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 مقاربات تحقيق العدالة المناخية

Approaches to Achieve Climate Justice  

 كمال أبوسكين حنان

 المرکز القومى لمبحوث االجتماعية والجنائية
 

 المستخمص

 وتؤثر االقتصادى بالنمو ويضر الفقر معدالت بتفاقم ييدد فيو تنمية قضية األساس فى المناخ تغير ن
 لقد. القدر بذات األعباء جميعيم األعضاء يتحمل أن عدالً  وليس الدول مختمؼ عمى سمباً  المناخية التغيرات

 المسؤولية معظم وتتحمل الجوى ؼبالغبل اإلضرار وبالتالى التصنيع فى التاريخى السبؽ الصناعية لمدول کان
 واألقل األرض حرارة درجة ارتفاع لتبعات عرضة األکثر النامية الدول تعتبر حين في االنبعاثات، توليد عن
 تتحمل أن ينبغى ثم ومن المناخية، التغيرات عواقب مع لمتکيؼ والتکنولوجيا الموارد إلى الوصول عمى قدرة
 لکن المشترکة المسؤولية بمبدأ يعرؼ ما وىو المناخ لتغير التصدى فى الفقيرة من أکبر عبء المتقدمة الدول

 بتغير المرتبطة واألعباء المنافع لتوزيع المبدأ ىذا ترجمة کيفية عمى اآلن حتى دولى اتفاؽ يوجد وال. المتباينة
 لتغير االستجابة کيفية بشأن والرؤى المقاربات بعض المناخية العدالة وتطرح ومنصؼ، عادل بشکل المناخ
 يتطمب مما منصفة بطريقة معو التکيؼ طريؽ عن أو( التخفيؼ) االنبعاث خفض طريؽ عن سواء المناخ
 .المناخية العدالة تتحقؽ کيؼ معرفة

 الدول بين فقط تتحقؽ وىل النظرية؟ أسسيا وما المناخية بالعدالة المقصود ما حول تساؤالت الورقة تطرح
 لتحقيؽ األخبلقى االلتزام المتقدمة البمدان تقبل کيؼ واألجيال؟، والنوع األشخاص، إلى تنسحب أم وبعضيا
 المخرجات؟ فى أم المناخ سياسة وضع فى تتحقؽ العدالة ىل المناخية؟ العدالة

 : التالية المحاور وتتناول

 .المناخ بشأن الدولية االتفاقيات: أوالً 

 المناخية العدالة ومقاربات مبادئ: ثانياً 

https://jocu.journals.ekb.eg/?_action=article&au=223306&_au=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF
https://jocu.journals.ekb.eg/?_action=article&au=223306&_au=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF


 

 0202أكتوبر   -  الثامن ة كمية السياسة واالقتصاد العددمجم
 

 

140 
 

 المناخية العدالة مفيوم وطرح المناخ تغير تداعيات - أ

 المناخية العدالة نحو مقاربات - ب

 . المناخية السياسات البيئية؛ التغيرات التنمية؛ تحديات المناخ؛ تغير المناخية؛ العدالة :الرئيسية الكممات

Abstract 

Climate change is basically a development issue, as it threatens to exacerbate 

poverty rates and harm economic growth. Climate changes negatively affect 

various countries. It is not fair that all members bear the same burden. 

Industrialized countries have had a historical lead in industrializing and thus harm 

the atmosphere and bear most of the responsibility for generating emissions, while 

developing countries are considered the most vulnerable to the consequences of 

global warming and the least able to access resources and technology to adapt to 

the consequences of climate change. An advanced burden is greater than the poor 

in dealing with climate change, which is known as the principle of shared but 

differentiated responsibility. There is no international agreement yet on how to 

translate this principle into a fair and equitable distribution of benefits and burdens 

associated with climate change, and climate justice offers some approaches and 

visions on how to respond to climate change, either by reducing emissions 

(mitigation) or by adapting to it in an equitable manner, which requires knowledge. 

How to achieve climate justice. 

The paper questions what is meant by climate justice and what is its theory based 

on? Is it achieved only between countries and some of them or does it withdraw to 

persons, gender and generations ?, How do developed countries accept the moral 

obligation to achieve climate justice? Is justice achieved in setting climate policy 

or in the outputs? 

It deals with the following themes: 

First: international agreements on climate. 

Second: Climate justice principles and approaches 

A- Climate change implications and introducing the concept of climate justice 

B- Approaches towards climate justice 
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Keywords: Climate justice; Climate change; Development challenges; 

Environmental changes; Climate policies  

 مقدمة
تشکل التغيرات المناخية التى يواجييا العالم اليوم تحدًيا ىائبًل لمتنمية، وشيدت جميع القارات خبلل الخمسة 
العقود الماضية تقمبات مناخية کبرى کانت وال تزال موضوعًا لمعديد من الدراسات حول حدتيا واستمرارىا. لقد 

مختمؼ المجاالت واألبعاد اإلنسانية فى ظل االستيبلک صاحب ظاىرة االحتباس الحرارى انعکاسات طالت 
المفرط لمموارد الطبيعية وزيادة حجم الغازات السامة المنبعثة من المصانع والنفايات مما يعمل عمى إضعاؼ 
التنمية. وأصبحت األرض تخضع ليس فقط لمتغيرات المناخية الطبيعية ولکن أيضا لمتغييرات الناتجة عن 

ة بما يزعزع استقرار األنظمة البيئية ويتسبب فى عدة کوارث طبيعية مدمرة کاألعاصير، األنشطة البشري
وذوبان الجميد، واختبلل معدل اليطول المطرى، والفيضانات، واالنييارات األرضية والجفاؼ الحاد 

 .[i]....إلخ
لقد لعبت الثورة الصناعية القائمة عمى الوقود األحفورى فى القرنين الماضيين دوًرا خطيًرا فى إحداث حالة 

لفحم من التموث لم يسبؽ أن تعرض کوکب األرض إلييا. قامت ىذه الثورة عمى عصب ميم وىو البترول وا
وعمل القطاعات الصناعية والتجارية   والغاز وذلک کمصدر طاقة أساس لمحرکة أو اإلضاءة أو التدفئة

والزراعية والنقل والخدماتية األخرى. وقد نتج عن تمک األنواع غازات تعمل عمى حبس الحرارة وتمنع عودتيا 
الکربون وىذا من أىم أسباب تغير إلى الفضاء الخارجى کما يوجييا النظام الطبيعى مثل ثانى أوکسيد 

مقارنة بفترة ما  حدة . وعممت تمک الغازات عمى رفع حرارة الکوکب درجة مئوية وا[ii]المناخ المعروفة حالياً 
 .[iii]قبل الثورة الصناعية، مما تسبب فى تغيرات عميقة فى النظم البشرية والطبيعية

المناخ فى حد ذاتو قضية غير عادلة لثبلثة أسباب أوال : ليس کل شخص مسئول بنفس القدر عن إن تغير 
تغير المناخ، والبمدان ذات الناتج المحمى اإلجمالى األکبر واألفراد ذوى المستوى األعمى ىم األکثر مساىة 

اواة أولئک الذين کانوا أقل فى انبعاثات غازات الدفيئة، وثانيًا: ليس کل البشر عرضة لمخطر عمى قدم المس
مسئولية ىم من يتحممون العبء األکبر من اآلثار السمبية، ثالثًا: ليس کل شخص عمى قدم المساواة لتمکينو 

 .[iv]من المشارکة فى عممية صنع القرار التى ستؤثر عمى کيفية توزيع الموارد المحدودة لمتکيؼ
  

 المشکمة البحثية:
إن تغير المناخ فى األساس قضية تنمية فيو ييدد بتفاقم معدالت الفقر ويضر بالنمو االقتصادى وتؤثر  
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وليس عداًل أن يتحمل األعضاء جميعيم األعباء وبالحدة نفسيا. التغيرات المناخية سمبًا عمى مختمؼ الدول 
لقد کان لمدول الصناعية السبؽ التاريخى فى التصنيع وبالتالى اإلضرار بالغبلؼ الجوى وتتحمل معظم 
المسؤولية عن توليد االنبعاثات، فی حين تعتبر الدول النامية األکثر عرضة لتبعات ارتفاع درجة حرارة 

ل قدرة عمى الوصول إلى الموارد والتکنولوجيا لمتکيؼ مع عواقب التغيرات المناخية، ومن ثم األرض واألق
ينبغى أن تتحمل الدول المتقدمة عبء أکبر من الفقيرة فى التصدى لتغير المناخ وىو ما يعرؼ بمبدأ 

ذا المبدأ لتوزيع المسؤولية المشترکة لکن المتباينة. وال يوجد اتفاؽ دولى حتى اآلن عمى کيفية ترجمة ى
المنافع واألعباء المرتبطة بتغير المناخ بشکل عادل ومنصؼ، وتطرح العدالة المناخية بعض المقاربات 

سواء عن طريؽ خفض االنبعاث )التخفيؼ( أو عن طريؽ   والرؤى بشأن کيفية االستجابة لتغير المناخ
 لة المناخية.تتحقؽ العدا  بطريقة منصفة مما يتطمب معرفة کيؼ  التکيؼ معو

  
 :التساؤالت

ما المقصود بالعدالة المناخية وما أسسيا النظرية؟ وىل تتحقؽ فقط بين الدول وبعضيا أم تنسحب إلى 
األشخاص، والنوع واألجيال؟، کيؼ تقبل البمدان المتقدمة االلتزام األخبلقى لتحقيؽ العدالة المناخية؟ ىل 

 فى المخرجات؟  تتحقؽ فى وضع سياسة المناخ أم  العدالة
 المنيجية

تعتمد الورقة عمى التحميل الثانوى لؤلدبيات وتحميل الدراسات التى تتناول الموضوع مع مراعاة تنوع المصادر 
 لمعالجة المحاور التالية :

 أواًل: االتفاقيات الدولية بشأن المناخ.
 ثانيًا: مبادئ ومقاربات العدالة المناخية

 وطرح مفيوم العدالة المناخيةتداعيات تغير المناخ      - أ
 مقاربات نحو العدالة المناخية- ب

  
 أواًل: االتفاقيات الدولية بشأن المناخ

أول محاولة کبرى لمتصدى لمشواغل  9110لعام Rio Earth summit  کانت قمة األرض أومؤتمر ريو
باعتبارىا تيديدًا عالمًيا  البيئية العالمية، ومحاولة تصميم سياسات وتخصيص أموال لمعالجة ىذه المخاوؼ

دولة وصدر عنو إعبلن ريو المعروؼ بشأن البيئة والتنمية، ووضع جدول أعمال القرن  922وضم ممثمى 
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، واتفاقية األمم 9110الحادى والعشرين. وقد نتج عنو أيضًا اعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمتنوع البيولوجى 
طارية الخاصة بالتغيرات المناخية، واالتفاقية الخاصة بصيد المتحدة لمکافحة التصحر، واالتفاقية اإل

دورة استثنائية  9112من جيتيا عقدت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة سنة . و األسماک فى أعالى البحار
" الستعراض تنفيذ جدول أعمال القرن الحادى والعشرين وتقديم توصيات لمواصمة 2عرفت بػ" قمة األرض +

أوضحت من خبلليا أن البيئة فى تدىور مستمر، وتم فى نفس العام اعتماد البروتوکول البارز العمل بو کما 
 .[v]المعروؼ ببروتکول کيوتو لمتغيرات المناخية

نيويورک قمة األلفية والتى تمخضت عنيا األىداؼ ىومع بداية األلفية الثالثة عقد قادة الدول والحکومات ف   
اإلنمائية لؤللفية حيث يرمى ىدفيا السابع إلى کفالة االستدامة البيئية، ثم عقدت قمة جوىانسبورغ لمتنمية 

رت قرارات ىامة أسست لمعديد من المبادئ البيئية ومن أىميا وأصد 0220المستدامة بجنوب إفريقيا سنة 
تقرير بالى الذى تناول أثر   0222الوقاية البيئية کجزء رئيسى فی التنمية. وقد أصدرت األمم المتحدة عام 

التغيرات المناخية عمى األمن فى أرجاء العالم؛ وأشار إلى أن عدم التحکم فى مشکمة التغيرات المناخية 
 .[vi]إلى غرؽ بعض المناطؽ فى العنؼ والصراعات والحروب وظيور وانتشار البلجئين البيئيين سيؤدى

دون  0221لية واختبلؼ المواقؼ عمى ىامش انعقاد مؤتمر کوبنياجن فى لقد حالت االنقسامات الدو   
التوصل إلى نتائج ممموسة وممزمة فيما يخص تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحديث بروتوکول کيوتو 
الذى حدد حصص التموث لکل دولة. وتواصمت مؤتمرات األمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ التى عممت 

راءات وآليات لتنفيذ بروتوکول کيوتو وتحديثو. وفى ىذا السياؽ التقت األطراؼ المعنية فى قمة عمى وضع إج
، 0290، ثم فى قمة الدوحة 0299، ثم فى ديربان بجنوب إفريقيا سنة 0292کانکون بالمکسيک عام 

وعمقت اآلمال  ،0292، ثم قمة باريس 0298، ثم قمة ليما بالبيرو سنة 0293وتمتيا قمة وارسو ببولندا فى 
عمى األطراؼ المجتمعة من أجل ضرورة االنتقال من مستوى التصريحات إلى األفعال فيما يخص مسألة 

 .[vii]التغير المناخى الذى يتطمب إطارًا قانونيًا قويًا يتضمن قواعد والتزامات واضحة
 0291سبتمبر  03بناء عمى ذلک، عقد األمين العام لؤلمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قمة المناخ فى 

طراؼ لتوحيد قادة العالم من الحکومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل دعم العممية المتعددة األ
وزيادة وتسريع العمل والطموح المناخى. ورکزت القمة عمى القطاعات الرئيسة التى من الممکن أن تحقؽ 
الفرؽ األکبر کالصناعات الثقيمة والحمول القائمة عمى الطبيعة والمدن الخضراء والطاقة والمرونة وتمويل 

 0202ى يعتزمون فعمو عندما يجتمعون عام العمل المناخى. وقدم قادة العالم تقارير عما يقومون بو وما الذ
ومن المتوقع أن   .[viii]فى مؤتمر األمم المتحدة بشأن المناخ حيث من الممکن تجديد االلتزامات وزيادتيا
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فى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية   يستمر ذلک الجيد وتعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر األطراؼ
 .[ix]، فى المممکة المتحدة 0202نوفمبر  91-1بشأن تغير المناخ فى الفترة من 

 ٢220اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ -٢
إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، بيدؼ تثبيت 9110دولة فى عام 923انضمت 

الغبلؼ الجوى عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب اإلنسان فى ترکيزات الغازات الدفيئة فى 
النظام المناخى، ودراسة ما يمکن فعمو لمحد من معدل الزيادات فی درجة الحرارة العالمية وتغير المناخ 
والتعامل مع آثار ذلک، وضعت ىذه الوثيقة لمقوى الصناعية وتمک فى طريؽ النمو مبدأ المسؤولية 

، وأصبح عدد الدول 9118. ودخمت حيز التنفيذ فى مارس [x]لمتباينة عمى أساس االنصاؼالمشترکة وا
 لة باإلضافة الى االتحاد االوربی(.دو  912دولة )  912االعضاء حاليًا 

، أدرکت البمدان أن شروط الخفض من انبعاثات غازات الدفيئة فی االتفاقية لم تکن 9112وبحمول عام  
کافية، فأطمقت البمدان مفاوضات لتعزيز االستجابة لتغير المناخ، واعتمدت بعد ذلک بعامين بروتوکول 

ًنا بأىداؼ الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وبدأت فترة االلتزام األولی کيوتو الذى يمزم البمدان المتقدمة قانو 
وتنتيى  0293يناير  9، أما الفترة الثانية فقد بدأت فى 0290وانتيت فى عام  0222لمبروتوکول فى عام 

طرؼ فی بروتوکول کيوتو. وتدعم األمانة العامة  910طرؼ فى االتفاقية و 912. وىناک 0202عام 
اقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ کافة المؤسسات المشترکة فی المفاوضات الدولية لتغير التف

(، وجيات الدعم التی تقدم CMP(، بصفتو اجتماع األطراؼ )COPالمناخ، وتحديًدا مؤتمر األطراؼ )
 المشورة إلى مؤتمر األطراؼ/اجتماع األطراؼ.

