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الخلفية
عرف االمين العام لألمم ال ُمتّحدة بان كي مون تغيّر ال ُمناخ على أنه "التحدي الرئيسي في عصرنا" وال تزال آثار ذلك ظاهرة بالفعل
ّ
في العديد من البلدان .وفي الوقت نفسه ،فإنه ال يزال من الصعب جدًا على كثير من الناس أال يعملوا مباشرة على هذا الموضوع لفهم
ي؟ ما تغيّر درجات
أساسيات تغيّر ال ُمناخ .على سبيل المثال ،ما الغازات التي تسهم في الواقع في التأثير كغازات االحتباس الحرار ّ
الحرارة المتوقعة لهذا القرن؟ كيف تعمل عملية التفاوض ال َدوليّة لتغيّر ال ُمناخ؟ ما خيارات التكيّف والتخفيف المتوفرة وكيف نختار
أنسبها؟ من أين يأتي التمويل؟
ي المجانية من أجل تقديم إجابات عن هذه األسئلة وأخرى حول أساسيات تغيّر ال ُمناخ .وقد
لقد تم تصميم هذه الدورة للتعليم اإللكترون ّ
وضعت وحدات الدورة ومراجعة األقران عن طريق "األُمم ال ُمتّحدة التغيّر ال ُمناخي :تعلّم" ،وهي شراكة بين أكثر من  30منظمة متعددة
األطراف وتدعم الدول األعضاء في تصميم وتنفيذ تحقيق النتائج والتّعَلّم المستدام للتصدي لتغيّر ال ُمناخ ).(www.uncclearn.org

المجموعات المستهدفة وأهداف الت ّ َعلّم
يقدم البرنامج معلومات واضحة ،موجزة ،ومحدّثة ألي شخص مهتم في الحصول على الفهم العام حول تغيّر ال ُمناخ .وتتضمن الدورة أيضًا وحدتين
متخصصتين في مجال تغيّر ال ُمناخ والمدن ،وتغيّر ال ُمناخ وصحة اإلنسان .وينبغي أن تكون هذه الدورة ذات أهمية خاصة للفئات المستهدفة التالية:

•
•
•
•

موظفو الخدمة المدنية في الوزارات الوطنيّة ،وإدارات المحافظات والسلطات المحليّة؛
مدراء البيئة في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛
طلبة الكليات والباحثون
المواطنون المهتمون

بعد انتهاء الدورة ،سيكون المشاركون قادرين على:
•
•
•
•
•
•
•

شرح أساسيات علم تغيّر ال ُمناخ.

تقديم اإلطار الدولي القانوني والسياسي لتغيّر ال ُمناخ وشرح القضايا الرئيسيّة قيد التفاوض.
وصف اآلثار المتوقعة لتغيّر ال ُمناخ ودور التكيّف.
توفير األساس المنطقي لتخفيف آثار تغيّر ال ُمناخ واقتراح إجراءات في القطاعات الرئيسيّة.
تحديد تيارات رئيسيّة لتمويل تغيّر ال ُمناخ.
تلخيص العناصر األساسيّة إلجراءات التخطيط لتقديم آثار تغيّر ال ُمناخ.
تحليل التحديات والفرص الرئيسيّة آلثار تغيّر ال ُمناخ.

هيكل الدورة والمحتوى
صصة.
تتمحور الدورة في ست وحدات أساسيّة .يمكن للمتعلمين المهتمين اختيار أي من الوحدات المتخ ّ
الوحدات األساسيّة هي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

2

علم تغيّرال ُمناخ
اإلطار القانوني والسياسة ال َدوليّة لتغيّر ال ُمناخ
التكيّف مع تغيّر ال ُمناخ
التخفيف من تغيّر ال ُمناخ
تمويل تغيّر ال ُمناخ
التخطيط لتغيّر ال ُمناخ

