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 الكربون  مساواة مواجھة انعدام  
 لتعافي من فیروس كورونااوضع العدالة المناخیة في قلب 

 

  تواصلی  ،2020  عام في كورونا بجائحة المرتبط الكربون انبعاثات  في الحاد االنخفاض من الرغم  على
 اإلحاطة ھذه وتصف الوقت. بمرور الجوي الغالف في االنبعاثات  تراكم یحركھا التي   المناخ أزمة تنامي
  ھاویةال حافة إلى العالم رةاألخی العقود في  الكربون في الشدید التفاوت  أوصل كیف یبین  الذي الجدید البحث 
  أكثر اقتصادات  لبناء التاریخي المنعطف ھذا  بھا الحكومات   تستغل أن یجب   التي الطریقة تحدد كما .یةالمناخ 
 كوكبنا.  یتحملھ  أن یمكن ما حدود في عدالً 

 وكذلك للمناخ الكارثي رتغیّ لل تمكینیة أداة الحالي االقتصادي نموذجنا  یمثل الجدید، أوكسفام تقریر یبین كما "
 العالمي االقتصاد بناء إعادة أجل من فیھا جدال ال حتمیة كورونا  ائحةج وتوفر الكارثیة. المساواة انعدام
 الكربون انبعاثات معالجة تكون أن ویجب وإنصاًفا. ومرونة استدامة أكثر أساس على وإقامتھ أفضل بشكل
 الجماعي". االلتزام ھذا من كجزء رئیسة ویةأول المجتمع في الناس أغنى من المتكافئة غیر

 .المتحدة لألمم العام األمین  الحكماء، مجلس رئیس نائب ،مون  كي بان السید
 

 المناخ، لتغیّر التصدي أجل من أنھ أخرى مرة المناسب الوقت في یأتي الذي أوكسفام منظمة تقریر "یبیّن
 فترة منذ األصلیة شعوبي تحملت لقد للجمیع. واالقتصادیة االجتماعیة العدالة أجل من نكافح أن علینا  یجب

 إلنقاذ األولویة وإعطاء معرفتنا، ودمج لالصغاء، المناسب الوقت اآلن حان وقد البیئي، الدمار وطأة طویلة
  أنفسنا". إلنقاذ أجل من الطبیعة

  الشعوب نساء جمعیة ورئیسة الرعوي، مبورورو مجتمع في وعضو بیئیة، ناشطة ،إبراھیم مرع ھند
 تشاد. في األصلیة

 
 تمس الذي المناخي الطموح طریق في یقف الھائل المساواة انعدام مع للتعامل الواضح القادة الرفض إن

 من المستویات، جمیع على المحلیة ومجتمعاتھم وأسرھم للعمال عادل انتقال إلى بحاجة إننا  إلیھ. الحاجة
 المناخ. بشأن العالمیة اتالمفاوض وفي الوطني المستوى وعلى االقتصادیة القطاعات في العمل، مستوى

  المناخیة". الطوارئ حالة من تضرًرا األشد األشخاص صوت وإیصال المناخیة العدالة إلى بحاجة نحن
 العمال لنقابات الدولي للمؤتمر العام األمین ،بورو شاران
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 ملخص 
في خضم األزمة الصحیة واالقتصادیة العالمیة، تستمر أزمة المناخ 

الشدیدة خالل جائحة كورونا  المناخیةالكوارث  تخفتفي التفاقم. لم 
ــ من إعصار أمبھان في الھند وبنغالدیش إلى حرائق الغابات التي 

بمثابة تذكیر قوي بأن لتكون تجتاح الوالیات المتحدة األمریكیة ــ 
قترب بشكل خطیر من تجاوز ھدف اتفاقیة باریس المتمثل العالم ی

 .درجة مئویة 1.5في الحّد من ارتفاع حرارة األرض بأقل من 

یكشف بحث جدید أجرتھ منظمة أوكسفام ومعھد ستوكھولم للبیئة و
عن التفاوت الشدید في الكربون في العقود األخیرة الذي دفع العالم 

، وھي 2015إلى عام  1990عام من فإلى حافة الھاویة المناخیة. 
وتضاعفت  %60فترة حرجة نمت فیھا االنبعاثات السنویة بنسبة 

