
وأجوبة  أسئلة 

غازات  انبعاثات  تداول  نظام  تضمنت  للتمويل  وأنظمة  سياسات  عدة  اعتمد  فقد  المناخ.  تغير  مكافحة  في  حافل  بسجل  األوروبي  االتحاد  يتمتع 
األوروبي  االتحاد  نفذ  كما  والطيران.  للطاقة،  االستهالك  كثيفة  والصناعات  الطاقة،  قطاع  يخلفه  الذي  الكربوني  األثر  من  للحد  وذلك  الدفيئة 
وبفضل  الكربون.  منخفضة  التكنولوجيات  تطوير  وتعزز  المتجددة،  الطاقة  استخدام  وتعزز  للمركبات،  جديدة  انبعاثات  معايير  تضع  سياسات 
2020 الخاصة به للحد من االنبعاثات وتنفيذ التزاماته  هذه اإلجراءات التي اتخذها االتحاد األوروبي، صار في طريقه لتحقيق كل من أهداف 

باريس. اتفاق  في 

الخضراء؟ األوروبية  الصفقة  ما هي 

المناخ؟ تغير  لمكافحة  األوروبي  االتحاد  فعله  الذي  ما 

من  لماليين  األوروبي  االتحاد  استجابة  وهي  المحددة  األوروبية  المفوضية  أولويات  أحد  هي   )Green Deal( الخضراء  األوروبية  الصفقة 
المواطنين الذين يطالبون بالعمل المناخي. وتهدف هذه الصفقة إلى جعل أوروبا أول قارة في العالم محايدة مناخًيا بحلول عام 2050. ولتحقيق 
ذلك، تقترح الصفقة مجموعة تدابير طموحة تتضمن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، واستعادة التنوع البيولوجي، واالنتقال إلى اقتصاد دائري، 

أوروبا. في  الطبيعية  البيئة  والحفاظ على  واالبتكار،  األبحاث  في  واالستثمار 

عالمًيا؟ تحدًيا  المناخي  التغيير  أليس  ولكن 

العالمية  االنبعاثات  من   7.5% مسؤول عن  األوروبي  االتحاد  أن  وبما  عالمًيا.  لها  التصدي  تستوجب  عالمية  مشكلة  المناخ  تغير  مواجهة  تعد 
ُمجدية.  التحدي بطريقة  لهذا  للتصدي  يتخذ اآلخرون إجراءات  أن  البالغة  فقط، فمن األهمية 



العالم؟ المناخي حول  العمل  لتعزيز  االتحاد األوروبي  يفعله  الذي  ما 

المناخ؟ لتغير  العالمي  الجانب  الخضراء  الصفقة  تتناول  هل 

في  المناخ  لتغير  التصدي  في  المانحة  الجهات  أكبر  من  لالستثمار  األوروبي  والمصرف  فيه  األعضاء  الدول  جانب  إلى  األوروبي  االتحاد  ُيعد 
2018 وحدها. وُيستخدم جزء كبير من هذا التمويل  العالم، فقد قدموا مساعدات بلغت 21.7 مليار يورو من التمويل العام المتعلق بالمناخ في 
في دعم التكيف مع التغير المناخي في الخارج. فعلى سبيل المثال، يعمل االتحاد األوروبي، في فانواتو، على جمع البيانات المتعلقة بتغير أنماط 
االتحاد  ويعمل  متزايدة.  بوتيرة  تحدث  التي  الطبيعية  والكوارث  المتطرفة  الظواهر  أفضل  بشكل  ومقاومة  التكيف  على  البالد  لمساعدة  الطقس 
التي  المشابهة  المبادرات  للحوادث. وغيرها من  المعرضة  الساحلية  المناطق  كيلومتر من   20 أكثر من  إندونيسيا، على إصالح  في  األوروبي، 

العالم. المالديف، وكوبا، وتنزانيا، وكينيا، وإندونيسيا، وأجزاء أخرى من  يعمل عليها في غزة، وجزر 

يضطلع االتحاد األوروبي بدور رئيسي على الساحة الدولية حيث يعمل مع دول وهيئات دولية أخرى على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتعزيز 
التعاون الثنائي، وتمويل عمل البلدان النامية في التصدي لتغير المناخ. فعلى سبيل المثال، يؤيد االتحاد األوروبي بقوة أهداف التنمية المستدامة 
2 درجة مئوية، وإن أمكن، عند مستوى أقل من  لألمم المتحدة التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمًيا هذا القرن إلى أقل من 

1.5 درجة مئوية كما هو منصوص عليه في اتفاق باريس.

هذا  ويشمل  النامية.  والبلدان  نمواً،  البلدان  وأقل  النامية،  الصغيرة  الجزرية  والدول   ،)G20( العشرين  مجموعة  في  شركائنا  مع  نعمل  كما   
اليابان،  مثل  بلدان  مع  مستدامة  تجارية  وإقامة عالقات  الكربون،  منخفضة  تكنولوجيا  بتطوير  تتعلق  ثنائية  اتفاقات  إبرام  بشأن  التفاوض  العمل 

والهند. والبرازيل،  الجنوبية،  وكوريا 

االتحاد  أن  الصفقة على  هذه  المناخ. وتنص  تغير  في مجال  األوروبي  لالتحاد  العالمية  للقيادة  نوعها  فريدة من  الخضراء فرصة  الصفقة  تشكل 
االتحاد  وسيكون  استدامة.  أكثر  تنمية  تحقيق  في  ودعمهم  اآلخرين  إقناع  على  تركز  أقوى  ’دبلوماسية خضراء‘  تطوير  على  سيعمل  األوروبي 
للتنمية  المقدم  والدعم  التجارية  والسياسة  الدبلوماسية  ويتابع  به،  موثوًقا  مثاالً  بكونه  طموًحا  األكثر  المناخي  للعمل  فعاالً  مناصًرا  األوروبي 

الخارجية. السياسات  من  وغيرها 

BeTheWave# في هذه الجهود؟ أين تندرج حملة 

BeTheWave# هي مبادرة بسيطة وتفاعلية منفذة على الصعيد المجتمعي تبين كيف يمكن ألفعال صغيرة أن ُتحدث تغييرات كبيرة. ويساهم 
التنمية المستدامة لالتحاد  االتحاد األوروبي بشكل أكبر في تنفيذ كل من أهدافه الخاصة بالعمل المناخي بما في ذلك الصفقة الخضراء وأهداف 
المحلي. المستوى  ملموسة على  إجراءات  اتخاذ  اجتماعًيا من  والناشطين  بالفعل  المنخرطين  الشباب  تمكين  بالمناخ من خالل  المتعلقة  األوروبي 

المزيد على  تعّرف 
	 #BeTheWave حملة
الصفقة األوروبية الخضراء والعمل المناخي لالتحاد األوروبي  	
نصائح للعمل المناخي اليومي  	
كوكبنا، مستقبلنا – مجلة إلكترونية للشباب  	
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االتصال جهات 
الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية 	

relations@be-the-wave.eu

الواقع؟ في  الخضراء‘  ’الدبلوماسية  مثاالً عن  تقديم  يمكنك  هل 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84659/bethewave_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84659/bethewave_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
mailto:relations@be-the-wave.eu