الوحدة  :1مقدمة إلى علم تغيّر ال ُمناخ
توفر الوحدة ( )1مقدمة ألساسيات علم تغيّر ال ُمناخ .ويقدم القسم  1لمحة عامة عن المفاهيم األساسيّة مثال لل ُمناخ والطقس وتأثير غازات
ي .ينظر القسم  2إلى المساهمة البشرية في تغيّر ال ُمناخ ،ويقدم لمحة عامة عن غازات الدفيئة الهامة ومصادرها
االحتباس الحرار ّ
الرئيسيّة .ويصف الجزء  3بعض التغيّرات الرئيسيّة الملحوظة في ال ُمناخ منذ الثورة الصناعية .ويقدّم القسم  4االتجاهات المستقبلية
المتوقعة وآثار تغيّر ال ُمناخ على درجة حرارة سطح األرض ،وهطول األمطار ،ودرجة الحموضة في المحيطات ،مستوى سطح البحر،
مدى الجليد البحري في منطقة القطب الشمالي .وتلّخص الوحدة مع لمحة عامة عن المصادر الرئيسيّة للمعلومات ال ُمناخية العلميّة
والبرامج والمؤسسات ذات الصلة.
نتاجات التّعَلّم
بعد االنتهاء من الوحدة  ،1سيكون المشاركون قادرين على:
•

شرح المفاهيم األساسيّة لعلم تغيّر ال ُمناخ.

•

التعرف إلى مسببات التأثير االصطناعي البشري على تغيّر ال ُمناخ.
ّ

•

شرح المشاهدات واالتجاهات المتوقعة وآثارها في ال ُمناخ.

•

تحليل مختلف سيناريوهات تغيّر ال ُمناخ واآلثار المترتبة عليها.

األقسام
 .1مقدمة في علم تغيّر ال ُمناخ
 .2مسببات التأثير االصطناعي البشري لتغيّر ال ُمناخ
 .3المشاهدات المتوقعة وآثارها في ال ُمناخ
 .4االتجاهات المتوقعة وآثارها في ال ُمناخ
 .5مصادر البيانات العلميّة

ي للتصدي لتغيّر ال ُمناخ
الوحدة ُ :2مقدمة في إطار ّ
سياسات القانون الد َّْول ّ
تقدم الوحدة  2لمحة عامة عن كيف يمكن لإلطار القانوني والسياسات ال َدوليّة التصدي لتغيّر ال ُمناخ الذي تطور على مر الزمن ،وتشير
إلى بعض القضايا الرئيسيّة قيد التفاوض .ويقدم القسم  1لمحة تاريخية عن المفاوضات ال َدوليّة بشأن تغيّر ال ُمناخ ويدخل في اتفاقية
األمم ال ُمتّحدة اإلطارية بشأن تغيّر ال ُمناخ .ويعرض القسم  2األحكام الرئيسيّة التفاقية تغيّر ال ُمناخ ،هيكلها التنظيمي ،وجماعات األطراف
المختلفة في ظل االتفاقية .ويعرض القسم  3بروتوكول كيوتو والهيئات المرتبطة بها ،فضال عن االلتزامات الرئيسيّة من األطراف.
ويقدم القسم  4لمحة عامة عن قضايا التفاوض الرئيسيّة .ويناقش القسم  5كيف تطورت المفاوضات خالل السنوات الماضية (من
المسارين إلى نهج مسار واحد) ،ويسلط الضوء على بعض القضايا الرئيسيّة ذات الصلة لنظام تغيّر ال ُمناخ في المستقبل.
نتاجات التّعَلّم
بعد االنتهاء من الوحدة  ،2سيكون المشاركون قادرين على:
•
•
•
•

وصف األهداف الرئيسيّة وأحكام االتفاقية اإلطارية وبروتوكول كيوتو
التعرف إلى المنظمات والهيئات الرئيسيّة التي تعمل في إطار االتفاقية اإلطارية وبروتوكول كيوتو التابع لها
ّ
تفسير أهمية اتفاقية تغيّر ال ُمناخ وبروتوكول كيوتو للدول المتقدمة والنامية
مناقشة النقاط الرئيسيّة ذات الصلة لنظام تغيّر ال ُمناخ ما بعد 2020

األقسام
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.1
.2
.3
.4
.5

إطار سياسة تغيّر ال ُمناخ
أحكام اتفاقية األمم ال ُمتّحدة اإلطارية بشأن تغيّر ال ُمناخ
بروتوكول كيوتو
القضايا الرئيسيّة وتيارات التفاوض
نحو نظام ما بعد 2020

