLIMATE/STRATEGY اتيجية  36 الدولية  للتنمية األمريكية للوكالة المناخ إستر

Madruga, Y. Sokona, S. Kadner, J.C. -Edenhofer O., R. Pichs: 2014المعنية بتغتر المناخ، [ الهيئة الحكومية الدولية 1] 51

Minx, S. Brunner, S. Agrawala, G. Baiocchi, I.A. Bashmakov, G. Blanco, J. Broome, T. Bruckner, M. Bustamante, 
L. Clarke, M. Conte Grand, F. Creutzig, X. Cruz-Núñez, S. Dhakal, N.K. Dubash, P. Eickemeier, E. Farahani, M. 

Fischedick, M. Fleurbaey, R. Gerlagh, L. Gómez-Echeverri, S. Gupta, J. Harnisch, K. Jiang, F. Jotzo, S. Kartha, S. 

Klasen, C. Kolstad, V. Krey, H. Kunreuther, O. Lucon, O. Masera, Y. Mulugetta, R.B. Norgaard, A. Patt, N.H. 
Ravindranath, K. Riahi, J. Roy, A. Sagar, R. Schaeffer, S. Schlömer, K.C. Seto, K. Seyboth, R. Sims, P. Smith, E. 

Somanathan, R. Stavins, C. von Stechow, T. Sterner, T. Sugiyama, S. Suh, D. Ürge-Vorsatz, K. Urama, A. 

Venables, D.G. Victor, E. Weber, D. Zhou, J. Zou, and T. Zwickel ,2014 حول: تغتر المناخ . ي
:  2014: الملخص التقن 

ي تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدوىلي حول تغتر المناخ  
 التخفيف من تغتر المناخ. مساهمة مجموعة العمل الثالثة ف 

[Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, 

P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)  .] 

يدج، المملكة المتحدة، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.  يدج، كامتر طبعة جامعة كامتر
summary.pdf-https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_technical 

  1.5ملخص لواضعي السياسات. حول: االحتباس الحراري بمقدار : 2018(، IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ )[ 2] 61
ات االحتباس العالمي بمقدار  درجة مئوية فوق مستويات ما  1.5درجة مئوية. تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغتر المناخ عن تأثتر

ي سياق تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغتر المناخ والتنمية  قبل الثورة الصناعية ومسارات انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ذات الصلة
، ف 

O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. -Delmotte, V., P. Zhai, H.-Masson]المستدامة والجهود المبذولة للقضاء عىل الفقر 

tthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. k, S. Connors, J.B.R. MaidcocOkia, C. Péan, R. P-Shukla, A. Pirani, W. Moufouma

(eds.) Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield .]https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm 

71 Griscom, B. et al . 2020 .ي المناطق االستوائية. المعامالت الفلسفية للجمعية الملكية ب
  . إمكانات التخفيف الوطنية من حلول المناخ ف 
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0126 

 الميثان  بشأن العالمي  التعهد  81

91 Dicker, S., S. Unsworth, R. Byrnes and B. Ward .1202 .ي  االستثمار  فوائد  : المعيشة وسبل األرواح حفظ
  تغتر  مع التكيف ف 

 لالقتصاد  لندن كلية،  المناخ تغتر  وسياسات اقتصاديات ومركز  والبيئة  المناخ  تغتر  لبحوث جرانثام معهد : لندن. التأقلم عىل والقدرة  المناخ
 . السياسية والعلوم

02 Hallegatte, Stephane .2016 .الدوىلي  البنك منشورات. الفقر  عىل المناخ تغتر  آثار  إدارة: الصدمة موجات . 

21 Day ( .2018وآخرون“ .) ي يمكن العيش
 ” ، بها فرصة المناخ: المزيد من الوظائف؛ صحة أفضل; المدن النر

NewClimate Institute, C40, GCoM. 

ية ) 22 ية(. “2021التحالف من أجل التحوالت الحض  ي. اقتناص الفرصة الحض   .” التحالف من أجل التحول الحض 

 .” األمم المتحدة، دائرة الشؤون االجتماعية واالقتصادية. فرص التحض  العالمي (. “2018األمم المتحدة ) 23

ي تستخدمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتحديد الشعوب األصلية.  األصلية  الشعوب حقوق تعزيز  سياسة تحدد  24
 مجموعة المعايتر النر

ي  العالمية األهمية عىل مكانية عامة لمحة: "الطبيعة 25
 ". حفظها أجل من األصليير   السكان ألراض 

وط والمتطلبات الخاصة بكيفية تعامل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع الموافقة المسبقة عن علم ) 26 ي  FPICتم تفصيل الشر
 ( ف 

IP-PRO ( .)سياسة تعزيز حقوق الشعوب األصلية 

قد تشمل المجموعات المهمشة والممثلة تمثيال ناقًصا، عىل سبيل المثال ال الحض، النساء والشباب مع إيالء اهتمام خاص للفتيات  27
دين والمهاجرين والشعوب األصلية   ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمخنثير  والمشر واألشخاص ذوي اإلعاقة والمثليير  ومزدوخر

ي الطبقات الدنيا  والمجتمعات وا
. األقليات والجماعات العرقية واإلثنية، واألشخاص ف  ألطفال المبتلير  وأشهم وكبار السن والمتدينير 

 واألشخاص الذين لم تتم تلبيتها احتياجات الصحة العقلية واألشخاص من مختلف الطبقات االقتصادية والراء السياسية. 

