
  

 

 

 بروكسل للمجتمع املدني –منتدى مجاالت 

 املذكرة املفاهيمية والتوصيات

 املناخ والعدالة االجتماعية
 

 

 في منطقة البحر املتوسط
ً
 كبيرا

ً
ل التغير املناخي تحديا

ّ
 تشهد معظم دول جنوب البحر املتوسط ارتفاعإذ  يمث

ً
ندرة املياه في درجات الحرارة وزيادة في  ا

 فيوتزايد
ً
. فهي تؤثر على نوعية الحياة والقطاعات الرئيسية لالقتصاد،  اأوضاع اأصبحت و معدالت التصّحر.  ا

ً
ما يؤدي مالجوية القاسية أكثر تواترا

عّد 
ُ
  لتغير املناخي والتخفيف من آثارهتدابير التكّيف مع اإلى إبطاء النمو االقتصادي وتفاقم التوترات االجتماعية والجيوسياسية. لذلك، ت

ً
ضرورية

 االستقرار واألمن في املنطقة. ، تحقيقلتعزيز النمو وظروف املعيشة املستدامة وفي نهاية املطاف

 

ب على عدم املساواة والصراع في ورشة العمل، وافق املشاركون من منظمات املجتمع املدني العاملة في الجوار األوروبي الجنوبي على أنه من أجل ا
ّ
لتغل

عّد خطة التنمية املستدامة لعام بط املناخ بالعدالة االجتماعية. االجتماعي، من الضروري ر 
ُ
، واتفاق باريس، واالتفاقية بشأن التنوع 2030ت

 لسياسات العمل الخارجي لالتحاد األوروبي والتمويل
ً
ر إطارا

ّ
 الة املناخية واالجتماعية في الجوارلتحقيق العد البيولوجي التزامات دولية ينبغي أن توف

 ملختلف مؤسسات االتحاد األوروبي والجهات الفاعلة الع
ً
املة الجنوبي. ولكن تحقيق تلك األهداف معّرض للخطر بسبب املصالح املتنافسة أحيانا

اتساق السياسات من أجل التنمية املستدامة  العمل على  عةفي املنطقة، والتركيز املفرط على إشراك القطاع الخاص واألمن والهجرة. وال يتم متاب

 بشكل دائم.
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عتبر هذه املذكرة املفاهيمية نتيجة للمناقشات التي دارت خالل ورشة 
ُ
املنعقدة في الدار  حول املناخ والعدالة االجتماعيةالعمل املواضيعية ت

وار الجنوبي الذي ُعقد في تونس في أيلول/سبتمبر جسياسات اللاملؤتمر اإلقليمي  عن والخالصات الناتجة ، 2019البيضاء )املغرب( في نيسان/أبريل 

قطاع املجتمع املدني في  وبعد ذلك، بهدف تحسين التوصيات الناتجة عن دورة األنشطة ملشروع "مجاالت"، تم تعيين خبير مستقل نشط في .2019

 وت   دول الجوار الجنوبي.
 
ل الهدف الرئيس ي من العمل الذي قام به الخبير في تحديد التوصيات بشكل أفضل وتطويرها باستخدام أحكام وسياسات مث

فة، وبالتالي، وضع هد  روبي املستتحاد األو محددة وأدوات االتحاد األوروبي وآلياته وإجراءاته لجعل التوصيات قابلة للتنفيذ لتحديد مؤسسة اال

 توصيات من وجهة نظر سياسات االتحاد األوروبي في املجال املواضيعي املحدد الذي تمت مناقشته )باستثناء نقطتي املناقشة األخيرتين(.