 االنبعاثات التراكمیة، نقّدر ما یلي:

ملیون نسمة)   630% من سكان العالم (10كان أغنى  •
لثلث ما یستنفد میزانیة الكربون العالمیة بنحو ا –% من االنبعاثات الكربونیة التراكمیة 52مسؤولین عن 

  )؛1وحدھا (أنظروا الرسم  25%) في تلك السنوات الـ31(

% فقط من االنبعاثات التراكمیة، 7ملیار نسمة) مسؤولین عن  3.1% من البشر األشد فقًرا (50كان  •
 )؛ 1% فقط من میزانیة الكربون المتاحة (أنظروا الرسم4واستخدموا 

% من االنبعاثات التراكمیة، 15مسؤولین عن ملیون نسمة) وحدھم  63% من البشر (1كان أغنى  •
   )؛1% من میزانیة الكربون، أي ضعف مسؤولیة النصف األفقر من سكان العالم (أنظروا الرسم 9و

%) إجمالي نمو 37ملیون شخص) مسؤولین عن أكثر من ثلث ( 310(من البشر % 5كان أغنى  •
% من البشر ثالثة 1ي في انبعاثات أغنى )، في حین كان النمو اإلجمال2 الرسماالنبعاثات (أنظروا 

   ).6 الرسم% (أنظروا 50أضعاف النمو العائد ألفقر 

وقد نتج عن القیود المتعلقة بھذه الجائحة انخفاض في االنبعاثات 
اثات، العالمیة ھذا العام. ولكن ما لم یستمر االنخفاض السریع لالنبع

في الحّد من  ةالمتمثل سوف تستنفد بالكامل  میزانیة الكربون العالمیة
.  2030بحلول عام  درجة مئویة 1.5ارتفاع حرارة األرض بأقل من 

% وحدھم یستنزفون ھذه  10ویبلغ التفاوت بین البشر حًدا یجعل أغنى 
فقط، حتى ولو خفض الجمیع   سنینالمیزانیة بالكامل في غضون بضع 

 اثاتھم إلى صفر غًدا.انبع

وعلى مدى السنوات العشرین إلى الثالثین الماضیة، تفاقمت أزمة المناخ وتبددت میزانیتنا المحدودة للكربون 
فقر. والواقع أّن المجموعتین زیادة استھالك األثریاء أصًال، بدًال من انتشال الناس من براثن ال لصالحالعالمي 

وھما: أفقر الناس والمھمشین الذین یعانون ھذه األشد معاناة من ھذا الظلم ھما األقل مسؤولیة عن أزمة المناخ 
أصًال من آثار المناخ الیوم، واألجیال المقبلة التي سترث میزانیة الكربون المستنفدة وكذلك عالًما یتسارع نحو 

 انھیار المناخ.  

ویجب على الحكومات أن تضع معالجة أزمة المناخ المزدوجة 
 نّ كما أوانعدام المساواة في صمیم االنتعاش من فیروس كورونا. 

الفشل في مواجھة التفاوت المفرط في الكربون في ھذا المنعطف 
فرط في التاریخي ــ من خالل إعطاء األولویة للنمو االقتصادي الم

لصالح األقلیة الغنیة ــ سوف یعني القفز  الكربونفي انعدام المساواة 
  ن یعودلم أزمة مناخیة غیر منضبطة من نار الجائحة الحالیة إلى جحی

 .ن تداركھا ا مكباال

وفیما تسببت الجائحة في انكماش في االستھالك یتسم بالفوضى وغیر 
ن تصورھا في أنماط حیاة ، فإنھا أظھرت أیًضا أن التغییرات التي لم یكن من الممكفي الغالب منصف

االنبعاثات التراكمیة، وفیروس كورونا ومیزانیة 
  الكربون العالمیة

المناخ تراكم االنبعاثات المضافة إلى  یدفع أزمة 
ولھذا السبب لن   –الغالف الجوي بمرور الوقت 

یكون النخفاض االنبعاثات بسبب عملیات اإلغالق  
سوى أثر ضئیل في غیاب المزید   2020في عام  

 1.من التخفیضات في االنبعاثات على أساس سنوي 
الحد األقصى   وتحدد المیزانیة العالمیة للكربون