الوحدة  :3مقدمة إلى التكيّف مع تغيّر ال ُمناخ
تقدّم الوحدة  3مفهوم التكيّف مع تغيّر ال ُمناخ ،وتسلط الضوء على طرق قياس درجة الضعف ،وتقدم أمثلة من حلول التكيّف وتلّخص
كيفية إعداد مخطط االستجابة .ويوفر القسم  1التعاريف الرئيسيّة ،ويقدم بعض العواقب المتوقعة لتغيّر ال ُمناخ على القطاعات
الرئيسيّة .ويقدم القسم  2إطار التقييم قابلية ضعف ال ُمناخ .ويدرج القسم  3قوائم تدابير التكيّف المختلفة التي يمكن تنفيذها لمختلف
القطاعات الضعيفة .ويقدم القسم  4مقدمة قصيرة إلى الروابط بين التكيّف مع تغيّر ال ُمناخ والتنمية .ويعرض القسم  5عددا ً من
مبادرات التكيّف ال َدوليّة الهامة والبرامج.
نتاجات التّعَلّم
بعد االنتهاء من الوحدة  ،3سيكون المشاركون قادرين على:
•
•
•
•

شرح أهمية التكيّف في التحضير لـ /والتأقلم مع تغيّر ال ُمناخ
تلخيص العناصر الرئيسيّة لتقييم أوجه الضعف
تحديد خيارات التكيّف
تحليل الروابط بين التكيّف مع تغيّر ال ُمناخ والتخطيط للتنمية

األقسام
.1
.2
.3
.4
.5

مقدمة إلى التكيّف مع تغيّر ال ُمناخ
إجراء تقييم الضعف
تحديد واختيار خيارات التكيّف
ربط التكيّف والتخطيط للتنمية
المبادرات ال َدوليّة لدعم التكيّف مع تغيّر ال ُمناخ

الوحدة  :4مقدمة إلى التخفيف من آثار تغيّر ال ُمناخ
ي النبعاثات غازات الدفيئة ،وما هي بواعثها الرئيسيّة ،وما االستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لخفض
تقدم الوحدة ( )4السياق السياس ّ
االنبعاثات إلى مستويات آمنة .ويقدم القسم  1التعاريف الرئيسيّة للتخفيف ويقدم لمحة عامة عن مستويات االنبعاثات وأهداف التخفيف
لكل دولة .ويستكشف القسم  2طرق لدمج التخفيف في التخطيط للتنمية ،عن طريق استراتيجيات التنمية منخفضة االنبعاثات .ويحدد
القسم  3القطاعات االقتصادية الرئيسيّة حيث يمكن تطبيق إجراءات التخفيف .ويعرض القسم  4بعض اآلليات ال َدوليّة الرئيسيّة التي
أنشئت لمساعدة الدول في تخطيط وتنفيذ إجراءات التخفيف.
نتاجات التّعَلّم
بعد االنتهاء من الوحدة  ،4سيكون المشاركون قادرين على:
•
•
•
•
4

شرح أهمية التخفيف من آثار تغيّر ال ُمناخ والتنمية منخفضة الكربون
وصف نهج السياسات ذات الصلة واألطر االستراتيجية
تحديد القطاعات الرئيسيّة للتنمية منخفضة الكربون وتحديد خيارات التخفيف ذات الصلة
تحديد اآلليات ال َدوليّة الرئيسيّة لدعم التخفيف من آثار تغيّر ال ُمناخ والتنمية منخفضة الكربون

األقسام
.1
.2
.3
.4

مقدمة إلى التخفيف من آثار تغيّر ال ُمناخ والتنمية منخفضة الكربون
األطر والسياسات االستراتيجية لنهج التخفيف والتنمية منخفضة والكربون
القطاعات ذات اإلمكانيات العالية للتخفيف
المبادرات ال َدوليّة لدعم التخفيف من آثار تغيّر ال ُمناخ