  
  

 بروتوکول کيوتو-0
، ودخل حيز النفاذ عام 9112دولو فى عام  912کول کيوتو الذى تم التوقيع عميو من قبل يمثل بروتو 

دولة الخطوة التنفيذية األولى التفاقيو األمم المتحده اإلطاريو بشأن تغير  922بعد التصديؽ عميو من  0222
ين ودول نامية المناخ، وقد رفض الکونجرس األميرکی التصديؽ عمى بروتوکول کيوتو ألنو استثنى الص

لى . يمزم البروتوکول الدول الموقعة عميو بقائمة محدده من االلتزامات األو [xi]أخرى من تخفيض االنبعاثات
ال يتم التفرقة فييا بين الدول المتقدمة والدول النامية مثل : تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب تختمؼ 

وتستمر حتى  0222من دولة ألخرى عمى أن يجرى ىذا التخفيض خبلل فتره زمنيو محدده تبدأ فی عام 
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، 9112% أقل من مستوى عام2. وبمغت نسبو التخفيض المقررة فى حالو االتحاد االوروبى  0290عام 
وتشمل غازات   % عمى التوالى2%، 2وفى حين بمغت ىذه النسبة فى حالو الواليات المتحدة و اليابان 

محدده ىى: ثانى اکسيد الکربون، الميثان، أکسيد النيتروجين، باإلضافو إلى ثبلث مرکبات فمورية. يضاؼ 
اثات الغازات الدفيئة، والعمل عمى إنتاج وتطوير إلى ذلک الحفاظ عمى الغابات من أجل امتصاص انبع

تکنولوجيات صديقة لمبيئة. أما الثانية فيى التزامات تتعيد بيا الدول المتقدمة وحدىا منيا: تمويل وتسييل 
أنشطو نقل التکنولوجيا الصديقة لمبيئة منيا إلى الدول النامية واألقل نموًا، التعاون المشترک مع الدول النامية 

. وقد ضم [xii]قل نموًا فى " آلية التنمية النظيفية" أى مساعدتيا عمى الوفاء بمتطمبات التنمية المستدامةواأل
ل آلية لممرونة تسمى" سوؽ أرصدة الکربون" من خبلل السماح بنقل أرصدة االنبعاثات بين البروتوکو 

الفاعمين االقتصاديين، وقد نشأ سوؽ الکربون األوروبی أو نظام االتحاد األوروبى لتجارة االنبعاثات ويسمح 
 .[xiii]ء حقوقيم فی التموثلػممموثين األوروبيين الرئيسيين أى الدول األکثر تمويثًا والشرکات الخاصة بشرا

 02٢5اتفاقية باريس -3
العالم قد تجاوزوا الخبلفات وتمکنوا من کانت نظرة العالم التفاقية باريس نظرة متفائمة مستبشرة، ألن قادة 

 22بعد تصديؽ  0292دولة ودخل حيز النفاذ فى نوفمبر  912التوصل إلى اتفاؽ عالمى وقع عميو ممثمو 
، وکانت بنود اتفاؽ باريس - [xiv]انبعاثات غازات الدفيئة  % من 22مسئولة عن أکثر من  –دولة عميو 

تتسم بعدالة مناخية وأمن غذائى ومراعاة لمصالح الجميع، فضبًل عن نحو نصؼ تريميون دوالر سوؼ 
االحترار العالمی بدرجتين بحمول عام ، وقامت بتحديد 0202تخصص لمحاربة التغير المناخى حتى العام

. ويقدر ىذا النص الحد 0922٪ بحمول عام 922٪، و 22والحد من انبعاثات الکربون بنسبة  0222
وتمت المصادقة عمى ىذه االتفاقية  22األدنى لمتمويل العالمى بمائة مميار دوالر سنويًا لمجموعة ال 

. وال تمزم االتفاقية أى دولة بکميات محددة من االنبعاثات لکنيا تمزم [xv]باإلجماع من قبل الوفود المشارکة
تحددىا طواعية بما يعکس قدرات کل دولة کل الدول بتقديم "مساىمات قومية" لتخفيض االنبعاثات 

عمى أن تکون المساىمات 0202ومسئوليتيا، وتمتزم الدول بتجديد مساىماتيا کل خمس سنوات تبدأ فى 
أکثر طموًحا کل دورة، وأن تکون عمى أعمى ما يمکن تحقيقو ويتم تسجيميا فى سجل عام لدى سکرتارية 

تعمؽ بالمعمومات عن أنشطة الدول لتنفيذ االتفاقية وسياستيا تجاه تغير اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية. وفيما ي
المناخ وتقديم قوائم الجرد الوطنية لمغازات الدفيئة، فيناک عدة أنواع من التقارير تم اعتمادىا فى االتفاقية 

 .[xvi]وىى: الببلغات الوطنية، والتقارير التى يتم تحديثيا باستمرار کل سنتين
جاء فى االتفاقية بوضوح أن تقميل االنبعاثات الذى تعيدت بو الدول المختمفة غير کاؼ؛ حيث تشير 
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جيجا طن  22إلى  0232ية إلى أن مستوى االنبعاثات العالمية لمغازات الدفيئة سيصل فى التقديرات العمم
جيجا طن کی يستطيع تحقيؽ  82مميار طن( سنويًا، رغم أنو يفترض أال يتجاوز العالم مستوى  22)= 

الصناعى. ىدؼ الحد من ارتفاع حرارة األرض بما ال يتجاوز درجتين مئويتين، بالمقارنة مع ما قبل العصر 
وقد تمقت تمک النظرة الطموحة التى صاحبت توقيع االتفاقية انتکاسة تمثمت بإعبلن الرئيس األمريکى دونالد 

ولم ينظر ألى خمفية سياسية أو  ترامب عن انسحاب ببلده منيا ألنيا فى رأيو تؤدى لخسائر اقتصادية 
. [xviii]، وتعتبر الواليات المتحدة األمريکية ثانى أکبر بمد باعث لمکربون بعد الصين[xvii]تداعيات بيئية

ويتبين أن اتفاؽ باريس ال يمنح المجتمعات التى تواجو التغيرات المناخية نقمة حقيقية ألن التزام الدول 
تشکل تمک  وبخاصة الرأسمالية الغربية التى أوصمتنا إلى حافة الخطر غير کاؼ وضعيؼ نسبيًا لکن

االتفاقية تحسنًا ىامًا فى المواقؼ کانت معظم دول العالم قبل التوقيع عمييا معفاة من العمل عمى تقميل 
لذا فإن مجرد التوصل إلى اتفاؽ يعد خطوة ىامة   االنبعاثات، ألنيا مشمولة ضمن مجموعة الدول النامية

 .[xix]فى قضية التغيرات المناخية
  

 ثانيًا: مبادئ ومقاربات العدالة المناخية
 تداعيات تغير المناخ وطرح مفيوم العدالة المناخية    - أ

ة تغير المناخ أنو" يعنى تغيرًا فى المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير تعرؼ اتفاقية األمم المتحدة اإلطاري
مباشرة إلى النشاط البشػرى الػذى يفضى إلى تغير فى تکوين الغبلؼ الجوى العالمى والذى ُيبلحظ، باإلضافة 

ُيطمؽ مصطمح تغير المناخ عمى و  [xx]".إلى التقمب الطبيعى لممناخ عمى مدى فترات زمنية متماثمة
االختبلالت والتغير الممموس وطويل األثر الذى يطرأ عمى معدل حالة الطقس لمنطقة ما شامبًل معدالت 

ات الحرارة، وحالة الرياح، وُتعزى أسباب حدوث ىذه الظاىرة إلى عمميات ديناميکية اليطول المطرى، ودرج
ذا لم يتم خفض االنبعاثات بشکل کبير وسريع ، فقد نصل لؤلرض أو قوى خارجية أو إثر النشاط اإلنسانى. وا 

أعمى من   درجات الحرارة إلى "نقاط التحول" الرئيسية ونواجو تغير أسرع وىذا يعنى ارتفاًعا کبيًرا فی متوسط
تغذية واإلجياد . من ناحية أخرى، فإن التغير المناخى يؤثر سمبيًا عمى الصحة لسوء ال[xxi]العالمى المتوسط

 وسيولة التعرض لممرض وانتقالو مما ييدد التنمية المستدامة.
تتفؽ کثير من األدبيات عمى أن األشخاص فى الدول التى تعتمد اقتصاداتيا بشکل کبير عمى الزراعة مثل 

ة الصغيرة الدول األفريقية وفى جنوب آسيا وأمريکا البلتينية وتمک المعتمدة عمى السياحة مثل الدول الجزري
ىم األکثر عرضة لمتداعيات السمبية لمتغير المناخى فاالضطرابات المناخية تؤدى إلى تراجع اإلنتاج الزراعى 
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وارتفاع أسعار المحاصيل، أما الدول اليشة أو التى بيا توترات داخمية فالضغط البيئى بسبب المناخ سيعقد 
. وستکون القارة األفريقية من أکثر [xxii]عدم االستقرارمن إمکانية التغمب عمى مشکبلتيا مما يؤدى غالبًا ل

رة وارتفاع منسوب مياه البحر، والنقص المناطؽ التى ستتضرر من التغير المناخى من خبلل زيادة الحرا
%من  2الحاد لممياه، ومن ثم التنوع البيولوجى وزيادة التصحر رغم أنيا ال تشارک إال بنسبة أقل من 

االنبعاثات اإلجمالية لکن ال تممک البنى التحتية البلزمة لمتکيؼ مع ذلک التغير، وىذه المبلحظة تنطبؽ 
 .[xxiii] أيضًا عمى غالبية الدول العربية

ُيعتبر تغير المناخ فى أغمب األحيان أکبر تحد لمبشرية فى القرون القادمة بالنظر إلى حجم المشکمة 
( أول تقرير IPCCنشرت الييئة الحکومية الدولية المعنية بتغير المناخ )  تيا عمى حياة اإلنسان فقدوتأثيرا

 -التى ىى من صنع اإلنسان-، وقد اُتيمت آنذاک بتضخيم األسباب البشرية 9112تقييم ليا فى عام 
ساس العممى لتغير المناخ وکذلک اآلثار المحتممة لبلحترار العالمى، وعمى الرغم من عدم اليقين إال أن األ

راسخ اآلن ويشير إلى أن التغيير يحدث بسرعة أکبر من التقديرات السابقة، ولم يعد باإلمکان اعتباره تيديًدا 
. وأصبحت األحداث السريعة مثل العواصؼ والفيضانات تؤثر عمى اليجرة بشکل مباشر وبشکل [xxiv]بعيًدا

ممموس وأصبحت ىذه األحداث السبب الرئيس لميجرة القسرية وخاصة النزوح الداخمى، ومن المتوقع أن 
فی العقود المقبمة. لقد زاد عدد األحداث  تکثؼ آثار تغير المناخ مثل ىذه الکوارث وتسرع معدالت النزوح

السريعة مثل العواصؼ والفيضانات بمقدار الثبلثة أضعاؼ عمى مدى السنوات الثبلثين الماضية وتعد آثارىا 
تم  0222ال سيما فى العالم النامى. وتشير التقديرات أنو منذ عام   عمى الضعفاء المجتمعات المحمية مدمرة

ة وعشرين مميون شخص سنويًا بسبب الطبيعة. أما األحداث بطيئة الحدوث مثل تشريد ما يقرب من سبع
الجفاؼ، وندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، التصحر والتآکل الساحمى أکثر تعقيًدا وتترکز آثارىا عمى 

ى الموارد الضعفاء، مثل الشعوب األصمية، والنساء، واألطفال وقد تکون ىذه المجموعات أکثر اعتمادًا عم
 .[xxv] الطبيعية مما قد يؤدى إلى تفاقم التوترات السياسية واالجتماعية القائمة

لجة تغير المناخ شکبًل من أشکال االتفاؽ والعمل الجماعى ومن غير المرجح من ناحية أخرى، تتطمب معا
أن يتم التوصل إلى ذلک ما لم ينظر إليو جميع البلعبين الرئيسيين عمى أنو "عادل"، فبل يمکن لمشمال أن 

ض يستقر دون االلتزام الکامل من الجنوب، وال يمکن لمجنوب االلتزام بذلک إذا کان ذلک سييدد بتقوي
لکنيا کانت غامضة   تنميتو، وتدرک اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مشکمة عدالة المناخ

. أما اتفاؽ باريس فيو غير ممزم کما سبؽ التوضيح. إذن تؤثر التغيرات [xxvi]بشأن تفاصيل کيفية معالجتيا
المناخية سمبًا عمى مختمؼ الدول وليس عداًل أن يتحمل األعضاء جميعيم األعباء بالحدة نفسيا. وال يوجد 
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المرتبطة بتغير المناخ بشکل  اتفاؽ دولى حتى اآلن عمى کيفية ترجمة ىذا المبدأ لتوزيع المنافع واألعباء
عادة  عادل ومنصؼ، سواء عن طريؽ خفض االنبعاث ويعرؼ بالتخفيؼ ويشمل االىتمام بالنقل النظيؼ، وا 
تدوير النفايات ومعالجتيا، والحد من استيبلک الوقود األحفورى وتعويضو بالطاقة المتجددة.. إلخ، أوعن 

، وتطويػػر محاصيػػل تتحمػػل المموحػة والجفػاؼ، وبناء قدرات طريؽ التکيؼ معو مثل تحسػػين إدارة الميػػاه
 .[xxvii]، ونقل السکان من المناطؽ المنکوبة إلى أخرى آمنة... إلخاألسر المتضررة

لقد اُستميمت العدالة المناخية من مبادئ العدالة البيئية، لکنيا أکثر تعددًا فى األبعاد وانتشارًا من حيث 
المکان، ألن تغير المناخ سيؤثر عمى السکان فى مسافات مادية أکبر من مصادر انبعاثات الوقود األحفورى 

لتدىور البيئى عمى المستوى المحمى. وظيرت العدالة المناخية لمعالجة بينما ترکز العدالة البيئية عمى ا
"مسيرة  خبلل مسيرة  0298األسباب الجذرية لمظمم االجتماعی والدمار البيئى والييمنة االقتصادية عام 

ألؼ متظاىر فى نيويورک، وتمت تعبئة العدالة المناخية کمفيوم 322بحضور أکثر من   مناخ البشر"
وقد بدأ المفيوم جانب نخبة من المنظمات الدولية غير الحکومية والمجموعات الشعبية واألکاديميين وحرکة من

وحممت بعض المنظمات [xxviii]يتبمور بصفة تدريجية داخل المنظمات غير الحکومية وخاصة فى الغرب
 Climate ، ومبادرة العػدالة المناخػيػة Climate Justice Now االسم ذاتو، کػالعدالة المناخية اآلن

Justice Actionوالشبکة الدولية لمعمػل المناخػی، International CAN ومؤسسة العدالة ،
؛ والقاسم المشترک بينيم االعتقاد أن کل أعضاء Environmental Justice Foundation البػػيئية

المجتمع الدولى ليم حؽ إشباع حاجاتيم الفردية وعمييم أداء التزاماتيم المادية إلنقاذ کوکباألرض من الدمار 
لمساواة بين األجيال والدول وىذا ىو الرىان الحقيقى لمعدالة المناخية، حيث يتم االنتقال إلى عدالة التوزيع، وا

 .[xxix]فى المنافع والتکاليؼ
فی شکل تنمية اقتصادية مستمرة وزيادة الثروة فى  إن أولئک الذين استفادوا ومازالوا يستفيدون من االنبعاثات

البمدان الصناعية عمييم التزام أخبلقی بتقاسم المنافع مع من يعانون اليوم من آثار تمک االنبعاثات، ومن ثم 
تسمط العدالة المناخية الضوء عمى الطرؽ واألساليب التى يکون بيا تغير المناخ قضية أخبلقية وکيفية ربط 

ر المناخ وآثاره بالعدالة البيئية واالجتماعية، وتشير إلى مبادئ المساءلة الديمقراطية والمشارکة، أسباب تغي
. إن أکثر الفئات [xxx]واالستدامة البيئية، والعدالة االجتماعية وقدرتيم جميعًاعمى تقديم الحمول لتغير المناخ

ىى أفقر مجموعات العالم، ألنيا تفتقر إلى الموارد والوسائل البلزمة لمواجية آثارىا   عرضًة لتغير المناخ
تمل أن تتحمل النساء العبء کما تختمؼ تأثيرات التغيرات المناخية بين النساء والرجال، حيث من المح

األکبر فى حاالت الفقر، ومن ثم يمکن تعريؼ العدالة المناخية بشکل عام أنيا: "معالجة العبء غير 
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المتناسب لتأثيرات تغير المناخ عمى المجتمعات الفقيرة والميمشة والسعى إلى تعزيز توزيع أکثر عدالة 
طنية والعالمية من خبلل المبادرات االستباقية التفاعمية التى ألعباء ىذه اآلثار عمى المستويات المحمية والو 

 .[xxxi]تعتمد عمى نظريات حقوؽ اإلنسان الدولية والعدالة البيئية المحمية
 مقاربات نحو العدالة المناخية                       - ب

لقد اىتم  تتعدد المقاربات التى يطرحيا الباحثون والمنظرون بشأن الوصول لسياسات مناخية عادلة،
األشخاص من جنوب الکرة األرضية بشکل عام بتوزيع األعباء والعدالة اإلجرائية من خبلل إشراک جميع 

بما فى ذلک نقل الموارد من الدول ذات االنبعاثات العالية إلى المنخفضة   األطراؼ المعنية لموصول التفاؽ
لمتکفير عن االنبعاثات التاريخية الزائدة، بمعنى أنو ينبغى السماح لمعديد من البمدان األکثر فقرًا باالنبعاث 

ة وىو مايعرؼ باسم "االنکماش والتقارب" وتتحمل أکثر مع خفض أغنى البمدان النبعاثاتيا إلى مستويات آمن
فالواليات المتحدة   الدول الغنية نسبيًا االنتقال إلى اقتصاد منخفض الکربون. بحسب مؤشر المسؤولية والقدرة

 2,2%، والصين بنسبة 02,2يجب أن تتحمل ثمث العبء العالمى لمتخفيؼ، ويأتى االتحاد األوروبى بنسبة 
وفقًا لحساب االنبعاثات  %  2,2حصتيا من االنبعاثات الحالية( واليند فقط% )أقل بکثير من 

العالمى بتطوير المسار االقتصادى األکثر کفاءة مما يبين أن  . بينما اىتم سکان الشمال[xxxii] التاريخية
فأکثر ما يقمؽ عمماء ىو "تفسير  ،عدم المساواة العالمية تؤثر عمى کيفية صياغة األفراد لممواقؼ حول المناخ

تمبية والذى يفترض أن البشر ال يمکنيم البدء فی التفکير حول البيئة إال بعد أن يتم   القيم ما بعد المادية"
. والکثير من أطروحات [xxxiii]تجريبية من المسح العالمى لمقيم احتياجاتيم المادية وىو مدعوم بأدلة 

المناخية مستمدة إلى حد کبير من الرؤى التفسيرية المناىضة لمعولمة، وتسيم فى الوقت نفس فى اػمعدالة 
 وذلک عمى النحو التالى: إعادة تشکيميا.