لالنبعاثات التراكمیة التي یمكن إضافتھا إذا كان ال  
بد من إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمیة 

درجة مئویة   1.5ى معین، مثل ھدف دون مستو
اتفاقیة باریس، وبعد ذلك یجب أن    حددتھ يالذ

 .یصل صافي االنبعاثات إلى صفر 

 تخصیص انبعاثات الكربون العالمیة لألفراد 
تقدر أبحاث منظمة أوكسفام ومعھد ستوكھولم  

عزى بھا انبعاثات  للبیئة الكیفیة التي تُ 
الكربون العالمیة إلى األفراد الذین ھم  

المستھلكون النھائیون للسلع والخدمات التي  
 . )2أنظروا اإلطار  (ولدت ھذه االنبعاثات. 

طنًا من میزانیة   750إستغرق استخدام   
  25عاًما، و  140الكربون العالمیة حوالي 

  2015إلى عام    1990عاًما فقط من عام 
یرتبط أكثر   جدًدا،الستخدام نفس القیمة م

% من  10أغنى   من نصفھا باستھالك 
بقیة میزانیة  نفدالبشر. وسوف تُست

، في  2030الكربون بالكامل بحلول عام  
 تخذ إجراء عاجل اآلن. حال لم یُ 
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األشخاص األغنى في المجتمع یمكن اعتمادھا لصالحنا جمیعًا. فالسیاسات العامة ــ من فرض ضرائب على 
الرحالت كربون الرفاه مثل سیارات الدفع الرباعي، والرحالت الجویة المتكررة في درجة رجال األعمال، و

التحتیة للنقل والعام والبنیة التحتیة الرقمیة ــ یمكن أن تخفض االنبعاثات الطائرات الخاصة، إلى توسیع البنیة ب
وتحد من انعدام المساواة وتعزز الصحة العامة. ولكن لتحقیق ذلك قبل أن تنضب میزانیة الكربون المتمثلة في 

 درجة مئویة، یجب أن یحدث ذلك اآلن. 1.5الحّد تماًما من ارتفاع حرارة األرض بأقل من 

 في الكربون الحاد  م المساواة  ا عد ان صر  ع  1
تفاقًما سریعًا ألزمة المناخ، إذ نمت انبعاثات  - 2015إلى عام  1990من عام   - 25شھدت السنوات الـ

%، وتضاعف تقریًبا إجمالي االنبعاثات المضافة إلى الغالف الجوي منذ 60الكربون السنویة العالمیة بنحو 
 .2منتصف القرن التاسع عشر

تقدم كبیر في خفض نسبة  حدثوفي حین  .ضاعف الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في ھذه الفترة أیًضا وقد ت
، فقد تفاقم التفاوت في الدخل في  3دوالر في الیوم) 1.90البشر الذین یعیشون في حالة فقر مدقع (أي بأقل من 

. 4% من البشر في معظم البلدان1نى علیھا أغجمیع أنحاء العالم. وزادت حصة الدخل القومي التي یستحوذ 
ــ حتى بعد ذلك التوسع الھائل في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ــ ما  2015ومن الالفت للنظر أنھ في عام 

 .5دوالر في الیوم 5.50خط الفقر األكثر واقعیة وھو  دونما یقرب من نصف سكان العالم  دخل زال

  2015و 1990ة بین عامي لتراكمیة واستخدام میزانیة الكربون العالمیاالنبعاثات ا  : حصة1الرسم 
 درجة مئویة.  1.5مختلف فئات الدخل العالمي من أجل الحّد من ارتفاع حرارة األرض بأقل من  ل

 

ط انبعاثات الكربون باستھالك مختلف فئات الدخل العالمیة في ھذه الفترة، وما ا بترتقدیراتنا ال 1 ن الرسمیبیّ
درجة  1.5یقابل ذلك من استنفاد میزانیة الكربون العالمیة المتمثلة في الحّد من ارتفاع حرارة األرض بأقل من 

معھد  و والتقریر البحثي المرافق لمنظمة أوكسفام 2مئویة. ولالطالع على تفاصیل المنھجیة، أنظروا اإلطار 
 : 1520و 1990وتقول تقدیراتنا إنھ بین عامي  .6ستوكھولم للبیئة