الوحدة ( :)5مقدمة لتمويل تغيّر ال ُمناخ
ً
فضال عن تصنيف أساسي لمصادر التمويل.
توفر الوحدة ( )5للمتعلم فرصة لفهم تدفقات التمويل القائمة واالحتياجات المستقبلية،
ويناقش القسم  1معاني مختلفة لمفهوم تمويل ال ُمناخ .ويعرض القسم  2التمويل الوطني ومركزية الميزانية الوطنيّة في االستفادة من
مصادر التمويل األخرى ،بما في ذلك التمويل من القطاع الخاص .يضم قسم 3التيارات الرئيسيّة لتمويل ال ُمناخ الدولي.
نتاجات التّعَلّم
بعد االنتهاء من الوحدة  ،5سيكون المشاركون قادرين على:
•
•
•
•

وصف التصور العام لمصادر تمويل تغيّر ال ُمناخ
تحديد العناصر الرئيسيّة للتخطيط الوطني لتمويل ال ُمناخ
تحديد العناصر األساسيّة للبنية ال َدوليّة لتمويل تغيّر ال ُمناخ
تحليل التحديات والفرص المتاحة للبلدان النامية من حيث الوصول وإدارة تمويل ال ُمناخ

األقسام
.1
.2
.3

مقدمة لتمويل تغيّر ال ُمناخ
التمويل الوطني لتغيّر ال ُمناخ
التمويل الدولي لتغيّر ال ُمناخ

الوحدة  :6مقدمة في التخطيط لتغيّر ال ُمناخ
تقدم الوحدة  6لمحة عامة عن عمليات التخطيط لتغيّر ال ُمناخ .ويقدم القسم  1لمحة عامة عن األبعاد المختلفة ومنافذ التخطيط لتغيّر
ال ُمناخ .يدرس القسمان  2و 3أدوار المؤسسات الوطنيّة والقطاعية ،وكذلك المؤسسات دون الوطنيّة في مجال التخطيط لتغيّر ال ُمناخ.
ويفسر القسم  4منهجية الخطوات الخمس إلعداد استراتيجية تطوير نهضة ال ُمناخ منخفضة االنبعاثات .ويعرض القسم  5بعض
المبادرات ال َدوليّة الرئيسيّة لدعم التخطيط لتغيّر ال ُمناخ.
نتاجات الت ّ َعلّم
بعد االنتهاء من الوحدة  ،6سيكون المشاركون قادرين على:
•
•
•
•

شرح أهمية إدماج تغيّر ال ُمناخ في عمليات التخطيط في الدَّولة
شرح أدوار المؤسسات الوطنيّة ودون الوطنيّة والمحليّة في التخطيط لتغيّر ال ُمناخ
تحليل العناصر األساسيّة لمنهجية التخطيط التغيير المعترف بها ال ُمناخ
التعرف إلى المبادرات ال َدوليّة التي تدعم البلدان في التخطيط لتغيّر ال ُمناخ
ّ

األقسام
.1
.2
5

مقدمة في التخطيط لتغيّر ال ُمناخ
دور المؤسسات الوطنيّة والقطاعية في التخطيط لتغيّر ال ُمناخ

.3
.4
.5

دور المؤسسات الفرعية الوطنيّة في التخطيط لتغيّر ال ُمناخ
منهجية التخطيط لتغيّر ال ُمناخ
المبادرات ال َدوليّة لدعم التخطيط لتغيّر ال ُمناخ