 عدالة سياسات التکيف       ·
إن التکيؼ الفعال فى الوقت الراىن أمر ممح، ويمکن أن يقمل بشکل کبير من تکمفة األضرار المستقبمية 

لدول النامية ألنيا األقل قدرة . ويتطمب التکيؼ العادل أربعة مبادئ أساسية: ىى تجنب التغير خاصة فى ا
الخطير فى المناخ، والتطمع لحمل المسؤولية، إعطاء األولوية لمفئات األکثر ضعفاً، والمساواة لمجميع. تمزم 

يؼ ودمج اعتبارات تغير المناخ فى ( من اتفاقية األمم المتحدة األطراؼ بالتعاون فى التخطيط لمتک8)المادة
سياساتيم االقتصادية واالجتماعية والبيئية لمحد من اآلثار السمبية عمى الصحة العامة، ومطموب من البمدان 
المتقدمة مساعدة الفئات الضعيفة بشکل خاص البمدان النامية فى التکيؼ والمشارکة بالتمويل والتکنولوجيا. 

متحدة اىتماًما کافًيا بمفيوم الضعؼ وحساسية الفئات الضعيفة تجاه آثار تغير المناخ وال تولى اتفاقية األمم ال
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وقدرتيا عمى التکيؼ رغم أنو أمر أساسى لفکرة العدالة المناخية. وتظل المشارکة والتمثيل من القضايا 
لنامية بنفس مستويات المتنازع عمييا فى مناقشة تغير المناخ حتى فى االتفاقيات الدولية ال تتمتع البمدان ا

 المشارکة الفعالة البمدان المتقدمة.
المفارقة أنو بينما يحدث تغير المناخ عالميًا يکون التکيؼ محمًيا والمطموب ىو مساحة سياسية تسمح 

. وىناک حاجة إلى الترابط [xxxiv] باالبتکارات عمى المستوى المحمى لمحفاظ عمى مبادئ اإلنصاؼ والعدالة
بين سياسات تغير المناخ والسياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية األوسع نطاقا مثل تعميم الفتيات 

ا التکامل إحدى السمات المميزة لمعدالة المناخية. إن تحميل الحکومات المحمية وتمکين المرأة والشباب وىذ
بينيا فى قدرتيا  مسئولية العدالة والتکيؼ المستدام دون تعزيز قدراتيا المالية والتقنية يعزز فقط االختبلفات 

والمجموعات  عمى التکيؼ ومن الضرورى الحصول عمى الموارد، إلى جانب المشارکة اليادفة لمميمشين
الضعيفة فی القرارات التی تؤثر بشکل مباشر عمى سبل عيشيم وذلک لضمان عدم تفاقم عدم المساواة 

 والظمم.
تغير المناخ، وحتى   تتمثل المشکمة فى أن العديد من البمدان النامية لم تحدد بعد أولوياتيا فى التکيؼ مع

ميع دون مراعاة لبلختبلفات بين الجماعات أو تمک التى حددت األولويات فإنيا تطبؽ نيج واحد لمج
من زنجبار، وتنزانيا ، حيث کانت التدخبلت من أعمى إلى   المناطؽ المتضررة. ويمکن االستشياد بمثال

أسفل لم تقم بزيادة المشارکة أو العدالة ، وال االستخدام المستدام لمموارد وقامت الحکومة بتوزيع المعدات 
مدرة لمدخل مما خمؽ الصراع والظمم داخل القرى وفيما بينيا بسبب عدم کفاية الموارد والمشاريع البديمة ال

والتى لم تستيدؼ المحتاجين فعميًا. مما يدل عمى أن المشارکة الفعالة من قبل جميع الجيات المحمية أمر ال 
 .[xxxv]بد منو لخمؽ مقايضات عادلة

جدير بالذکر أن بعض الدول المتقدمة أيضًا قد تخفؽ فى التکيؼ مثل األميرکيين األفارقة فى الواليات 
يواجو الظمم المناخى فقد ارتفع مستوى سطح البحر عمى الشاطئ الشرقى لخميج  کثير منيم و   المتحدة

وتکرر حدوث الفيضان مرة أخرى فى السنوات األخيرة، وتعرضت  9119تشيسابيک فى والية ماريبلند عام 
انت تعانى العديد من المجتمعات الساحمية الشرقية األخرى لخطر الغمر والترحيل بسبب فقدان األرض، وک

من العنصرية التاريخية. لقد واجو السکان صعوبات لعدة أسباب: ضعؼ التخطيط عمى المستوى 
ونقص الشفافية والمعمومات وکثير من السکان لم يتم إخبارىم بقدوم العاصفة وخطط اإلخبلء،   المحمى،

المنظمات غير الحکومية، والنقص النسبى فى تمثيل المجتمعات األمريکية اإلفريقية فی کل من الحکومة و 
ومحدودية رأس المال االجتماعى الذى يتکون من السمات االجتماعية مثل الثقة والشبکات والقيادة 
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. يعتبر التمکين عنصرًا رئيسيا لخمؽ المساواة [xxxvi]ويمعب دوًرا ميًما فى التعافى بعد الکوارث  والمشارکة
عمى  فى صنع القرار ومع ذلک يجب أن يقترن بمفاىيم العدالة اإلجرائية ومعالجة عدم المساواة فی التوزيع 

 جميع المستويات.
 تجارة الکربون       ·

عاثات إحدى الوسائل الميمة التى لجأت إلييا العديد من الدول لتمبية االلتزامات المحددة ُتعد تجارة االنب
ببروتوکول کيوتو لتقميص االنبعاثات الضارة، فی محاولة لتخفيؼ وخفض خطر التغير المناخى فى ظل مبدأ 

. وتنقسم ىذه التجارة إلى عدة أنواع، أوسعيا عمى اإلطبلؽ ىو تجارة [xxxvii] "المموث يدفع والمستفيد يدفع"
تزيد من االنبعاثات الکربونية التى تستيدؼ ثانى أکسيد الکربون. ويمکن لکل دولة أو مؤسسة ليا أنشطة 

التموث أن تشترى حؽ إنتاج انبعاثات ضارة من الکربون أکثر من الحدود المسموح بيا من الدول والمؤسسات 
التى تنتج انبعاثات أقل من تمک الحدود. مما يشجيع جميع المتعاممين عمى تغيير أنماط إنتاجيم، وتطوير 

"بورصة" لمکربون تحافظ عمى الحدود تکنولوجيات جديدة لتقميص االنبعاثات وقد نتج عن ذلک إنشاء 
القصوى لمتموث عمى مستوى العالم وتم العمل بالفعل بسياسات تجارة االنبعاثات فى عدة دول، منيا: دول 

 .[xxxviii]االتحاد األوروبى، والواليات المتحدة األمريکية، والصين
تقوم تجارة الکربون عمى طرفين أساسيين األول: البائع والذى يکون من الدول أو المصانع والشرکات ذات 

وىو صاحب االنبعاثات االنبعاث الکربونى المنخفض أو قد يکون من الدول النامية، والثانى: المشترى 
دوالر  02المتزايدة ، أما السمعة وىى الکربون يخضع سعرىا لمعرض والطمب فقد يکون سعر الطن الواحد 

 .[xxxix]دوالر فى اليوم التالى فيو غير ثابت 22وقد يرتفع إلى 
وما يمکن اإلشارة إليو أن الدول قد اختمفت حول آلية االتجار فى وحدات خفض االنبعاثات، فالدول المتقدمة 

اثات وال کالواليات المتحدة األمريکية واستراليا وکندا تشجع اعتماد آلية االتجار فى وحدات خفض االنبع
تستثنى أى طرؼ من المشارکة. أما موقؼ االتحاد األوروبى فيرفض مشارکة الدول النامية فى ىذه اآللية 
ألن نسبة انبعاثاتيا قميمة بالمقارنة مع الدول المتقدمة وما تزال فى إطار التنمية، أما موقؼ الدول النامية فقد 

ية وحسب الظروؼ االقتصادية واالجتماعية لکل اشترطت أن تکون مشارکتيا فى ىذه اآللية بصفة طوع
 .[xl]طرؼ

بونى إذا ماتم إتباع سياسات متناسقة فی تسعير تعتبر تجارة الکربون طريقة ناجحة لمحد من االنبعاث الکر 
. فى [xli]الکربون وفرض الضرائب، وزيادة الجيود الدولية فى مجال المشاريع النظيفة وتسييل تطبيقيا

المقابل، ثمة تخوؼ من تحول تجارة الکربون إلى مصدر لمربح بداًل من أداة لتحسين المناخ بعد وقوعيا فى 
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قبضة الشرکات الکبرى وىى موضع شک فى مسار العبلقة بين مصالحيا االقتصادية وحماية 
عبلوة عمى الصعوبة البالغة فى تقدير قيمة الکربون، وأنيا تخمؽ ممکية حؽ التمويث وتعد من  [xlii]البيئة

مفروؽ الکبيرة فى الثروة بين الشمال والجنوب، الناحية العممية خصخصة لميواء وىى مشکمة أخبلقية نظرًا ل
وأن الرابح الحقيقى ىو الوسطاء والمضاربون والممولون الذين ربحوا مبليين الدوالرات من بيع اعتمادات 

 .[xliii]حفض االنبعاثات
 قيام الدولة بفرض قيود عمى حجم االنبعاثات لممواطنين       ·

لدييا أىمية کبيرة فى تشکيل التوقعات حول المستويات المستقبمية لبلنبعاثات المسموح بيا وطرؽ   إن الدولة
يير سموک المواطنين وأن يخططوا حياتيم عمى ىذا األساس، الحياة النموذجية من خبلل وضع حوافز لتغ

يمکن لمدولة إنشاء أنظمة نقل عام مستدام وعمييا أن تحدد الحد األعمى لبلنبعاثات الشخصية المسموح بيا 
دارة نمط حياتيم بطريقة تأخذ المناخ فى االعتبار. فى  وبالتالى يؤثر ذلک بشکل أکبر عمى توقعات األفراد وا 

حالو تستخدم الدولة سمطتيا الشرعية لفرض قيود عمى االنبعاثات الشخصية مثل تخصيص حصص ىذه ال
تمبية   الکربون لؤلفراد بحيث يحصل کل فرد عمى مخصصات کافية من االنبعاثات لتحقيؽ مستوى ما من

کراه المواطنين عمى ىذا النمط ال يمس العدالة  ،[xliv]االحتياجات األساسية ومن يريد أکثر يمکنو الشراء وا 
ألن حکم الشخص عمى السمطة يکون بناء عمى تقييم شامل کما أنو يختمؼ من مواطن آلخر ومن قضية 
ألخرى. وىنا يطرح المنظرون تساؤل ما الذى يجعمنا نفکر أن سموک معين غير عادل؟ بعبارة أخرى لماذ 
رأى البعض أن القيود عمى االنبعاثات غير عادلة؟ اإلجابة أواًل أن حکم األشخاص عمى العدالة ىو توقع 

ون ىذا اإلجراء وما يحممو من يتفؽ أو يختمؼ وفؽ خمفياتيم عن البنية العادلة، وثانيًا ىو محتوى أو مضم
قيم. وال يوجد تعريؼ واضح وحاسم لما تتطمبو العدالة فيما يتعمؽ بتغير المناخ بشکل عام واالنبعاثات 

 .[xlv] الشخصية عمى وجو الخصوص
، يرفض عمماء آخرون مثل جون بروم ىذه المعاممة المتناظرة لتقاسم األعباء المتعمقة بالمناخ فى المقابل

عمى مستوى األفراد. فيو يميز بين األخبلؽ العامة التی يجب أن توجو السياسة الحکومية واألخبلؽ الخاصة 
وجو األعمال الفردية، ومن ثم يجب تطبيؽ مبادئ عدالة مختمفة فى کل حالة بداًل من تطبيؽ التى يجب أن ت

تحميبلت مماثمة ألن األفراد لدييم "واجب العدالة بعدم اإلضرار بالمناخ، وليس ىدؼ تحسين العالم". ومن 
 .[xlvi]األفضل أن يقوم األفراد بجيود التخفيؼ طوعيًا بداًل من العمل الممزم أو الجماعى

 مسؤولية فردية وليست مسؤولية وطنية       ·
يتميز الخطاب السائد حول العدالة المناخية بأنو يرکز عمى الدولة وثمة مقاربة أخرى أن تکون مسؤوليات 
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التخفيؼ داخل الدول بداًل من بينيما سواء الشرکات، أواألفراد، ومن ثم صياغة القضية باعتبارىا مسؤولية 
العالمية لمتکيؼ مع تغير المناخ ( بأن التکاليؼ Harrisفردية وليست مسؤولية وطنية. ويجادل ىاريس )

يجب أال يتم تقاسميا بين الدول ولکن يجب إعادة توزيعيا بين األغنياء فى العالم القادرين عمى المساىمة، 
انبعاثات اليند أقل من طنين  والفقراء األکثر تضرًرا وأقل قدرة عمى المساىمة. عمى سبيل المثال فمتوسط

الببلد ينبعثون أقل من ذلک بکثير، فی حين أن عدًدا کبيًرا من العائبلت الثرية  لمفرد ، بينما أفقر الناس فى
. وفًقا ليذا [xlvii]والطبقة المتوسطة لدييا أنماط استيبلک وانبعاثات مماثمة لتمک فى البمدان المتقدمة

المنطؽ، تمعب الدولة دوًرا ميًما باعتبارىا "وسيًطا" حيث تتدفؽ األموال بشکل أساسی من القادرين إلى 
الضعفاء عبر الحدود. وال يزال من الصعب تصور ما ىو شکل العدالة المناخية التى قد تنطبؽ عمى 
الفاعمين من غير الدول بدون الرجوع إلى الدول التى يقيمون فييا والتى تقع فييا مسؤولياتيم وربما يعد ذلک 
غير مرجح أو عمى أقل تقدير غير عممى فى المفاوضات ألن الدول سترفض تدفؽ أموال مواطنييا 

 .[xlviii]لمخارج
  

 دور القطاع الخاص       ·
من أبرز المناقشات التى تثير الخبلؼ موضوع الشراکة بين القطاعين العام والخاص وترى األوساط الميبرالية 

فى تمويل برامج ومشاريع المناخ، بينما تعتقد األوساط المعارضة  أن القطاع الخاص يؤدى دورًا حيوياً 
لميبرالية أن تمک الشراکة تغمب مصالح القطاع الخاص عمى حساب متطمبات المجتمع فى حماية الموارد ؛ 

فحسب بل ىى موارد مجتمعية ال تخضع آلليات العرض  فالموارد الطبيعية ليست موارد اقتصادية 
. وثمة انتقاد لمنظام الرأسمالى وآليات السوؽ ألنيا ال تضع األضرار البيئية فى االعتبار وينظر [xlix]والطمب

 .[l]خارجية أى خارجة عن حسابات السوؽإلييا أنيا آثار 
فى ىذا اإلطار، يظير مفيوم "العيش الجيد" الذى يعکس المخاوؼ المناخية وييدؼ لفتح الطريؽ نحو 
نموذج جديد ومقاربة جديدة لمطبيعة، ويأتى فى مقابل مفيوم "العيش األفضل" بمعنى التراکم المادى الذى 

وقد عانينا من أزمة الحداثة يمثل منطؽ النظام الرأسمالی ألنو مفيوم يعکس تبلقى األزمات التی نمر بيا، 
الغربية التى أدت إلى فقدان التوازن بين البشر والطبيعة. وفقًا ليا المنطؽ حتى يعيش عدد قميل من الناس 
عمى نحو أفضل فإن الغالبية العظمى من سکان العالم محکوم عمييم بالعيش بشکل سیء من أجل تمبية 

صة أکثر، وبالتالى فان "العيش الجيد" يدعو إلى إنياء التراکم من احتياجاتيم من المواد الخام والعمالة الرخي
أجل التراکم والزيادة فی الثروة المادية واالستيبلک البلمتناىى لمسمع والخدمات ويجب عمينا اجراء تغييرات 
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ن عميقة والبحث عن توازن جديد والخروج من أيديولوجية الفردانية التى ال يستفيد منيا سوى عدد قميل م
الناس، فبل ينبغى أن يکون محرک المجتمع ىو منطؽ السوؽ وتسميع العالم ولکن تحسين نوعية الحياة 

والدفاع عن التنوع الجماعى والثقافى، والحفاظ عمى ” الکافية“والتضامن والمساواة وتمبية احتياجات الناس 
يعة تختمؼ عن العقبلنية األم. لذلک نحن بصدد بناء فکر منيجى يعتمد مقاربة جديدة لمطب -األرض

