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مجموعة جديدة من المقاالت حول
السياسة البيئية في الشرق األوسط

وشمال إفريقيا

 



(باريس / تونس / بيروت، 23 أيلول/سبتمبر 2021) - نشرت "مبادرة اإلصالح العربي"
مجموعة مقاالت كتبها باحثون وناشطون بيئيون كجزء من برنامجها الجديد حول

"السياسة البيئية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا".

يهدف البرنامج إلى إنشاء شبكة فعالة من الممارسين والممارسات، تضم النشطاء
والعاملين في هذا المجال ومنتجي المعرفة، من أجل تعزيز سبل جديدة في رؤية وفهم

السياسات البيئية، ولدفع العمل والتضامن قُدُماً نحو تحقيق العدالة البيئية في جميع
أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

السياسيات البيئية في منطقة الشرق األوسط وشمالتتكون السلسلة المعنونة "
" من 16 أوراق تمحورت حول مجاالت النشاطأفريقيا: مجريات المؤتمر االفتتاحي األول

الرئيسة األربعة للبرنامج: 1) تحليل المشهد المؤسسي والسياسي الذي ينظم الحوكمة
البيئية على المستوى الوطني؛ 2) إبراز االستجابات والمبادرات على المستوى المحلي؛

3) دعم الناشطية البيئية؛ 4) فهم طبيعة النظم البيئية الناجمة عن الحروب واالحتالل.

ذكر نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة اإلصالح العربي، أن "المقاالت الواردة في
السلسلة تقدم لمحة غنية ومتطورة عن البيئات المحاصرة في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا. تمت كتابت هذه المقاالت من قبل أفراد يتشاركون فهمًا عميقًا وخبرة

باألضرار والتحديات البيئية والتزاما قويا بخلق بيئة مستدامة وصالحة للعيش في
المنطقة". كما شدد حوري على أن "الهدف المبتغى هو إدراج التحديات واألسئلة

البيئية في المنطقة ضمن إطار سياسي أوسع".

تستند المقاالت الواردة في السلسلة إلى المداخالت التي تم إجراؤها خالل مؤتمر
السنوي االفتتاحي للبرنامج، "السياسة البيئية في منطقة الشرق األوسط وشمال

إفريقيا"، الذي عُقد عبر شبكة اإلنترنت في حزيران/يونيو 2021، حيث ناقش نشطاء
باحثون وصحفيون المسائل البيئية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتقاطعها

مع الحوكمة و الناشطية والتعبئة الشعبية والسياسة المحلية والنزاع المسلح.

تغطي المقاالت مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك خطاب الدولة حول البيئة
وتأثير على  السياسات، ونماذج واستراتيجيات المقاومة المتاحة للناشطين، باإلضافة

إلى وجهات النظر حول التحديات البيئية المحلية والعالمية التي تواجهها المنطقة. كما
تشير المقاالت إلى المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من البحث، بما في ذلك كيف تعيد

فترات الحرب والنزاع (التي تدوم ما بعد فترات القتال الحاد) تنظيم االقتصادات
السياسية والبيئات بطرق تضر بصحة اإلنسان والبيئات المحلية / اإلقليمية بطرق غير

مدروسة.

سيستمر برنامج السياسة البيئية التابع لـلمبادرة في إنتاج المعرفة من أجل فهم أفضل
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لكيفية إنشاء المجموعات البيئية لشبكات جديدة عابرة للحدود في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا. وسيعمل البرنامج على إنشاء تحالفات ومنصات للمجموعات
البيئية مع حلفاء دوليين وإقليميين آخرين يمكنهم من تنفيذ حمالت المناصرة. كما يوفر

البرنامج منصة للمجموعات البيئية إلنتاج المعرفة وتبادل الخبرات من خالل حلقات
نقاشية واجتماعات.
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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.
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