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 مقدمة 

 

ات المناخية ي ظل توجه الدول واهتمام المنظمات الدولية بالقضايا المتعلقة بالتغير
،  ف 

الملف مع إغفال مصالح   ي هذا 
المتقدمة حقوقها ف  الهواجس بشأن ضمان الدول  تصاعدت 

ات المناخية أو إقصائها من    عرضة لتحمل تكلفة التغير
الدول النامية والفئات المهمشة األكير

  المنافع المتوقعة من  
ً
إتباع سياسات صديقة للبيئة؛ لذلك أصبحت قضية العدالة المناخية أمرا

 ي
ً
؛ لضمان تمتع الدول النامية والفقير  شغل بال صناع ومتخذي القرار وواضعي السياساتهاما

ي الدول المتقدمة. 
 والفئات الُمهمشة بكافة حقوقهم وعدم هدرها عىل حساب إحداث تقدم ف 

ة والفئات الُمهمشة   ورة إشمال الدول النامية والفقير ي  جاءت "العدالة المناخية" لتوصي بض 
ف 

تطور طرق ، و الصلة بتخفيف والحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراريالسياسات ذات  

الخدمات وتقديم  والسلع  الغذاء  وإنتاج  والتكنولوجيا  الطاقة  وعات  توليد  المشر وتمويل   ،

ذكرها   السالف  الفئات  لهذه  يضمن  بما  الحديثة؛  البيئية  والسياسات  اء  أمنها  الخض  إشباع 

ي وأمن اإلقامة وع
 يش حياة كريمة. الصحي والغذائ 

ي المرتبة األوىل حقوق اإلنسان  
ات فالعدالة المناخية تستهدف ف   نتيجة التغير

ً
خاصة األكير تأثرا

ي األمراض واألوبئة وزيادة معدالت    المناخية
ي قد تؤدي إىل زوال مدن بأكملها وتفشر

الوفاة.  الت 

بالفئات وصلتها  المناخية  العدالة  عىل  الضوء  التقرير  هذا  يسلط  لم   لذلك  الذين  المهمشة 

ة لعيش حياة كريمة   بل وجدوا أنفسهم عىل حافة الهاوية.  يحظوا بفرص وفير

يقدم عدة   الصدد، كما  هذا  ي 
ف  الدولية  واالتفاقيات  الدوىلي  القانون  دور  التقرير  وسيستعرض 

 كافة حقوقهم وسبل أمن المعيشة. توصيات لضمان تمتع الفئات المهمشة ب
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: ماهية 
ً
 العدالة المناخية أوال

المناخية واقتصادية   العدالة  وصحية  اجتماعية  ات  تأثير إحداث  بإمكانية  اف  االعي  مفادها 

 والسكان المحرو 
ً
را  عىل الفئات األكير تض 

ً
والفئات المهمشة. تهدف العدالة    مير  مختلفة خاصة

  
ً
شكل مباشر من  بومعالجة أوجه عدم المساواة  المناخية الدفاع عن حقوق هؤالء األكير تهميشا

ات المناخية والتكيف معها.  اتيجيات طويلة األجل للتخفيف من حدة التغير  خالل اسي 

العادلة   المعاملة  أساس  عىل  تقوم  المناخية  العدالة  أدق،  النامية وبشكل  الدول  لجميع 

نحو   التحول  وسبل  اتيجيات  اسي  ي 
ف  المساواة  قدم  نفس  عىل  يكونوا  بحيث  والمتقدمة؛ 

يمس    االستدامة ما  وكل  اء،  الخض  وعات  المشر وتمويل  والعلمي  ي  التكنولوج  التطور  من 

اتيجيات ات المناخية.  اسي   الحد والتخفيف من آثار التغير

ورة تحقيق العدالة المناخية إىل   ي ظهور الدعوة إىل ض 
تصاعد حدة الظروف  ويرجع السبب ف 

ي 
أنها قد تؤدي إىل تالشر المياه وانتشار   البيئية والمناخية لدرجة  بأكملها وجفاف منابع  مدن 

  األوبئة واألمراض
ً
را ة والنامية األكير تض  وهم غير قادرين  -، وذلك عىل الرغم أن الدول الفقير

المناخية   اآلثار  من  والتخفيف  الحد  بوسائل  الخاصة  االحتياطات  اتخاذ كافة  وتمويل  عىل 

وعات المرتبطة بذلك   مثل  عاثات الهائلة الناجمة عن الصناعة  غير مسببير  لكّم االنب  –المشر

ي أساس اقتصادها يقوم عىل الصناعة. 
 الدول الصناعية المتقدمة الت 

 عن  
ً
 مسئوال

ً
، ليس كل فردا ات المناخية بنفس القدر، وليسوبالتاىلي ت كل الدول عرضة  التغير

ات المناخية بنفس القدر؛ فالدول ذات المعدالت االقتصاد  ى  ية الللخطر الناجم عن التغير كي 

ة    من الدول النامية والفقير
ً
 أكير قدرة

الصناعية   الدول  أن  الدوىلي  المجتمع  غالبية  اتفاق  بعد  ظهرت  باألساس  المناخية  والعدالة 

ي  
ى والمتقدمة هي السبب الرئيس ف  ها  الكي  ي زيادة االنبعاثات الكربونية إثر تمير 

حدوث طفرة ف 
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ي الصناعة والتكنولوجيا دون حسبان للمخاطر البيئية، ومن هنا ناشد المجتمع الدول
كافة  و   ف 

اء  الدو  اتيجيات خض  اسي  وضع  يتم  أن  ى  الكي  الدول  ل  االعتبار حقوق  أولوية  ي 
ف  األخذ  مع 

ة والفئات المهمشة؛ لتسود المنفعة وحت  ال يكون التطور والتحول األخض  عىل   النامية والفقير

 حساب تلك األطراف. 

