دعوة الحكومات إلى االلتزام باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن محو األمية المتعلقة بالمناخ والبيئة في مؤتمر االمم المتحدة للتغير
المناخي ( )COP26في غالسكو  ،المملكة المتحدة
ان الجمع بين التربية المدنية  ،محو األمية المناخية سيقود إلى خلق فرص عمل  ،وبناء سوق استهالكية مستدامة  ،والسماح
للمواطنين بالتفاعل مع حكوماتهم بطريقة هادفة لحل مسئلة تغيرالمناخ
السيد األمين التنفيذي إسبينوزا والموقعون على اتفاقية باريس بموجب اتفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ:
نحن الموقعون أدناه  ،ندعو الحكومات إلى االلتزام باتخاذ إجراءات جريئة بشأن محواألمية المناخية والبيئية .حيث أدى الفشل
المستمر منذ عقود في توفير تعليم مناخي وبيئي عالي الجودة وباالضافة الى مهارات مدنية لطالب المدارس االبتدائية
والثانوية في جميع أنحاء العالم إلى تقويض جهود حل أزمات المناخ وغيرها من القضايا البيئية الحرجة واالذي بدوره أعاق
الجهود المبذولة لبناء اقتصاد عالمي مستدام وخلق فرص عمل مستقبلية.
وفي نفس الوقت  ،قد أعاق الجهود المبذولة لتعليم المواطنين المهارات المدنية التي يحتاجون إليها للمشاركة الكاملة في عملية
صنع القرار على المستوى المحلي والوطني  ،ومما يقوض حقوق المواطنين في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية أنفسهم
وأطفالهم استدامة كوكبنا.
وفي العام المقبل  ،ستجتمع الحكومات في مؤتمر االمم المتحدة للتغير المناخ ( )COP26في جالسكو  ،المملكة المتحدة لرفع
الطموح بموجب اتفاقية األمم المتحدة-باريس بشأن تغير المناخ .ويجب أن يشمل هذا اإلجراء تعزيز محو األمية المناخية
والبيئية.
وقد حان الوقت لكي تظهر الحكومات قيادتها من خالل الموافقة على خطط طموحة من شأنها أن تزود طالب المرحلة
االبتدائية والثانوية في كل مكان بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها في عالمنا السريع التغير.
•

•

قادرا على اتخاذ أفضل الخيارات وأكثرها استدامة بشأن الطريقة التي
وعند القيام بذلك  ،سيكون الجيل الجديد ً
يعيشون ويعملون بها ويشاركون في الحكومة اضافا الى توفير قوة عاملة متعلمة مناخيًا ضرورية لبناء اقتصاد جديد
أقوى حيوي ومستدام في القرن ال .21
ومن خالل القيام بذلك  ،يمكن للقادة المساعدة في ضمان أن يكون الجيل األول من المواطنين المثقفين والمتعلمين
بالمناخ والمدنيين قادرين على مساءلة الحكومات والمناطق والمدن والشركات عن أفعالهم.

نحن الموقعون أدناه  ،نحث الحكومات في مؤتمر االمم المتحدة للتغير المناخ ( )COP26على تقديم نتيجة تعطي محو األمية
المناخية نفس األهمية مثل أي موضوع رئيسي آخر وذلك من خالل تعزيز أهداف وطموحات وتطلعات العمل من أجل
التمكين المناخي  ،المادة  12من اتفاقية باريس.
وبالتحديد ،
•
•
•

التوقيع

نحن الموقعون أدناه  ،نطلب من الحكومات جعل التثقيف المناخي إلزاميًا وربطه بالمشاركة المدنية .ونعني
بالمشاركة المدنية أن تم تعليم الطالب المهارات الالزمة للقيام بدور نشط في تشكيل مستقبل مجتمعاتهم وكوكبنا.
وبينما نؤمن أن تكون كل دولة حرة في اختيار خارطة الطريق الخاصة بها لتنفيذ محو األمية المناخية  ،فإننا نعتقد
أن محو األمية المناخية والبيئية يتطلب أن يكون متكاملة تما ًما في جميع مستويات الصفوف والتخصصات.
باالضافة الى ذلك  ،نحث الحكومات على إيجاد طرق ووسائل لتعزيز محو األمية المناخية ودعم جهود البلدان
الفقيرة لتحقيق أهداف التثقيف المناخي.

