
أنستراتيجية الصليب األحمر و الهالل األحمر بشإ

العمل المناخي 
بقيادة الشباب 



ستراتيجية مطورة من قِبل الشبابإ

الشباب في قلب العمل المناخي

مهمواجب(سنة30و5بينأعمارهمتتراوحالذيناألشخاص)اليوملشبابصبحأالمناخ،تغيرآثارحدةتزايدمع

ضمانفيبابالشيلعبهالذيالرئيسيالدوراألحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعياتالدوليتحاداإليدرك.وأساسي

الم،العقطارأمختلففيبالطاقةالمليءوالشباب،.المناختدهورعواقبمنالقادمةواألجيالالناسمعاناةعدم

توفيرخاللنمالزخمهذامواصلةإلىستراتيجيةاإلهذهوتهدف.مسبوقغيرنطاقعلىبذلكوالقيامللعملمستعدون

.مناخيةإجراءاتتخاذإلاللجنةلشبابوالتوجيهاإللهام

أنشطتهمللتشكياالستراتيجيةهذهيستخدمواأنالعالمأنحاءجميعفيالشبابوقادتهاالوطنيةللجمعياتويمكن

:األعمارجميعمنللشبابملموسةوأدواتمعلوماتتتاح،ذلكعلىوبناء.المناخية

شبابمراهقونأطفال

ةسن30-18ةسن17-13ةسن5-12

والدراساتالمشاوراتمنسلسلةوعقدت.الشبابقِبلمنأيضاوضعتبلفحسب،للشبابتُنشألمستراتيجيةاإلوهذه

1200منأكثرفيهاوشارك.والعربيةاإلسبانية،الفرنسية،اإلنكليزيةباللغاتفتراضيةاإلوالمشاركاتستقصائيةاإل
عدونومستحريصوناألحمرالهاللواألحمرالصليبشبابإن:بوضوحيظهروهذا.العالمأنحاءجميعمنشاب

!دائًماللعمل

العملبللتعجيلحيويأمرالمستقبلنحووالموجهةالعمليةالشبابعقليةإن
ناخالمتغيرمواجهةفيالتكيفعلىالمحليةالمجتمعاتقدرةلتعزيزالمحلي

األحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعياتالدولياالتحادشبابلجنةرئيس،روسومفانباس
األحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعياتالدولياالتحادشبابلجنةممثلةتشو،جيشيميشيل

“

“
هالل ستراتيجية االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والإ

2030األحمر لعام 

RCRCستراتيجية مركز المناخ إ

هالل ستراتيجية االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والإ

إلشراك الشباب( IFRC)األحمر

حمر تحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األسياسة اإل

(IFRC)للشباب

لعمل ستراتيجية الصليب األحمر و الهالل األحمر بشأن اإ

المناخي بقيادة الشباب

ستراتيجية العالميةالمواءمة اإل

هداف الحركة في ما يخص المناخ أ

https://future-rcrc.com/strategy-2030/
https://new.climatecentre.org/about-us/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/youth-policy-2/
https://ifrcgo.org/africa/docs/YOUTH/IFRC-YES_DRAFT_EN_300.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/Movement-Climate-Ambitions-2020-final.pdf


