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العدالة المناخيةورقة مفاهيمية: 

السياق.1

 هصصذه الظصصاهرة حصصادة بشصصكل خصصاص في جنصصوب يشّكل التغيير المناخي تهديصصًدا عالمًيصصا ووجودّيصصا يصصؤّثر على كاّفصصةص جصصوانب الحيصصاة واالقتصصصاد.
المتوسط، وهي منطقة تعاني بشدة من مشكالتص اقتصادية بنيوية قديمة العهد ومن الجفاف واألزمات الصصصحية. وقصصد فصصاقمت جائحصصة كورونصصا

.2021 من المشكالت القائمة والتي ال نزال نشعر بانعكاساتهاص في عام 2020التي ضربت العالم في عام 

لقد زادت جائحة كورونا من سوء تبعات عقود من التراخي في التعامصصل مصصع التغصصير االقتصصصادي والمنصصاخي. ولقصصد كصصان للتصصأثيرات المجتمعصصة
لألزمة االقتصادية والصحية والمناخية وقع كارثي على األفصصراد واألعمصصال التجاريصصة حيث تطصصال المعانصصاة الفئصصات المستضصصعفةص والفقصصيرة من
السّكان أكثر من غيرها. وأخيًرا، أّدى االفتقار إلى السياساتص والتدابير لتعويض الناس والتخفيف من آثار التغير المناخي إلى نقطصصة االنهيصصار

مع معاناة مجموعات سكانية برمتها أصاًل من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وزيادة التصحر.

سوف يستمر االحتباس الحراري في التأثير على العالم والمنطقصصة مصصع وجصصود تهديصصدات بشصصأن تصصوافر الميصصاه واألمن الغصصذائي واألمن الصصصحي
والبشري. الناس الذين غالًبا ما يتم استبعادهم من عملّيصصة صصصنع القصصرار المتعلصصق بالوصصصول إلى األراضصصي والمصصوارد واسصصتخدامها، وال سصصّيما
النساء في المناطق الريفية، هم عرضة لخطر فقدان سبل كسب عيشهم بشكل كامل. وعليه، أصبح من الملّح اعتماد سياساتص جريئصصة واتخصصاذ

تدابير ملموسة تحمي العدالة االجتماعية والمناخية في المنطقة. 

( دليصصل تنفيصصذ2018اعتمد قادة العالم أثناء اجتماعهم في إطار مؤتمر األطراف الرابع والعشرين المعني بتغير المناخ في كاتوفيتشي ببولندا )
 درجة مئوية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس بيد أّنهم أخفقوا في توفصصير االنتقصصال1.5هدفه الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 

العادل والشامل. ولقد تّم استبعاد ممثلي المجتمع المدني من المفاوضات التي جرت في مؤتمر األطصصراف الخصصامس والعشصصرين الصصذي ُعقصصد في
، سصصوف ُيقصصام في غالسصصكو2020. إّن مؤتمر األطراف السادس والعشرين الذي كان من المقرر عقده في عصصام 2019مدريد بإسبانيا في عام 

. من غير الواضح ما هو حّيصصز النقصصاش الصصذي سصصوف ُيعطى للعدالصصة المناخيصصة واالجتماعيصصة ولصصدور منّظمصصاتص2021في نوفمبر/تشرين الثاني 
المجتمع المدني في محاربة التغّير المناخي.

مصصع اقصصتراب نهايصصة أزمصصة جائحصصة كورونصصا وفي ضصصوء متطلبصصات االنتعصصاش االجتمصصاعي واالقتصصصادي، من الضصصروري ضصصمان "إعصصادة بنصصاء
االقتصادات بشكل أفضل" و"عدم إغفال أحد". يحتاج االنتعاش االقتصادي إلى أن يكون شمولًيا ومستداًما بيئًيصصا في سصصبيل دعم االنتقصصال إلى
مسار يتسم بقلة انبعاثاتص الكربون في منطقة جنوب المتوسط. فما هي إًذا الدروس المستفادة من أزمة كورونصصا في معالجصصة التغصصير المنصصاخي؟

االنتعاش الرؤوف بالبيئة في منطقصصة جنصصوب المتوسصصط؟هل يمكن للصفقة الخضراء والتفاقية باريس توفير مسار فعلي للمرونة االقتصادية و
وكيف يمكن لالتحاد األوروبي أن يضمن إشراك المجتمصصع المصصدني في المناقشصصاتص وأن يكفصصل قدرتصصه على تعزيصصز االنتعصصاش الصصرؤوف بالبيئصصة

