يطابنننننننننننننا ال الننننننننننننن
المنايي  :ما ل ُي َقل
الق ي النبيل
إن ال نننال الغنننن الننناي بنننن روتنننت وسنننلطحت مننن
يننننننالل إ قننننننا الجنننننننوب؛ أو ًلننننننا باةسننننننح ما  ،نننننن
بالرأسنننمالي  ،واآلن بنننالحغير المنننناي  ،لننن يسنننمح
للحطو .
للجنوب بالدصول بل الو

ة .ام مج ي
م س ال لوم السياسي ب لي
اة حصاة وال لوم السياسي -
جام القاهرف

باتن

ال

مةااارر مجلاااة آفااااق المنااااخ الااارميسو ممخ اااة فاااي دراتاااال النظرياااة
السياتية وحيوق اسنسان وتيايعاال قضاايا البيئاة والسياتاةو وهاو
فيضًاا ناما رمايس تةريار مجلاة (Review of Economics and Political
) Scienceالم رية.

الن المنايين أحن المطالننب المسننحمرف ن مبحلنف النقاشننا

والصننرابا

الحن تبننص مجننال تغيننر

المننناخ .وبل ن الننرف م ن أن تغيننر المننناخ يطننال ال ننال بأكملننت ،ل نننت ة يننر ر بل ن جمي ن ال ن ول والمجموبننا
دسنننب ،بنننل تبحلنننف أي ً نننا المسننناهم ننن ت نننوي الغنننازا ال يتننن وزياةتانننا
ذلننن
بالحسنناوي .األمنننر لننني
واسحمرا يحاا بي البل ان؛ حيث ة تساه جمي ال ول بالحساوي
الدنننننننننننرا ي .ححننننننننننن ةاينننننننننننل الننننننننننن ول ،تقنننننننننننوم مجموبنننننننننننا

اةنب ا ا

ال المين لغنازا

"الشننننننننننن وب والمننننننننننننافد األكثنننننننننننر تنننننننننننأ

( )Most Affected People and Areas, MAPAبر ن ةبناوى ياون بال
آير لي

اق إل الم

الح تأيا

ال

الم ق ف لل

نسيان مامحت الرئيس  .ول ا اححياجا

م ن الحغيننر المننناي بل ن ب ن

الن الامنين -المنايين أو ال

م المنا شا  ،يميل يطناب ال

الن بني األجينال

ج ي ف وو ب لل

الن المنايين أكثنر نأكثر إلن

البل ان النامي للحطو والحصنني  ،يحطلنب ذلن

يطنوا

أبطنأ للدن

ال ننال المحق ن م .وم ن ذل ن  ،ننإن البطنناب ال ننالم الدننال بشننأن ال

المنايينن يميننل إلنن تجاهننل هنناا المطلننب وال
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والد

نر .كمنا ُفنرم بنن

اةبحبا مطالب الشباب ومصير األجيال القاةم .

وم ذل  ،م يالل هاه البطوط المحشاب

مطالبا

رًا"1

الن المنايين ؛ إذ يحنأ ر الحغينر المنناي

بش ل فير محناسب ببر ب م الح ا ر يما يبص ال يل والوض اةجحماب والجنن
ال المنايي ؛ وهنو ال

اةححبناس

ال المنايي .

2022
نوفمبرمبر
األول  -نو
المناخ - -ال
2022
العدد ةاألول -
اق المناخ
آآفاق

ننغ

أكثننر منن أجننل اتبنناذ إجننرام بننالم مح

ال ن

ننا ر باسننحب ام

ب ال المناخ م ان وموا ف ب ي ف المنال
ٍ
يشير م اوم ال

ال المنايي إل تقاس المسروليا

واألببام وال وائن

ن السن

ال نالم لم ا دن آ نا

تغيننر المننناخ البشننري المنشننأ .ومن ذلن  ،تبحلننف وننيغ المشننا ك بنن ما يح لنند األمننر بمن سنناه أكثنر ن
وض نا الدال لحغير المناخ؛ إذ تشنير ا حصناما

إلن أن ال نال الصنناب المحقن م ي نوق ب ثينر ال نال الننام

ن تلويننث ال ننرف األ ضنني و ن ة ج ن حننرا ف ال وكننب؛ حيننث تسننا ال ن ول المحق م ن بنسننب  ٪79م ن إجمننال
اةنب ا ا

ال المي ،

حي تسا ال ول النامي مجحم

أفن  ٪ 1م س ان ال ال يسحال ون ض
س ان ال ال

3.