 .[li]الحديثة التى اتبعيا الغرب
  

 عدالة المدخالت       ·
أو المدخبلت وليس فى المخرجات المعنية بتقييم النتائج أو اآلثار  ة المناخ تتحقؽ العدالة فى وضع سياس

العممية، وتنادى تمک المقاربة بمشارکة أکثر وضوحًا من جانب أطراؼ البمدان النامية مما يعزز االتفاؽ عمى 
زيز التفاىم نتائج أکثر عداًل، من خبلل زيادة الثقة بين األطراؼ البلزمة لبلضطبلع بجيود التخفيؼ وتع

 التخاذ إجراءات تعاونية متبادلة المنفعة فى صياغة رؤية محددة لمعدالة.
وحاليًا  لقد حظت األبعاد اإلجرائية لمعدالة أو مدخبلت السياسة باىتمام أقل نسبًيا من جانب العمماء،

رئاستو العمماء من من کل فريؽ عامل أن يشترک فى  IPCC) ) المجنة الدولية لمتغيرات المناخية تتطمب
وتمثمبرامج  من خبلل تعزيز الفيم المتبادل. البمدان المتقدمة والنامية وذلک لتحقيؽ عدالة فى المدخبلت

تعويض الکربون أيضًا مثل إعادة زرع الغابات أحد أشکال تحقيؽ عدالة المدخبلت شريطة أال تکون عمى 
حاب مشاريع الکربون من تحويل مزارع األشجار ونقميم من أراضييم ليتمکن أص حساب السکان األصميين 

 .[lii]إلى أرصدة کربون
 حقوق األجيال       ·

الکثير من النشء والشباب حول العالم لممشارکة فى  برغ وغيرىا من نشطاء المناخ لقد أليمت غريتا ثون
وحظيت باىتمام واسع النطاؽ من  -0291حتى عام –دولة  922اإلضرابات المدرسية فى أکثر من 

الجميور ووسائل اإلعبلم وتمقوا التشجيع من األکاديميين والمعممين وبعض السياسيين وأعاد ذلک تنشيط 
. تتأسس شرعية نظرية اإلنصاؼ بين [liii] األجيال بشأن رؤيتيم لمعدالة فى مکافحة تغير المناخ خطاب
( عمى قواعد القانون الدولى، وديباجة اإلعبلن Edith Brown Weissإديث براون ويس )بحسب   األجيال

العالمى لحقوؽ اإلنسان حيث تم االعتراؼ بػػتوريث أو انتقال الکرامة والُمساواة والحؽ فى األسرة اإلنسانية 
رکز ىذا المنظور عمى ثبلثة الواحدة کقاعدة أساسية ىدفيا إرساء الحرية والعػدالة والسمػم فى العالم أجمع. وي

أواًل: تشجيع اإلنصاؼ ما بين األجيال، فبل نسمح لمجيل الحالى باستغبلل الموارد وحرمان األجيال   اعتبارات
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المقبمة منيا، وال يتم فرض قيودًا غير معقولة عمى الجيل الحالى لمواجية الحاجات المستقبمية غير المحددة؛ 
األجيال التنبؤ بتفضميات األجيال المقبمة بل من واجبنا أن نمنح مرونة  وثانيًا، يجب أال نطمب من أحد

لؤلجيال المقبمة لتحقيؽ غاياتيا انسجامًا مع قيميا، وثالثًا االعتراؼ باختبلؼ التقاليد الثقافية، وأىمية البحث 
 .[liv]المبادئ التى تجتذُب الجميع عن 

ترکز المقاربة الجيمية عمى ما نحن مدينون بو تجاه األجيال القادمة والحالية األصغر سنًا، ويمنع نقص 
ل المثال يقوم المتطوعون بتمويل مشارکتيم ذاتًيا التمويل الشباب من االستفادة من الفرص المتاحة عمى سبي

، عمى الرغم من أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ىی عممية حکومية دولية فقد شارک 
 -بيا مجموعات من الشباب وأظير تحميل الوثائؽ المنتجة من الشباب المشارکين فى مؤتمرات األطراؼ 

خوفيم من أن يؤثر تغير المناخ عمى  0292وحتى  0292فى الفترة من  -قيةالتى انبثقت عن االتفا
مستقبميم، وأنيم األکثر عرضة لتمک اآلثار عمى مدى حياتيم، وعمى ىذا األساس طالبوا بالعدالة التوزيعية، 

قد  واالىتمام بحقوؽ الفئات الضعيفة بما فی ذلک الشعوب األصمية والنساء، وأجيال المستقبل، ثمة نجاح
اتفاؽ باريس لکن انتقدوا محدودية تأثيرىم مقارنة  تحقؽ وىو إدراج المساواة بين األجيال فى ديباجة 

بأصحاب المصالح والحکومات القوية التى تسعى إلى وضع تغير المناخ کمشروع مستقبمى بداًل من سوء 
 .[lv]يا عن ذلکالتوزيع التاريخى الذى يکرسو التمييز والرأسمالية لتجنب مناقشة مسئوليت

  
 المنظور النسوى       ·

الخاص وتمکين النساء الواقعات يسعى إللقاء الضوء عمى الظروؼ االجتماعية وعبلقات القوة فى السياؽ 
تحت السمطة األبوية وىو مايعرؼ بااليکولوجيا السياسية النسوية، فمشروع التنوير لم يمتد عمى قدم المساواة 

ويمکن أن تتقاطع  فقد حدث استبعاد حسب الطبقة، والجنس، والعرؽ، والتحکم فى الموارد  -لجميع البشرية 
کثر الضحايا لتغير المناخ خاصة فى الدول النامية بسبب عدم المساواة التى تمک العوامل معًا. والنساء ىن أ

. تعتمد حياة المرأة بشکل مباشر عمى البيئة الطبيعية فى البمدان [lvi] يتحممونيا فى عبلقات القوة االجتماعية
الفقيرة والنامية فيى من يتحمل المسئولية الرئيسية لتزويد المنزل بالماء والحطب لمطيى و التدفئة باإلضافة 

سيما فى  إلى المشارکة فى الزراعة ويتنوع الضرر الذى يصيبين من تغير المناخ والکوارث الطبيعية ال
المناطؽ الريفية وبين المسنات مثل التشرد، وانعدام األمن الغذائى، اعتبلل الصحة أو الوفاة .. إلخ وذلک 
لعدة أسباب منيا: االختبلؼ بين قدرة الرجل والمرأة عمى التأثر بتغير المناخ، عدم اتقان لمسباحة، عدم 

تمالية المعاناة من التيميش عمى أساس النوع، استطاعتيم الخروج بمفردىن من المنزل وترک األطفال، اح
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من جانب آخر، تزداد مسؤوليات المرأة و أعبائيا  انخفاض دخمين وضعؼ الميارات والقدرات.
وجودعوائقتحولدون الحصول عمى المتطمبات األساسية من الغذاء والماء والوقود حيث تؤدى موجات  عند

زالة الغابات وسقوط األمطار المت لتوفير سبل العيش قطع إلى ضرورة أن تبذل المرأة جيد أکبر الجفاؼ وا 
عبلوة عمى تزايد احتماالت تعرضين لمعنؼ والتسرب من التعميم وخبلل الکوارث الطبيعية وأثناء 

 .[lvii]اليجرة
   

 حقوق اإلنسان وحماية الفئات الضعيفة       ·
يجب أن تعتمد العدالة المناخية نيًجا ثابًتا قائًما عمى حقوؽ اإلنسان خاصة الفئات الضعيفة، کالفقراء والنساء 

اآلثار المناخية مثل األمريکيون األفارقة سکان واألشخاص الممونين فى جميع أنحاء العالم التى تتضرر من 
نيو أورليانز فی أعقاب إعصار کاترينا. ىذه الفوارؽ الطبقية والعرقية فى المناخ واآلثار السمبية لمتغيير 
موجودة داخل البمدان وفيما بينيا. فقد خمص عدد کبير من األبحاث إلى أن اآلثار السمبية لتغير المناخ 

محدودية  بسبب عمى الفئات األکثر فقرًا وضعفًا، واألکثر اعتمادًا عمى الموارد الطبيعية ستؤثر بشکل کبير
اآلليات المالية والمؤسسية، وانخفاض مستويات التنمية االقتصادية، وارتفاع مستويات الفقر، إلى جانب 

تمدة عمى األمطار االفتقار إلى شبکات األمان، فى أفريقيا مثبًل يمکن أن تنخفض محاصيل الزراعة المع
 .[lviii]٪ عمى األقل22بنسبة 

لمن يتأثر وکيؼ، فضبًل عن اإلجراءات  يتم حماية تمک الفئات من خبلل أواًل: تحديد حقوؽ اإلنسان بدقة
التى ينبغى اتخاذىا لتوفير اإلنصاؼ ليؤالء األشخاص، ثانيًا: يکون صنع السياسات المتعمقة بقضايا العدالة 
المناخية أکثر استدامة وعدالة فقط إذا کان السکان المتضررون والفئات الضعيفة تتوفر ليم إمکانيةعرض 

يتعين اتخاذىا بطريقة حقيقية وديمقراطية. وىذا يعنى أنو ال يمکن تحقيؽ العدالة آرائيم حول القرارات التى 
المناخية إال إذا کانت حقوؽ اإلنسان مضمونة وفؽ المعايير العالمية لکل من يتأثر بأى شکل من األشکال 

 .[lix] ويتم احتراميا  بتغير المناخ
 حماية الثقافات المحمية       ·

يغفل الترکيز فقط عمى األضرار التى تمحؽ بالممتمکات بسبب تغير المناخ جزء ميم ىو الثقافة؛ فبعض 
خ سيحرم أعضاء بعض الفئات االجتماعية من فرصة االندماج فى الناس يتخوفون من أن تغير المنا

مجتمعاتيا التى نشأت فييا نتيجة التغيرات المناخية وفى العديد من المواقؼ ستضطر ثقافات بأکمميا إلى 
مثل الجماعات التى تعيش فى الجزر  االنتقال لمناطؽ أخرى من أجل البقاء وقد يختفى بعضيا کمياً 
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 .[lx]المعرضة لمغرؽ
يبلحظ غياب الضمانات لحقوؽ ومصالح الشعوب األصمية والمحمية المجتمعات المقيمة بالقرب من الغابات 

أصحاب الشأن من المواطنين والمجتمعات المحمية فى سياسات  تتناوليا اتفاقيات المناخ. إن إدماج ولم 
المناخ يخدم ضرورات العدالة مباشرة عن طريؽ أخذ مصالح ووجيات نظر المتضررين عمى محمل الجد. 

دعم لقرارات الحکومة. وعندما يشعر المواطنون بأن مخاوفيم قد تم تناوليا والسعى لحميا سيکون لدييم ثقة و 
فأحد أىم مرتکزات العدالة المناخية وفؽ ذلک االقتراب ىو حمول تضمن سيادة السکان المحميين األصميين 

  .[lxi]عمى مواردىم وتممکيم الفعمى لمقرار السياسی وتحکميم فی مصيرىم
 االقتراب الجزائى       ·

إلى حد  ييتم بالضرر الذى لحؽ بالنظام البيئى أو تدميره إلى حد أن التمتع بجزء من تمک البيئة سينخفض
تؤدى لتغيرات  سع النطاؽ لؤلنظمة البيئية الطبيعية إلى جانب النمو السکانى والدمار الوا  کبير فتغير المناخ

ال رجعة فييا، ومن ثم ىناک حاجة إلى مجموعة من اآلليات الفورية والفعالة لحماية حقوؽ األجيال القادمة، 
ولکن أيًضا حقوؽ الطبيعة نفسيا ضد اإلبادة الجماعية مما يتطمب توقيع الجزاء والعقوبات وحتى اآلن لم تتم 

طرؼ بمخالفة جريمة الحرب البيئية. والمبدأ أنو ال توجد عقوبة بدون قانون وثمة العديد من  إدانة أى
التفسيرات ليذا المبدأ فى القانون الدولى لمبيئة لکن الصعوبات العممية وعدم وجود محکمة لمبيئة يحول دون 

ضد البيئة ال يزال ىناک فراغ  السمطات القضائية الوطنية تقدمًا فى معالجة جرائم التطبيؽ، وبينما أحرزت 
داخل القانون الدولی ويؤثر عمى قدرة السمطات القضائية المحمية لمواجية المشاکل الخطيرة لتغير 

 .[lxii] المناخ
 استخالصات ختامية

يفرض تغير المناخ تحديات أساسية عمى النظام البيئى من حيث انعدام األمن الغذائى، والتدىور البيئى، 
ىو  0291عام االىتمام بالعدالة المناخية کما کان 0202والتنازع عمى الموارد الطبيعية يجب أن يکون 

أزمة المناخ مکان الصدارة وحصمت حرکة المناخ عمى القوة. وستدرج القضية عمى العام الذى احتمت فيو 
جدول مؤتمرات وأنشطة أعمال السياسة الدولية ليس بوصفيا قضية سياسية مستقمة إنما نتيجة لتغير 

ال يمکن إغفال واقع القوة والمصالح العالمية لکن مازال النضال التخاذ سياسات مناخية أکثر . و [lxiii]المناخ
األعباء ولکن أيضا فى االعتراؼ  ورغم تعدد المقاربات فإن العدالة ال تتحقؽ فقط بتوزيع  عدالة قائمًا،

بمصالح الميمشين والمواطنين المحميين ومشارکتيم فى صياغة السياسات. ويعتبر التوصل لرؤية متفؽ 
عمييا ضرورة لتجنب تزايد أعداد مياجرى والجئ المناخ، فقد أشارت عدة دراسات إلى االرتباط بين تغير 
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 المناخ واليجرة.
ب عمى أى حکومة اتخاذ سياسات من شأنيا ويظل تحقيؽ العدالة المناخية رىنًا بإرادات الدول فمن الصع

ن کان عمى حساب المناخ والبيئة. عمى سبيل المثال تعتبر  تقػػويض تنافسية قطاع ما ميم القتصادىا وا 
الواليات المتحدة أکثر الدول انکارًا لظاىرة تغير المناخ بل ومعارضة ليا، فقد رفضت التوقيع عمى بروتکول 

ين الدول الصناعية وغير الصناعية مستندة فى ذلک إلى النظرية الميبرالية التی کيوتو من منطمؽ أنيا تفرؽ ب
تحمل المسؤولية لجميع الدول فى العالم بغض النظر عن کونيا صناعية أم ال. وقد اعتبر بعض أعضاء 
 مجمس الشيوخ حديثا أن الظاىرة ال تعدو کونيا خدعة کبرى، والدور الذى يمعبو النشاط البشرى فى ىذه
القضية ما زال مجيواًل يفسر ذلک الموقؼ جماعات الضغط فى صناعة وتجارة الوقود األحفورى وقادة 

 .[lxiv]المؤسسات الصناعية الکبرى، والمحافظون، خصوصا فى مؤسسات ومراکز الفکر اليمينى
والذى يترتب عميو ارتفاع درجات   لقد أثار انسحاب الواليات المتحدة من اتفاقية باريس لمکافحة تغير المناخ

تساؤالت  درجة بحمول نياية القرن وفقًا لتقديرات منظمة األرصاد العالمية 2.3الحرارة العالمية بواقع 
خاصة أن الواليات المتحدة تعد من أىم المساىمين فى الحد من   إمکانية تحقيؽ العدالة المناخية  بشأن

تمک األزمة. يرى الرئيس ترامب أن اتفاقية باريس مخادعة خانقة لبلقتصاد األمريکى وغير عادلة تمامًا. 
انب آخر يبدو أن شعار "أميرکا التصدى لمتغير المناخى من ج  وىو تنصل واضح من المساىمة فى

 يقوض االلتزام بأى معاىدة أو اتفاؽ. أواًل" 
. أما الصين فتعتمد بشکل [lxv]فى المقابل، تعيدت الصين وأوروبا بتوحيد جيودىما إلنقاذ کوکب األرض

عام فی مفاوضات المناخ الدولية موقًفا إحصائًيا بشأن تغير المناخ ، ال سيما التأکيد عمى حقيا السيادى فی 
النظر ىذه التنمية االقتصادية وأن االنبعاثات التاريخية لمدولة الصينية کانت منخفضة وتم التأکيد عمى وجية 

الممثل الخاص لمصين لمفاوضات تغير المناخ وصرح: "ال يمکن   من قبل يو تشينغتاى 0292فى عام 
وخبلل المفاوضات يجب أن تضع مصالحيا الوطنية  لمصين أن تمتزم بأکثر مما تتطمبو مسؤوليتيا التاريخية 

المبدئى الذى اتخذتو الصين لکن ىناک  أواًل" وبقدر ما تعترؼ نظريات العدالة المناخية بعدالة ىذا الموقؼ
عدم توافؽ بين المسؤولية التاريخية واالنبعاثات الحالية فبل يمکن لمعالم معالجة تغير المناخ بشکل فعال دون 

 المزيد من اإلجراءات من الصين مما يبين مدى الصعوبة.
مصالح الدول النامية التى تعد فى کل األحوال، لن تکون الدول الصناعية الکبرى الراعى األنسب لتحقيؽ 

