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اليومالعربي اإلصالح مبادرة أطلقت - (2021  أبريل/نيسان19 ، بيروت/تونس/باريس)
التركيز بهدف إفريقيا وشمالاألوسطالشرقمنطقةفيجديدبيئيةسياساتبرنامج 

واالقتصادية السياسية المناقشات في ً ومحورياً حاسماً عنصرابوصفها البيئة على
  .المنطقةحول تدور التي ً نطاقااألوسع

والممارسين الباحثين من شبكة ويضم رئيسية مجاالت أربعة البرنامج يغطي
 :علىيعملون الذين والناشطين

البيئية الظروف حول للتفكير جديدة أساليب لتبادل ممارسين شبكة إنشاء
  .واالحتماالتوالتحديات

المناصرة والحركات النشطاء بين اإلقليمي المستوى على الروابط تعزيز
 .البيئيةللعدالة

 .البيئيالظلم من ً أشكاالكافحت التي المحلية المجتمعات تجارب إبراز
 .بيئيتغيير إحداث أجل من المناورة وهوامش الحساسة المواقع تحديد

ومديرة العربي اإلصالح مبادرة لدى المقيمة غير الرئيسية الزميلة ، شقيرخوليا قالت
مختلف من الباحثين مكن مساحة خلق في نرغب ، البرنامجهذا بإطالقنا " :البرنامج

أنفسهمإلى منهم كثير ينظر ال ربما الذين - المختلفةالبلدان في والناشطين التخصصات
قضايا لمعالجة بانتظام االجتماع -" البيئةعن المدافعين " منأنهم على بالضرورة 

 منطقتنافي واالقتصادية السياسية الصراعات من يتجزأ ال ً جزءاباعتبارها البيئة حماية
مجموعةمجرد كونها يتجاوز منظور من البيئة نتناول وسوف ." تقنية" مسألةبوصفها ال ،

ً عاماً وحيزا، العامةالصحة مجاالت أحد باعتبارها وإنما ، فحسبالطبيعية المصادر من 
  ."السياسيلالقتصاد ً ومسرحا،ً مشتركا

ً كثيرافإن ، لتجربتناً وفقا" :العربياإلصالح لمبادرة التنفيذي المدير ، حورينديم وقال
بعضهم مطلعين غير عادة متشابهة مجاالت في يعملون الذين والناشطين الباحثين من

أشمل نظرة تلقي منتظمة تفاعلية منصة إنشاء إلى نطمح ، لهذا. بعضأعمال على
  ."والتضامنالمعرفة تبادل بهدف " البيئيالعمل " ماهيةعلى

 :رئيسية مجاالت أربعة البرنامج يغطي

 وشمال األوسط الشرق منطقة في البيئي النشاط طبيعة فهم
في األراضي استخدام  علىاالحتجاجات من  :ودعمه أفريقيا

البصرةفي المياه إدارة سوء إلى ، لبنانفيالنفاياتمعالجةإلى ، مصر
في السامة النفايات ومصبات الفوسفات مناجم عن الناتج التلوث إلى ،
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وكذلك البيئي النشاط لدعم ً خصيصاالمنظمة الحمالت زيادة شهدنا ، تونس
البيئيةاألضرار رحم من ولدت التي ً تنظيمااألكثر االجتماعية الحركات تنامي

الداخل في ً نشاطاأكثر حمالت تنظم المدني المجتمع مجتمعات وأصبحت .
التي الدولية والمحافل المؤتمرات في ً انتظاماأكثر بصورة المنطقة وتمثل
سياقفي دراسته إلى بحاجة يزال ال البيئي النشاط لكن . البيئيةبالقضايا تتعلق

إلى تسعى التي االجتماعي االحتجاج حركات في تتمثل ً نطاقاأوسع عملية 
العربي اإلصالح مبادرة تعمل . المنطقةفي واالقتصادي السياسي النظام تغيير
 البيئيالنشاط ومطالب ومظاهر أشكال مختلف على الضوء تسليط أجل من