 م: وه ،صور البد التطرق إليها وجدير بالذكر أن، قضية العدالة المناخية تثير ثالث 

 قدرة عىل اتخاذ تدابير للحد من التقلبات المناخية ليسوا  العدالة االجتماعية: -
بالتأكيد األكير

 مثل )المهاجرينفس القدر والمستوى بالفئات  نعىل  
ً
الفقراء    -ذوي الهمم  -الالجئير    -األكير تأثرا

ي هذه القضية، وتستهدف تمكير   
دين(؛ لذلك تثار العدالة المناخية ف  الفئات المهمشة  والمشر

ي عملية التنمية. واألكير عرضة للخطر لضمان وصيانة حقوقهم و 
 إدماجهم ف 

ن األجيال- المناخية بصورة هائلة دون    : العدالة بير ات  التغير ي 
ي كون االستمرارية ف 

ال جدال ف 

ي التنمية. إتباع سياسات التخفيف والتكيف 
  يؤذي ويؤثر عىل حقوق األجيال القادمة ف 

ن - بير والناميةالعدالة  المتقدمة  الدول  يؤهلها    :   بما  قوية  اقتصاديات  لديها  ى  الكي  الدول 

اء، وبالرغم من انها المتسبب الرئيس   وعاتها وسياساتها الخض  ات  لسهولة تمويل مشر ي التغير
ف 

ة والفئات المهمشة.   المناخية إال إن من يتحمل التكلفة هي الدول الفقير

 إىل  ولذلك،  
ً
را ى الصناعية بمساعدة بدأت أصوات الدول األكير تض  ورة تعجيل الدول الكي  ض 

ات المناخية.   الدول النامية وتمويلها للحد والتكيف مع آثار التغير
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ات المناخية ن الدول حول مسئولية التغير  سجال بير

ى والدول ذات ا القتصاد المرتفع أنهم  مع تزايد توجيه أصابع االتهام إىل الدول الصناعية الكي 

ات المناخية ي تفاقم الكوارث الطبيعية والتغير
 عقب حقبة الثورة   عليهم العبء األكي  ف 

ً
خاصة

والطاقة   الصناعة  عىل  قائم  اقتصادهم  بات  إذ  والوقود الصناعية؛  النفط  مثل  النظيفة  غير 

 نتيجة ممارسات ا
ً
ى  الحجري، ومن جانب أخر تدفع الدول النامية الثمن باهظا فهم لدول الكي 

ي تكنولوجيا وسائل الحد والتكيف 
ي من نقص ف 

ي تعائ 
ال يتأثرون بنفس القدر كما تتأثر الدول الت 

بمهارة،   المناخية  ات  التغير ار مع  األض  تكلفة  الصناعية  الدول  تحميل  النامية  الدول  فأرادت 

ات  ينمو اقتصادها  الواقعة عليهم؛ إذ ال يمكن تخيل أن تزدهر دول و   بالتغير
ً
 طفيفا

ً
وتتأثر تأثرا

ي حرائق  
 ولكنها تدفع الثمن الذي يظهر ف 

ً
 لالنبعاثات أساسا

ً
المناخية ودول أخرى ليست مصدرا

األنهار  وجفاف  العذبة  الغابات  ات  واألمراض    والبحار   والبحير األوبئة  وانتشار  المدن  ي 
وتالشر

ها...   ونقص المحاصيل الزراعية وغير

ات    ، تطور ومن هنا سنستعرض حالة السجال بير  الفرق المتنازعة حول من المسئول عن التغير

... المناخية ومن   ُمجي  عىل تحمل التكلفة األكي 

 1992 قمة األرض-1

ي بالبيئة والتنميةُعقد  
والمعروف كذلك باسم "قمة    ،  (UNCED) مؤتمر األمم المتحدة المعت 

و  ي ريو دي جانير
ازيلب  األرض"، ف  ي يونيو    الي 

ين 1992ف  امن مع الذكرى العشر   ، وتم عقده بالي  

ي السويد عام  
ية ف  ي بالبيئة البشر

 من القادة السياسي،  1972للمؤتمر األول المعت 
ً
  ير  وقد ضم عددا

 باحث حول تأثير أنشطة البشر  دولة للت  179من وممثىلي المنظمات غير الحكومية اإلعالميير  
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التنمية االجتماعية واالقتصادية عىل البيئة وتم عرض   التصور الخاص لكل المشاركير  بشأن 

 االقتصادية واالجتماعية والبيئة. 

الوكان مؤتمر )قمة األرض( يستهدف إصدار جدول أعمال   ي  توخطة من أجل 
عاون الدوىلي ف 

ي توجيهالقضايا البيئية 
ين. الدوىلي  العمل والتنموية؛ كي تساعد ف  ي القرن الحادي والعشر

 ف 

ي هذا المؤتمر وجعله هدف  
  وتم ذكر "التنمية المستدامة" ف 

ً
تعمل الدول من أجل تحقيقه أيا

ي تعيشها. 
 كان أوضاعها الت 

نتائ برنامج عمل  وإنجازات  ج  وأبرز  قمة األرض" كان  استثمار "مؤتمر  ي 
تبت  ورة  ات  ينادي بض 

ين  ي القرن الحادي والعشر
ي جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ف 

، وجاءت توصياته ف 

ي أساليب تعليم جديدة، وطرق جديدة للحفاظ عىل الموارد الطبيعية
وكيفية تحقيق    صدد تبت 

اإلطارية بشأن تغير  ونجم عنه بيان مبادئ الغابات واتفاقية األمم المتحدة    االقتصاد المستدام. 

 ناخ. الم

 UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ -2

ي مؤتمر األمم المتحدة
ي بالبيئة   ف 

بشأن  والتنمية، تشكلت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية    المعت 

ي عام  تغير المناخ وهي بمثابة االتفاقية التأسيسية لبقية اتفاقيات المناخ الالحقة
،  1992. وف 

ات الغازات الدفيئةدولة لهذه االتفاقية  153انضمت حواىلي   عند درجة    ؛ من أجل تثبيت تركير 

ي 
ي النظام المناج 

 . تمنع التدخل الخطير لإلنسان ف 

للعمل عىل الحد  المسئولية  الدول الصناعية  عىل  االتفاقية وضعت    هيجدر اإلشارة إىل أن هذ 

مبدأ   بلّورت  الحرارة؛ كما  درجات  ارتفاع  كةمن  المشير أساس   )المسئولية  عىل  والمتابينة 

 دولة.  196الموقعير  عليها  داءووصل عدد األع  1994ودخلت حير  التنفيذ عام   اإلنصاف(
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وط الخفض  مع مرور الوقت، بدأت تظهر بعض التحديات؛ حيث شعرت بعض الدول   أن شر

ي االتفاقية غير كافية، فنادت الدول بعقد مفاوضات    اثات الدفيئةمن االنبع
المنصوص عليها ف 