قلةظهريذلك،جانبإلى.الجويةالظواهروشدةوتيرةإزديادواضحبشكلالعلميبرز

.المعرفة

جميعتتوفقحالفيوحتى.مختلفةبطرقالناسمختلفعلىالمناختغيرويؤثر

وفياآلنشهمعيوسبلالشبابحياةعلىؤثريسوفالمناختغيرفإناليوم،نبعاثاتاإل

سكانينموهالديالتيالدخلالمنخفضةالبلدانفيخاصةبصفةالحالهووهذا.المستقبل

همالعالمءأنحاجميعفيالشبابإن.الشبابمنكبيرةأعدادفيهاتتركزحيثسريع،

.المستقبلهذاتشكيلفيدورلهمالنحوهذاوعلىالمستقبل،حراس

( 2020العالمىتقرير الكوارث )أزمة المناخ باألرقام 

بوابأزمة المناخ على األ

عنالناجمةالكوارثجميعمن٪83كانتالماضية،العشرالسنواتفي

مثلاخ،بالمنالمتعلقةواألحداث-القاسيالطقسعنناجمةالطبيعيةالمخاطر

.الحروموجاتوالعواصفالفيضانات

بنسبةعتتفرإوالستينات،منذوالطقسبالمناخالمرتبطةالكوارثعددتزايدوقد

.التسعيناتمنذاتقريبً المائةفي35

الكوارثمنالعالمأنحاءجميعفيآخرشخصمليار1.7تضرروقد

.الماضيالعقدخاللوالطقسبالمناخالمرتبطة

المكيف تتأثر مجتمعاتنا في جميع أنحاء الع



فيبداعياإلبتكارهمإوالمكثفحماسهمخاللمنالعالميلهمالشبابيزالالالمناطق،جميعوفي

قدرمناخيةإلجراءاتالشبابتخاذإدونتحولحواجزهناكذلك،ومع.المناخأزمةمعالجة

كنولوجياوالتواألدواتوالمعرفةباإللحاحالشعور:هيرئيسيةحواجزأربعةوهناك.ستطاعتهمإ

.والصوت

الحواجز التي يواجهها الشباب في المشاركة

تخاذ إجراءات بشأن المناخإالتحديات التي تواجه 

الشعور باإللحاح

أنغير.المناخزمةأمعالجةفيبالرغبةاألمريتعلقعندماباإللحاحكبيرشعورهناكالشباب،منللعديدبالنسبة

.اآلنعاجلةإجراءاتتخاذإإلىحاجةهناكبأنليشعرواالمناخحالةبشأنالوعيإلىيفتقرونآخرين

الوصول إلى المعلومات والمعارف

منالعديدمنلبيُطالذلك،علىوعالوة.المناختغيرمجالفيكافيانوتدريبتعليميوجدالكثيرة،أماكنوفي

.الدراسيةمناهجهافيالمناختغيرإدراجالمدارس

ا      البيئة التمكينية

.أفعالإلىهموأفكارطاقاتهملترجمةداعمةبيئةإلىيفتقرونفإنهمإجراءات،تخاذإعلىالشبابتحفيزوبمجرد
شريحةالأيضاانظر)واإلدماجوالشراكاتوالتمويلالمعارفتقاسم:هيالمعارفهذهتشملهاالتيوالعناصر

12).

الصوت المسموع

مخصصكانمالشبابىلدليس،العالميينإلىالمحليينالشبابمنالقراروصنعالسياساتصنعمجاالتفي

مغزىذاتركةوالمشارمزيةتكونأنإلىتميلفإنهاالمساحات،إنشاءيتمحيث.أفكارهمعنلتعبيربالهميسمح

.محدودة



الصليب األحمر والهالل األحمر

إحداث تغيير



الصليب األحمر والهالل األحمرالشباب في
قيام به لللديهم دور كبير

لتزامها بالعمل القيادي للشبابإوالصليب األحمر والهالل األحمردور 

اللوالهاألحمرالصليبلجمعياتدوليتحادإكدورنا،يكمن

قوةأكثرتصبحأنفيالمحليةالمجتمعاتدعمفياألحمر،

اإلنمائيةالمشاريعمنمتنوعةمجموعةخاللمنوأمانا

ً نعملإنسانيةكمنظمةونحن.اإلنسانيةواألنشطة أجلنممعا

.حاجةً األكثراألفرادفئةعلىالكوارثآثارمنالحد

أنحاءيعجمفيالشبابمنالطاقةمنالكثيرتركزاآلن،وحتى

أنمورغ."(التخفيف)"المناختغيرحدوثمنععلىالعالم

دركياألحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعياتالدوليتحاداإل

منالمهيدورنافإنالدفيئة،غازاتنبعاثاتإمنالحدأهمية

."(كيفالت)"المناخلتغيراإلنسانيةاآلثارمعالجةفييكمن
،2030عامستراتيجيةإفيذلكعلىالضوءتسليطتموقد

ظةملحوأولويةاآلنالمناختغيرمعالتكيفأصبححيث

.األحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعياتالدوليتحادلإل

ياتناوعملبرامجنامساهمةعدمضمانعلينايجبأنهندرككما

خططتهدفو.البيئيوالضررالمناختغيرأسبابفيالداخلية

.األمرهذامعالجةإلىوالحمراءالخضراءستجابةاإل

المستوياتأكثرإلىالسلطةنقل2030عامستراتيجيةإأولوياتوتشمل.هذافيكبيردورلهمالحركةشبابإن