واالنتقال العادل في المنطقة؟ 
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والحلقصصات الدراسصصية الشصصبكية حصصول المنصصاخ والعدالصصة االجتماعيصصة والسياسصصاتص نّظم مشروع "مجاالت" سلسلة من االجتماعاتص واالستشارات
، الصصذي أعصصرب2019المناخية لالتحصصاد األوروبي حيصصال المنطقصصة بمصصا في ذلصصك مناقشصصة رفيعصصة المسصصتوى في سصصياق منتصصدى المجتمصصع المصصدني 

المشاركون في خالله عن شواغلهم بشأن تبعات عدم كفاية اإلجراءات المتخذة من قبل أوروبا وبلدان جنوب المتوّسط بشأن المناخ. وسّلطت
النتائج واالستنتاجاتص المنبثقة عن هذا الحصصدث وعن سلسصصلة من الحلقصصات الدراسصصية الشصصبكية المنظمصصة حصول هصصذه المسصصألة في يونيصصو/حزيصصران

، الضوء على ضرورة معالجةص مسألتي العدالة االجتماعية والعدالة المناخية بشكل مشترك في األهداف اإلنمائية لأللفيصصة2020ويوليو/تموز 
. يتعّين األخذ في الحسبان أوجه عدم المساواة والحاجة إلى التصدي ألوجه الظلم االجتماعي وإمكانية الوصول إلى الطاقة2030وفي أجندة 

النظيفة ومحاربة الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين، في كّل اإلجراءات البيئية المتخذة وفي عملية التصدي لالحتباس الحراري.

تمحورت مناقشات الحلقات الدراسية الشبكية وتوصياتها حول النقاط التالية:

رفع الوعي في صفوف صّناع القرار والقطاع الخاص والنقابات والجمهور األوسع حول حالة الطوارئ المناخية وأهميصصة وضصصع-
نماذج اجتماعية واقتصادية مرنة؛

خلق وظائف خضراء من قبيل إدارة المياه والنفايات والتنوع البيولوجي، إلخ.-
موازنة االستثمارات بين المشاريع المحلية الصغيرة والكبيرة المستدامة محلًيا من حيث التصدي للتغير المناخي؛-
تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات االجتماعية ال سّيما بالنسبة للنساء وإمكانية الحصول على الضصصمان االجتمصصاعي والخصصدماتص-

الصحية؛
ا قصصد يتعرضصصون لصصه من- حماية الشعوب األصلية والنشطاء البيئيين والراصدين لألوضاع البيئة الصصذين يصصدقون نصصاقوس الخطصصر، مّمصص

استهداف أو تمييز وكفالة حمايتهم وحّقهم في الحفصصاظ على البيئصصة. يتعّين إيالء اهتمصصام خصصاص بوضصصع الفلسصصطينيين الصصذين يعيشصصون
تحت االحتالل اإلسرائيلي غير القانوني. 

إشصصراك منّظمصصات المجتمصصع المصصدني في السياسصصاتص والصصبرامج البيئيصصة باإلضصصافة إلى اعتمصصاد التصصدابير الصصتي تضصصمن دعم التمصصويالت-
الملحوظة لمنطقة الجوار الجنوبي لقضية العدالة المناخية والتي تكفل إمكانية وصول المجتمع المدني إليها. 

برزت من المناقشةص المسائل الرئيسية التالية:

وإشراك منظمات المجتمع المدني؟ ما هي التدابير التي اتخذها االتحاد األوروبي لتوسيع روح الصفقة الخضراء-
ما هي مختلف أدوات التواصل والدعوة التي يمكن تطويرها لرفع الوعي باالنعكاسات السصصلبية للتغصصير المنصصاخي وتعزيصصز النمصصاذج-

االقتصادية المستدامة والمرنة ومحاربة الخطاب الزائف وإنكار تغّير المناخ في المناقشاتص العامة؟
البيئية- الحقوق  المدافعين عن  التي يمكن اتخاذها من أجل حماية  التدابير  المناخية ما هي  العدالة  بما في ذلك من خالل1ودعم   ،

تعزيز حرّية تكوين الجمعيات وحرية التظاهر وحرية التعبير وإشراك منظمات المجتمع المدني؟