% من االنبعاثات التراكمیة، ما استنفد میزانیة 52ملیون نسمة)  630( البشریة% 10صدر عن أغنى  •
درجة مئویة بنسبة الثلث تقریبًا  1.5الكربون العالمیة المتمثلة في الحّد من ارتفاع حرارة األرض بأقل من 

 %)؛ 31(

% من االنبعاثات التراكمیة، 15ن ملیون شخص) وحدھم مسؤولیة أكثر م 63% من البشر (1تحمل أغنى  •
ناتجة عن نبعاثات الال% من میزانیة الكربون. ویعادل ذلك أكثر من ضعف ا9باستخدام ما یزید على 

ملیار نسمة)، أو أكثر من االنبعاثات التراكمیة الكاملة لمواطنین االتحاد  3.1(من البشر % األشد فقراً 50
 ؛7األوروبي
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% من  41عن  ةملیار إنسان) مسؤول 2.5عالمیة (الطبقة المتوسطة ال من% من البشر 40نسبة  كانت •
% 7% من البشر سوى 50أفقر  ینتج عن% من میزانیة الكربون، في حین  ال 25االنبعاثات التراكمیة، و

 % فقط من المیزانیة.4فقط من االنبعاثات التراكمیة، و

، سوف تستنفد بالكامل میزانیة الكربون ود المتعلقة بجائحة فیروس كورونا االنبعاثات برفع القیوإذا أعید ربط 
كما . 2030درجة مئویة بحلول عام  1.5العالمیة المتمثلة في الحّد من ارتفاع حرارة األرض بأقل من 

حتى ولو فقط،  ینمن البشر وحدھم في غضون بضع سن% 10سیستنزف ھذه المیزانیة بالكامل أغنى 
 انخفضت انبعاثات الجمیع إلى الصفر غًدا.

ومن الالفت للنظر بقاء حصص االنبعاثات عبر فئات الدخل من دون تغییر أساًسا خالل ھذه الفترة. وفي حین 
ما ینتج ونجا المالیین من الناس من الفقر المدقع في بلدان مثل الصین والھند، مع الزیادة الكبیرة في دخولھم 

  انبعاثات استھالكیة، واصلت انبعاثات االستھالك أیًضا نموھا في أغنى البلدان. عن ذلك من

) في %5لكل شریحة سكانیة ( 2015و 1990كیف نمت انبعاثات االستھالك بین عامي  2یبیّن الرسم و
لدى   شدھو األ الفرد من االنبعاثات االستھالكیة. وعلى رغم كون ارتفاع نصیب 2015إلى  1990الفترة من 

طلق ھمت أغنى فئات الدخل في النمو الما سقطة بدایة منخفضة للغایة ــ فقد الطبقات المتوسطة ــ من ن
 :2015إلى  1990أنھ في الفترة من ر المنحنى شكل الدیناصور. ونحن نقدّ  تخذلالنبعاثات العالمیة ــ لی

%) النمو الكلي 37ن عن أكثر من ثلث (یملیون شخص) مسؤول 315بشر (حوالي % من ال5أغنى كان  •
 لالنبعاثات. 

% من إجمالي نمو االنبعاثات ــ أقل بقلیل 46ن عن یملیون شخص) مسؤول 630% (حوالي 10أغنى كان  •
% من 50وبالكاد زادت االنبعاثات االستھالكیة ألفقر  % من البشر.40% التي ساھم بھا 49من نسبة 

 البشر.

 . 2015و  1990  عامي بین الكربون النبعاثات  المتكافئ  غیر لنمول" البیاني  لدیناصورا  منحنى" 2الرسم 
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 والعدالة المناخیة  المتكافئ  غیر لنموا

یؤدي انعدام المساواة في النمو االقتصادي إلى إبطاء معدالت الحد من الفقر. وقد خلص البنك الدولي مؤخًرا 
 1.90ون طفیفًا في عدد األشخاص الذین یعیشون على أقل من كر استمرار النمو غیر المتكافئ سیأن أثإلى 

. ویشیر أحد 8؛ ولن یساعد في ذلك سوى الحد من انعدام المساواة في الدخل2030دوالر في الیوم بحلول عام 
الجمیع فوق خط الفقر ب للنھوضعام  200نحو  -بالمعدالت الحالیة  - التقدیرات إلى أن األمر سوف یستغرق