 .الدولاستجابات وتوثيق ، الراهنةحاجاته واستيعاب التنظيمية نماذجه وفهم ،
 إحداث إلى والدعوة الوطني المستوى على الحكم هياكل تحليل
والسياسي المؤسسي المشهد على الغموض يطغى  :تغيير

الشرق منطقة في البيئة بشأن الوطنية القرارات على المسيطر
وعوامل والمهام الميزانية بنود إن إذ . إفريقياوشمال األوسط
على تؤثر التي بالقضايا الخاصة التنظيمية والصالحيات الكفاءة

اإلصالح مبادرة تضطلع . الشفافيةوانعدام بالضبابية تتسم ، البيئة
المتعلقة العامة والسياسات الحكم هياكل وتحليل بحصر العربي

شواغل معالجة شأنها من أفضل توصيات اقتراح أجل من بها
المؤسساتدور في النظر نمعن ، عملناخالل وكذلك . البيئيةالعدالة
لألمم التابعة والوكاالت ، الدوليوالبنك ، األوروبياالتحادقبيل من ) الدولية
في البيئية السياسات وصياغة وضع في ( اإلقليميةالتنمية ومصارف ، المتحدة
البيئي الخطاب وإدماج بيئية أزمة أو بيئي خطر بأنه يصنف ما وتحديد المنطقة

. التحتيةالبنية ومشاريع التقليدية اإلنمائية المشاريع في االنتشار واسع
بعضتجربة يجري  :وتشجيعها المحلية المبادرات على الضوء تسليط

المستوى على البيئية بالسياسات المتعلقة الحرجة المسائل 
مسرحاالمحلي المستوى يكون ما ً غالباإذ .ً أوالالمحلي

 العالميةالبيئية القضايا لمواجهة الالزمة والحلول لالستجابات 
استراتيجيات إلى اللجوء تزايد نالحظ ، الجماهيريةالناحية فمن .

المشاكل من يحصى ال لعدد التصدي أجل من والتخفيف التكيف
المجتمعاتتواجه التي والبيئية ة والحضريواالجتماعية االقتصادية

  .المحلية

األخيرة الالمركزية عمليات أن تبين ، البلديةالسياسات منظور من أما
البيئي للعمل جديدة وإمكانات أدوات قدمت قد العالم حول رحاها الدائرة

اإلدارات بدأت فقد . الوطنيدون المستوى على به االضطالع يجري الذي
إحداث وعدم تناسيها على العادة جرت التي - البلدياتخاصة ، المحلية
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مع ، جديدةتنظيمية صالحيات متزايد ٍ نحوعلى تكتسب - بهاتغييرات
إلى والتحول ، العامةالسياسات صعيد على جديدة مجاالت إلى االنتقال
دراسات البرنامج يوثق . المجديينالسياسيين والتغيير للمشاركة مواضع

والقيود المتاحة الفرص لتوضيح المحلية الممارسات لبعض حالة
تكرارها الممكن من كان إذا ما تحديد ، المطافنهاية وفي ، المفروضة

 .نطاقهاتوسيع ربما أو المحلي المستوى على

الشرق منطقة في الدمار لحجم كان  :النزاعات خالل البيئة
بعدما مرحلة في الحروب عن نجم الذي ، إفريقياوشمال األوسط
أواليمن في سواء المسلح النزاع يسهم إذ . بالغةبيئية آثار ، 2011

وفي ، مباشربشكل بالبيئة جسيمة أضرار إلحاق في ليبيا أو  سوريا
الكوارث أمام هشاشة أكثر المجتمعات يجعل ، ذاتهالوقت

اعتماد تأخر إلى ويؤدى الفيضانات أو الجفاف مثل الطبيعية
 المناخر تغيعن الناتج الضرر حدة من للتقليل الالزم التغيير

النزاع بين الصلة تحليل إلى العربي اإلصالح مبادرة تسعى .
المبادرات وتحديد ، المنطقةفي البيئية واإلدارة المناخ ر وتغي
أجل من المستفادة الدروس واستيعاب ، الصلةهذه تتناول التي
 .البيئيالسالم بناء

  

  هنا الضغط ًرجاء البرنامج حول التفاصيل من ٍمزيد على لالطالع
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عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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