ات المناخية. لالستجابة   للتغير

 1997  بروتوكول كيوتو -3

ات المناخ   ؛ حيث UNFCCCجاء بروتوكول كيوتو كخطوة تالية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغير

ع عليها حواىلي  
ّ
ي    195وق

الموّ 1997دولة ف  الدول  يلزم  بروتوكول كيوتو؛ كي   قعة عليه، وجاء 

م الدول بالنصوص الواردة   امات الدولية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية إذ لم يلي   بتنفيذ االلي  

امات: فيها   . تضمن بروتوكول كيوتو مجموعتير  من االلي  

عليها   • الموقعة  الدول  إلزام كافة  مفادها  المتعاقدة:  األطراف  بها كل  تتكفل  امات  الي  

ب فرق  دون  سواء  عىل  االتفاقية  والمتقدمةبنصوص  النامية  الدول  )إتباع   ير   مثل 

للبيئة صديقة  ب  -تكنولوجيا  ام  تطوير    -المرونةآليات  االلي   مجال  ي 
ف  الفعال  التعاون 

بتقليل نسبة االنبعاثات الدفيئة بنسب متفاوتة دولة     (38)وقيام    -بالتعليم والتدري

ت ة زمنية محددة  التقليل خالل في  ان يكون هذا  ط  ي  من دولة ألخرى شر
  2008بدأ ف 

بخالل   ) 2012وتنتهي  نسبة  ي  األوروئ  لالتحاد  االتفاقية  وحددت  والواليات  8،   )%

وجير   6%( واليابان )7المتحدة  ) 
ي أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيي 

%( من غاز ثائ 

 وثالث مركبات فلورية أخرى. 
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النامية  • الدول  تجاه  المتقدمة  الدول  امات  ن المتقدمة   : الير الدول  بها  تتعهد  امات  الي  

ي األحكام الواردة باتفاقية األمم المتحدة  وحدها نحو الدول النامية
؛ من أجل مساعدتها ف 

ات المناخ ومن أجل تشجيع الدول النامية عىل  التعاون الفعال لحماية البيئة، وهذه  لتغير

)تمويل   ي 
ف  تتمثل  امات  ة االلي   والفقير النامية  للدول  التكنولوجيا  نقل  أنشطة  وتسهيل 

ي مواجهة  
ي مجاالت الطاقة والنقل ومن أجل دعمها ف 

 ف 
ً
ات المناخيةخاصة ومن   -التغير

ي "
ك ف  ي   التنمية النظيفة"آلية أجل التعاون المشي 

   اتفاق كيوتو(المنصوص عليها ف 

ُيحمل المسئولية األكي     1995يمكن استنتاج أن بروتوكول كيوتو  ،  ما سبق عرضهومن خالل  

ة؛ أي الدول المتقدمة هي األساس    بالدول النامية والفقير
ً
عىل الدول المتقدمة والصناعية مقارنة

ات المناخية وزيادة معدالت   ي التغير
 . ها أعباء خاصةغازات االحتباس الحراري وبالتاىلي يكلفف 

وجود   ي ظل 
صاعدةوف  اقتصاديات  ذات  أبدت دول  حيث  الدول؛  بير   المصالح  بدأ ضاع   ،

  
ً
خاصة امات  االلي   بعض  من  نامية  دول  إعفاء  بشأن  اضها  اعي  األمريكية  المتحدة  الواليات 

ي المستقبل القريب
ي ذلك الوقت؛ فهي ليست كذلك ف 

؛ فهي وإن كانت دول نامية ف  ، مما  الصير 

ي هذه االتفاقية وأزاد من تعنتها، وبالفعل قد عارض  
امات الدول ف  عّمق الفجوة وقلل من الي  

وتوكول؛ إذ غنه  الرئيس األمريكي )جورج بوش االبن(   تصديق الواليات المتحدة عىل هذا الي 

الصير  والهند   تقدم صناعي واقتصادي مثل  ي إحراز 
ليس من اإلنصاف وجود دول صاعدة ف 

ناميةويتم إ أنهم دول  إلزام كافة القوى  عفائهم بحجة  ، وطالبت الواليات المتحدة األمريكية 

والصاعد القادمة  الدول  االقتصادية  بير   تفرقة  دون  والهند  والصير   االتحادية  روسيا  مثل  ة 

 المتقدمة والنامية. 
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 2015اتفاقية باريس للمناخ -4

ي دخلت حير   
للمناخ والت  باريس  اتفاقية  (، ووقع عليها  2016-2015النفاذ خالل عامي ) تعد 

ى، وجاءت اتفاقية باريس للمناخ بمبادئ  55حواىلي   % من الدول بما فيها الدول الصناعية الكي 

ة النامية والفقير ى الصناعية عليها تعهد غير عادي تجاه الدول  أن الدول الكي  ؛ إذ  تؤكد عىل 

ات    اميةيتوجب عليها مراعاة الظروف الخاصة للبلدان الن  من التغير
ً
را  الدول األكير تض 

ً
خاصة

ات   المناخية التغير من  والحد  التكيف  سياسات  ي 
ف  النامية  الدول  لتمويل  نسبة  وتخصيص 

.   100المناخية تصل إىل  
ً
 لدى قادة المجتمع    مليار دوالر سنويا

ً
وقد القت هذه االتفاقية قبوال

ات  المسئولية أصبحت حتمالدوىلي إذ بات يشعر الجميع أن  ية عىل الجميع بسبب بزوغ مؤشر

ار العالمي لدى الدول الصناعية. وبحلول عام   ع    2018االحي 
ّ
 عىل هذه االتفاقية   194وق

ً
عضوا

.   179وتصديق  ي  دولة تشمل االتحاد األوروئ 

انية ورغم كل ذلك ض عىل تخصيص مير  ترامب" يعي  السابق "دونالد  الرئيس األمريكي  ، جاء 

ى للدول النامية إذ   ى ومعدالت اقتصادية كي   نامية ولكنها ذات صناعات كي 
ً
مثل   هناك دوال

وروسيا؛ ولذلك انسحب الرئيس ترامب من اتفاقية باريس للمناخ   )أكي  باعث للكربون(  الصير  

ي عام  
م ذلك عن صعوبة التوصل لحل ملزم للجميع فيما يتعلق بالقضايا 2017وذلك ف 

ّ
؛ لين

ات المناخية هي مسئولية الجميع دون   عت الدول المتقدمة بالشعور بأن التغير المناخية؛ إذ شر