 

قشات مع املشاركين خالل منتدى لم يتم تغيير محتوى التقرير والتوصيات ورسالتها السياسية. وسيتم التحقق من صحة النقاط اإلضافية في املنا

 املدني. للمجتمع بروكسل



  

 

 نقاط املناقشة

 

 املساعدة والتغير املناخي .1
 

ط
ّ
 ألن التغير املناخي الضوء على املشاركون  في خالل ورشة العمل، سل

ً
أهمية تحويل املساعدة اإلنمائية الرسمية نحو التغير املناخي. ولكن نظرا

 
ً
 جديدا

ً
ل تحديا

ّ
 للتنمية )باإلضافة إلى التعليم والصحة وعدم املساواة(، ينبغي أن يكون تمويل املناخ لدعم البلدان بهدف تقديم يمث

ً
وإضافيا

 بالنسبة إلىمساهماتها املقررة امل
ً
 وإضافيا

ً
 جديدا

ً
بتخصيص املساعدة اإلنمائية الرسمية. ولدى االتحاد األوروبي التزام طويل األمد  حددة وطنيا

 من خالل أداة الجو 0.7نسبة 
ً
ار % من دخله القومي اإلجمالي كمساعدة إنمائية رسمية. ويتم توجيه تمويل املناخ واملساعدة اإلنمائية الرسمية حاليا

 (.2020 – 2014األوروبية في فترة ميزانية االتحاد األوروبي الحالية )

 

التمويل من خالل أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي )املفاوضات  ، سيتم تفعيل2027 – 2021بالنسبة إلى فترة ميزانية االتحاد األوروبي القادمة 

قترح إلى 
ُ
(. وفي حين تّم رفع نسبة الهدف املناخي امل

ً
ز بشكل كبير على السياسة ا25الجارية حاليا

ّ
لخارجية لالتحاد األوروبي %، فإن األداة الجديدة ترك

النوع االجتماعي في العمل التركيز على التأثر على  والهجرة. وثمة حاجة إلى تعزيز العمل املناخي والبيئي، إلى جانب األولويات االجتماعية األخرى وتعزيز 

 بشكل خاص ملشاريع التكاملناخي. وُيعّد الحفاظ على التمويل القائم على املم 
ً
 مهما

ً
 ّيف والوصول إلى الطاقة، والتي تعتمد على دعم عام ثابت.نح أمرا

 

عاون الدولي والتنمية، ومديرية توصية للمفوضية األوروبية )املديرية العامة لألعمال املتصلة باملناخ، واملديرية العامة لألعمال املتصلة بالت

)مجموعة العمل  األوروبي )لجان الشؤون الخارجية والتنمية(، واملجلس األوروبيسياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوّسع(، والبرملان 

 (مائياإلن املعنية بالتعاون 

 :ية، ينبغي على صانعي القراروأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي املستقبل 2027 – 2021بالنسبة إلى ميزانية االتحاد األوروبي القادمة 

 % من إجمالي امليزانية10السادس )إجراء خارجي( ال يقل عن نسبة توفير تمويل للبند  -

 % بالنسبة إلى أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي50إدراج هدف اإلنفاق على املناخ والبيئة بنسبة  -

 % من البرامج85 نسبة إدراج املساواة بين الجنسين كأحد أهداف -

 تنمية البشرية واالندماج االجتماعي% من املساعدة اإلنمائية الرسمية لل20تخصيص  -

 نسبة ال أساس لها في املعاهدة أو االتفاق الدولي( –% في اقتراح اللجنة 10حذف هدف اإلنفاق على الهجرة ) -

فة -  تخصيص حصة أكبر من التمويل للبرامج املواضيعية املستهد 

 

لتوّسع(، والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية، ووفود االتحاد توصية للمفوضية األوروبية )مديرية سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات ا

 األوروبي

 في العام ، برمجة العمل املناخي والبيئي في أداة الجوار والتنمية والتعاون الدوليبالنسبة إلى 
ً
تصمم املفوضية وثائق البرمجة، ، 2020التي تبدأ رسميا

م وفود االتحاد األوروبي املشاورات بين الدول. ينبغي أن تنعك
ّ
س األهداف وتنّسق الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية الرؤية االستراتيجية، وتنظ