  : التوصيات الخاصة التالية   2019  انبثقت عن منتدى بروكسيل للمجتمع المدني 

 وآلية الجصصوار والتنميصصة والتعصصاون الصصدولي المسصصتقبلية، يتعّين2027-2021في سياق ميزانية االتحاد األوروبي الملحوظة لألعوام 

1

 عملّية قتل لمدافعين بيئيين في أنحاء متفرقصصة من العصصالم وذلصصك في200 يوليو/تموز، وّثقت منظمة الشاهد العالمي "غلوبال ويتنس" 13 حمل عنوان" المدافعين عن األرض" ُنشر في تقرير في 
، أنظصصر:2018 عمليصصة في عصصام 160 عمليصصة قتصصل لمصصدافعين وأكصصثر من 197 غارديصصان" البريطانيصصة ا بالتعصصاون مصصع صصصحيفة "ذ2017 وحصصده. ولقصصد وّثقت المنظمصصة في عصصام 2016خالل عصصام 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/06/why-we-need-to-stand-up-for-earth-defenders-this-world-environment-day/
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 في المئة من الميزانية العامة لتمويل الباب السادس )العمل الخارجي(؛10على صّناع القرار كفالة ما يلي: تخصيص على األقل 
 في المئة للمناخ والبيئة؛ ويتعّين الحصصرص على50بالنسبة آللية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، ينبغي رصد هدف إنفاقي بنسبة 

 في20 في المئة من البرامج على قضية تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أهدافها؛ ويجب تخصصصيص نسصصبة 85أن تشتمل نسبة 
المئة من المساعدة اإلنمائية الرسمية للتنمية البشرية واإلدماج االجتماعي؛

ينبغي أن تنعكس على النحو الواجب جميع األهصصداف المحصصددة في آليصصة الجصصوار والتنميصصة والتعصصاون الصصدولي في برمجصصة المفوضصصية
وأهصصداف التنميصصة المسصصتدامة األوروبية على المستويين الوطني واإلقليمي. ويتعّين أن تصصدعم البرمجصصة المسصصاهماتص المحصصددة وطنًيصصا

وخطط التكّيف الوطنية.
يتعين على االتحاد األوروبي أن يتخذ موقفًا حازما في مفاوضات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من أجل توسيع

نطاق أهداف تمويل المناخ في المستقبل، بما في ذلك هدف التكيف المالي القائم على المنح. ويتعّين على االتحاد األوروبي اعتماد
 في المئة من الدخل الوطصصني0.7 تعريف للتمويالت المناخية "الجديدة واإلضافية"، وذلك عالوة على االلتزامات المحددة بنسبة  

اإلجمالي.
يجب أن تنعكس أولويات المناخ وأهداف التنمية المستدامة إضصصافة إلى تمويصصل الجهصصات الفاعلصصة محليًّا في مرافصصق الصصدمج الخاصصصة

باالتحاد األوروبي-الصندوق األوروبي للتنمية المستدامة والعمل الخارجي وفي كافةص المؤسسات الدولية لتمويل التنمية.
ينبغي على الصندوق األوروبي للتنمية المستدامة دعم مشاريع التحّول في مجال الطاقة ومشاريع التخفيف من آثصصار تغصصير المنصصاخ

والتكيف معه. كما ينبغي توسيع نطاق عمليات الفحص البيئي وتقييم األثصصر. وينبغي أن ُتثبت بصصرامج وعملّيصصات رفصصع التقصصارير عن
األموال الخارجية لالتحاد األوروبي مراعاة هذه األولويات.

 .يتعّين على البرامج اإلقليمية، وعند االقتضاء البرامج المواضيعية، أن تحتضن أهداف الحياد المناخي
يتعّين على بنك التنمية متعددة األطراف/ مؤسساتص تمويل التنمية أن تتخلص على وجه السرعة من أّي تمويل لألنشصصطة المضصصرة

بالمناخ. على ممثلي االتحاد األوروبي أن يعملوا من أجل التأثير على البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميصصة وعلى المؤسسصصات
المالية المتعاونة في سبيل التخلص التدريجي من تمويل الوقود األحفوري.