 حل امتقدمة وعليهتميير  بير  دول نامية و 
ً
 زمة بنفس القدر. ألم جميعا
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مدار و  المناخ  عىل  ومدى  قمم  المناخية  ات  التغير بتأثير  االهتمام  مدى  بير   السجال  استمر   ،

ات المناخية،    عن التغير
ً
 تحمل دول الجنوب المسئولية كاملة

ً
خطورتها عىل كوكب األرض، فتارة

ي  من المسئولية أو إخالء مسئوليتها إما بالتعهد بتحمل الجزء األكوترد دول الشمال المتقدمة 

ي ترتيب  من ذلك واإلفصاح أن المسئولية تقع عىل الجميع بنفس القدر 
. وبرز تدخل المصالح ف 

األحفوري كأساس   الوقود  عىل  تعتمد  ي 
الت  فالدول  الدول؛  بير   ودخلها  األولويات  لصناعتها 

ي  
جم ف  ي 

ُ
؛ كما أن الضاعات والتنافسية بير  الدول بدأت ت تعطيل الوصول التفاق للحد القومي

ات المناخية أو الوصول التفاق دون تنفيذ فعال وملزم.   والتكيف من آثار التغير

 والتعهدات الفضفاضة 2021قمة جالسكو للمناخ 

هو ما توصلت إليه الدول    2021ة للمناخ عام  ولعل أبرز دليل عىل ذلك، قمة جالسكو األخير 

  : ي
ف  تمثلت  لآلمال؛  تعهدات فضفاضة ومخيبة  إىل  توصلوا  فقد  القمة؛  هذه  األطراف خالل 

ات   )تقليل االعتماد عىل الفحم، وتوفير دعم ماىلي للدول النامية من أجل التكيف مع حدة التغير

 . (المناخية

ن المقرر االتفاق عىل منع استخدام الفحم باعتباره  وجدير بالذكر، أنه خالل هذه القمة كان م 

 عن  
ً
 فيما يخص االتفاق عىل  40مسئوال

ً
، ولكن أيضا

ً
 من االنبعاثات الكربونية سنويا

ً
% سنويا

اث للدول  ات المناخية ُوجد أن هناك عدم اكي  القائم اقتصادها    النامية  وسائل الحد من التغير

ضوا وأقروا باست ي حير  وجود دول صناعية  عىل الفحم، ولذلك اعي 
حالة منع استخدام الفحم ف 

النفط اقتصادها عىل  قائم  أخرى  آثار  متقدمة  للتخفيف من  االتفاق عىل طرق  أثناء  ، فحت  

ة.   ي مراعاة حقوق الدول النامية والفقير
ات المناخية غابت العدالة المناخية ف   التغير
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ي قمة جالسكو عن أسفها 
اث الدول المتقدمة  ؛  وقد أفصحت الدول النامية المشاركة ف  لعدم اكي 

والذي   ر(،  والض  )الخسارة  مبدأ  إدراك  تعويضات  عن  المتقدمة  الدول  تقديم  ي 
للدول  يقتض 

ي وقعت علالنامية 
ار الت     يها. نظير األض 

ت عن خيبة أملها إذ لم يتم  بشأن منع  التوصل التفاق ملزم    ومن جانب الدول المتقدمة، عي 

بأنها   التفاوض  عملية  األطراف  بعض  ووصفوا  عليه؛  االعتماد  تقليل  بل  الفحم  استخدام 

ح أعضاء  معدومة الشفافية؛ إذ من مصلحة بعض الدول عدم التوصل التفاق ملزم؛ حيث ض 

ي  2021أن قمة جالسكو   جمعية أصدقاء األرض  . بمثابة ذكرى لخيانة دول القسم الجنوئ 

ات المناخية تقع  ومما سبق، يتضح    حول مسئولية التغير
ً
أن ما زال السجال والنقاش محتدما

من   والتكيف  للحد  وملزم  عادل  التفاق  التوصل  أجل  من  التفاوض  وبسبب  من،  عاتق  عىل 

ات المناخية ي االعتبار كافة  التغير
 يأخذ ف 

ً
ي السبل والنتائج ؛ بحيث يكون اتفاقا

الثغرات العميقة ف 

 . ي  دول القسم الشماىلي ودول القسم الجنوئ 
 بير 

ي القسم التالي 
ن
ات المناخية ومدى ، نستعرض أبرز النماذج الحديثة  وف ي تأثرت جراء التغير

الت 

ات المناخية بها عىل كافة    الجوانب... تأصل التغير
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 للدول قليلة االنبعاثات ولكنها تدفع الثمننماذج 

 باكستان-1

ة؛ حيث   عىل الرغم من أن باكستان ليست من الدول المسببة لالنبعاثات الكربونية بدرجة كبير

بحواىلي   وبنجالديش  هي  ك  الكربونية%  1تشي  البصمة  الصدد،    من  هذا  ي 
  السيد )  ذكر وف 

يشج المتحدة  -وتير لألمم  العام  باكستان منخفض    (األمير   ي 
ف  االنبعاثات  بأن مستوى  العالم 

 نسبي
ً
   ها لكنو ،  ا

ً
   واحدة من أكير البلدان تأثرا

ً
الفيضانات بأنها نتاج "تكثيف    بتغير المناخ، واصفا

ات المناخية بتكاليف مرّوعة. فمنذ بداية  باكستان  تدفع  ومع ذلك    ، تغير المناخ" شهر  ثمن التغير

 ، اجتاحت الفيضانات باكستان وترتب عىل ذلك: 2022يونيو 

 إثر الفيضانات الكارثية حواىلي ثلث باكستان أصبحت تحت األرض   •

لحياتهم    1390  خسارة حواىلي  •  
ً
بينهم  م فردا    399ن 

ً
اآلن  طفل ار جسيمة  حت   وأض   ،

ر بحواىلي  
درت نسبة من وقع عليهم الض 

ُ
 % حت  اآلن 15الحقت سكان باكستان وق

الحديدية • السكك  وطرق  النقل  طرق  من  لباكستان  التحتية  البنية  عن  انهيار   
ً
فضل  ،

ي الزراعية
 والمحاصيل األراص 

 تشتت األش وغرق البيوت •

 غياب االستقرار والشعور باألمان  •

 للتقديرات األولية،   •
ً
ار الناجمة عن فيضانات باكستان حواىلي  وفقا

مليار   10بلغت األض 

 مليار جنيه( 8دوالر ) 
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ي األزمة الباكستانية
ي باكستان قد استمرت إىل  هو أن ال  والالفت للنظر ف 