طري املحددة كافة في أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي )أي املناخ والتنمية البشرية، إلخ( على ا لنحو الواجب في البرمجة على املستوى القم

، وخطط التنمية املساهمات واإلقليمي. وتحتاج البرمجة إلى دعم 
ً
 املستدامة، وخطط التكّيف الوطنية التابعة للبلدان.املقررة وطنيا

 



  

 

ة سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع، توصية للدول األعضاء في املفوضية األوروبية )املديرية العامة لألعمال املتصلة باملناخ، ومديري

 واملديرية العامة لألعمال املتصلة بالتعاون الدولي والتنمية

وكنقطة انطالق، ينبغي أن والحّد من آثار التغير املناخي والتكّيف معها.  وتأثيره، املناخي يتعّين على املفوضية األوروبية تحسين تتّبع حجم التمويل

أكثر دقة لتمويل املناخ من خالل لجنة املساعدة اإلنمائية  آليات السمات الداعمة ألهداف اتفاقيات ريو واملشاركة في تطوير عة لمراجتضع خطة عمل

 التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

لتوسيع نطاق أهداف  (UNFCCC)ينبغي على االتحاد األوروبي اتخاذ موقف قوي في مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخو 

في ذلك هدف التمويل القائم على املنح والتكّيف. وال بد على االتحاد األوروبي اعتماد تعريف "جديد وإضافي" لتمويل  تمويل املناخ في املستقبل، بما

 % من التزامات الدخل القومي اإلجمالي.0.7املناخ على أن يكون أكثر من 
 

 االستثمار والتغير املناخي .2

 

م من االتحاد األوروبي عبر الكثير من الجهات الفاعلة في املنطقة ذات األولويات املختلفة، فإن قدرة االتحاد األ  وروبي على بفضل التمويل املقد 

 على ذلك، فإن التركيز املتزايد على القطاع الخاص في السياسات الخارجية لالتح
ً
اد األوروبي ال تحقيق االتساق في السياسة العامة محدودة. عالوة

 مع املناخ والعدالة االجتماعية. وإلى جانب زيادة التمويل املناخي، ينبغي أن يكون 
ً
يخدمون الوضع املناخي و ال التمويل واالستثمار يتماش ى دائما

. يساهمون في تدهوره
ً
 1وينبغي توجيه الدعم نحو عملية انتقال عادلة اجتماعيا

 

ثمة اتجاه متزايد في التعاون اإلنمائي لالتحاد األوروبي نحو مزج املساعدات اإلنمائية الرسمية مع التمويل الخاص. في حين أن التمويل املختلط: 

ياسة هذه أهداف الساف مناخية وخدمات تطوير أساسية، إال أن أهدذلك قد يكّمل جهود التمويل العام من أجل تحقيق فوائد بيئية عاملية و 

وال يضمن التمويل املختلط مستويات الشفافية  للمشاريع والبرامج املدعومة من خالل التمويل املختلط والخاص. ليست هي األولوية الكبرى 

ن أدلة قوية عن اآلثار املترتبة على نوع االستثمارات التي تستخدم املزج، وما مواملساءلة نفسها التي يوفرها التمويل العام والدعم القائم على املنح. 

ما في ذلك لية، ببما في ذلك البيانات املتعلقة بالعناصر اإلضافية املالية واإلنمائية والقيمة املضافة، وكذلك سوء الرصد والتقييم ملرافق املزج الحا

 االستثمار في الجوار. مرفق

 

هائلة من التمويل للوقود  ( كمياتEBRD) والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير (EIB) األوروبيقّدم بنك االستثمار  التنمية متعددة األطراف:بنوك 

وري في مليون دوالر لتوليد الوقود األحف 2250األحفوري في البلدان النامية خالل العقد املاض ي )على سبيل املثال، قّدم بنك االستثمار األوروبي 