الش ل 1
م تسبب

تغير المناخ تا يبيًّا

ي ن تمركا الصناب والثروا

بن  ٪21المحبقي  .2وبن ما يح لد األمر بال يل ،إن

كمي ال ربنون الحن ت ناةل الدصنص المجم ن أل قنر  ٪50من

ال ول المحق م أنا مسرولون ب  %79م اةنب ا ا

ال ول المحق م

ال حرف م  1850إل 2011

ال ول النامي
Source: Center for Global Development4
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ومننن ذلننن ،

الحغينننر المنننناي ة

نننإن تنننأ يرا

تسحا ق المساهمي الرئيسني  ،ولسنوم الدن ،
أ ننننل البلنننن ان نمننننوًّ ا وذوي اةمحيننننازا

اسننننحا
ال

بطريق فير مح ا تن  .وفنن بن القنول،

ي

إن بننن م المسننناواف ننن الننن يل ننن جميننن أندنننام
ال ننننال يج ننننل األحنننن اث المنايينننن القاسنننني منننن
الننناةزل وال ي

نننانا

وال واونننف والج ننناق تنننر ر

أكثننننر منننن أي شنننن م آيننننر بلنننن ال قننننرام ا حصنننناةيًّا
والمامشننني اجحماب ًّينننا .ويرجننن ذلننن

إلننن حقيقننن

بسننيط تحمثننل ن ض ن ف مننوا ةه اة حصنناةي
ر الناي

الح تسمح لا بإباةف الح ويى ب ال
يح ب ونت م األح اث المنايي القاسي .

كما أن ال قنرام والمامشني والملنوني والنسنام
واألشبا

ذوي ا با ن هن األكثنر ت

شنننننبص آينننننر مننننن تلننننن
ا

الظنننننواهر.

ريق  ،بل سبيل المثنال ،ي

نر ًا من أي
ننننن القنننننرن

ن الج ناق أببنام

إضا ي بلن بناتد ا نناث لحنأمي الميناه الصنالد
للشنننرب الحننن ة تسنننحال
تدنننرم أي ً نننا ال يننن مننن ال حينننا

و نننحا

الصنننغيرا

مننن

والمننننوا ة 5.و نننن

الح لنننني بسننننبب ضننننيد الو نننن
ال ننال الرأسننمال  ،إذا كننان لنن ي
شرام الو

دسنننب ،بنننل

المننال ،يم ننن

 ،أما إذا لن تمحل نت ،سنيح ي بلين
المامننننن مثنننننل ت لننننني

الحننننننازل بننننن اةححياجنننننا
أف ال .

بل المسنحوى الامنن  ،تركن

ى ج ين ف الظلن بني األجينال المح

المنشننأ .يمننا تان ة األجيننال األ ن م م ن المجحم ننا
و

م

با ضا
ة جننا

 -س ان ال ال الداليي بأيطا المجابا

الصنننابي ذا

حننرا ف أبل ن وموجننا

حننرا ف أبل ن ببم ن

األجيننال ن سنناا ب وائ ن مسننحقبلي أ

ننل م ن منا

اةنب ا ننا

الش ن ي ف اآلن -أكثننر م ن أي

والج اق وتلف المداونيل وال واونف وال ي

إل ذل  ،سحشا األجيال القاةم  ،الح سح ون
مننرا

نمن

ن هي نل الحغينر المنناي البشنري

أوائل ال شرينيا

ممننا نشننا أو أكثننر

نانا .