أسابيع   8فيضانات ف 

مثل ي 
ف  تعيش  لدول  فكيف  تصديقه،  عن  العقل  يعجز  قد  ء  ي

وهو شر الدمار    متواصل،  هذا 

ي نسبة هائلة من االنبعاث  والخراب المتواصل  
 وأنها دولة غير متسببة ف 

ً
تستطيع تحمله، خاصة

 بالدول الصناعية المتقدمة. 
ً
ي مقارنة

 الكربوئ 

ي    وال شك أن ارتفاع درجات الحرارة المتطرفة هو الذي
نتج عنه كل هذه الكوارث الطبيعية ف 

ار العالمي أدى ذلك إىل ذوبان األنهار باكستان وبنجالديش والهند  ؛ إذ بسبب ارتفاع نسبة االحي 

ي جبال الهيمااليالجليدية  
 وأن  ف 

ً
ا؛ مما أدى إىل اجتياح هذا الكم من الفيضانات الكارثية؛ خاصة

 األنهار الجليدية. باكستان تحتوي عىل كم هائل من  

ي السودان -2
ن
 إقليم دارفور ف

( 
ً
ي  غير معهودة من قبل( هذا العام من فيضانات وسيول  ردارفو عانت السودان وتحديدا

، فف 

فقد حواىلي أكير من مائة شخص   خالل شهر أغسطس من هذا العام وإثر السيول والفيضانات

ات    العديد من المنازل؛ وذلك بفضلحياته، وتدمرت   ي  التأثير
ات المناخية الت  السلبية للتغيير

ي تي  
ي أفريقيا، الت 

ف  ي شر
وح بير  موجات عنيفة من هطول األمطار  اتشهدها المنطقة الجغرافية ف 

ي بعض المناطق
ات جفاف طويلة ف  ي فصل الصيف وفي 

 . ف 

 لبيانات األمم المتحدة،
ً
ر أكير من    ووفقا  وتسببت السيول والفيضانات   25تض 

ً
ألف شخصا

ك المأوى الخاص بهم ونزوح  للنجاة بحياته  2500حواىلي    إىل إجبار السكان لي 
ً
؛ حيث  شخصا

ر كان إلقليم دارفور نصيب األسد   ي معدالت التض 
 . وجراء ذلك أعلنت السودان حالة الطوارئ  ف 
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ي اجتاحتيتكشف لنا حجم  ومما سبق  
دارفور من )نزوح   المعاناة من السيول والفيضانات الت 

واألمان باألمن  الشعور  الغذاء  -وفقدان  نقص  وأزمات  المجاعات  انعدام    وانتشار  عن   
ً
فضل

 االستقرار والخسائر االقتصادية إثر ذلك...( 

 

 بحيرة تشاد واإلرهاب  -3 

 

 

ات   ة تشاد من أكي  البحير ي تتعد بحير
 بسبل العيش   30مد أكير من  اإلفريقية الت 

ً
مليون إنسانا

يا( ون وتشاد والنيجر ونيجير  من )الكامير
ً
ي كل

ي  فهي تم  -كما هو موضح بالخريطة -   ف 
تد عىل أراص 

 أرب  ع دول إفريقية متجاورة. 

ة ي إفريقيا أكي  واحدة من    وجدير بالذكر، أن البحير
ات العذبة ف    ،   البحير

ً
ة تشاد مصدرا وتعد بحير

 
ً
؛ إذ   ماقتصاديا

ً
ي زيادة معدالت اإلنتاج الزراعي  هما

منتفعير  منها عىل صيد  يعتمد الو ساهمت ف 

ي من ا  1962إنه منذ عام  ، إال  وهكذا   األسماك كمهنة
ة أن تعائ  لجفاف وانحسار  بدأت البحير
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الميا الستينيات كانت مساه فيها  نسبة  انحشت وقّل    4201إىل  ،  2كم  ألف  26لغ  حتها تبفمنذ 

العالمية  بق لمنظمة الزراعة واألغذية  سوقد سبق وحذرت    ،2كم  1350منسوب المياه فيها ليصل إىل  

ة تشاد العذبة بوب  احتمالية نض حذير منم المتحدة التالتابعة لألم  رور الوقت نهائيمبحير
ً
 . ا

ي االنحسار نتيجة ال، بدأت  الفعلوب 
ة ف  ات المناخية و البحير  عن  درجات الحرارة ش تغير

ً
ديدة التطرف فضل

؛ فقد أدى ذلك إىل هطول األمطار الموسميةمعدالت    قلة ؛ مما أدى إىل تراجع اإلنتاج السمكي والزراعي

ة تشيشية لمعاناة اقتصادية ومع ساءت أحوالهم المعيشية  و   ؛ حيث فقدوا وظائفهماد لمنتفعير  من بحير

ية للسكان و لك )، ونتج عن ذقلة المحاصيل الزراعيةبسبب قلة موارد المياه و  زيادة التنافس هجرة جي 

 .  الموارد الشحيحة( عىل 

  ما زاد األ و 
ً
، هو  وسمر تعقيدا

ً
هذه    جماعة بوكو حرام( ) مثل  ات اإلرهابية المتطرفة  استغالل الجماعوءا

ة العذبةقبائل عىل ممن التنافس والضاعات بير  ال  األوضاع بالغة الصعوبة ي  وارد البحير
؛ واصطيادها ف 

ة  ؛ لتأجيج الضاعاتالماء العكر  اس المجتمعات المحلية واالنتفاع من موارد البحير فقدان ؛ مما أدى لوافي 

ي للسكانا 
 . ألمن الغذائ 

ة تشاد إىل ارتفاع ملحى أدوأكير من ذلك،  ي معدال نضوب بحير
 الجرائم المتعلقة   ت الجريمةوظ ف 

ً
خاصة

وعة، مما يعمق ويؤصل العمليات اإلرهابية وتهريب سل ار بالبشر والمخدراتباإلتج  وعدم  ع غير مشر

ي الماالستقرار  
كسب  ر الاع إثر ذلك، استقطاب الشباب ممن فقدوا وظائفهم وفقدوا مصادوُيش   نطقة. ف 