 عن سياسة قد أعلن بنك االستثمار األوروبي  في حين أنو(. 2016إلى  2010الفترة من 
ً
راض الطاقة تستبعد كل التمويل للوقود جديدة إلقمؤخرا

 من العام 
ً
، يواصل الكثير من املؤسسات املالية األخرى العاملة في املنطقة تمويل مشاريع الوقود األحفوري )بما في ذلك البنك 2021األحفوري تقريبا

ومع التركيز بشكل رئيس ي على تطوير القطاع الخاص األوروبي لإلنشاء والتعمير الذي يعمل في مصر واألردن ولبنان وفلسطين واملغرب وتونس(. 

نه ترك الحقوق االجتماعية والبيئية واإلنسانية على الهامش في الجوار الجنوبي. وجّدد االقتصادي، فقد تعّرض النتقادات كثيرة أل واملنافسة والنمو 

كنه شمل الغاز باعتباره أحد الركائز األساسية لعملية االنتقال، ، ل2018البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير استراتيجيته لقطاع الطاقة في العام 

 وسمح بتمويل الفحم بشكل غير مباشرة من خالل اإلقراض املؤسس ي للشركات.

 

الكثير من الشركات باستطاعة في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، و صحاب املصلحة في قطاع األعمال أهمية كبرى أل مساءلة الشركات:

 في واملستثمرين ا
ً
ألوروبيين إحداث فرق في منطقة الجوار الجنوبي. ولكن في املاض ي، كان وضع السياسات املتعلقة بمساءلة الشركات متساهال
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بية ورو الغالب. وال تزال ثمة حاجة إلى تطبيق بعض أشكال الحوافز امللموسة بخالف القانون غير امللزم من أجل زيادة املصداقية في الشركات األ 

 العاملة في املنطقة وكذلك في االتحاد األوروبي نفسه.

 

ومديرية  توصية للمفوضية األوروبية )املديرية العامة لألعمال املتصلة باملناخ، واملديرية العامة لألعمال املتصلة بالتعاون الدولي والتنمية،

)مجموعة العمل  الشؤون الخارجية والتنمية(، واملجلس األوروبي سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوّسع(، والبرملان األوروبي )لجان

 مائي(اإلن املعنية بالتعاون 

بشكل صارم ينبغي أن تنعكس أولويات املناخ وأهداف التنمية املستدامة، باإلضافة إلى األحكام املتعلقة بتشجيع التمويل للجهات الفاعلة املحلية، 

( وضمان اإلجراءات الخارجية، وكافة املؤسسات املالية الدولية واملؤسسات +EFSDروبي للتنمية املستدامة )الصندوق األو و في إدارة مرافق املزج، 

 تعددة األطراف إلى جانب الضمانات االجتماعية بما يتماش ى مع املعايير الدولية.اإلنمائية واملصارف اإلنمائية ماملالية 

( ملشاريع الطاقة املستدامة والتخفيف من آثار تغّير املناخ +EFSDالصندوق األوروبي للتنمية املستدامة )ينبغي إدراج نوافذ استثمار محددة في 

 والتكّيف معه.

ث في املعيار ينبغي ضمان إجراء تمديد للتدقيق البيئي وتقييم التأثيرات لتغطية التخفيف من آثار تغّير املناخ والتكّيف معه، كما ينبغي إجراء تحدي

 د للتخطيط/البرمجة واإلبالغ عن األموال الخارجية واألدوات املالية لالتحاد األوروبي.املوّح 

 ينبغي للبرامج اإلقليمية، وحسب االقتضاء، املواضيعية أن تتبنى أهداف الحياد املناخي على املدى الطويل.