م بمرها ن بنام ،2040

لي ًلننا6.

ن حنني سننححمح هنناه

نننا إذا تم نننا م ن بننال جاننوة أكثننر ج ي ن لب ننى ة ج ن

الدرا ف ال المي بمق ا  1.5ة ج متوي .

وم ذل  ،كيف تم َّ

ال ال م تنسيد وتنظي توزي ال وائ واألببام م يالل حلقا

م ال مل ال الم ض تغير المناخ
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مبحل ن

ومننننن ذلننننن  ،نننننإن مجنننننرة المنا شنننننا

واةلحاامنننننا

القانوني ن ه ن م نناهي مبحل ن تمامً ننا؛ إذ
واضح

يطاب اةلحااما

 1992ححن جالسن و 2021؛
نننن

الح اتبا
ن

اننر تدننول

ب مً ا من

من األ

ينو

الشننايرف

يننننو (مننننرتمر األمنننن المحدنننن ف الم ننننن بالبيتنننن

والحنمين  ،يننو ةي جننانيرو ،البرازيننل 14 - 3 ،يونيننو )1992
كانن

الر ين واضنند أن الن ول األفنن (الطننرق األكثنر

مسرولي ب الحغير المنناي ) سنححبا إجنراما

جناةف

زالنننن ال ربننننون ،نننن حنننني أن النننن ول األ ننننل تقنننن مً ا
مننن

سننني ون لننن ياا المايننن مننن الو ننن ححننن تنننحم
أةبينا
ذل أي ً ا
الحطو والحصني  .و ان
ة اسننن المنننناخ ننن أوائنننل الحسننن ينيا
اححياجا

والحننن

الحنمي بما يحماش م الواجبا

البيتي

و ن بروتوكننول كيوتننو ل ننام  ،1997تن النظننر ن
ن المسنناهما

مما ننل للح نناو

ابننن
7.

ان

واألببننام؛ وبالحنال ،

يجننننب أة ي ننننون ي ننننى اةنب ا ننننا

كبيننننرًا وسننننري ً ا

بالنسنننب للننن ول المحق مننن والننن ول الناميننن بلننن حننن
سوام8.

لغننن

 ،2015اتبنننا
ومننن ذلننن  ،مننننا ات ا يننن بنننا ي
اةلحننناام والنشننناط المنننناي من ط ً نننا آينننر؛ حينننث بننن أ
يطنننننناب ال مننننننل ال ننننننالم المح
ن الظاننو  ،وب ن أ

اةنب ا ننا

سنني مل بلياننا نشنناط ال

الحدوة
كان
ال

مسأل ال

ال المنايي

مسأل كي ين توزين المسنروليا

وأببنام

النننن المنايينننن حاضننننرف ةائمً ننننا نننن مبحلننننف
األفنراق والمنرتمرا

مرتمرا
هنننناك بنننن

ابننن

ال ولين للبيتن .

بلننن جننن ول األبمنننال يركننن أن

الننننن ول الصننننننابي هننننن األفنننننراق المسنننننرول
الرئيس  ،وأن ال ول النامي هن األ نل ذنبًنا ،كمنا

أنت يجب أن توض
إجراما

رو ا

منايي بالمي .

ن اةبحبنا

ن أي

وم ةبوف با ي

ننننننا ر للدنننننن منننننن

ال ناوننر ذاتاننا الح ن

ال ن المنايي ن

إل اتباذ إجنراما

ن الحغي نر.