 . النضمام واالنخراط مع الجماعات اإلرهابيةا سماك إىل الحالل من الزراعة وصيد األ 

ي و 
ي تسببت ف 

ات المناخية الت   عىل ما سبق، فنجد أن التغير
ً
ب  ية ونضو  قلة نسبة األمطار الموسمعالوة

ة وجفافها   وراء انتشار العمليات اإلرهابية المسلحة وارتفاع معدالت الجريمة  هو السبب الكامن  البحير

ي واالقتصاديو 
ن أن هذه الدول  م معىل الرغ.  سكان هذه المنطقة  للجوء  وهو سبب  انعدام األمن الغذائ 

ي هاال تعتمد  
 عىل الصناعة وال تمثل دول ذات انبعاث كربوئ 

ً
 بالدول الصناعية المتقدمةئل

ً
، ومع  مقارنة
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قنيات فاتورة االنبعاثات الكربونية الخاصة بدول الشمال؛ مما  د والتهذه الدول محدودة الموار ذلك تدفع  

ي  غياب العدالة المناخيةيعمق مسألة 
ي التسبب ف 

ات المناخيبير  دول الشمال والجنوب ف   ة. التغير

ورة التوصل إل اتفاق و   COP 27للمناخ ر األطراف تحديات مؤتم  ضن

أصابت   ي 
الت  األمل  اآلخذة  بعد خيبة  والدول  النامية  الدوليةالدول  االتفاقيات  جراء  النمو  ي 

المتعلقة   ف 

ي مدينة جالسكو بال  6COP2  لكافة أطرافها، جاء    غير الملزمةو السابقة    بالمناخ
مملكة المتحدة  المقام ف 

؛   ي
الماص  إىل  ليبلور  العام  فيه  التوصل  يتم  لم  إذ  والشمال؛  الجنوب  بير  دول  المختلفة  النظر  وجهات 

م وتخصيص الدول  الفحل تقليل االعتماد عىل مثتعهدات ملزمة بل كلها جاءت بمثابة توصيات فضفاضة  

انيةالمت   قدمة مير 
ً
ة  ؛ تصل إىل مليار دوالر سنويا  . لتمويل الدول النامية والفقير

م الشيخ    COP27تزايدت اآلمال حول   ي مدينة شر
ي نوفمي   والمقرر عقده ف 

؛ من أجل التوصل إىل  2022ف 

 تنفيذ وليس التتعهدات واجبة ال
ً
عىل ، فدولية خاصة  م خالل ظروف وأن هذا المؤتمر سيقا  سويف؛ خاصة

 ت والوصول التفاقات مثل: تحديات قد تعوق نفاذ التعهدا الُمحملة عليه ولكنه توجد  الرغم من اآلمال 

ي الحرب الروسية األوكرانية و  •
 ع األساسية  وارتفاع أسعار السلقلة األمن الغذائ 

ي و  •  دول االتحاد األوروئ 
روسيا االتحادية جراء أزمة الغاز والطاقة والحبوب  التوترات الدولية بير 

 إثر الحرب الروسية األوكرانية

ى مثل الصير  والواليات المتحدة األمريكيتبلور الضاع بير  قو  • حروب  ة جراء ال تير  اقتصاديتير  كي 

( إىل تايوان رئي-شي و )نانشي بيلزيارة  و التجارية    سة مجلس النواب األمريكي

ي دول عديدة  •
ي وغياب االستقرار المؤسشي  وجود نزاعات مسلحة ف 

 إفريقيا ف 

 ت وسيول وحرائق انتشار الكوارث الطبيعية من فيضانا •

طراف المشاركة  األ ، وتشغل بال  COP27لألطراف  عتاب مؤتمر المناخ  ىل أتقف ع  فكل هذه التحديات

ي الم والدبلوماسيير  وجميع المؤسسات المعنية با
ي لبحث ف 

ى  إن وجود قوى اقتصادي ؛ إذ  جال البيت  ة كي 
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ي نوهما أك -األمريكية  حدة كالصير  والواليات المت
كأطراف مؤثرة    -ت الدفيئةانبعاث الغازاسبة  ير دولتير  ف 

ي المؤ ومشار 
ي  ل سير عملية التفاوض واال تمر وبينهم توترات وضاع مصالح من شأنه أن يعطكة ف 

تفاق ف 

 المؤتمر. 

 

ي مواجهة الدول األوروبية    وكذلك وجود روسيا االتحادية
لهم،  ف  أزمات  كقوة تضخ الطاقة  بعد   

ً
خاصة

 أل بالتأكيد سطاقة بينهم  ال
ً
ي      بينهم. وراق الضغط والتعنت  يكون هناك مجاال

االعتبار  وواجب األخذ ف 

ي  
خم  ج عنها من ارتفاع معدالت التضوما نت  19-بت كافة الدول إثر جائحة كوفيدأصا األزمة االقتصادية الت 

 . قود العالميةوارتفاع أسعار الو 

ي مدي 
ي هذا المؤتمر الذي سيعقد ف 

م الشيخ مولذلك من المهم ف  ا نة شر مات ناقشة ومحاول التوصل إىل الي  

: دات وليس مجرد تعه  ي
 بشأن اآلئ 

ي  •
فيف  من أجل التخ ية  درجة مئو   51.حد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إل   ال المساهمة فن

ات المناخي   ةمن حدة التغير

العلماء   تقديرات  ي  بعد 
ي  الت 

ف  نحو  كوكب األرض إىل، ومفادها وصول  COP26أعلنوا عنها  درجة    52. 

بنهاية القرن الحادي والعشر مئ البلدان الفقير ينوية  وبالتاىلي    ة والنامية عىل حافة الهاوية؛ وهو ما يضع 

الوصول   هو  المعلن  حواىلي  فالهدف  مئوية    1.9إىل  خالل  درجة  ومن   ، الحاىلي القرن  منتصف  بحلول 

ي تدل عممارسات الدول المتقدمة السابقة  
امها أو تنفيذها لالتفاقيات الدولية الخاصة ىل عدوالت  م الي  

ي هذا الصدد  ات المناخ  غير بت
، مما يخلق أزمة ثقة  ضعيفة للغايةباإلضافة إىل أهداف الدول المتقدمة ف 

ات المناخيةء االتفاق و أثنا وعرقلة   . العمل عىل سياسات من أجل الحد والتكيف من التغير