 

مديرية سياسة الجوار األوروبية لتعمير، واملفوضية األوروبية )توصيات للمكاتب الِقطرية لبنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي لإلنشاء وا

 ومفاوضات التوّسع واملديرية العامة لألعمال املتصلة باملناخ(، والدول األعضاء، ومحافظي بنك االستثمار األوروبي

ص ينبغي على املصارف اإلنمائية 
ّ
 متعددة األطراف/املؤسسات املالية اإلنمائية أن تتخل

ً
من أي تمويل لألنشطة الضارة باملناخ. وعلى ممثلي تدريجيا

ستثمار االتحاد األوروبي العمل على التأثير على البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ومؤسسات التمويل التي تتعاون في املنطقة من خالل منصة اال 

 للتخلص التدريجي من تمويل الوقود األحفوري.

األوروبي والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير اتخاذ املزيد من الخطوات لضمان دعم نسبة متزايدة من محفظتهما للعمل ينبغي على بنك االستثمار 

يحتاج كالهما إلى تطوير استراتيجيات استثمار و مع حماية املوارد، إلى جانب اعتماد أحكام للمبادرات املجتمعية وحقوق األرض.  املناخي والتكّيف

درجة مئوية. وينبغي على املصارف زيادة التمويل املشترك لصناديق املناخ التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية  1.5ق هدف متوافقة مع تحقي

 بشأن تغير املناخ.

 

عية املعنية توصية للبرملان األوروبي )اللجنة املعنية بالتجارة الدولية، ولجنة الحريات املدنية والعدالة والشؤون الداخلية، واللجنة الفر 

واملديرية العامة للسوق الداخلية والصناعة بحقوق اإلنسان، واللجنة املعنية بالتنمية(، واملفوضية األوروبية )املديرية العامة للتجارة، 

 وريادة األعمال والشركات الصغيرة واملتوسطة، ومديرية سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع(، والدول األعضاء

إلى آلية العناية الواجبة املؤسسية على مستوى االتحاد األوروبي لضمان وفاء الشركات بمسؤولياتها والعناية الواجبة بحقوق اإلنسان  ثمة حاجة

 دعم تطوير معاهدة ملزمة لألمم املتحدة 
ً
بشأن وحقوق العمل والحقوق البيئية واملواءمة مع اتفاق باريس. وينبغي على االتحاد األوروبي أيضا

 شركات عبر الوطنية وحقوق اإلنسان.ال

 

سة توصيات لوفود االتحاد األوروبي ومكاتب بنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، واملفوضية األوروبية )مديرية سيا

 األعضاء، ومجلس بنك االستثمار األوروبيالجوار األوروبية ومفاوضات التوسع واملديرية العامة لألعمال املتصلة باملناخ(، والدول 

م من االتحاد األوروبي دعم االنتقال العادل من خالل دعم الجهود لتطوير خ طط االنتقال في املناطق الغنية بالوقود األحفوري، يمكن للتمويل املقد 

التعمير تكريس حصة أعلى من التمويل لالنتقال العادل، إلى تنمية منخفضة الكربون، ويمكن لبنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي لإلنشاء و 



  

 

 تثمار األوروبي إظهار قدرة أعلى على تحّمل املخاطر املتعلقة باملشاريع املناخية.وينبغي على بنك االس

 

قتصادية(، والبرملان توصية للمفوضية األوروبية )املديرية العامة للشؤون االقتصادية واملالية(، واملجلس )مجموعة عمل لجنة السياسات اال

 )لجنة امليزانيات(

تتضمن خطة عمل التمويل املستدام للمفوضية األوروبية تصنيف خيارات التمويل "األخضر" بهدف تحفيز االستثمار في املشاريع والشركات 

معايير  تحديد ضراء"، وثمة حاجة إلىالخضراء. ينبغي تحسين التصنيف الستبعاد الوقود األحفوري بالكامل بما في ذلك الغاز من امللصقات "الخ

 استدامة أكثر صرامة.