إن.شخصمليون12منأكثرمنوطنيةجمعية192فياألحمرالهاللواألحمرالصليبحركةوتتألف.المحلية

الشبابيقودهالذيللتأثيرهائلةفرصةتقدمومتواصلةواسعةشبكةوهي–الشبابمنهمالحركةمتطوعينصفحوالي

ً هيالحركةوخفةوالترقببتكاراإل.الواقعأرضعلى دعوةومع.2030ستراتيجيةإفيرئيسيةعناصرأيضا

التيالجديدةالنهجعلىيرللتأثوأفكاًراتكنولوجيةمعرفةوجديدةأفكاًراالشبابيجلبالشامل،التغييرإلىالوطنيةالجمعيات

.المتغيرةبيئتناتناسبالتيالحركةمناهجتناسب

To include label: mitigation / 
adaptation

التكيف تخفيف االثار



الشباب بوصفهم عناصر فاعلة قوية للتغيير

!جاهزين للتحدي

الشباببهما يجل

جتماعية من خالل الحركات اإل

أشكال جديدة للمناصرة

الطاقة و الشغف و تقديم 

حلول إبداعية

ياالوصول إلى األدوات الفريدة واالبتكار والتكنولوج الوصول إلى المجتمعات المحلية 

في كل أنحاء العالم

.شباب أبطال المناخ من جميع المناطق لبناء استراتيجية جماعية وشاملة معا

اتضررً راألكثسيكونونالشبابوأنحالياموجودالمناختغيرأننعلمنحن

لتغيرلبيينسضحايابالتأكيدليسواالشبابفإنذلك،ومع.المستقبلفي

إلىلنظراكيفيةفيهامتحولحدثالماضيةالقليلةالسنواتوفي.المناخ

إزاءقلقهمعنالعالمأنحاءجميعمنالشبابماليينأعربوقد.الشباب

.الشبابإلىستماعاإليتممضى،وقتأيمنوأكثر.المناختغير

خاللالمناختغيرعلىغيرهممنأكبراوطلبً اعامً اهتمامً إالشبابجلبوقد

لعملافيحاسمأمرالشبابمشاركةفإنالواقع،وفي.الماضيةالسنوات

.كةللمشارالحركةلشبابومهمةكبيرةفرصةوهناك.العالميالمناخي

مدينونونحن.ومستقبلناحاضرناهيالمناخأزمةإن

.ماليوآمنمناخذاتمستقبللتصميمبالعملألنفسنا

عاًما، من الفلبين19، ايسى

“

“



التوعية

فهم تأثير تغير المناخ

توفير التوجيه واألدوات الالزمة لقيادة العمل المناخي الهادف 

األبعاد الثالثة للتغيير

العمل

بناء القدرة على الصمود للحد من مخاطر المناخ

المناهضة

اجعل صوتك مسموعاً حيث يهم



فهم آثار تغيير المناخ

التوعية

لخالمنالوعيزيادةإن.نفهمهاأنأوالعلينايجبالمناخ،ألزمةالتصديأجلمن

.يجيةاالستراتهذهفيالمذكورةاألنشطةجميععليهتقومالذياألساسهوالتعليم

للشبابالرئيسيةاألدوار

لشبابايعززأنينبغيمغزى،ذاتمناخيةإجراءاتتخاذإأجلومن.أنفسهمتثقيف

.ناخالمتغيرعليهاينطويالتيوالمخاطرالمناختغيرفهمعلىقدرتهمأوالً 

إلهاميمكنهموآثاره،المناخلتغيرجيدفهمالشبابلدىيكونوعندما.اآلخرينتثقيف

.اآلخرينالشبابوتثقيف

جمعياتهمعتشجيفيحاسمدوروللشبـاب.المناخيةالتوعيةبالوطنيةالجمعياتإلهام