ي  بد  وبالتاىلي ال  
ي       COP27من الوصول إىل اتفاق ف 

 المتقدمة بمراجعة ممارساتها ف 
ً
ام الدول خاصة بالي  

ي عىل الدول الدرجة مئ 1.5إىل    أجل خفض درجات الحرارة من  هذا الصدد  
صناعية تحديث  وية. كما ينبع 
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اتيجمساهماتها الوط ي عىل الدول المتقدمة  الخاصة  ت  اينية واالسي 
  -بها، كما ينبع 

ً
عن  وهي األكير تأخرا

اماتها ي    -الي  
ف  ام  الطاق  العاجلالتحول  ب     OP27 Cااللي   النظيفةنحو     ة 

ً
تدريجيا الو والتخلص  من  ود  ق 

اماتوالوفاء باال  ،األحفوري ر. ال لي    تجاه الدول األكير عرضة للض 
ً
 مالية خاصة

 توفير مصادر تمويلية عالية الجودة خاصة لدول الجنوب والفئات األ  •
 
را  كير تضن

ة ب ة بالوفاء بتمويلها لبعدم قدرة الدول المتقدم    6COP2 تكشف عن مؤتمر   اىلي  حو لدول النامية والفقير

ي عام    100
بير  دق  ؛ مما عمّ 2020مليار دوالر ف  المناخية  العدالة  والجنوبفجوة غياب  الشمال  ،  ول 

 من اإلجراءات الفعلية الالزمة تجاه وأ
ً
يف والتكيف مع  خف طرق الحد والتعاق الدول النامية التخاذ مزيدا

ات المناخ  ية. التغير

ي 
 م بها الدول المتقدمةهو الوصول إىل أهداف تمويلية واضحة تلي    فيما يتعلق بذلك   COP27والمراد ف 

ين  مجموعة العشر
ً
خالل  ؛ وذلك من  2025-2022مليار دوالر خالل    600؛ للوصول إىل حواىلي  وخصوصا

وعاتها الخاصة بالتحول نتمويل الدول  نظام المنح ل ة مشر أخطار  وإنقاذها من  حو االستدامة  النامية والفقير

ات المناخية الحتمية.  ي   التغير
ام قاطع لتمويل  عهد الدول المتقدمة المصحوب بالت   التوصل إىل  كما ينبع  ي  

ي نفس الش  من غير الدول  والفاعلير    مؤسسات القطاع الخاص
 . أنوليست الدول فقط ف 

ات المناخيةسياسات التكيف  بير الالزمة المتعلقة ب تنفيذ التدا •  مع التغير

ات المناخية ي حير  يقل االهتمام بسياسات ،  يشاع االهتمام أكير بسياسات الحد والتخفيف من التغير
ف 

ات المناخية.  التكي شأن سياسات التكيف بطريقة  توصل إىل تقدم ملموس بولذلك ال بد من الف مع التغير

 سيؤدي  تدعمها البيانات واإلحصائيات
ً
 قطعا

ً
ار العالمي إىل عشر درجات مثل ؛ فإن زيادة معدالت االحي 

ي يإىل القضاء عىل النظم الب  . ئية والتنوع البيولوج 
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 ولذلك
ً
ي  ، وبخصوص دفلتعزيز سياسات التكي  ، هو نداء لدول الشمال والجنوب كافة

ول الجنوب فينبع 

ي هي أكير حاجة لتمويلها  عليها 
ي لألمام وتقديم تقديرات واضحة لنقاط الضعف والت 

 . دفع العمل الوطت 

مواز   جانب  المتومن  الدول  عىل  ي 
ينبع  تقديم    ت قدمة  التكيفحزم  وعات  لمشر ات    مويلية  التغير مع 

ي جالسكو  ة للقول، إنه بالفعل  المناخية، وال حاج
مضاعفة تمويل التكيف وهي  عىل    COP26تم االتفاق ف 

   ف  ن تنفيذ كاأرض الواقع بمثابة خطة طموحة دو لمحة إيجابية للغاية ال يمكن إنكارها ولكنها عىل  
ً
  مقارنة

ي   بكم التحديات
 . شةن اله  البلدا ف 

•  
ً
ن تمويل ة  للخراب والدمار   تأمير ي الحقت الدول النامية والفقير

 التر

ة  بالرغم من مناداة الدول   عرضة للخطر للدول المتقدمة من أجل تمويل الخسائر الناتجة    واألكير الفقير

التغ المناخيةعن  ات  جديدة    ير مرافق  قمة  وإنشاء  ي 
رفضت  COP26ف  المتقد،  ح  مةالدول  المقي  هذا 

ولم يتجاوز كونه سوى    يسهل إنجازها تمويل الخسائر بطرق سلسة  كيفية    وفضلت النقاش أكير حول 

 نقاش وحديث دون اتفاق. 

ي قمة ولذلك
ما فيها  بلخسائر ل المناسب  تمويلال أن آلية لتلبية بشق الوصول إىل اتفا   COP27، يجب ف 

ي  
بالتنفيذ بحلول عام  ه والتعالتمويل التقت   3202د 

ً
أمرا  ال يمكن تسويفه. ، واعتباره 

ً
 وعاجل

ً
ومن     طارئا

ي الحقت بهذه الدول وتقييمها  أجل ضمان تنفيذ االتفاق؛ البد من  
إدراج أبرز وأحدث األزمات المناخية الت 

ي ال العاجلة و لإلغاثة  ييم األوضاع فيها، ومدى التمويل الالزم  وتق 
 تستدعي  إعطاء أولوية للمشكالت الت 

 االنتظار. 

قليلة   وبموارد  الدولي  القانون  بموجب  حماية  دون  القرسي  حيل  الير احتمال  الجزر  سكان  يواجه   .