المنهجية ،الشهادة والمالحظات
تعتمد الدورة على القدرة الذاتية وغير خاضعة لإلشراف .وقد تم تقسيمها إلى ست وحدات ذات طابع عام ووحدتين متخصصتين لتقديم
المساعدة لتحقيق أهداف تعليمية شاملة .الوحدات قائمة بذاتها ويمكن االنتهاء منها بأي ترتيب .ومع ذلك ،من أجل الحصول على شهادة
اإلنجاز يجب أن تكمل ما ال يقل عن  6وحدات من الوحدات العامة واجتياز االختبارات المرفقة بها بنجاح.
ي ومسابقة.
تحتوي كل وحدة على درس تفاعل ّ
وتقدم الدروس التفاعليّة بهدف تحقيق  5-4من النتاجات الت ّ َع ّلمية المحددة لكل وحدة ،وتتضمن على  70-40من شرائح المحتوى
المدعومة بدراسات الحالة ،وأشرطة الفيديو ،واالرتباطات الخارجية والتمارين .تستغرق الدروس قرابة  3-2ساعات إلكمالها .تتوفر
جميع الوحدات على شكل شرائح عروض قابلة للتنزيل ،والتي يمكن استخدامها للدراسة أو ألغراض التدريب أيضًا بدون الحاجة
لإلنترنت .تحتوي الوحدات أيضًا على ثروة من الروابط إلى المصادر األخرى بشأن تغيّر ال ُمناخ ،وبالتالي فهي بوابة لمعلومات أكثر
عمقًا وتحديدًا .يوفر المسرد تعاريف المفاهيم ذات الصلة ،والمصطلحات الفنيّة.
ويمكن االنتهاء من االختبارات في أي وقت .وهي تقيّم مدى تحقيق النتاجات التعليمية لك لوحدة .يمكن محاولة تقديم كل اختبار بحد
أقصى ثالث مرات .وعند النجاح باختبارات الوحدات الست األساسيّة بما ال يقل عن  ٪70لكل منهما ،يمكن للمتعلم تنزيل شهادة
اإلنجاز من الصفحة الرئيسيّة للدورة.
وسيطلب من المشاركين تقديم مالحظات وتغذية راجعة عن الدورة عن طريق ملء نموذج مالحظات والذي يمكن الوصول إليه في
قسم 'الشهادة وتقييم المقرر" على الصفحة الرئيسيّة للدورة.

متطلبات تقنية
المتصفح:
•

تعمل الدورة بشكل أفضل مع فايرفوكس  3.6أو أعلى ،تنزيل مجاني في
)(http://www.mozillaeurope.org/en/firefox

•

وتتوافق الدورة مع جوجل كروم تنزيل مجاني على)(https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/

•
•

ألسباب فنية فمن غير المستحسن استخدام متصفح االنترنت Internet Explorer
مالحظة يجب تفعيل جافا سكريبت والكوكيز

البرمجيات:
•

برنامج ) Adobe Acrobat Readerتنزيل مجاني في
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).

•

أدوبي فالش تنزيل مجاني في)(http:/get.adobe.com/flashplayer

•

مايكروسوفت أوفيس (ويندوز أو إصدار أبل) أو المكتب المفتوح  Open officeتنزيل مجاني في
)(http://www.openoffice.org

منهاج :ويندوز  XP ،ME،NT،2000 ،98 ،95أو أعلى .ماك  9أو ماكنتوش
األجهزة 64 :ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 1 ،غيغابايت من مساحة القرص الحرة
المودمK56 :
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تعد ( )UN CC:Learnشراكة تضم أكثر من  30منظمة متعددة األطراف التي تعمل على دعم الدول في وضع وتطبيق
التعلم في مجال تغير المناخ الذي يتسم بأنه منهجي ،ومتكرر ،وموجه نحو تحقيق النتائج .فعلى الصعيد العالمي ،تدعم
الشراكة تبادل المعارف ،كما تشجع على تطوير المواد التعليمية العامة بمجال تغير المناخ ،وتعمل على تنسيق التدخالت
التعليمية من خالل التعاون بين وكاالت األمم المتحدة وشركاء أخرين .وعلى الصعيد الوطني ،تدعم شراكة األمم المتحدة
الموحدة للتعلم في مجال تغير المناخ ( )UN CC:Learnالدول في وضع إستراتيجيات التعلم الوطنية بمجال تغير المناخ
وتطبيقها .ومن خالل مشاركتها على الصعيد الوطني والعالمي ،تساهم ( )UN CC:Learnفي تطبيق المادة  6من برنامج
عمل الدوحة  ،2020-2012واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCالمتعلقة بالتدريب والتعليم
وإذكاء الوعي العام .ويقوم كل من الحكومة السويسرية وشركاء األمم المتحدة بتمويل ( .)UN CC:Learnكما يستضيف
معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ( )UNITARأمانة (.)UN CC:Learn
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