ً رامجالبهذهودعمالمناخيةبالمعلوماتالتوعيةأنشطةفيالمشاركةعلىالوطنية دعما

فعاالً 

دراسيةالالمناهجفيالمناخبشأنالتثقيفإلىللدعوةالوطنيةالجمعيةجهوددعم

ً األكثرالسكانعلىواضحبشكلالتركيزمعالوطنية، .ضعفا

01

02

03

04

؟النجاحسيبدوكيف

:منتمكنتستكونالخمسالمناطقفيبلدا50عنيقلالمافيالشبابحركة،2025عامفي

انفسهمتثقيف•

المناخألزمةالتصديأجلمنوتعلمواالشبابألهمواوقد▪

الوطنيةللجمعياتالمناخيةالتوعيةبرامجودعمتالهمت▪

.الوطنيةالدراسيةالمناهجفيالمناخبشأنواضحتعليمإلىودعت▪

األدوات المتاحة لمحة عن 

ئلتكوعاأصدقائكوأخبربكالخاصةالحقائقاعرف!الخبرانشر

الىاالنضماممنهماطلب.وجيرانك

#FacesOfClimateChangeالناسقوةبتعبئةوقم

مدربين مصممة لتوفير أدوات مبتكرة لل: سلة أدوات التدريب المناخي

.  وحدة الشبابتحقق من . وشركائها RCRCوالميسرين داخل حركة 

Y-Adapt:علىالقائمةالدراسيةالمناهجأدواتمجموعة

فيملللعوإلهامهموإشراكهمالشباببتثقيفتقوموهي.األلعاب

.المناختغيرمعللتكيفالمحليةمجتمعاتهم

مقاطعدميق:ناساوكالةأطفالقبلمن:الكبيرةاألسئلةعلىاإلجابة

.المناختغيرحولواضحةوأوصاففيديو

بالشباإلشراكبجديةاأللعابهذهاستخدام:المناخألعاب

:خاصبشكلنوصيللشباب،بالنسبة.والكبار

;المناختغيرعلمشرحالحرارياالحتباسغازاتلعبة

خاطرمتواجهحينفيالكوارثإدارةالتنبؤاتمقابلالدفع

;(السنكبار)متغيرة

يمكنكحيثجسديةحماسيةلعبة،حيويةجزيرةغرق

.المناختغيرآثارتجربة

لهمةالماألنشطةمنسلسلةتوفير:لألطفالالمناخبطاقات

اخالمنتغيرأعمالجدولفياألطفالإلشراكوالتفاعلية

.المناخيالعملإلىوالدعوة

أمثلة من مختلف أنحاء الحركة

المناختغيرعنالتعلملجعلالتفاعليةوالعروضاأللعابتستخدموهي.المدارسفيالبيئيةبالمشاكلالوعيالشبابينشر،لبنانفي
.لالهتمامومثيرةمتعة

تغيرآثارولحالحواروتسهيلالحمالت،وعقدالوعي،نشرلزيادةكأداةاالجتماعيالتواصلوسائلالشبابيستخدم،البرتغالفي
.مجتمعاتهمعلىالمناخ

نصائحمعركاتللشكتيباتإنشاءووالشباباألطفالورياضالمدارسفيلعقدهاللمتطوعينعملورشتديرالشبابكرواتيافي
.خضرةً اكثرومنازلهممكاتبهملجعلوحيل

الذياألمرنين،المواطمنالمزيدإلىوالوصولأفضلبشكلالموادلنشرالمناختغيرعنمبتكرةمبادراتالشبابينفذ،مصروفي
.العامالوعيمنسيزيد



الدوليتحاداإلويسعى.كافيةلألزماتستجابةاإلتعدلمالمتزايدة،العالميةالتحدياتمواجهةوفي

زمات،األوراءالكامنةلألسبابمباشرةالتصديإلىاألحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعيات

فيشبابللوينبغي.حدوثهاومنعالناشئة،للمخاطرأفضلنحوعلىوالتصديآثارها،منوالحد

أنأيضاللشبابويمكن.الشاملالحركةأعمالجدوللدعمالمناخبشأنإجراءاتيتخذواأناللجنة

.بهمالخاصةالبيئيةالبصمةمنالحدفيكبيراإسهامايسهموا

للشبابالرئيسيةاألدوار

معكيفللتعمليةإجراءاتبأنفسهميتخذواأنللشبابويمكن.عمليةمناخيةإجراءاتتخاذإ

.المحليةمجتمعاتهمفيالمناختغير

لشباباويشجعيدعمأنللشبابيمكن.عمليةمناخيةإجراءاتالتخاذاآلخرينالشبابإلهام

معلتكيفلإجراءاتاتخاذعلىالعالميالصعيدوعلىوبلدانهمالمحليةمجتمعاتهمفياآلخرين

المناختغير

األهدافأحدهووهذا.الوطنيةجمعياتكمبهاتضطلعالتيالمناختغيرمعالتكيفأنشطةدعم

ً دوراً يلعبأنللشبابيمكنحيث،2030عامحتىللحركةالرئيسية .حاسما

المشاركة في مبادرات عملية للحد من مخاطر المناخ

العمل 

01

02

03

؟النجاحسيبدوكيف

:قدالخمسالمناطقفيبلدا50عنيقلالمافيالشبابحركةستكون،2025عامفي
المناخ؛أزمةلمعالجةعمليةإجراءاتاتخذت•

المناخأزمةلمكافحةعمليةإجراءاتتخاذإلاآلخرينالشبابألهمتقد•

الوطنيةالجمعياتبهاتطلعالتيالمناختغيرمعالتكيفأنشطةدعمت▪

من األدوات المتاحة محةل

أمثلة من مختلف أنحاء الحركة

ً يقدمونوهم.الشبابإلشراككأداةوالحوافزالمسابقاتالشبابيستخدم،أستراليافي فياألفكارنفيذتمنالشبابلتمكينمنحا
.المحليةمجتمعاتهم

إنتاجعمليةفهمىعليساعدهمفهو.مبكرةسنمنذالمستدامةوالزراعةالخلفيالفناءفيالبستنةفيالشبابيشارك،كينياوفي

.المناخلتغيرحساسيتهاومدىاألغذية

انات،الفيضخطرمنللحدالبالوعاتتنظيفوالمحليةالمجتمعاتبتوعية،Y-Adaptبرنامجخاللمنالشباب،يقوم،هايتيوفي

.وعمليةملموسةمساهماتتقديممنالناسوتمكين

أشجارلزراعةخبراءمنظمةمعبالشراكةالطبيعة،علىقائمةحلوالً الشبابأخذ،Y-Adaptبرنامجخاللمن،الفلبينفي

.العاتيةالعواصفمنالسواحللحمايةالمانغروف

كأصدقائوأخبربكالخاصةالحقائقاعرف!الخبرانشر

االنضماممنهماطلب.وجيرانكوعائلتك

#FacesOfClimateChangeالناسقوةبتعبئةوقم

إلشراكبجديةاأللعابهذهاستخدام:المناخألعاب

:خاصكلبشنوصيللشباب،بالنسبة.والكبارالشباب

المناخ؛لمعالجةطوارئخطةوضع!جاهز

فريق"خاللهاعمالقةلوحيةلعبةمعالتكيفعلىالعمل

اذواتخالضعيفةالمجتمعيةالمواردلحماية"المجتمع

.للحمايةفرديةأوجماعيةإجراءات

هاموإلإلشراكالمناخحملةموارد:العالمفيدرسأكبر

.عاًما14و8بينأعمارهمتتراوحالذينالطالب
ملهمةالاألنشطةمنسلسلةتوفير:لألطفالالمناخبطاقات