لهم   يحق   . ن التوطير لصالح  إلعادة  بالمناخ  المرتبطة  ار  واألضن الخسائر  عن  تعويض  عىل  الحصول 

 العدالة المناخية
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القواعد  المسئولية من أجل تنفيذ  للجهات الفاعلة من غير الدول  للدول و   تحميل المسئولية •

ي يستند عليها  
 يس اتفاق بار التر

امات دليل باريس أمر بالغ األهمية  ئلة الدولإن مسا  ي تنفيذ الي  
تعهدات  يذ  يضمن تنف ، و عن مدى التقدم ف 

ي السابقة. لذلكوالوعود الالدول  
، البد  مناخية، وهذا ما قد تعير تنفيذه خالل قمم األطراف للتغير المناج 

من خالل تقييم تنفيذ  االتفاقيات  ذ  دفع عملية تنفيقدمة لنقطة إلزام للدول المت     COP27  من جعل

 للح؛ حت  التعهدات الالزمة
ً
؛ وجدير بالذكر  ديث فقط دون جدوى فعلية ال تكون القمم المناخية محل

ي وتنفيذ ا 
اتيجياتأن عملية التقييم العالمي بدورها ستشجع الدول عىل تبت  والتخفيف والتكيف  للحد    سي 

ات ال  اخية. منمع التغير

 

اتيجيات مستقبلية  •  ل وقواعد قانونية دولية وضع اسير
 
 حماية الفئات األكير خطرا

أنه التوضيح  بناءً اال ، البد من  كما سبق  العلمية  التقديرات   عىل األبحاث وتقديرات  عتماد عىل 

مفال العلماء،   قمة  بد  ي 
ف  االتفاق  وأح  COP27ن  أبرز  عرض  العلمية  عن  األبحاث  نتائج  دث 

ة النامية إذ إن    ؛الجزرية  دول ا الالمتخصصة عىل كافة بقاع األرض بما فيه  الدول الجزرية الصغير

ار العالمي الناجم   المنخفضة مهددة بالفيضان نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن االحي 

ي وح العن النشاط البشر  بحمايتهم بموجب القانون  مما    يقش ؛ مما يعرضهم للي  
ً
ال يوجد نصا

؛ ل للقانون الدوىلي بخصوص الفئات المستضعفة    التباحث حول وضع قواعد   ك البد من ذلالدوىلي

ات المناخية.   حيال التغير
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 اتمةخ

ي الختام، ال شك أن قمم المناخ واال
 ت  هتمام الذي حاز ف 

ً
ابية وال يمكن   بال شك هو خطوة إيجعليه مؤخرا

 إنكار ذلكأب 
ً
ات المناخية أصبح. وال  دا ي مسألة أن التغير

ها مباشر عىل كافة الكرة األرضية،    مبالغة ف  تأثير

؛  أمر   لألطراف   من خالل قمم المناخ  ر وتوعيتهم بهذه المخاطوالتفات األفراد  
ً
 مهما

ً
ي  ا

اكهم ف  لضمان إشر

 من خالل تغيير ممارستهم السلبية تجاه البيئة. المسئولية 

ي راو ة ت نبعاثات الغازات الدفيئمتقدمة والمسئولة عن ا الصناعية النكار أن الدول  مع ذلك، ال يمكن إ و 
غ ف 

اف بتحمل ي أصابت كوكب األرض، وال تقبل أصابع  المسئولية تجاه    االعي 
ظاهرة االحتباس الحراري الت 

بأنها المسئولة عن أغلب الكوا  لها  ة  ي االتهام المباشر
ات المناخية الت   تالحق الدول  رث الطبيعية والتغير

ة والنا  وتفقد دول تدفع ال؛ إذ أن هذه الميةالفقير
ً
ي والص  ثمن باهظا

ي وأمنها القومي  أمنها الغذائ 
حي والبيت 

 
ً
 . أيضا

ي عزم نية عىل التعاون
ا ما قد  كافة الدول معرضة للخطر وهذ؛ إلنه  جماعي ال  ولذلك يتطلب العمل المناج 

ا  له  النات   ألمير  العام لألمم المتحدة "إنه يحدثأشار  ي إشارة إىل الخراب والدمار 
ج عن  اآلن وحولنا" ف 

 . االحتباس الحراري

ي عىل األطراف المشاركة، تخىط سجال "من المسئول عن هذا الدمار؟"  ينبو 
ي قمة المناخ  ع 

،  27COPف 

ات المناخية وبالتاىلي عليها  ف قد حان الوقت إلدراك الدول المتقدمة أنها عليها المسئولية األكي  تجاه التغير

رة م  التعويض من أجل مساعدة  الدول اإلفريقية و   -السودان-مثلة آنفة الذكر )باكستانثل األ الدول المتض 

ها...( ي اآلن الوقو . كموغير
ي ا أنه ينبع 

عىل بند  ال يمكن االتفاق  ؛ ف ل وملزمعاد وواضح و   ف عىل اتفاق حقيف 

ي صالح دول الشمال فقط وإ 
ام به جبار دول الجنوب ف   إذا كان سيهدد لاللي  

ً
 . تنميتهخاصة
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ي  
ي عىل القوى االقتصادية    هو نقطة )التنفيذ( وليس فقط )التعهد واالتفاق(. COP 27يكون    أن فينبع 

وينبع 

ى أن   ي أمر يخص األرض بأكملها الكي 
ي المواقف ف 

هو  COP2وربما يكون    . تتجنب ضاع المصالح والتعنت ف 

جم ة إىل اتفاق دوىلي  نقطة االنطالق  . عادل ومنصفبشكل  المناخ    بتغير المنافع واألعباء المرتبطة    وزي    عت  يي 
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 قائمة المراجع 

 

-Climate adaptation, United nations: https://bit.ly/3xdWCrW 

-Climate change is also a racial justice problem, the Washington post: 

https://wapo.st/3qBufzS 

 ي بي سي نيوز عربية:،ب قمة المناخ في غالسكو: قادة العالم يتوصلون التفاق معدل-

https://bbc.in/3qtXq88 

 

-Inequity in consumption of goods and services adds to racial–ethnic disparities 

in air   pollution exposure ,PNAS 

:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1818859116 

-How Pakistan floods are linked to climate change, BBC News: 

https://bbc.in/3DhPnCU 

- The country is bearing the brunt of climate change, Local news now: 

https://bit.ly/3eHK8lY 

-5 Things COP27 Must Achieve for Vulnerable Countries, World Resources 

Institute; https://www.wri.org/insights/vulnerable-countries-un-climate-

summit 
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https://www.wri.org/insights/vulnerable-countries-un-climate-summit
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: الدوريات العلمية نيا  ثا  

 

:  سويف ة كلية السياسة واالقتصاد، جامعة بني، مجلمقاربات تحقيق العدالة المناخية-

https://jocu.journals.ekb.eg/article_124576.html 

 :  سويف ة كلية السياسة واالقتصاد، جامعة بني مجل  ، العدالة المناخية من منظور القانون الدولي-

https://bit.ly/3REq9mK 

Climate Change and Violent Extremism in the Lake Chad Basin: Key Issues and 

Way Forward, Willson center: https://bit.ly/3U2xY7j 
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