دوالر ــ وھو نھج یفتقر بشدة إلى الكفاءة وال یمكن الدفاع عنھ كنھج أخالقي في الحد من  5.50الذي یبلغ 
 .  9الفقر

كلفة أخرى: فھو یعني أیًضا استنزاف میزانیة الكربون لنمو غیر المتكافئ ل إال أنّ 
للبشریة جمعاء، بل إلى  عة، لیس بغرض رفع مستوى معیشة الئقالعالمیة بسر

 .10توسیع نطاق استھالك أقلیة من أغنى الناس في العالممن أجل حد كبیر 

في أزمة  یا دنال ةمھا سالم ذاتالمجموعات ھي ظلم الشعر بھذا ی نأكثر موإّن 
الذین یعانون أصًال من  -المناخ: وھم أفقر الناس في العالم وأشدھم ضعفاً الیوم 

واألجیال المقبلة التي سترث میزانیة  -درجة واحدة بعالم ال ةحرارع ا ارتفآثار 
 الكربون المستنفدة ومناًخا أكثر خطورة.  

 : الظلم المناخي المتعدد الجوانب 1اإلطار 

تداخل مع  تستكشفھا ھنا نلدخل التي بمكان االعتراف بأن أوجھ انعدام المساواة في الكربون القائم على ا من األھمیة 
ھیاكل السلطة األخرى المرتبطة بالنوع االجتماعي أو العرق أو العمر أو الطبقة االجتماعیة، وتعزز ھذه الھیاكل.  

كثیر من البلدان، على سبیل المثال، یمثلون تمثیًال مفرًطا  ویساعد ذلك على تفسیر السبب في أن الرجال البیض في 
 .11الفئات األعلى دخًال، فیما تمثل النساء ذوات البشرة الملونة الفئات األدنى دخًال 

وتستند مجموعة بیاناتنا إلى استقصاءات األسر التي ال یمكن توزیعھا بحسب النوع االجتماعي أو أي فئة أخرى، 
، ومن المرجح 12إلى الموارد أفراد األسرة في وصول  لنعدام المساواة لكثیر من األدلة على  على الرغم من وجود ا

 جًدا أن یظھر ذلك في آثار مختلفة الستھالك الكربون. 
ففي البلدان الفقیرة، على سبیل المثال، نجد أن النساء والفتیات في سن اإلنجاب أكثر عرضة للعیش في أسر 

. وفي البلدان الغنیة، تخلص  14ر الفقر والحرمان بین النساء في األسر غیر الفقیرة، في حین ینتش13منخفضة الدخل 
  ، فیما ال15الواحد   للشخص من المسافات المحسوبة بالكیلومتر % 75الدراسات إلى أن الرجال في السوید یقطعون  

 .16السیارات % من انبعاثات الكربون من 31یصدر عن النساء في كندا سوى 
أیًضا من آثار تغیر المناخ بشكل مختلف عن الرجل: سواء كانت ھي التي تسیر أكثر لجمع   المرأة   وكثیًرا ما تعاني

آخر من یتناول الطعام أثناء فترات الجفاف، أو ھي التي تتحمل معظم مسؤولیات الرعایة  كانت ھي الماء، أو 
ذه في العدید من األبعاد األخرى . ولكن یمكن رؤیة أوجھ انعدام المساواة ھ 17المنزلیة في أعقاب الطقس القاسي

 والمتداخلة في كثیر من األحیان، أیًضا، كما تكشف دراسة تأثیر مناخي واحد فقط ھو الحرارة الشدیدة:  
حسب الدخل: في البلدان الحارة، من المرجح أن تتعرض األسر األشد فقًرا لدرجات حرارة أعلى من األسر  •   

 ؛  18األكثر ثراءً 
من السكان   یةلبا غال ذات   - العرق: في الوالیات المتحدة األمریكیة، ما یسمى بأحیاء "الخطوط الحمراء"حسب   •   

درجات ما   7بـ یفوقحرارة ال  ا فيتشھد ارتفاعً  - السود والتي كانت تاریخیًا محرومة من الوصول إلى االستثمار 
 . 19احات الخضراء ھي علیھ في األحیاء األخرى في نفس المدینة نتیجة النخفاض المس