مناخالتغيرأعمالجدولفياألطفالإلشراكوالتفاعلية

.المناخيالعملإلىوالدعوة
أنشطة:ناساوكالةقبلمنالمناخاالطفالأنشطة

.لألطفالوعمليةممتعة

رة مصممة لتوفير أدوات مبتك: سلة أدوات التدريب المناخي

تحقق . وشركائها RCRCللمدربين والميسرين داخل حركة 

.  وحدة الشبابمن 

Y-Adapt:القائمةالدراسيةالمناهجأدواتمجموعة

إلهامهمووإشراكهمالشباببتثقيفتقوموهي.األلعابعلى

.اخالمنتغيرمعللتكيفالمحليةمجتمعاتهمفيللعمل



لقطة من األدوات المتاحة 

أمثلة من مختلف أنحاء الحركة

اجعل صوتك مسموعاً حيث يهم

المناصرة

الضروريمن.أيًضاالنهوضإلىبحاجةنحناآلن.االرتفاعإلىمتجهةوالمخاطرالمناختغيرلقد

شبابلدى.الجميعقبلمنوطموًحاإلحاًحاأكثرمناخيةإجراءاتلتعبئةنفوذنانستخدمأن

RCRCضمانناعلييجب.والتمويلوالقراراتالسياساتتشكيليمكنهاللمشاركةمهمةرسائل

.الهادفةللمشاركةالمساحاتوتمكينإنشاء

للشبابالرئيسيةاألدوار

منالمعاناةمنللحدالتمويلأوالقراراتأوالسياساتتشكيلفيوتساعد"الطاولة"علىتجلسأن

ً األكثرالفئاتعلىالتركيزمعالمناخ،تغيرآثار علىكبيرة،أوغيرةصالطاولةتكونأنيمكن.ضعفا

.قرارالصناعمنغيرهمأوالمحلية،جامعتهمأومدرستهميلهمواأنللشبابيمكنالمثالسبيل

منالمعاناةنمللحدالتمويلأوالقراراتأوالسياساتلتغييرعليهاوالتأثيرالوطنيةالجمعياتإلهام

صياغةفيرةكثيوطنيةجمعياتوتشارك.ضعفا  األكثرالفئاتعلىالتركيزمعالمناخ،تغيرآثار

الوطنيةالتكيفخططمثلالوطنية،المناخيةالسياساتعنفضالً المحلية،المناخيةالسياسات

ً المحددةوالمساهمات .الوطنيةجمعياتهمجهوديدعمواأنللشبابويمكن.وطنيا

الىاألحمرتحويل"إلىالمؤسسيةالثقافةلتغييرللدعوة"الداخلمن"المناصرةرواديصبحواأن

للحدالوطنيةهمجمعياتدعمعلىأيضاالشبابنشجعبلفحسب،بالتبنياألمريتعلقوال."األخضر

.البيئيةبصمتهمأثرمن

01

02

03

؟النجاحسيبدوكيف

:منالخمسالمناطقفيبلدا50عنيقلالمافيالشبابحركةستتمكن،2025عامفي
.اخالمنتغيرمعالتكيفقراراتأوسياساتتشكيلفيوالمساعدة"الطاولة"علىالجلوس•
موحاتطيدفعبماالسياسي،الحوارأنشطةفياالنخراطفيالمحليةالـمجتمعاتدوردعموالهام▪

.المناختغيرمعالتكيفمجالفيالحركة
."األخضرالىاألحمرتحويل"فيالمحليةالمجتمعاتجهوددعم▪

لجامعياحرمكاجعلالمثال،سبيلعلىمناخي اناشطا  كن

منخاليًاايومً ابدأ،الواحداإلستخدامذوالبالستيكمنخاليا

وفرةالماإلضاءةمصابيحأدخلأوالكافتيريافياللحوم

.ةللطاق
أدواتلتوفيرمصممة:المناخعلىالتدريبمجموعة

ألحمراالصليبحركةداخلوالميسرينللمدربينمبتكرة

.سياستهاوالشبابقسممنتحقق.وشركائها

Y-Adapt:القائمةالدراسيةالمناهجأدواتمجموعة

للعملهموتلهموتشركهمالشبابتعِلِّموهي.األلعابعلى

.المناخيالعملإلىوالدعوةأصواتهملرفعوتؤهلهم

لحوارا:6الوحدةسيماال:المناصرةعلىالتدريبدليل

.للمخاطرالمتكاملةاإلدارةأجلمنوالدعوة

بابالشإلشراكبجديةاأللعابهذهاستخدام:المناخألعاب

:خاصبشكلنوصيللشباب،بالنسبة.والكبار

سردبينتجمعبطاقاتلعبة:المستقبلفياالستثمار

ةالتنميقراراتالتخاذواالستراتيجيةالقصص

المستدامة

ابالشبالمشاركونيواجهحيثلعبة:العقدقرارات

التغييراحتماالت

سريعةبدايةهي:الحضريالعملأدواتمجموعة

المرونةأنشطةبمليئةبنفسكجهًداوتُبذلالتكلفة،ومنخفضة

.الحضرية

الحرارةدرجاتاعارتفبسببللمالرياوالمتغيرةالمتزايدةاألنماطمعمدرستهمتتكيفلكيمدرستهم،إلىالشبابدعا،أوغندافي