سوقًا رائجًا لمنتجات الدول الصناعية ومخزنًا إستراتيجيًا لممواد األولية التى تعتمد عمييا الصناعات فى الدول 
. من جانب آخر، ترى الدول المنتجة [lxvi]المتقدمة لذا تبذل الدول الکبرى جيودًا کبيرة إلبقاء الوضع الراىن
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لمنفط فى العالم أن االنتقال إلى الطاقات المتجددة واالقتصاد العالمی "األخضر" غير عادل لمواطنييا الذين 
عائدات النفط وبالتالى طالبوا بتعويضيم عن خسائرىم وىذا أيًضا جزء من  يعتمدون فى معيشتيم عمى

 خطاب العدالة المناخية، ومن الواضح أن العدالة المناخية ىی مفيوم متنازع عميو بطبيعتو.
 التوصيات

 النظر إلى ما ىو أبعد من الدولة وتجاه منظور عالمی لمعدالة المناخية.       -
 اللتزامات القانونية لمکافحة تغير المناخ.الحث عمى الوفاء با -
 االعتراؼ بتغير المناخ کجريمة ضد السبلم . - 
تعزيز نيج قائم عمى حقوؽ اإلنسان فى قضية العدالة المناخية وحماية أولئک الذين شردوا من آثار  -

 تغير المناخ.
 .[lxvii]المصمحةتعزيز التعددية فى إدارة المناخ من حيث المستويات وتضمين أصحاب  - 

متقدمة لنقل عقد الشراکة المناخية: وذلک من خبلل تنسيؽ وربط الجيود بين الدول النامية والدول ال       -
الخبرات واالستفادة من الکفاءات فی مجال إدارة المخاطر المناخية وابتکار األدوات البلزمة لدمج 
فادة الدول اإلفريقية بالتکنولوجيا النظيفة وانجاز وتوسعة  استراتيجيات فاعمة لمتکيؼ مع التغيرات المناخية وا 

 .[lxviii]مشاريع الطاقات المتجددة والنظيفة ونقميا
تقوم الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية فى التحول نحو االقتصاد األخضر والزراعة الذکية مناخيًا        -

 ودعم المزارعين وتمکينيم من استخدام الممارسات المستدامة إلدارة األراض.
 التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية، المائية، طاقة الرياح.       -

 تأسيس أنظمة اإلنذار المبکر ورصد المناخ.
لمتنمية، وشيدت جميع القارات خبلل الخمسة تشکل التغيرات المناخية التى يواجييا العالم اليوم تحدًيا ىائبًل 

العقود الماضية تقمبات مناخية کبرى کانت وال تزال موضوعًا لمعديد من الدراسات حول حدتيا واستمرارىا. لقد 
صاحب ظاىرة االحتباس الحرارى انعکاسات طالت مختمؼ المجاالت واألبعاد اإلنسانية فى ظل االستيبلک 

وزيادة حجم الغازات السامة المنبعثة من المصانع والنفايات مما يعمل عمى إضعاؼ  المفرط لمموارد الطبيعية
التنمية. وأصبحت األرض تخضع ليس فقط لمتغيرات المناخية الطبيعية ولکن أيضا لمتغييرات الناتجة عن 

عاصير، األنشطة البشرية بما يزعزع استقرار األنظمة البيئية ويتسبب فى عدة کوارث طبيعية مدمرة کاأل
وذوبان الجميد، واختبلل معدل اليطول المطرى، والفيضانات، واالنييارات األرضية والجفاؼ الحاد 

 .[i]....إلخ
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لعبت الثورة الصناعية القائمة عمى الوقود األحفورى فى القرنين الماضيين دوًرا خطيًرا فى إحداث حالة  لقد
من التموث لم يسبؽ أن تعرض کوکب األرض إلييا. قامت ىذه الثورة عمى عصب ميم وىو البترول والفحم 

عات الصناعية والتجارية وعمل القطا  والغاز وذلک کمصدر طاقة أساس لمحرکة أو اإلضاءة أو التدفئة
والزراعية والنقل والخدماتية األخرى. وقد نتج عن تمک األنواع غازات تعمل عمى حبس الحرارة وتمنع عودتيا 
إلى الفضاء الخارجى کما يوجييا النظام الطبيعى مثل ثانى أوکسيد الکربون وىذا من أىم أسباب تغير 

مقارنة بفترة ما   . وعممت تمک الغازات عمى رفع حرارة الکوکب درجة مئوية واحدة[ii]المناخ المعروفة حالياً 
 .[iii]ظم البشرية والطبيعيةقبل الثورة الصناعية، مما تسبب فى تغيرات عميقة فى الن

لقدر عن إن تغير المناخ فى حد ذاتو قضية غير عادلة لثبلثة أسباب أوال : ليس کل شخص مسئول بنفس ا
تغير المناخ، والبمدان ذات الناتج المحمى اإلجمالى األکبر واألفراد ذوى المستوى األعمى ىم األکثر مساىة 
فى انبعاثات غازات الدفيئة، وثانيًا: ليس کل البشر عرضة لمخطر عمى قدم المساواة أولئک الذين کانوا أقل 

بية، ثالثًا: ليس کل شخص عمى قدم المساواة لتمکينو مسئولية ىم من يتحممون العبء األکبر من اآلثار السم
 .[iv]من المشارکة فى عممية صنع القرار التى ستؤثر عمى کيفية توزيع الموارد المحدودة لمتکيؼ

  
 المشکمة البحثية:

إن تغير المناخ فى األساس قضية تنمية فيو ييدد بتفاقم معدالت الفقر ويضر بالنمو االقتصادى وتؤثر  
التغيرات المناخية سمبًا عمى مختمؼ الدول وليس عداًل أن يتحمل األعضاء جميعيم األعباء وبالحدة نفسيا. 

عية السبؽ التاريخى فى التصنيع وبالتالى اإلضرار بالغبلؼ الجوى وتتحمل معظم لقد کان لمدول الصنا
المسؤولية عن توليد االنبعاثات، فی حين تعتبر الدول النامية األکثر عرضة لتبعات ارتفاع درجة حرارة 

ومن ثم  األرض واألقل قدرة عمى الوصول إلى الموارد والتکنولوجيا لمتکيؼ مع عواقب التغيرات المناخية،
ينبغى أن تتحمل الدول المتقدمة عبء أکبر من الفقيرة فى التصدى لتغير المناخ وىو ما يعرؼ بمبدأ 
المسؤولية المشترکة لکن المتباينة. وال يوجد اتفاؽ دولى حتى اآلن عمى کيفية ترجمة ىذا المبدأ لتوزيع 

ح العدالة المناخية بعض المقاربات المنافع واألعباء المرتبطة بتغير المناخ بشکل عادل ومنصؼ، وتطر 
سواء عن طريؽ خفض االنبعاث )التخفيؼ( أو عن طريؽ   والرؤى بشأن کيفية االستجابة لتغير المناخ

 تتحقؽ العدالة المناخية.  بطريقة منصفة مما يتطمب معرفة کيؼ  التکيؼ معو
  

 :التساؤالت
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تتحقؽ فقط بين الدول وبعضيا أم تنسحب إلى  ما المقصود بالعدالة المناخية وما أسسيا النظرية؟ وىل
األشخاص، والنوع واألجيال؟، کيؼ تقبل البمدان المتقدمة االلتزام األخبلقى لتحقيؽ العدالة المناخية؟ ىل 

 فى المخرجات؟  تتحقؽ فى وضع سياسة المناخ أم  العدالة
 المنيجية

ات التى تتناول الموضوع مع مراعاة تنوع المصادر تعتمد الورقة عمى التحميل الثانوى لؤلدبيات وتحميل الدراس
 لمعالجة المحاور التالية :

 أواًل: االتفاقيات الدولية بشأن المناخ.
 ثانيًا: مبادئ ومقاربات العدالة المناخية

 تداعيات تغير المناخ وطرح مفيوم العدالة المناخية     - أ
 مقاربات نحو العدالة المناخية- ب

  
 االتفاقيات الدولية بشأن المناخأواًل: 

أول محاولة کبرى لمتصدى لمشواغل  9110لعام Rio Earth summit  کانت قمة األرض أومؤتمر ريو
البيئية العالمية، ومحاولة تصميم سياسات وتخصيص أموال لمعالجة ىذه المخاوؼ باعتبارىا تيديدًا عالمًيا 

روؼ بشأن البيئة والتنمية، ووضع جدول أعمال القرن دولة وصدر عنو إعبلن ريو المع 922وضم ممثمى 
، واتفاقية األمم 9110الحادى والعشرين. وقد نتج عنو أيضًا اعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمتنوع البيولوجى 

المتحدة لمکافحة التصحر، واالتفاقية اإلطارية الخاصة بالتغيرات المناخية، واالتفاقية الخاصة بصيد 
دورة استثنائية  9112من جيتيا عقدت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة سنة . و عالى البحاراألسماک فى أ

" الستعراض تنفيذ جدول أعمال القرن الحادى والعشرين وتقديم توصيات لمواصمة 2عرفت بػ" قمة األرض +
روتوکول البارز العمل بو کما أوضحت من خبلليا أن البيئة فى تدىور مستمر، وتم فى نفس العام اعتماد الب

 .[v]المعروؼ ببروتکول کيوتو لمتغيرات المناخية
نيويورک قمة األلفية والتى تمخضت عنيا األىداؼ ىات فومع بداية األلفية الثالثة عقد قادة الدول والحکوم   

اإلنمائية لؤللفية حيث يرمى ىدفيا السابع إلى کفالة االستدامة البيئية، ثم عقدت قمة جوىانسبورغ لمتنمية 
وأصدرت قرارات ىامة أسست لمعديد من المبادئ البيئية ومن أىميا  0220المستدامة بجنوب إفريقيا سنة 

تقرير بالى الذى تناول أثر   0222ية کجزء رئيسى فی التنمية. وقد أصدرت األمم المتحدة عام الوقاية البيئ
التغيرات المناخية عمى األمن فى أرجاء العالم؛ وأشار إلى أن عدم التحکم فى مشکمة التغيرات المناخية 
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 .[vi]ن البيئيينسيؤدى إلى غرؽ بعض المناطؽ فى العنؼ والصراعات والحروب وظيور وانتشار البلجئي
دون  0221لقد حالت االنقسامات الدولية واختبلؼ المواقؼ عمى ىامش انعقاد مؤتمر کوبنياجن فى   

إلى نتائج ممموسة وممزمة فيما يخص تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحديث بروتوکول کيوتو  التوصل
الذى حدد حصص التموث لکل دولة. وتواصمت مؤتمرات األمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ التى عممت 

راؼ المعنية فى قمة عمى وضع إجراءات وآليات لتنفيذ بروتوکول کيوتو وتحديثو. وفى ىذا السياؽ التقت األط
، 0290، ثم فى قمة الدوحة 0299، ثم فى ديربان بجنوب إفريقيا سنة 0292کانکون بالمکسيک عام 

، وعمقت اآلمال 0292، ثم قمة باريس 0298، ثم قمة ليما بالبيرو سنة 0293وتمتيا قمة وارسو ببولندا فى 
صريحات إلى األفعال فيما يخص مسألة عمى األطراؼ المجتمعة من أجل ضرورة االنتقال من مستوى الت

 .[vii]التغير المناخى الذى يتطمب إطارًا قانونيًا قويًا يتضمن قواعد والتزامات واضحة
 0291سبتمبر  03بناء عمى ذلک، عقد األمين العام لؤلمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قمة المناخ فى 

لتوحيد قادة العالم من الحکومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل دعم العممية المتعددة األطراؼ 
الرئيسة التى من الممکن أن تحقؽ وزيادة وتسريع العمل والطموح المناخى. ورکزت القمة عمى القطاعات 

الفرؽ األکبر کالصناعات الثقيمة والحمول القائمة عمى الطبيعة والمدن الخضراء والطاقة والمرونة وتمويل 
 0202العمل المناخى. وقدم قادة العالم تقارير عما يقومون بو وما الذى يعتزمون فعمو عندما يجتمعون عام 

ومن المتوقع أن   .[viii]لمناخ حيث من الممکن تجديد االلتزامات وزيادتيافى مؤتمر األمم المتحدة بشأن ا
فى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية   رون لمؤتمر األطراؼيستمر ذلک الجيد وتعقد الدورة السادسة والعش

 .[ix]، فى المممکة المتحدة 0202نوفمبر  91-1بشأن تغير المناخ فى الفترة من 
 ٢220اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ -٢

إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، بيدؼ تثبيت 9110دولة فى عام 923انضمت 
ترکيزات الغازات الدفيئة فى الغبلؼ الجوى عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب اإلنسان فى 

لمناخى، ودراسة ما يمکن فعمو لمحد من معدل الزيادات فی درجة الحرارة العالمية وتغير المناخ النظام ا
والتعامل مع آثار ذلک، وضعت ىذه الوثيقة لمقوى الصناعية وتمک فى طريؽ النمو مبدأ المسؤولية 

، وأصبح عدد الدول 9118. ودخمت حيز التنفيذ فى مارس [x]المشترکة والمتباينة عمى أساس االنصاؼ
 دولة باإلضافة الى االتحاد االوربی(. 912دولة )  912االعضاء حاليًا 

شروط الخفض من انبعاثات غازات الدفيئة فی االتفاقية لم تکن ، أدرکت البمدان أن 9112وبحمول عام  
کافية، فأطمقت البمدان مفاوضات لتعزيز االستجابة لتغير المناخ، واعتمدت بعد ذلک بعامين بروتوکول 
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لی کيوتو الذى يمزم البمدان المتقدمة قانوًنا بأىداؼ الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وبدأت فترة االلتزام األو 
وتنتيى  0293يناير  9، أما الفترة الثانية فقد بدأت فى 0290وانتيت فى عام  0222لمبروتوکول فى عام 

طرؼ فی بروتوکول کيوتو. وتدعم األمانة العامة  910طرؼ فى االتفاقية و 912. وىناک 0202عام 
ی المفاوضات الدولية لتغير التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ کافة المؤسسات المشترکة ف

(، وجيات الدعم التی تقدم CMP(، بصفتو اجتماع األطراؼ )COPالمناخ، وتحديًدا مؤتمر األطراؼ )
 المشورة إلى مؤتمر األطراؼ/اجتماع األطراؼ.

  
  

 بروتوکول کيوتو-0
النفاذ عام ، ودخل حيز 9112دولو فى عام  912يمثل بروتوکول کيوتو الذى تم التوقيع عميو من قبل 

دولة الخطوة التنفيذية األولى التفاقيو األمم المتحده اإلطاريو بشأن تغير  922بعد التصديؽ عميو من  0222
المناخ، وقد رفض الکونجرس األميرکی التصديؽ عمى بروتوکول کيوتو ألنو استثنى الصين ودول نامية 

. يمزم البروتوکول الدول الموقعة عميو بقائمة محدده من االلتزامات األولى [xi]أخرى من تخفيض االنبعاثات
انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب تختمؼ ال يتم التفرقة فييا بين الدول المتقدمة والدول النامية مثل : تخفيض 

وتستمر حتى  0222من دولة ألخرى عمى أن يجرى ىذا التخفيض خبلل فتره زمنيو محدده تبدأ فی عام 
، 9112% أقل من مستوى عام2. وبمغت نسبو التخفيض المقررة فى حالو االتحاد االوروبى  0290عام 

وتشمل غازات   % عمى التوالى2%، 2تحدة و اليابان وفى حين بمغت ىذه النسبة فى حالو الواليات الم
محدده ىى: ثانى اکسيد الکربون، الميثان، أکسيد النيتروجين، باإلضافو إلى ثبلث مرکبات فمورية. يضاؼ 
إلى ذلک الحفاظ عمى الغابات من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة، والعمل عمى إنتاج وتطوير 

. أما الثانية فيى التزامات تتعيد بيا الدول المتقدمة وحدىا منيا: تمويل وتسييل تکنولوجيات صديقة لمبيئة
أنشطو نقل التکنولوجيا الصديقة لمبيئة منيا إلى الدول النامية واألقل نموًا، التعاون المشترک مع الدول النامية 

. وقد ضم [xii]التنمية المستدامة واألقل نموًا فى " آلية التنمية النظيفية" أى مساعدتيا عمى الوفاء بمتطمبات
نبعاثات بين البروتوکول آلية لممرونة تسمى" سوؽ أرصدة الکربون" من خبلل السماح بنقل أرصدة اال

الفاعمين االقتصاديين، وقد نشأ سوؽ الکربون األوروبی أو نظام االتحاد األوروبى لتجارة االنبعاثات ويسمح 
 .[xiii]لػممموثين األوروبيين الرئيسيين أى الدول األکثر تمويثًا والشرکات الخاصة بشراء حقوقيم فی التموث

 02٢5اتفاقية باريس -3
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خبلفات وتمکنوا من کانت نظرة العالم التفاقية باريس نظرة متفائمة مستبشرة، ألن قادة العالم قد تجاوزوا ال
 22بعد تصديؽ  0292دولة ودخل حيز النفاذ فى نوفمبر  912التوصل إلى اتفاؽ عالمى وقع عميو ممثمو 

، وکانت بنود اتفاؽ باريس - [xiv]انبعاثات غازات الدفيئة  % من 22مسئولة عن أکثر من  –دولة عميو 
تتسم بعدالة مناخية وأمن غذائى ومراعاة لمصالح الجميع، فضبًل عن نحو نصؼ تريميون دوالر سوؼ 

جتين بحمول عام ، وقامت بتحديد االحترار العالمی بدر 0202تخصص لمحاربة التغير المناخى حتى العام
. ويقدر ىذا النص الحد 0922٪ بحمول عام 922٪، و 22والحد من انبعاثات الکربون بنسبة  0222

وتمت المصادقة عمى ىذه االتفاقية  22األدنى لمتمويل العالمى بمائة مميار دوالر سنويًا لمجموعة ال 
. وال تمزم االتفاقية أى دولة بکميات محددة من االنبعاثات لکنيا تمزم [xv]باإلجماع من قبل الوفود المشارکة

کس قدرات کل دولة کل الدول بتقديم "مساىمات قومية" لتخفيض االنبعاثات تحددىا طواعية بما يع
عمى أن تکون المساىمات 0202ومسئوليتيا، وتمتزم الدول بتجديد مساىماتيا کل خمس سنوات تبدأ فى 

أکثر طموًحا کل دورة، وأن تکون عمى أعمى ما يمکن تحقيقو ويتم تسجيميا فى سجل عام لدى سکرتارية 
نشطة الدول لتنفيذ االتفاقية وسياستيا تجاه تغير اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية. وفيما يتعمؽ بالمعمومات عن أ

المناخ وتقديم قوائم الجرد الوطنية لمغازات الدفيئة، فيناک عدة أنواع من التقارير تم اعتمادىا فى االتفاقية 
 .[xvi]وىى: الببلغات الوطنية، والتقارير التى يتم تحديثيا باستمرار کل سنتين

جاء فى االتفاقية بوضوح أن تقميل االنبعاثات الذى تعيدت بو الدول المختمفة غير کاؼ؛ حيث تشير 
جيجا طن  22إلى  0232لمغازات الدفيئة سيصل فى التقديرات العممية إلى أن مستوى االنبعاثات العالمية 

جيجا طن کی يستطيع تحقيؽ  82مميار طن( سنويًا، رغم أنو يفترض أال يتجاوز العالم مستوى  22)= 
ىدؼ الحد من ارتفاع حرارة األرض بما ال يتجاوز درجتين مئويتين، بالمقارنة مع ما قبل العصر الصناعى. 