، ومعاداة ويتضمن ذلك عىل سبيل المثال ال الحض  28 ؛ والوصم بالعار؛ الرفض والعنضية، والتحتر  جنسًيا، والتمتر  ضد المعاقير  ، التميتر 
هم.  ي الجنس، كبار السن، الطبقيير  وغتر ، وكراهية المتحولير  جنسًيا، مزدوخر  المثليير 

 . اإلنسان صحة عىل المناخ تغتر  تأثتر ، منها  والوقاية األمراض عىل السيطرة مراكز  من مقتبس 29

ي لألمم المتحدة بشأن المناخ عام ) 03
امات 2020بيان صحق  ي أقل من عام.  ( التر 

ي الصفر ف 
 بمضاعفة صاف 

year-a-than-less-in-double-zero-net-to-https://unfccc.int/news/commitments 

، حماية الصحة العامة والبيئة واستعادة العلوم للتصدي ألزمة المناخ؛  13990استجابات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لألمر التنفيذي رقم  31
ي الداخل والخارج؛ األمر التنفيذي رقم 14008األمر التنفيذي رقم 

  هجرة. ، والتخطيط لتأثتر تغتر المناخ عىل ال1401، معالجة أزمة المناخ ف 
abroad-and-home-at-crisis-climate-the-02177/tackling-https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/01/2021 

 الصادرة عن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.  2021خطة التأهب للمناخ  32
plan-readiness-climate-change/2021-https://www.usaid.gov/climate 

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_technical-summary.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0126
https://www.globalmethanepledge.org/
https://newclimate.org/resources/publications/climate-opportunity-report-more-jobs-better-health-liveable-cities
https://urbantransitions.global/en/publication/seizing-the-urban-opportunity/
https://population.un.org/wup/
https://www.usaid.gov/indigenous-peoples/usaid-policy-on-indigenous-peoples
https://www.nature.com/articles/s41893-018-0100-6.epdf
https://www.usaid.gov/indigenous-peoples/usaid-policy-on-indigenous-peoples
https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm
https://unfccc.int/news/commitments-to-net-zero-double-in-less-than-a-year
https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/01/2021-02177/tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad
https://www.usaid.gov/climate-change/2021-climate-readiness-plan
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ي اإلقليمية أو القطرية ) 33
اتيجيات التعاون اإلنمان  ي  اطلعيجب عىل البعثات فحص المخاطر المتعلقة بالمناخ أثناء تطوير إستر

  التعليمات نظام ف 
( ويجب عىل وحدات التشغيل تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ لجميع استثمارات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ودمج  201mat المحوسبة

ا )إجراءات إدارة المخاطر المناخية 
ً
ي  اطلعمع تصميم األنشطة وتنفيذها، إذا كان ذلك ممكن

 (. 201mal المحوسبة التعليمات نظام ف 

( عىل المنظمة والوظائف الخاصة بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية، إىل جانب السياسات ADSتحتوي نظم التعليمات المحوسبة ) 34
ي توجه برامج وعمليات الوكالة

 واإلجراءات النر

اتيجية للتنوع واإلنصاف والشمول لعام  35   2021الخطة اإلستر

plan-strategic-inclusion-and-equity-diversity-https://pages.usaid.gov/OCRD/2021 

اير عام  36 ات األداء عىل 2022اعتباًرا من فتر ي  climatelinks.org، تتوفر أحدث األوراق المرجعية لمؤشر
ات دليلف    المناخ مؤشر

handbook-indicator-standard-https://www.climatelinks.org/resources/gcc 

 الهجرة  عىل المناخ تغتر  تأثتر  حول  األبيض البيت وتقرير  للهجرة الدولية المنظمة مشد  من التعريف هذا  ُيستمد  37

 الجوية لألرصاد  العالمية المنظمة 38

https://www.usaid.gov/climate/strategy
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201mat
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201mat
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201mal
https://pages.usaid.gov/OCRD/2021-diversity-equity-and-inclusion-strategic-plan
https://www.climatelinks.org/resources/gcc-standard-indicator-handbook
https://www.climatelinks.org/resources/gcc-standard-indicator-handbook
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
https://public.wmo.int/en/bulletin/what-do-we-mean-climate-services
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