يتعّين على بنصصك االسصصتثمار األوروبي والبنصصك األوروبي إلعصصادة اإلعمصصار والتنميصصة اتخصصاذ المزيصصد من الخطصصوات من أجصصل كفالصصة
تخصيص نسبة متزايدة من تمويله لدعم العمل المناخي مع لحصصظ اعتمصصادات خاصصصة للمبصصادرات القائمصصة على المجتمعصصات المحليصصة

 درجصصة مئويصصة.1.5وحقوق ملكية األراضي. ويتعين على كالهما العمل على صياغة استراتيجيات استثمارية متوافقصصة مصصع هصصدف 
وينبغي على البنوك زيادة التمويل المشترك لصناديق المناخ التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

هناك حاجة إلى آلية العناية الواجبة للشركات على مستوى االتحاد األوروبي من أجل ضمان وفاء الشصصركات بمسصصؤولياتها لناحيصصة
ا على االتحصصاد األوروبي أن حماية حقوق اإلنسان وحقوق العمال والحقوق البيئية وتماشصصيهاص مصصع اتفاقيصصة بصصاريس. كمصصا ينبغي أيضصصً

يدعم تطوير معاهدة أممية ملزمة بشأن الشركات العابرة للحدود الوطنية وحقوق اإلنسان.
في المناطق المعتمدة على الوقود األحفوري، يمكن لتمويالت االتحصصاد األوروبي أن تصصدعم االنتقصصال العصصادل من خالل دعم الجهصصود

الرامية إلى وضصصع خطصصط انتقاليصصة خفيضصصة انبعاثصصات الكربصصون. وينبغي على بنصصك االسصصتثمار األوروبي والبنصصك األوروبي إلعصصادة
اإلعمار والتنمية تخصيص مزيد من التمويل للعدالة المناخية.

تتضمن خطة عمل التمويل المستدام للمفوضية األوروبية وضع تصنيف من أجل توسيم خيارات التمويل "الخضراء" التي ترمي
إلى تحفيز االستثمار في المشاريع والشركاتص الخضراء. ويتعّين تحسين هذا التصنيف لغرض استبعاد الوقود األحفوري بالكامل،

بما في ذلك الغاز من التوسيم "األخضر"، وثمة حاجة إلى وضع معايير استدامة أكثر صرامة بكثير.
يتعّين على بعثصصات االتحصصاد األوروبي أن تعقصصد مشصصاورات منتظمصصة وأن تتواصصصل مصصع األطصصراف الفاعلصصة في المجتمصصع المصصدني من

المجموعات الشعبية والشبابية والشبكاتص اإلقليميصصة بمصصا في ذلصصك المصصدافعين عن العدالصصة المناخيصصة. وينبغي أن تتضصصمن المشصصاورات
توجيهات ومعلومات واضحة وأن تتسم بالشفافية بشأن التوقعات والنتائج المتوخاة؛ وينبغي توفير المعلومصصات بشصصكل منتظم بشصصأن

الفرص والعملية برّمتها باالستناد إلى موقع تتبع البرمجة المشترك.
يتعّين أن تكون خرائط طريق منظمات المجتمع المدني أفضل اتساًقاص مع أولويات

العدالة االجتماعية والمناخية وأن تبني هذه المنظمات أوجه التآزر مع االستراتيجيات الوطنية بشأن حقوق اإلنسصصان وخطصصة عمصصل
النوع االجتماعي واتفاقية آرهوس.

ينبغي أن يتضمن هيكل ميثاق المناخ المقترح في إطار الصفقة الخضراء األوروبية بعًدا دولًيا في سصصبيل تيسصصير تشصصكيل لجنصصة من
أصحاب المصلحة المتعددين. ويتعين أن تضم المجتمع المدني من الشمال والجنصوب واألطصصراف الفاعلصصة المعنيصصة بالطاقصصة والبيئصصة
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العمل الخارجي العدالة االجتماعية والمناخية في  التقدم المحرز بشأن  العام والخاص وذلك من أجل رصد  والمناخ من القطاع 
لالتحاد األوروبي.

يتعّين على االتحاد األوروبي أن يعّمق دعمه لمنظمات المجتمع المدني العاملة على قضية المناخ والبيئة على المستويين الوطصصصني
واإلقليمي في جنوب المتوّسط.