التى صاحبت توقيع االتفاقية انتکاسة تمثمت بإعبلن الرئيس األمريکى دونالد  وقد تمقت تمک النظرة الطموحة
ولم ينظر ألى خمفية سياسية أو   ترامب عن انسحاب ببلده منيا ألنيا فى رأيو تؤدى لخسائر اقتصادية

. [xviii]، وتعتبر الواليات المتحدة األمريکية ثانى أکبر بمد باعث لمکربون بعد الصين[xvii]تداعيات بيئية
ويتبين أن اتفاؽ باريس ال يمنح المجتمعات التى تواجو التغيرات المناخية نقمة حقيقية ألن التزام الدول 
وبخاصة الرأسمالية الغربية التى أوصمتنا إلى حافة الخطر غير کاؼ وضعيؼ نسبيًا لکن تشکل تمک 

المواقؼ کانت معظم دول العالم قبل التوقيع عمييا معفاة من العمل عمى تقميل االتفاقية تحسنًا ىامًا فى 
لذا فإن مجرد التوصل إلى اتفاؽ يعد خطوة ىامة   االنبعاثات، ألنيا مشمولة ضمن مجموعة الدول النامية

 .[xix]فى قضية التغيرات المناخية
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 ثانيًا: مبادئ ومقاربات العدالة المناخية 
 تداعيات تغير المناخ وطرح مفيوم العدالة المناخية    - أ

ناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير تعرؼ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية تغير المناخ أنو" يعنى تغيرًا فى الم
مباشرة إلى النشاط البشػرى الػذى يفضى إلى تغير فى تکوين الغبلؼ الجوى العالمى والذى ُيبلحظ، باإلضافة 

ُيطمؽ مصطمح تغير المناخ عمى و  [xx]".إلى التقمب الطبيعى لممناخ عمى مدى فترات زمنية متماثمة
شامبًل معدالت  االختبلالت والتغير الممموس وطويل األثر الذى يطرأ عمى معدل حالة الطقس لمنطقة ما

اليطول المطرى، ودرجات الحرارة، وحالة الرياح، وُتعزى أسباب حدوث ىذه الظاىرة إلى عمميات ديناميکية 
ذا لم يتم خفض االنبعاثات بشکل کبير وسريع ، فقد نصل لؤلرض أو قوى خارجية أو إثر النشاط اإلنسانى. وا 

أعمى من   درجات الحرارة يعنى ارتفاًعا کبيًرا فی متوسطإلى "نقاط التحول" الرئيسية ونواجو تغير أسرع وىذا 
خى يؤثر سمبيًا عمى الصحة لسوء التغذية واإلجياد . من ناحية أخرى، فإن التغير المنا[xxi]العالمى المتوسط

 وسيولة التعرض لممرض وانتقالو مما ييدد التنمية المستدامة.
تتفؽ کثير من األدبيات عمى أن األشخاص فى الدول التى تعتمد اقتصاداتيا بشکل کبير عمى الزراعة مثل 

مدة عمى السياحة مثل الدول الجزرية الصغيرة الدول األفريقية وفى جنوب آسيا وأمريکا البلتينية وتمک المعت
ىم األکثر عرضة لمتداعيات السمبية لمتغير المناخى فاالضطرابات المناخية تؤدى إلى تراجع اإلنتاج الزراعى 
وارتفاع أسعار المحاصيل، أما الدول اليشة أو التى بيا توترات داخمية فالضغط البيئى بسبب المناخ سيعقد 

. وستکون القارة األفريقية من أکثر [xxii]ب عمى مشکبلتيا مما يؤدى غالبًا لعدم االستقرارمن إمکانية التغم
تغير المناخى من خبلل زيادة الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر، والنقص المناطؽ التى ستتضرر من ال

%من  2الحاد لممياه، ومن ثم التنوع البيولوجى وزيادة التصحر رغم أنيا ال تشارک إال بنسبة أقل من 
ؽ االنبعاثات اإلجمالية لکن ال تممک البنى التحتية البلزمة لمتکيؼ مع ذلک التغير، وىذه المبلحظة تنطب

 .[xxiii] أيضًا عمى غالبية الدول العربية
ة بالنظر إلى حجم المشکمة ُيعتبر تغير المناخ فى أغمب األحيان أکبر تحد لمبشرية فى القرون القادم

( أول تقرير IPCCنشرت الييئة الحکومية الدولية المعنية بتغير المناخ )  وتأثيراتيا عمى حياة اإلنسان فقد
 -التى ىى من صنع اإلنسان-، وقد اُتيمت آنذاک بتضخيم األسباب البشرية 9112تقييم ليا فى عام 

ى الرغم من عدم اليقين إال أن األساس العممى لتغير المناخ وکذلک اآلثار المحتممة لبلحترار العالمى، وعم
راسخ اآلن ويشير إلى أن التغيير يحدث بسرعة أکبر من التقديرات السابقة، ولم يعد باإلمکان اعتباره تيديًدا 

. وأصبحت األحداث السريعة مثل العواصؼ والفيضانات تؤثر عمى اليجرة بشکل مباشر وبشکل [xxiv]بعيًدا
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ممموس وأصبحت ىذه األحداث السبب الرئيس لميجرة القسرية وخاصة النزوح الداخمى، ومن المتوقع أن 
ىذه الکوارث وتسرع معدالت النزوح فی العقود المقبمة. لقد زاد عدد األحداث  تکثؼ آثار تغير المناخ مثل

السريعة مثل العواصؼ والفيضانات بمقدار الثبلثة أضعاؼ عمى مدى السنوات الثبلثين الماضية وتعد آثارىا 
تم  0222عام ال سيما فى العالم النامى. وتشير التقديرات أنو منذ   عمى الضعفاء المجتمعات المحمية مدمرة

تشريد ما يقرب من سبعة وعشرين مميون شخص سنويًا بسبب الطبيعة. أما األحداث بطيئة الحدوث مثل 
الجفاؼ، وندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، التصحر والتآکل الساحمى أکثر تعقيًدا وتترکز آثارىا عمى 

ن ىذه المجموعات أکثر اعتمادًا عمى الموارد الضعفاء، مثل الشعوب األصمية، والنساء، واألطفال وقد تکو 
 .[xxv] الطبيعية مما قد يؤدى إلى تفاقم التوترات السياسية واالجتماعية القائمة

من ناحية أخرى، تتطمب معالجة تغير المناخ شکبًل من أشکال االتفاؽ والعمل الجماعى ومن غير المرجح 
أن يتم التوصل إلى ذلک ما لم ينظر إليو جميع البلعبين الرئيسيين عمى أنو "عادل"، فبل يمکن لمشمال أن 

االلتزام بذلک إذا کان ذلک سييدد بتقويض يستقر دون االلتزام الکامل من الجنوب، وال يمکن لمجنوب 
لکنيا کانت غامضة   تنميتو، وتدرک اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مشکمة عدالة المناخ

. أما اتفاؽ باريس فيو غير ممزم کما سبؽ التوضيح. إذن تؤثر التغيرات [xxvi]بشأن تفاصيل کيفية معالجتيا
المناخية سمبًا عمى مختمؼ الدول وليس عداًل أن يتحمل األعضاء جميعيم األعباء بالحدة نفسيا. وال يوجد 

مة ىذا المبدأ لتوزيع المنافع واألعباء المرتبطة بتغير المناخ بشکل اتفاؽ دولى حتى اآلن عمى کيفية ترج
عادة  عادل ومنصؼ، سواء عن طريؽ خفض االنبعاث ويعرؼ بالتخفيؼ ويشمل االىتمام بالنقل النظيؼ، وا 
تدوير النفايات ومعالجتيا، والحد من استيبلک الوقود األحفورى وتعويضو بالطاقة المتجددة.. إلخ، أوعن 

التکيؼ معو مثل تحسػػين إدارة الميػػاه، وتطويػػر محاصيػػل تتحمػػل المموحػة والجفػاؼ، وبناء قدرات طريؽ 
 .[xxvii]، ونقل السکان من المناطؽ المنکوبة إلى أخرى آمنة... إلخاألسر المتضررة

لقد اُستميمت العدالة المناخية من مبادئ العدالة البيئية، لکنيا أکثر تعددًا فى األبعاد وانتشارًا من حيث 
فورى المکان، ألن تغير المناخ سيؤثر عمى السکان فى مسافات مادية أکبر من مصادر انبعاثات الوقود األح

بينما ترکز العدالة البيئية عمى التدىور البيئى عمى المستوى المحمى. وظيرت العدالة المناخية لمعالجة 
"مسيرة   خبلل مسيرة 0298األسباب الجذرية لمظمم االجتماعی والدمار البيئى والييمنة االقتصادية عام 

عبئة العدالة المناخية کمفيوم ألؼ متظاىر فى نيويورک، وتمت ت322بحضور أکثر من   مناخ البشر"
وقد بدأ المفيوم وحرکة من جانب نخبة من المنظمات الدولية غير الحکومية والمجموعات الشعبية واألکاديميين

وحممت بعض المنظمات [xxviii]يتبمور بصفة تدريجية داخل المنظمات غير الحکومية وخاصة فى الغرب
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 Climate ، ومبادرة العػدالة المناخػيػة Climate Justice Now االسم ذاتو، کػالعدالة المناخية اآلن
Justice Actionوالشبکة الدولية لمعمػل المناخػی، International CAN ومؤسسة العدالة ،

؛ والقاسم المشترک بينيم االعتقاد أن کل أعضاء Environmental Justice Foundation البػػيئية
المجتمع الدولى ليم حؽ إشباع حاجاتيم الفردية وعمييم أداء التزاماتيم المادية إلنقاذ کوکباألرض من الدمار 

يث يتم االنتقال إلى عدالة التوزيع، والمساواة بين األجيال والدول وىذا ىو الرىان الحقيقى لمعدالة المناخية، ح
 .[xxix]فى المنافع والتکاليؼ
فادوا ومازالوا يستفيدون من االنبعاثات فی شکل تنمية اقتصادية مستمرة وزيادة الثروة فى إن أولئک الذين است

البمدان الصناعية عمييم التزام أخبلقی بتقاسم المنافع مع من يعانون اليوم من آثار تمک االنبعاثات، ومن ثم 
ناخ قضية أخبلقية وکيفية ربط تسمط العدالة المناخية الضوء عمى الطرؽ واألساليب التى يکون بيا تغير الم

أسباب تغير المناخ وآثاره بالعدالة البيئية واالجتماعية، وتشير إلى مبادئ المساءلة الديمقراطية والمشارکة، 
. إن أکثر الفئات [xxx]واالستدامة البيئية، والعدالة االجتماعية وقدرتيم جميعًاعمى تقديم الحمول لتغير المناخ

ىى أفقر مجموعات العالم، ألنيا تفتقر إلى الموارد والوسائل البلزمة لمواجية آثارىا   عرضًة لتغير المناخ
المناخية بين النساء والرجال، حيث من المحتمل أن تتحمل النساء العبء کما تختمؼ تأثيرات التغيرات 

األکبر فى حاالت الفقر، ومن ثم يمکن تعريؼ العدالة المناخية بشکل عام أنيا: "معالجة العبء غير 
المتناسب لتأثيرات تغير المناخ عمى المجتمعات الفقيرة والميمشة والسعى إلى تعزيز توزيع أکثر عدالة 

اء ىذه اآلثار عمى المستويات المحمية والوطنية والعالمية من خبلل المبادرات االستباقية التفاعمية التى ألعب
 .[xxxi]تعتمد عمى نظريات حقوؽ اإلنسان الدولية والعدالة البيئية المحمية

 مقاربات نحو العدالة المناخية                       - ب
لقد اىتم  تتعدد المقاربات التى يطرحيا الباحثون والمنظرون بشأن الوصول لسياسات مناخية عادلة،

ء والعدالة اإلجرائية من خبلل إشراک جميع األشخاص من جنوب الکرة األرضية بشکل عام بتوزيع األعبا
بما فى ذلک نقل الموارد من الدول ذات االنبعاثات العالية إلى المنخفضة   األطراؼ المعنية لموصول التفاؽ

لمتکفير عن االنبعاثات التاريخية الزائدة، بمعنى أنو ينبغى السماح لمعديد من البمدان األکثر فقرًا باالنبعاث 
أغنى البمدان النبعاثاتيا إلى مستويات آمنة وىو مايعرؼ باسم "االنکماش والتقارب" وتتحمل أکثر مع خفض 

فالواليات المتحدة   الدول الغنية نسبيًا االنتقال إلى اقتصاد منخفض الکربون. بحسب مؤشر المسؤولية والقدرة
 2,2%، والصين بنسبة 02,2يجب أن تتحمل ثمث العبء العالمى لمتخفيؼ، ويأتى االتحاد األوروبى بنسبة 

وفقًا لحساب االنبعاثات   % 2,2% )أقل بکثير من حصتيا من االنبعاثات الحالية( واليند فقط
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. بينما اىتم سکان الشمال العالمى بتطوير المسار االقتصادى األکثر کفاءة مما يبين أن [xxxii] التاريخية
فأکثر ما يقمؽ عمماء ىو "تفسير  ،عدم المساواة العالمية تؤثر عمى کيفية صياغة األفراد لممواقؼ حول المناخ

دء فی التفکير حول البيئة إال بعد أن يتم تمبية والذى يفترض أن البشر ال يمکنيم الب  القيم ما بعد المادية"
. والکثير من أطروحات [xxxiii]تجريبية من المسح العالمى لمقيم  احتياجاتيم المادية وىو مدعوم بأدلة

اػمعدالة المناخية مستمدة إلى حد کبير من الرؤى التفسيرية المناىضة لمعولمة، وتسيم فى الوقت نفس فى 
 وذلک عمى النحو التالى: إعادة تشکيميا.

 عدالة سياسات التکيف       ·
کبير من تکمفة األضرار المستقبمية إن التکيؼ الفعال فى الوقت الراىن أمر ممح، ويمکن أن يقمل بشکل 

خاصة فى الدول النامية ألنيا األقل قدرة . ويتطمب التکيؼ العادل أربعة مبادئ أساسية: ىى تجنب التغير 
الخطير فى المناخ، والتطمع لحمل المسؤولية، إعطاء األولوية لمفئات األکثر ضعفاً، والمساواة لمجميع. تمزم 

م المتحدة األطراؼ بالتعاون فى التخطيط لمتکيؼ ودمج اعتبارات تغير المناخ فى ( من اتفاقية األم8)المادة
سياساتيم االقتصادية واالجتماعية والبيئية لمحد من اآلثار السمبية عمى الصحة العامة، ومطموب من البمدان 

يل والتکنولوجيا. المتقدمة مساعدة الفئات الضعيفة بشکل خاص البمدان النامية فى التکيؼ والمشارکة بالتمو 
وال تولى اتفاقية األمم المتحدة اىتماًما کافًيا بمفيوم الضعؼ وحساسية الفئات الضعيفة تجاه آثار تغير المناخ 
وقدرتيا عمى التکيؼ رغم أنو أمر أساسى لفکرة العدالة المناخية. وتظل المشارکة والتمثيل من القضايا 

ى فى االتفاقيات الدولية ال تتمتع البمدان النامية بنفس مستويات المتنازع عمييا فى مناقشة تغير المناخ حت
 المشارکة الفعالة البمدان المتقدمة.