بالمين منسنق

زال ال ربون وتقلينل ة جن حنرا ف ال نال وانب ا اتنت،
أوننننبح ال انننن النننننوب لداجنننن البلنننن ان النامينننن إلنننن

الحنمي ضبابيًّا أو منسيًّا.
هاا وب أ يطاب النشناط المنناي وم الجحنت لل
المنايي يقحرب م الم اوم م وجاا
إذ ل ت

ال

الن

نظنر أينرى؛

ال المنايي تسحلام النظنر ن الحبناي

ننن المسننناهم

ننن اةححنننرا ال نننالم بننني البلننن ان

المحق م والنامي أو حح ترك الداجن إلن كنبح أبطنأ
لالنب ا ا

الجام األ ل نموًّ ا م ال ال

9.
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إن الق

ايا المصن

تد

المحق م /النامي  .إذ أضد
والس ان
موضوبا

البطاب ال الم لل

تحناول موضوبا

الموائل الطبي ي  ،واألشبا

ال المنايي تقحرب اآلن م موضوبا

مثل :تأ يرا
ذوي ا با

،10

تا
وم

أيرى فير اةزةواجين

م ينن من المجحمن كالشن وب األونلي ،
ال

النوع 11،واألببام

بي األجيال ،أكثنر من

الداج إل الحصني والحنمي ل ول الجنوب ال الم .

الش ل 2
يطابا

ج ي ف لل

ال المنايي ( مجحم ا

المواجا مقابل النامي )

Source: Climate Justice Alliance. COP26: The Net Zero COP. 2021. Access date 10/10/2022. URL: https://climatejusticealliance.org/cop26/
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روتننت وسننلطحت من يننالل إ قننا الجنننوب؛ أو ًلننا باةسننح ما  ،ن بالرأسننمالي  ،واآلن

إن ال ننال الغنن النناي بنن

بننالحغير المننناي  ،ل ن يسننمح للجنننوب بالدصننول بل ن الو ن
الحنموي

محطلبا

الحب

للحطننو  ،وسننوق يسننحوبب ويسننحال

جاننوةه

ير واةسح ام  ،وإبطام وتيرف الحنمي وتدويل أجن تت الصنابي  .وم الصديح أن
لل جوف الحنموين  ،نإن ال منل المنناي ال نالم هنو مسنحوى آينر من

ضوم نسيان ات اق با ي
نقول إنت
اةسح ما الج ي والحب ي ؛ إذ ل ُت َ
منح لل ول النامي ائحماننا
أ

ل إل اة حصناة المسنح ام؛ وذلن

من أجنل الحب نير أو من أجنل تدنول
و نرو
ألنانا بداجن إلن الحدنول للحصنني أو ًلنا ،ن الحطنوير الشنامل ،ومن َن َّ

ُّ
تدمل أببام اةسح ام .

وببننالق منننا ُذكنننر ،يح ننني بلننن ( )COP27ننن شننرم الشنننيخ أن تحطنننرق إلننن ال
الق ايا ،والح مناا:
▪ إحيننام البطنناب الحنمننوي لل

يننن مننن

النن المنايينن ؛ حينننث

يح ننني بلننن الننن ول الناميننن الد نننا

بلننن الو ننن

والمساح لن ساا للحصني والحطوير.
▪ أيننننا الحدننننول المنصننننف وال نننناةل ندننننو اة حصنننناة
المسننح ام نن اةبحبننا  -اححياجننا

تصننني النن ول

المحق م .
▪ الحدننرك ال ننالم ندننو الص ن ر الصننا
بدلننول بننام  ،2050إمننا أن ي
أو يطرم اةنب ا ا

لالنب ا ننا

ن أ ننل البلن ان نمننوًّ ا

القاةم م الجنوب من ينالل

األبمننال واألنشننط الح ن ت ن يرها ال ن ول الشننمالي
والشركا

الغربي .

▪ بننننن م اسنننننحب ام اةةبننننناما

المح لقننننن بال

ال ر ي والجنساني والمنايي كمطالبا
جانننوة الننن ول األ نننل نمنننوًّ ا والننن ول الناميننن
يح لنند بالمشننروبا
اةةبنناما

الننننن
ل ر ل
يمنننا

الحنموينن  ،والنظننر إلنن هنناه

بننالحوازي منن مسننرولي األفنيننام تجنناه

ال ول واألم ال قيرف.

▪ إتاح تجا ف ال ربون وتس يره مجا ًلا لل ول النامي للحصني والحطنوير وبن م اسنحب امت كقين ل نبح جانوة
الحنمي .
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