.الفيضاناتفيالراكدةوالمياه

ارتفاعمعكالضنحمىخطرلتزايدنظراً الضنك،لحمىالتصديأهميةبشأنالمحليةحكومتهمإلىالشبابدعا،واتيماالجوفي

.والفيضاناتالحرارةدرجات

القراراتاتخاذملياتعفيدورولهم،(إلخالتنمية،البناء،)المناخيةالذكيةالمدنتخطيطفيمنخرطينالشبابأصبح،باكستانوفي

.المحليةالسلطاتمعهذه

العالميةبابالشإشراكمبادرةإلىاألحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعياتالدولياالتحادفيللشبابممثلانضم،السويدوفي

.العالميالصعيدعلىالدعوةمجالفيالمهمينالشركاءمعالحركةمواءمةمعالوطنية،التنميةأجلمنللشراكة



إدخال أربعة عوامل للعمل المناخي المؤثر الذي يقوده الشباب

نحن بحاجة إلى بناء بيئة تمكينية-لخلق النجاح 

تبادل المعارف

الشراكات

التمويل

إدماج

سنشجعبفعالية،اقهانطوتوسيعالبرامجبهذهالنهوضأجلومن.العالمأنحاءجميعمنالشبابيالعملعلىملهمةكثيرةأمثلةهناكاألمثلة،تبينوكما

للمناخاألحمرلالهالومركزاألحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعياتالدوليلالتحادالتابعةالشبابلجنةوستنظم.ونتيحهالمعرفةتبادلعلى

.المحرزالتقدمسنتابعوحيثالدروس،تبادلللشبابيمكنحيث"الشبابوالمناخ"بعنواناسنويً اافتراضيً امعرضً 

.العالميالمستوىلىإالمحليالمستوىعلىشراكةفيعملناإذاأكبرتأثيرناوسيكون.القطاعاتومتعددالتخصصاتمتعددتحد  المناختغيرإن
الشباب،نواديبينكاءالشريتراوحأنويمكن.والدعوةوالعملالوعيمستوىلرفعالمحليةومنظماتهمشبكاتهممعالتواصلعلىالشبابتشجيعيتم

.راءالخبوالشركاءوالجامعات،والمدارسالمدني،المجتمعومنظماتالحكوميةغيروالمنظماتالجوية،األرصادومكاتبالمحليةوالسلطات

.لهمالمتاحةوالمواردراتالقدستخدامإبتخاذهاإيمكنهمالتيالتكلفةالمنخفضةالمناخيةاإلجراءاتفيخالقبشكلالتفكيرعلىالشبابنشجعونحن
برنامجأنهماعلىوالشبابالمناختغيرفيالتفكيرعلىالمحليةالـمجتمعاتتشجيعسيتمالمناخ،وتغيرالشباببتعنيالتيالبرامجتمويلأجلمن

فيالتمويلحاتومقترالقائمةالبرامجفياالندماجأجلمنالحاليةستراتيجيةاإلأهدافهمامعذلكيتماشىوكيفقطاعات،لعدةوشاملاألوجهمتعدد

.المستقبل

أعمالنالجميعأساسيةوستكونRCRCالـمجالفيعملنافيأساسيأمرهيالجنسانيةعتباراتاإلومراعاةالوصولوإمكانيةالشموليةإن

إلىاستنادً إفة،مختلبطرقالشبابمختلفعلىيؤثرالمناختغيرأنندركأنويجب.متجانسةمجموعةليسواالشباب.والمناخيةالشبابية

بماتهميشا،الفئاتأكثرإدماجالضروريومن.والفقرالقانونيالوضع،الخاصةحتياجاتاإلالعرق،الجنس،ذلكفيبماالعوامل،منمجموعة

.الشوارعوأطفالواألقلياتوالفتياتالمعوقوناألطفالذلكفي

ً أمراً سيكونالتكنولوجيةالفجوةعبرالعملأنكما باألنترنت،متصلغيروضعفيمتاحةالمعلوماتجعللضمانجاهديننسعىوسوف.حاسما