المفارقة أنو بينما يحدث تغير المناخ عالميًا يکون التکيؼ محمًيا والمطموب ىو مساحة سياسية تسمح 
. وىناک حاجة إلى الترابط [xxxiv] باالبتکارات عمى المستوى المحمى لمحفاظ عمى مبادئ اإلنصاؼ والعدالة

مثل تعميم الفتيات بين سياسات تغير المناخ والسياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية األوسع نطاقا 
وتمکين المرأة والشباب وىذا التکامل إحدى السمات المميزة لمعدالة المناخية. إن تحميل الحکومات المحمية 

بينيا فى قدرتيا   مسئولية العدالة والتکيؼ المستدام دون تعزيز قدراتيا المالية والتقنية يعزز فقط االختبلفات
الموارد، إلى جانب المشارکة اليادفة لمميمشين والمجموعات عمى التکيؼ ومن الضرورى الحصول عمى 

الضعيفة فی القرارات التی تؤثر بشکل مباشر عمى سبل عيشيم وذلک لضمان عدم تفاقم عدم المساواة 
 والظمم.

تغير المناخ، وحتى   تتمثل المشکمة فى أن العديد من البمدان النامية لم تحدد بعد أولوياتيا فى التکيؼ مع
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التى حددت األولويات فإنيا تطبؽ نيج واحد لمجميع دون مراعاة لبلختبلفات بين الجماعات أو تمک 
من زنجبار، وتنزانيا ، حيث کانت التدخبلت من أعمى إلى   المناطؽ المتضررة. ويمکن االستشياد بمثال

الحکومة بتوزيع المعدات أسفل لم تقم بزيادة المشارکة أو العدالة ، وال االستخدام المستدام لمموارد وقامت 
والمشاريع البديمة المدرة لمدخل مما خمؽ الصراع والظمم داخل القرى وفيما بينيا بسبب عدم کفاية الموارد 
والتى لم تستيدؼ المحتاجين فعميًا. مما يدل عمى أن المشارکة الفعالة من قبل جميع الجيات المحمية أمر ال 

 .[xxxv]بد منو لخمؽ مقايضات عادلة
جدير بالذکر أن بعض الدول المتقدمة أيضًا قد تخفؽ فى التکيؼ مثل األميرکيين األفارقة فى الواليات 

يواجو الظمم المناخى فقد ارتفع مستوى سطح البحر عمى الشاطئ الشرقى لخميج   يموکثير من  المتحدة
وتکرر حدوث الفيضان مرة أخرى فى السنوات األخيرة، وتعرضت  9119تشيسابيک فى والية ماريبلند عام 

نى العديد من المجتمعات الساحمية الشرقية األخرى لخطر الغمر والترحيل بسبب فقدان األرض، وکانت تعا
من العنصرية التاريخية. لقد واجو السکان صعوبات لعدة أسباب: ضعؼ التخطيط عمى المستوى 

ونقص الشفافية والمعمومات وکثير من السکان لم يتم إخبارىم بقدوم العاصفة وخطط اإلخبلء،   المحمى،
ت غير الحکومية، والنقص النسبى فى تمثيل المجتمعات األمريکية اإلفريقية فی کل من الحکومة والمنظما

ومحدودية رأس المال االجتماعى الذى يتکون من السمات االجتماعية مثل الثقة والشبکات والقيادة 
. يعتبر التمکين عنصرًا رئيسيا لخمؽ المساواة [xxxvi]ويمعب دوًرا ميًما فى التعافى بعد الکوارث  والمشارکة

عمى   فى صنع القرار ومع ذلک يجب أن يقترن بمفاىيم العدالة اإلجرائية ومعالجة عدم المساواة فی التوزيع
 جميع المستويات.

  
 تجارة الکربون       ·

إحدى الوسائل الميمة التى لجأت إلييا العديد من الدول لتمبية االلتزامات المحددة  ُتعد تجارة االنبعاثات
ببروتوکول کيوتو لتقميص االنبعاثات الضارة، فی محاولة لتخفيؼ وخفض خطر التغير المناخى فى ظل مبدأ 

. وتنقسم ىذه التجارة إلى عدة أنواع، أوسعيا عمى اإلطبلؽ ىو تجارة [xxxvii] "المموث يدفع والمستفيد يدفع"
من االنبعاثات الکربونية التى تستيدؼ ثانى أکسيد الکربون. ويمکن لکل دولة أو مؤسسة ليا أنشطة تزيد 

التموث أن تشترى حؽ إنتاج انبعاثات ضارة من الکربون أکثر من الحدود المسموح بيا من الدول والمؤسسات 
التى تنتج انبعاثات أقل من تمک الحدود. مما يشجيع جميع المتعاممين عمى تغيير أنماط إنتاجيم، وتطوير 

ة" لمکربون تحافظ عمى الحدود تکنولوجيات جديدة لتقميص االنبعاثات وقد نتج عن ذلک إنشاء "بورص
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القصوى لمتموث عمى مستوى العالم وتم العمل بالفعل بسياسات تجارة االنبعاثات فى عدة دول، منيا: دول 
 .[xxxviii]االتحاد األوروبى، والواليات المتحدة األمريکية، والصين

تقوم تجارة الکربون عمى طرفين أساسيين األول: البائع والذى يکون من الدول أو المصانع والشرکات ذات 
نبعاثات االنبعاث الکربونى المنخفض أو قد يکون من الدول النامية، والثانى: المشترى وىو صاحب اال
دوالر  02المتزايدة ، أما السمعة وىى الکربون يخضع سعرىا لمعرض والطمب فقد يکون سعر الطن الواحد 

 .[xxxix]دوالر فى اليوم التالى فيو غير ثابت 22وقد يرتفع إلى 
وما يمکن اإلشارة إليو أن الدول قد اختمفت حول آلية االتجار فى وحدات خفض االنبعاثات، فالدول المتقدمة 
کالواليات المتحدة األمريکية واستراليا وکندا تشجع اعتماد آلية االتجار فى وحدات خفض االنبعاثات وال 

طرؼ من المشارکة. أما موقؼ االتحاد األوروبى فيرفض مشارکة الدول النامية فى ىذه اآللية  تستثنى أى
ألن نسبة انبعاثاتيا قميمة بالمقارنة مع الدول المتقدمة وما تزال فى إطار التنمية، أما موقؼ الدول النامية فقد 

قتصادية واالجتماعية لکل اشترطت أن تکون مشارکتيا فى ىذه اآللية بصفة طوعية وحسب الظروؼ اال
 .[xl]طرؼ

سياسات متناسقة فی تسعير تعتبر تجارة الکربون طريقة ناجحة لمحد من االنبعاث الکربونى إذا ماتم إتباع 
. فى [xli]الکربون وفرض الضرائب، وزيادة الجيود الدولية فى مجال المشاريع النظيفة وتسييل تطبيقيا

المقابل، ثمة تخوؼ من تحول تجارة الکربون إلى مصدر لمربح بداًل من أداة لتحسين المناخ بعد وقوعيا فى 
قبضة الشرکات الکبرى وىى موضع شک فى مسار العبلقة بين مصالحيا االقتصادية وحماية 

عبلوة عمى الصعوبة البالغة فى تقدير قيمة الکربون، وأنيا تخمؽ ممکية حؽ التمويث وتعد من  [xlii]البيئة
ال والجنوب، الناحية العممية خصخصة لميواء وىى مشکمة أخبلقية نظرًا لمفروؽ الکبيرة فى الثروة بين الشم

وأن الرابح الحقيقى ىو الوسطاء والمضاربون والممولون الذين ربحوا مبليين الدوالرات من بيع اعتمادات 
 .[xliii]حفض االنبعاثات

 قيام الدولة بفرض قيود عمى حجم االنبعاثات لممواطنين       ·
لدييا أىمية کبيرة فى تشکيل التوقعات حول المستويات المستقبمية لبلنبعاثات المسموح بيا وطرؽ   إن الدولة

مى ىذا األساس، الحياة النموذجية من خبلل وضع حوافز لتغيير سموک المواطنين وأن يخططوا حياتيم ع
يمکن لمدولة إنشاء أنظمة نقل عام مستدام وعمييا أن تحدد الحد األعمى لبلنبعاثات الشخصية المسموح بيا 
دارة نمط حياتيم بطريقة تأخذ المناخ فى االعتبار. فى  وبالتالى يؤثر ذلک بشکل أکبر عمى توقعات األفراد وا 

قيود عمى االنبعاثات الشخصية مثل تخصيص حصص  ىذه الحالو تستخدم الدولة سمطتيا الشرعية لفرض
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تمبية   الکربون لؤلفراد بحيث يحصل کل فرد عمى مخصصات کافية من االنبعاثات لتحقيؽ مستوى ما من
کراه المواطنين عمى ىذا النمط ال يمس العدالة  ،[xliv]االحتياجات األساسية ومن يريد أکثر يمکنو الشراء وا 

ألن حکم الشخص عمى السمطة يکون بناء عمى تقييم شامل کما أنو يختمؼ من مواطن آلخر ومن قضية 
نفکر أن سموک معين غير عادل؟ بعبارة أخرى لماذ  ألخرى. وىنا يطرح المنظرون تساؤل ما الذى يجعمنا

رأى البعض أن القيود عمى االنبعاثات غير عادلة؟ اإلجابة أواًل أن حکم األشخاص عمى العدالة ىو توقع 
يتفؽ أو يختمؼ وفؽ خمفياتيم عن البنية العادلة، وثانيًا ىو محتوى أو مضمون ىذا اإلجراء وما يحممو من 

ؼ واضح وحاسم لما تتطمبو العدالة فيما يتعمؽ بتغير المناخ بشکل عام واالنبعاثات قيم. وال يوجد تعري
 .[xlv] الشخصية عمى وجو الخصوص

، يرفض عمماء آخرون مثل جون بروم ىذه المعاممة المتناظرة لتقاسم األعباء المتعمقة بالمناخ المقابلفى 
عمى مستوى األفراد. فيو يميز بين األخبلؽ العامة التی يجب أن توجو السياسة الحکومية واألخبلؽ الخاصة 

تمفة فى کل حالة بداًل من تطبيؽ التى يجب أن توجو األعمال الفردية، ومن ثم يجب تطبيؽ مبادئ عدالة مخ
تحميبلت مماثمة ألن األفراد لدييم "واجب العدالة بعدم اإلضرار بالمناخ، وليس ىدؼ تحسين العالم". ومن 

 .[xlvi]األفضل أن يقوم األفراد بجيود التخفيؼ طوعيًا بداًل من العمل الممزم أو الجماعى
 مسؤولية فردية وليست مسؤولية وطنية       ·

يتميز الخطاب السائد حول العدالة المناخية بأنو يرکز عمى الدولة وثمة مقاربة أخرى أن تکون مسؤوليات 
ول بداًل من بينيما سواء الشرکات، أواألفراد، ومن ثم صياغة القضية باعتبارىا مسؤولية التخفيؼ داخل الد

( بأن التکاليؼ العالمية لمتکيؼ مع تغير المناخ Harrisفردية وليست مسؤولية وطنية. ويجادل ىاريس )
القادرين عمى المساىمة، يجب أال يتم تقاسميا بين الدول ولکن يجب إعادة توزيعيا بين األغنياء فى العالم 

انبعاثات اليند أقل من طنين  والفقراء األکثر تضرًرا وأقل قدرة عمى المساىمة. عمى سبيل المثال فمتوسط
لمفرد ، بينما أفقر الناس فى الببلد ينبعثون أقل من ذلک بکثير، فی حين أن عدًدا کبيًرا من العائبلت الثرية 

. وفًقا ليذا [xlvii]تيبلک وانبعاثات مماثمة لتمک فى البمدان المتقدمةوالطبقة المتوسطة لدييا أنماط اس
وسيًطا" حيث تتدفؽ األموال بشکل أساسی من القادرين إلى المنطؽ، تمعب الدولة دوًرا ميًما باعتبارىا "

الضعفاء عبر الحدود. وال يزال من الصعب تصور ما ىو شکل العدالة المناخية التى قد تنطبؽ عمى 
الفاعمين من غير الدول بدون الرجوع إلى الدول التى يقيمون فييا والتى تقع فييا مسؤولياتيم وربما يعد ذلک 

ى أقل تقدير غير عممى فى المفاوضات ألن الدول سترفض تدفؽ أموال مواطنييا غير مرجح أو عم
 .[xlviii]لمخارج
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 دور القطاع الخاص 
ز المناقشات التى تثير الخبلؼ موضوع الشراکة بين القطاعين العام والخاص وترى األوساط الميبرالية من أبر 

أن القطاع الخاص يؤدى دورًا حيويًا فى تمويل برامج ومشاريع المناخ، بينما تعتقد األوساط المعارضة 
جتمع فى حماية الموارد ؛ لميبرالية أن تمک الشراکة تغمب مصالح القطاع الخاص عمى حساب متطمبات الم

فحسب بل ىى موارد مجتمعية ال تخضع آلليات العرض   فالموارد الطبيعية ليست موارد اقتصادية
. وثمة انتقاد لمنظام الرأسمالى وآليات السوؽ ألنيا ال تضع األضرار البيئية فى االعتبار وينظر [xlix]والطمب

 .[l]إلييا أنيا آثار خارجية أى خارجة عن حسابات السوؽ
فى ىذا اإلطار، يظير مفيوم "العيش الجيد" الذى يعکس المخاوؼ المناخية وييدؼ لفتح الطريؽ نحو 
نموذج جديد ومقاربة جديدة لمطبيعة، ويأتى فى مقابل مفيوم "العيش األفضل" بمعنى التراکم المادى الذى 

ألنو مفيوم يعکس تبلقى األزمات التی نمر بيا، وقد عانينا من أزمة الحداثة يمثل منطؽ النظام الرأسمالی 
الغربية التى أدت إلى فقدان التوازن بين البشر والطبيعة. وفقًا ليا المنطؽ حتى يعيش عدد قميل من الناس 
ية عمى نحو أفضل فإن الغالبية العظمى من سکان العالم محکوم عمييم بالعيش بشکل سیء من أجل تمب

احتياجاتيم من المواد الخام والعمالة الرخيصة أکثر، وبالتالى فان "العيش الجيد" يدعو إلى إنياء التراکم من 
أجل التراکم والزيادة فی الثروة المادية واالستيبلک البلمتناىى لمسمع والخدمات ويجب عمينا اجراء تغييرات 

الفردانية التى ال يستفيد منيا سوى عدد قميل من عميقة والبحث عن توازن جديد والخروج من أيديولوجية 
الناس، فبل ينبغى أن يکون محرک المجتمع ىو منطؽ السوؽ وتسميع العالم ولکن تحسين نوعية الحياة 

والدفاع عن التنوع الجماعى والثقافى، والحفاظ عمى ” الکافية“والتضامن والمساواة وتمبية احتياجات الناس 
بصدد بناء فکر منيجى يعتمد مقاربة جديدة لمطبيعة تختمؼ عن العقبلنية  األم. لذلک نحن -األرض

 .[li]الحديثة التى اتبعيا الغرب
  

 عدالة المدخالت       ·
أو المدخبلت وليس فى المخرجات المعنية بتقييم النتائج أو اآلثار   تتحقؽ العدالة فى وضع سياسة المناخ

العممية، وتنادى تمک المقاربة بمشارکة أکثر وضوحًا من جانب أطراؼ البمدان النامية مما يعزز االتفاؽ عمى 
طراؼ البلزمة لبلضطبلع بجيود التخفيؼ وتعزيز التفاىم نتائج أکثر عداًل، من خبلل زيادة الثقة بين األ

 التخاذ إجراءات تعاونية متبادلة المنفعة فى صياغة رؤية محددة لمعدالة.
وحاليًا  لقد حظت األبعاد اإلجرائية لمعدالة أو مدخبلت السياسة باىتمام أقل نسبًيا من جانب العمماء،
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من کل فريؽ عامل أن يشترک فى رئاستو العمماء من  IPCC) ) المجنة الدولية لمتغيرات المناخية تتطمب
وتمثمبرامج  من خبلل تعزيز الفيم المتبادل. البمدان المتقدمة والنامية وذلک لتحقيؽ عدالة فى المدخبلت

تعويض الکربون أيضًا مثل إعادة زرع الغابات أحد أشکال تحقيؽ عدالة المدخبلت شريطة أال تکون عمى 
ونقميم من أراضييم ليتمکن أصحاب مشاريع الکربون من تحويل مزارع األشجار   صميينحساب السکان األ
 .[lii]إلى أرصدة کربون

 ق األجيالحقو       ·
الکثير من النشء والشباب حول العالم لممشارکة فى   لقد أليمت غريتا ثونبرغ وغيرىا من نشطاء المناخ

وحظيت باىتمام واسع النطاؽ من  -0291حتى عام –دولة  922اإلضرابات المدرسية فى أکثر من 
لسياسيين وأعاد ذلک تنشيط الجميور ووسائل اإلعبلم وتمقوا التشجيع من األکاديميين والمعممين وبعض ا

اإلنصاؼ بين . تتأسس شرعية نظرية [liii] خطاب األجيال بشأن رؤيتيم لمعدالة فى مکافحة تغير المناخ
( عمى قواعد القانون الدولى، وديباجة اإلعبلن Edith Brown Weissبحسب إديث براون ويس )  األجيال