جرى اختبار ثالثة مواضيع ذات أولوية لمزيد من البحث، ومنها ما يدخل ضمن عدة توصيات وهي:
انعكاسات أزمة المناخ على األشخاص في منطقة جنوب المتوسط
سياسات العدالة المناخية وسياسات التخفيف من وطأة تغّير المناخ المرعية اإلجراء مع معلومات أساسية عامة حصصول االلتزامصصات

الدولية )اتفاقية باريس(
)االستثمارات بما فيها استثمارات االتحاد األوروبي )آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي

النتائج الرئيسية للبحث.3

التالية االتجاهات الدراسة أبرزت

تنذر االتجاهات المناخية في جنوب المتوسط بتدهور شديد في إمكانية السكن في السنوات المقبلة، لدرجة أن المنطقة قد وضعت
ويشمل ذلك تحت مراقبة عالية" ونقطة ساخنة على خريطة اإلنذار المناخي العالمي.“في فئة المناطق غير المستدامة وهي 

تكثيف وإطالة موجات الحرارة وفترات الجفاف في األراضي القاحلة بالفعل، وزيادة وتيرة األمطار المفاجئة والسيولة التي
يمكن أن تسبب الفيضانات، وتفاقم تلوث الهواء والمياه، وانخفاض الغطاء الحرجي، وزيادة مستوى سطح البحر، وتآكل التنوع

.البيولوجي البحري والنباتي

إن قدرة البلدان جنوب وشرق البحر األبيض المتوسصصط على التكيصصف االجتمصصاعي واالقتصصصادي أضصصعف عمومصصا من قصصدرة البلصصدان.1
الشمالية، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لتسارع التصحر، والجفصصاف، ونضصصوب المصصوارد المائيصصة.  وفي بلصصدان شصصمال أفريقيصصا،

، المخصصاطر المرتبطصصةMedEEC مليصصون شصصخص )37يمكن أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحصصر بمقصصدار مصصتر واحصصد على نحصصو 
(.2019بالتغيرات المناخية والبيئية في منطقة المتوسط، 

 متر مكعب سنويا لكل ساكن. ويسبب تغصصير المنصصاخ1 700 عتبة األمن المائي البالغة بشكل عام تحتلمتوسط اوتقع بلدان جنوب .2
انخفاض الموارد الطبيعية واالقتصادية المتاحة في المنطقصصة، ومن ثم يسصصهم في زيصصادة حصصدة الصصصراعات، وال سصصيما على الحصصدود.

والعقود المقبلة.في المنطقة في السنوات ومن المؤكد أن إمدادات المياه ستكون مصدرا للصراع 

وباستثناء ليبيا، قدمت جميع بلدان جنوب المتوسط مساهمة وطنيصصة محصصددة إلى أمانصصة اتفاقيصصة األمم المتحصصدة اإلطاريصصة بشصصأن تغصصير.3
اعتمدت أيضصصا اسصصتراتيجيات متكاملصصة للتخفيصصف والتكيصصف أضصصفت طابعصصا رسصصميا على الخطصصط الوطنيصصةولتحقيق األهداف  ،المناخ

للمناخ. وتغطي هذه االستراتيجيات أساسا قطاعات الطاقة والحراجة واإلسكان والنقل، والصناعة، والزراعة، والنفايات.

االستثمارات في المنطقة: .5
 لمكافحصصةص تغصصير المنصصاخ في2019 مليار يصصورو في عصصام 23.2ولتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس، خصص االتحاد األوروبي 

. كمصصا أن االتحصصاد األوروبي هصصو أكصصبر مصصزود للمسصصاعدة2018٪ تقريبصصا ، مقارنصصة بعصصام 7البلدان النامية، بزيادة قصصدرها 
(، مع دمج العمل المناخي بشكل متزايد في2019 مليار يورو في المجموع في عام 75.2اإلنمائية الرسمية في العالم )

هذه المساعدات. وأخيرا، تم رفع األموال المخصصصصة ألداة الجصصوار والتعصصاون اإلنمصصائي والتعصصاون الصصدولي المخصصصصة
٪.45٪ إلى 25لألهداف المناخية من 
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 مارس أما فأطلق في  المتوسط  أجل  المتوسط،2021االتحاد من  في جنوب  المناخ  لتمويل مشاريع  إقليميا   صندوقا 
 مليون يورو. وسيأتي التمويل من مصادر مختلفصصة، وال سصصيما من صصصناديق االسصصتثمار250بمبلغ يبدأ العمل فيه وقدره 

(GCF )الدولية الخاصة وصندوق المناخ األخضر

تم إعججداد هججذا املنشججوربدعم مججاليمن االتحججاداألوروبي. ذكججر ي أن محتوياتججه هيمسؤوليةمشججروع "مجججاالت" وال
تعكسبالضرورةوجهاتنظر االتحاداألوروبي
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