.المنخفضةالنطاقاتعرضفيتعملأنيمكنالتياإلنترنتعبرالتنسيقاتوكذلك

حمايةإلىةحاجوهناك،األطفاللحمايةالمحتملةالقضايامنبينةعلىالشبابيكونأنالضروريمنبه،نقومالذيالعملكلفيوأخيراً،

.مناخبالالمتعلقةوالكوارثالمناخبتغيرالمتعلقةاألنشطةفيستغاللواإلالمعاملةوسوءالعنفمنوالشبابوالمراهقيناألطفال



# سم األداةإ وصفها البعد العمر

1 Y-Adapt للتكيفحليةالممجتمعاتهمفيللعملوإلهامهموإشراكهمالشباببتثقيفتقوموهي.األلعابعلىالقائمةالدراسيةالمناهجأدواتمجموعة

.المناختغيرمع

2 Climate Training Kit .والسياسةالشبابوحدةقسممنتحقق.وشركائهاRCRCحركةداخلوالميسرينللمدربينمبتكرةأدواتلتوفيرمصممة

3 Children’s Climate Cards

بطافات المناخ لألطفال 

لى العمل توفر بطاقات المناخ لألطفال سلسلة من األنشطة الملهمة والتفاعلية إلشراك األطفال في جدول أعمال تغير المناخ والدعوة إ

.  المناخي

4 Spread the Word! نضماماإلمنهماطلب.وجيرانكوعائلتكأصدقائكوأخبربكالخاصةالحقائقاعرف#FacesOfClimateChangeقوةوتعبئة

.الناس

5 Climate Games .بعدلكلمحددةلتوصياتالثالثاألبعادصفحاتعلىنظرةإلقاء.والكبارالشبابإلشراكالجديةاأللعابهذهاستخدام

6 Become a Climate Activist مناليخالجامعيحرمكاجعل:ملموسةأمثلةالمناختغيروجوهاألحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعياتالدولياالتحادمبادرةتقترح

.للطاقةموفرةكهربائيةمصابيحإدخالأواالستخدامأحاديالبالستيك

7 Advocacy Training Manual 6الوحدةالخصوصوجهعلىانظرللمخاطر،المتكاملةلإلدارةوالدعوةللحوارعمليةأدواتالتدريبيالدليلهذاويوفر.

8 Urban Action Kit ضرية يمكن اختيار الشباب في المناطق الح. هذا بداية سريعة، منخفضة التكلفة، تفعل ذلك بنفسك دليل كامل من أنشطة المرونة الحضرية

!األنشطة على مواضيع مختلفة بما في ذلك الزراعة الحضرية

9 Climate Kids Activities -9أعمارهمنالذيلألطفالممتعةأنشطةهناكأيضا،.المناختغيرحولواضحةوأوصاففيديومقاطعناسالوكالةهذااألطفالموقعيوفر
.سنة11

10 World’s Largest Lesson واإلسبانيةوالفرنسيةاإلنجليزيةباللغاتمتوفرةالمناخموارد.14-8بينأعمارهمتتراوحالذينالطالبوإلهامإلشراكالمناخحملة

.والروسيةواأللمانيةوالعربية

عشرة من أدواتنا المفضلة

نظرة عامة حول سلة األدوات 

توعية عمل مناصرة
اطفال

5-12 years old
مراهقين

13-17 years old
شباب

18-30 years old

https://www.weadapt.org/knowledge-base/y-adapt
https://www.climatecentre.org/training
https://climatecentre.org/resources-games/children-s-climate-cards
https://media.ifrc.org/ifrc/facesofclimatechange/
https://climatecentre.org/resources-games/games
https://media.ifrc.org/ifrc/facesofclimatechange/
https://library.partnersforresilience.nl/pages/preview.php?ref=411&search=advocacy&order_by=relevance&offset=0&restypes=1,2,3,4,5&starsearch=&archive=0&per_page=48&default_sort_direction=DESC&sort=DESC&context=Modal&k=&curpos=&ext=jpg&
https://preparecenter.org/toolkit/urban-action-kit/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/campaign/2020-climate-campaign/


انضم إلينا في قيادة التأثير من خالل 

العمل المناخي بقيادة الشباب