العالمى لحقوؽ اإلنسان حيث تم االعتراؼ بػػتوريث أو انتقال الکرامة والُمساواة والحؽ فى األسرة اإلنسانية 
والسمػم فى العالم أجمع. ويرکز ىذا المنظور عمى ثبلثة الواحدة کقاعدة أساسية ىدفيا إرساء الحرية والعػدالة 

أواًل: تشجيع اإلنصاؼ ما بين األجيال، فبل نسمح لمجيل الحالى باستغبلل الموارد وحرمان األجيال   اعتبارات
المقبمة منيا، وال يتم فرض قيودًا غير معقولة عمى الجيل الحالى لمواجية الحاجات المستقبمية غير المحددة؛ 

انيًا، يجب أال نطمب من أحد األجيال التنبؤ بتفضميات األجيال المقبمة بل من واجبنا أن نمنح مرونة وث
لؤلجيال المقبمة لتحقيؽ غاياتيا انسجامًا مع قيميا، وثالثًا االعتراؼ باختبلؼ التقاليد الثقافية، وأىمية البحث 

 .[liv]المبادئ التى تجتذُب الجميع  عن
ترکز المقاربة الجيمية عمى ما نحن مدينون بو تجاه األجيال القادمة والحالية األصغر سنًا، ويمنع نقص 

لفرص المتاحة عمى سبيل المثال يقوم المتطوعون بتمويل مشارکتيم ذاتًيا التمويل الشباب من االستفادة من ا
، عمى الرغم من أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ىی عممية حکومية دولية فقد شارک 
 -بيا مجموعات من الشباب وأظير تحميل الوثائؽ المنتجة من الشباب المشارکين فى مؤتمرات األطراؼ 

خوفيم من أن يؤثر تغير المناخ عمى  0292وحتى  0292فى الفترة من  -لتى انبثقت عن االتفاقيةا
مستقبميم، وأنيم األکثر عرضة لتمک اآلثار عمى مدى حياتيم، وعمى ىذا األساس طالبوا بالعدالة التوزيعية، 

ل المستقبل، ثمة نجاح قد واالىتمام بحقوؽ الفئات الضعيفة بما فی ذلک الشعوب األصمية والنساء، وأجيا
اتفاؽ باريس لکن انتقدوا محدودية تأثيرىم مقارنة   تحقؽ وىو إدراج المساواة بين األجيال فى ديباجة
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بأصحاب المصالح والحکومات القوية التى تسعى إلى وضع تغير المناخ کمشروع مستقبمى بداًل من سوء 
 .[lv]لتجنب مناقشة مسئوليتيا عن ذلکالتوزيع التاريخى الذى يکرسو التمييز والرأسمالية 

  
 المنظور النسوى       ·

قوة فى السياؽ الخاص وتمکين النساء الواقعات يسعى إللقاء الضوء عمى الظروؼ االجتماعية وعبلقات ال
تحت السمطة األبوية وىو مايعرؼ بااليکولوجيا السياسية النسوية، فمشروع التنوير لم يمتد عمى قدم المساواة 

ويمکن أن تتقاطع   فقد حدث استبعاد حسب الطبقة، والجنس، والعرؽ، والتحکم فى الموارد -لجميع البشرية 
. والنساء ىن أکثر الضحايا لتغير المناخ خاصة فى الدول النامية بسبب عدم المساواة التى تمک العوامل معاً 

. تعتمد حياة المرأة بشکل مباشر عمى البيئة الطبيعية فى البمدان [lvi] يتحممونيا فى عبلقات القوة االجتماعية
الفقيرة والنامية فيى من يتحمل المسئولية الرئيسية لتزويد المنزل بالماء والحطب لمطيى و التدفئة باإلضافة 

بيعية ال سيما فى إلى المشارکة فى الزراعة ويتنوع الضرر الذى يصيبين من تغير المناخ والکوارث الط
المناطؽ الريفية وبين المسنات مثل التشرد، وانعدام األمن الغذائى، اعتبلل الصحة أو الوفاة .. إلخ وذلک 
لعدة أسباب منيا: االختبلؼ بين قدرة الرجل والمرأة عمى التأثر بتغير المناخ، عدم اتقان لمسباحة، عدم 

طفال، احتمالية المعاناة من التيميش عمى أساس النوع، استطاعتيم الخروج بمفردىن من المنزل وترک األ
من جانب آخر، تزداد مسؤوليات المرأة و أعبائيا  انخفاض دخمين وضعؼ الميارات والقدرات.

وجودعوائقتحولدون الحصول عمى المتطمبات األساسية من الغذاء والماء والوقود حيث تؤدى موجات  عند
زالة الغابات وسقوط األم لتوفير سبل العيش طار المتقطع إلى ضرورة أن تبذل المرأة جيد أکبر الجفاؼ وا 

عبلوة عمى تزايد احتماالت تعرضين لمعنؼ والتسرب من التعميم وخبلل الکوارث الطبيعية وأثناء 
 .[lvii]اليجرة

  
  

 حقوق اإلنسان وحماية الفئات الضعيفة       ·
ؽ اإلنسان خاصة الفئات الضعيفة، کالفقراء والنساء يجب أن تعتمد العدالة المناخية نيًجا ثابًتا قائًما عمى حقو 

واألشخاص الممونين فى جميع أنحاء العالم التى تتضرر من اآلثار المناخية مثل األمريکيون األفارقة سکان 
نيو أورليانز فی أعقاب إعصار کاترينا. ىذه الفوارؽ الطبقية والعرقية فى المناخ واآلثار السمبية لمتغيير 

ل البمدان وفيما بينيا. فقد خمص عدد کبير من األبحاث إلى أن اآلثار السمبية لتغير المناخ موجودة داخ
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محدودية  بسبب ستؤثر بشکل کبير عمى الفئات األکثر فقرًا وضعفًا، واألکثر اعتمادًا عمى الموارد الطبيعية
مستويات الفقر، إلى جانب اآلليات المالية والمؤسسية، وانخفاض مستويات التنمية االقتصادية، وارتفاع 

االفتقار إلى شبکات األمان، فى أفريقيا مثبًل يمکن أن تنخفض محاصيل الزراعة المعتمدة عمى األمطار 
 .[lviii]٪ عمى األقل22بنسبة 

يتم حماية تمک الفئات من خبلل أواًل: تحديد حقوؽ اإلنسان بدقة لمن يتأثر وکيؼ، فضبًل عن اإلجراءات 
غى اتخاذىا لتوفير اإلنصاؼ ليؤالء األشخاص، ثانيًا: يکون صنع السياسات المتعمقة بقضايا العدالة التى ينب

المناخية أکثر استدامة وعدالة فقط إذا کان السکان المتضررون والفئات الضعيفة تتوفر ليم إمکانيةعرض 
يعنى أنو ال يمکن تحقيؽ العدالة  آرائيم حول القرارات التى يتعين اتخاذىا بطريقة حقيقية وديمقراطية. وىذا

المناخية إال إذا کانت حقوؽ اإلنسان مضمونة وفؽ المعايير العالمية لکل من يتأثر بأى شکل من األشکال 
 .[lix] ويتم احتراميا  بتغير المناخ

 حماية الثقافات المحمية       ·
يغفل الترکيز فقط عمى األضرار التى تمحؽ بالممتمکات بسبب تغير المناخ جزء ميم ىو الثقافة؛ فبعض 

اج فى الناس يتخوفون من أن تغير المناخ سيحرم أعضاء بعض الفئات االجتماعية من فرصة االندم
مجتمعاتيا التى نشأت فييا نتيجة التغيرات المناخية وفى العديد من المواقؼ ستضطر ثقافات بأکمميا إلى 

مثل الجماعات التى تعيش فى الجزر  االنتقال لمناطؽ أخرى من أجل البقاء وقد يختفى بعضيا کمياً 
 .[lx]المعرضة لمغرؽ

يبلحظ غياب الضمانات لحقوؽ ومصالح الشعوب األصمية والمحمية المجتمعات المقيمة بالقرب من الغابات 
ن والمجتمعات المحمية فى سياسات أصحاب الشأن من المواطني  ولم تتناوليا اتفاقيات المناخ. إن إدماج

المناخ يخدم ضرورات العدالة مباشرة عن طريؽ أخذ مصالح ووجيات نظر المتضررين عمى محمل الجد. 
وعندما يشعر المواطنون بأن مخاوفيم قد تم تناوليا والسعى لحميا سيکون لدييم ثقة ودعم لقرارات الحکومة. 

ذلک االقتراب ىو حمول تضمن سيادة السکان المحميين األصميين فأحد أىم مرتکزات العدالة المناخية وفؽ 
  .[lxi]عمى مواردىم وتممکيم الفعمى لمقرار السياسی وتحکميم فی مصيرىم

 االقتراب الجزائى       ·
إلى حد  ييتم بالضرر الذى لحؽ بالنظام البيئى أو تدميره إلى حد أن التمتع بجزء من تمک البيئة سينخفض

تؤدى لتغيرات   إلى جانب النمو السکانى والدمار الواسع النطاؽ لؤلنظمة البيئية الطبيعية  کبير فتغير المناخ
ال رجعة فييا، ومن ثم ىناک حاجة إلى مجموعة من اآلليات الفورية والفعالة لحماية حقوؽ األجيال القادمة، 
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ية مما يتطمب توقيع الجزاء والعقوبات وحتى اآلن لم تتم ولکن أيًضا حقوؽ الطبيعة نفسيا ضد اإلبادة الجماع
إدانة أى طرؼ بمخالفة جريمة الحرب البيئية. والمبدأ أنو ال توجد عقوبة بدون قانون وثمة العديد من 
التفسيرات ليذا المبدأ فى القانون الدولى لمبيئة لکن الصعوبات العممية وعدم وجود محکمة لمبيئة يحول دون 

السمطات القضائية الوطنية تقدمًا فى معالجة جرائم ضد البيئة ال يزال ىناک فراغ   وبينما أحرزتالتطبيؽ، 
داخل القانون الدولی ويؤثر عمى قدرة السمطات القضائية المحمية لمواجية المشاکل الخطيرة لتغير 

 .[lxii] المناخ
 استخالصات ختامية

يفرض تغير المناخ تحديات أساسية عمى النظام البيئى من حيث انعدام األمن الغذائى، والتدىور البيئى، 
ىو  0291بالعدالة المناخية کما کان عام االىتمام 0202والتنازع عمى الموارد الطبيعية يجب أن يکون 

العام الذى احتمت فيو أزمة المناخ مکان الصدارة وحصمت حرکة المناخ عمى القوة. وستدرج القضية عمى 
جدول مؤتمرات وأنشطة أعمال السياسة الدولية ليس بوصفيا قضية سياسية مستقمة إنما نتيجة لتغير 

ال يمکن إغفال واقع القوة والمصالح العالمية لکن مازال النضال التخاذ سياسات مناخية أکثر . و [lxiii]المناخ
األعباء ولکن أيضا فى االعتراؼ   تتحقؽ فقط بتوزيع ورغم تعدد المقاربات فإن العدالة ال عدالة قائمًا،

بمصالح الميمشين والمواطنين المحميين ومشارکتيم فى صياغة السياسات. ويعتبر التوصل لرؤية متفؽ 
عمييا ضرورة لتجنب تزايد أعداد مياجرى والجئ المناخ، فقد أشارت عدة دراسات إلى االرتباط بين تغير 

 المناخ واليجرة.
قيؽ العدالة المناخية رىنًا بإرادات الدول فمن الصعب عمى أى حکومة اتخاذ سياسات من شأنيا ويظل تح

ن کان عمى حساب المناخ والبيئة. عمى سبيل المثال تعتبر  تقػػويض تنافسية قطاع ما ميم القتصادىا وا 
ضت التوقيع عمى بروتکول الواليات المتحدة أکثر الدول انکارًا لظاىرة تغير المناخ بل ومعارضة ليا، فقد رف

کيوتو من منطمؽ أنيا تفرؽ بين الدول الصناعية وغير الصناعية مستندة فى ذلک إلى النظرية الميبرالية التی 
تحمل المسؤولية لجميع الدول فى العالم بغض النظر عن کونيا صناعية أم ال. وقد اعتبر بعض أعضاء 

خدعة کبرى، والدور الذى يمعبو النشاط البشرى فى ىذه مجمس الشيوخ حديثا أن الظاىرة ال تعدو کونيا 
القضية ما زال مجيواًل يفسر ذلک الموقؼ جماعات الضغط فى صناعة وتجارة الوقود األحفورى وقادة 

 .[lxiv]المؤسسات الصناعية الکبرى، والمحافظون، خصوصا فى مؤسسات ومراکز الفکر اليمينى
والذى يترتب عميو ارتفاع درجات   لقد أثار انسحاب الواليات المتحدة من اتفاقية باريس لمکافحة تغير المناخ

القرن وفقًا لتقديرات منظمة األرصاد العالمية تساؤالت درجة بحمول نياية  2.3الحرارة العالمية بواقع 
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خاصة أن الواليات المتحدة تعد من أىم المساىمين فى الحد من   إمکانية تحقيؽ العدالة المناخية  بشأن
تمک األزمة. يرى الرئيس ترامب أن اتفاقية باريس مخادعة خانقة لبلقتصاد األمريکى وغير عادلة تمامًا. 

التصدى لمتغير المناخى من جانب آخر يبدو أن شعار "أميرکا   من المساىمة فى وىو تنصل واضح
 يقوض االلتزام بأى معاىدة أو اتفاؽ.  أواًل"

. أما الصين فتعتمد بشکل [lxv]فى المقابل، تعيدت الصين وأوروبا بتوحيد جيودىما إلنقاذ کوکب األرض
عام فی مفاوضات المناخ الدولية موقًفا إحصائًيا بشأن تغير المناخ ، ال سيما التأکيد عمى حقيا السيادى فی 

ة کانت منخفضة وتم التأکيد عمى وجية النظر ىذه التنمية االقتصادية وأن االنبعاثات التاريخية لمدولة الصيني
الممثل الخاص لمصين لمفاوضات تغير المناخ وصرح: "ال يمکن   من قبل يو تشينغتاى 0292فى عام 

وخبلل المفاوضات يجب أن تضع مصالحيا الوطنية   لمصين أن تمتزم بأکثر مما تتطمبو مسؤوليتيا التاريخية
العدالة المناخية بعدالة ىذا الموقؼ المبدئى الذى اتخذتو الصين لکن ىناک  أواًل" وبقدر ما تعترؼ نظريات

عدم توافؽ بين المسؤولية التاريخية واالنبعاثات الحالية فبل يمکن لمعالم معالجة تغير المناخ بشکل فعال دون 
 المزيد من اإلجراءات من الصين مما يبين مدى الصعوبة.

صناعية الکبرى الراعى األنسب لتحقيؽ مصالح الدول النامية التى تعد فى کل األحوال، لن تکون الدول ال
سوقًا رائجًا لمنتجات الدول الصناعية ومخزنًا إستراتيجيًا لممواد األولية التى تعتمد عمييا الصناعات فى الدول 

. من جانب آخر، ترى الدول المنتجة [lxvi]المتقدمة لذا تبذل الدول الکبرى جيودًا کبيرة إلبقاء الوضع الراىن
الذين  لمنفط فى العالم أن االنتقال إلى الطاقات المتجددة واالقتصاد العالمی "األخضر" غير عادل لمواطنييا

يعتمدون فى معيشتيم عمى عائدات النفط وبالتالى طالبوا بتعويضيم عن خسائرىم وىذا أيًضا جزء من 
 خطاب العدالة المناخية، ومن الواضح أن العدالة المناخية ىی مفيوم متنازع عميو بطبيعتو.

 التوصيات
 لمناخية.النظر إلى ما ىو أبعد من الدولة وتجاه منظور عالمی لمعدالة ا       -

 الحث عمى الوفاء بااللتزامات القانونية لمکافحة تغير المناخ. -
 االعتراؼ بتغير المناخ کجريمة ضد السبلم . - 
تعزيز نيج قائم عمى حقوؽ اإلنسان فى قضية العدالة المناخية وحماية أولئک الذين شردوا من آثار  -

 تغير المناخ.
 .[lxvii]حيث المستويات وتضمين أصحاب المصمحةتعزيز التعددية فى إدارة المناخ من  - 

عقد الشراکة المناخية: وذلک من خبلل تنسيؽ وربط الجيود بين الدول النامية والدول المتقدمة لنقل        -
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الخبرات واالستفادة من الکفاءات فی مجال إدارة المخاطر المناخية وابتکار األدوات البلزمة لدمج 
فادة الدول اإلفري قية بالتکنولوجيا النظيفة وانجاز وتوسعة استراتيجيات فاعمة لمتکيؼ مع التغيرات المناخية وا 

 .[lxviii]مشاريع الطاقات المتجددة والنظيفة ونقميا
تقدمة بمساعدة الدول النامية فى التحول نحو االقتصاد األخضر والزراعة الذکية مناخيًا تقوم الدول الم       -

 ودعم المزارعين وتمکينيم من استخدام الممارسات المستدامة إلدارة األراض.
 التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية، المائية، طاقة الرياح.       -

 .لمبکر ورصد المناختأسيس أنظمة اإلنذار ا
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