 

 مشاركة املجتمع املدني .3

 

كدعاة ومبتكرين ومراقبين وشركاء في الحوار ومنّفذين للبرامج، وتسهم بنشاط في تحقيق  املجتمع،تضطلع منظمات املجتمع املدني بأدوار متعددة في 

 على
ً
املدى  التنمية املستدامة ومعالجة تغير املناخ. وبهدف التنفيذ الناجح ألهداف التنمية املستدامة ومن أجل أن تكون التنمية مستدامة حقا

 الطويل، فإن املساحة املدنية 
ً
 ينبغي معالجته  املتقلصة حاليا

ً
. ومن أجل الحفاظ على مشاركة املجتمع املدني والتزامه الفعالين، من 2تشكل تهديدا

لة من االتحاد األوروبي. وستكون الشف افية الضروري أن تحصل منظمات املجتمع املدني على املعلومات والتشاور املنتظم بشأن املشاريع املمو 

لة من االتحاد األوروبي ضرورية للمساعدة في تقييم إمكانات املشاريع السابقة وتأثيراتها  الكاملة حول االجتماعات والقرارات املتعلقة بالبرامج املمو 

 الالحقة.

 

. ينبغي أن تكون العدالة يشمل جزء أساس ي من مشاركة وفود االتحاد األوروبي مع املجتمع املدني تطوير خرائط طريق منظمات املجتمع املدني

 في خرائط طريق منظمات املجتمع املدني التي وضعتها وفود االتحاد األوروبي. ولكن في الوقت الاملناخية 
ً
 رئيسيا

ً
حالي، ومشاركة املجتمع املدني عنصرا

. إ
ً
 ضروريا

ً
ن الحق في املشاركة فإن التركيز على املناخ محدود للغاية. بهدف تنفيذ خارطة الطريق، ُيعد التشاور املستمر والحوار مع املجتمع املدني أمرا

، وهي وثيقة أساسية لتعزيز دور املجتمع املدني في صنع القرارات البيئية. 3العامة والوصول إلى املعلومات والعدالة منصوص عليه في اتفاقية آرهوس 

االتفاقية على وفود االتحاد األوروبي في وتم التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها من قبل االتحاد األوروبي وكافة الدول األعضاء فيه. تنطبق 

.الج
ً
 وار الجنوبي وينبغي أن تلتزم بها أيضا

 

ومديرية  توصية للمفوضية األوروبية )املديرية العامة لألعمال املتصلة باملناخ، واملديرية العامة لألعمال املتصلة بالتعاون الدولي والتنمية،

وعة العمل التوّسع(، والبرملان األوروبي )لجان الشؤون الخارجية والتنمية(، واملجلس األوروبي )مجمسياسة الجوار األوروبية ومفاوضات 

 املعنية بالتعاون اإلنمائي(

ني تمع املدلمجبالنسبة إلى أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي وهيكل االستثمار الخارجي املستقبلي، ينبغي على صانعي القرار ضمان توفير الدعم ل

للوصول إلى  في جميع الصكوك )املواضيعية والجغرافية(. وال بد من توفير املزيد من الفرص ملنظمات املجتمع املدني/أصحاب املصلحة املحليين

وينبغي على مخصصة للمجتمع املدني في إطار كل برنامج جغرافي لتحسين اندماج املجتمع املدني في العمل املناخي للبلدان.  األموال وإنشاء محفظة

 تشجيع تدفقات التمويل األخرى مثل 
ً
)الركن الثاني(، وتوفير دعم أكبر  Horizon Europeمديرية سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع أيضا

 اسات املناخية.ملشاركة منظمات املجتمع املدني في املنطقة في تدفقات التمويل األوروبية التي تدعم البحث في سياسات انتقال الطاقة والسي

 

                                                             
2 goals/-development-sustainable-the-for-space-civic-of-implications-eth-society-civil-needs-news/development-ttps://actalliance.org/acth 
3 https://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm  

https://actalliance.org/act-news/development-needs-civil-society-the-implications-of-civic-space-for-the-sustainable-development-goals/
https://actalliance.org/act-news/development-needs-civil-society-the-implications-of-civic-space-for-the-sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm


  

 

توصية للمفوضية األوروبية )مديرية سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع(، والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية، ووفود االتحاد 

 والفريق التوجيهي املشترك بين املؤسساتاألوروبي، 

روبي إجراء مشاورات منتظمة للوصول إلى مجموعة متنوعة من الجهات في ما يخّص برمجة أموال االتحاد األوروبي، ينبغي على وفود االتحاد األو 

العدالة  الفاعلة في املجتمع املدني من القواعد الشعبية، ومجموعات الشباب، والشبكات اإلقليمية، بما في ذلك تلك التي لها صالت باملدافعين عن

ات ومعلومات واضحة وأن تكون شفافة بشأن التوقعات والنتائج؛ يجب توفير املناخية من بداية عملية البرمجة؛ يجب أن تتضمن املشاورات إرشاد

 .ة، بناًء على عملية موقع تتّبع البرمجة املشتركعلومات منتظمة حول الفرص وسير العمليةم

 

افق استعراض خارطة طريق منظمات املجتمع املدني بشكل أفضل مع الجهات الفاعلة واألولويات في منظما ت املجتمع املدني ينبغي أن يتو

بني أوجه تآزر مع االستراتيجيات القطرية لحقوق اإلنسان، وخطة العمل املتعلقة بالنوع ملناخ والعدالة االجتماعية، وأن ياملعنية با

التوجيهي املشترك بين وال بد أن يضطلع الفريق  االجتماعي، واتفاقية آرهوس في كل سياق وطني، مع التواصل مع أصحاب املصلحة املعنيين.

 املؤسسات بدور في التواصل مع وفود االتحاد األوروبي من أجل تعزيز التنسيق )من خالل مجموعة وفود االتحاد األوروبي(.

 

ة العامة واملديريتوصية للمفوضية األوروبية )املديرية العامة لألعمال املتصلة باملناخ، ومديرية سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع، 

 (لألعمال املتصلة بالتعاون الدولي والتنمية

بموجب سيضمن تعزيز الحوارات بين القطاعين العام والخاص التنفيذ الفعال إلصالح االستثمار في املناخ. ال بد أن يعزز ميثاق املناخ املقترح 

 في هيكله لتسهيل لجنة أصحاب
ً
 دوليا

ً
قترحة بعدا

ُ
املصلحة املتعددين بما في ذلك املجتمع املدني من كل من الجوار  الصفقة الخضراء األوروبية امل

حرز في امل
ُ
ناخ والعدالة الجنوبي واالتحاد األوروبي والجهات الفاعلة العامة والخاصة اإلقليمية في مجاالت الطاقة والبيئة واملناخ لرصد التقدم امل

 تحاد األوروبي.االجتماعية في اإلجراءات الخارجية والتمويل واالستثمار لال

 

توصية للمفوضية األوروبية )مديرية سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع(، والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية، ووفود االتحاد 

 األوروبي، والفريق التوجيهي املشترك بين املؤسسات

ز على التحديات املناخية والبيئية على املستوى اإلقليم
ّ
ي، على سبيل ينبغي على االتحاد األوروبي أن يعّمق دعمه ملنظمات املجتمع املدني التي ترك

 –ملناخي الشبكات الحالية )مثل شبكة العمل اوالعمل مع املثال، من خالل عقد منتدى للمجتمع املدني في الجوار الجنوبي حول هذا املوضوع. 

 ينبغي على وفود االتحاد األوروبي دعم توجيهها نحو تمويل التدفقات وإنشاء منصة متخصصة للمجتمع املدني البيئي.كما  الوطن العربي(، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .األوروبي االتحاد نظر وجهات بالضرورة تعكس وال" مجاالت" مشروع مسؤولية هي محتوياته أن ُيذكر. األوروبي االتحاد من مالي بدعم املنشور  إعداد هذا تم

 



  

 

 

 

 

 

 

 