حاالت ألسباب متصلة بالحرارة في صفوف   10وفیات مبكرة من بین كل  8 ثمةحسب العمر: في كندا،  •   
 ؛ 20عاًما  60أعمارھم   تفوقالضحایا الذین 

%  75حسب المھنة: في الھند، یتعرض العمال في الھواء الطلق في قطاعات مثل الزراعة والبناء، التي تشكل  •   
)، بشكل خاص في بلد  21شطات اقتصادیًا % من النساء الن 80اعة التي توظف  القوى العاملة (وفي حالة الزر من 

    .22حر تتجاوز حد البقاء على قید الحیاة حتى بالنسبة للشخص الصحیحلموجات   ینعرضالمیمكن أن یكون أول  

  

وقد تؤدي مضاعفة نصیب الفرد  
% من  50من االنبعاثات ألفقر 

  1990العالم في الفترة من سكان 
إلى زیادة إجمالي   2015إلى  

االنبعاثات العالمیة بنسبة أقل من  
نسبة نمو االنبعاثات المرتبطة  

% من البشر في ھذه  1بأغنى 
 الفترة نفسھا. 
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 م المساواة في الكربون اعدان: النھج المنھجي لتقدیر 2اإلطار 

منظمة أوكسفام ومعھد ستوكھولم للبیئة في تقدیر الكیفیة التي تعزى بھا انبعاثات الكربون العالمیة إلى   إن نھج
"انعدام المساواة الشدید في   2015استھالكھم یستند إلى تقریر منظمة أوكسفام لعام  بحسب إلى  األفراد 

من بین  24احد، وتوزیع تشانسیل وبیكیتي، الذي أعطى لمحة عن التوزیع العالمي لالنبعاثات في عام و 23الكربون"
 .25المرفق تقاریر أخرى. ویرد شرح ذلك بالتفصیل في التقریر البحثي  

تجة  ا. ویعكس ذلك االنبعاثات الن2015-1990بلداً خالل الفترة   117بیانات انبعاثات االستھالك الوطنیة لـب نبدأ
استبعاد االنبعاثات المرتبطة بالصادرات. ونربط االنبعاثات  في بلد ما واالنبعاثات المرتبطة بالواردات، مع 

االستھالكیة الوطنیة باألفراد في كل بلد على أساس عالقة وظیفیة بین الدخل واالنبعاثات، باالعتماد على  
 مجموعات بیانات جدیدة لتوزیع الدخل. 

والعالمیة، أن االنبعاثات ترتفع بما  ونفترض، استناًدا إلى دراسات عدیدة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة 
یتناسب مع الدخل، ضمن حدین أدنى وأقصى. ثم تُفرز تقدیرات االنبعاثات الناتجة عن استھالك األفراد ھذه في  

 كل بلد في توزیع عالمي وفقًا للدخل.

 م المساواة في الكربون ا عد ان معالجة   2
النقاش الشعبي والسیاسي حول تغیر المناخ على تأثیر على مدى السنوات العشرین الماضیة، ركز الكثیر من 

الطبقة المتوسطة العالمیة في بلدان مثل الصین والھند. وعلى الرغم من أھمیة ھذا األمر، یشیر تحلیلنا إلى أن 
من أجل عیش ـ ت تا أغنى شعوب العالم ـ أینما كانثمة حاجة أیًضا إلى االھتمام الدقیق بالتأثیرات التي تخلفھ

 جیع استخدام أكثر إنصافًا لمیزانیة الكربون العالمیة المتبقیة.تش

 1.5وینبغي أن یبلغ متوسط االنبعاثات العالمیة للفرد الواحد، من أجل الحّد من ارتفاع حرارة األرض بأقل من 
 :3الرسم واستناًدا إلى تقدیراتنا، كما ھو مبین في   26. 2030 طن سنویًا تقریبًا بحلول عام 2.1درجة مئویة، 

ضعف الھدف المحدد لعام  35حوالي  ا % من البشر حالیً 1ستھالك ألغنى یبلغ نصیب الفرد من اال •
% 10% من البشر. وتفوق البصمة الفردیة ألغنى 50ضعف استھالك أفقر  100، وأكثر من 2030

عام  درجة مئویة في 1.5أضعاف الھدف المتمثل في الحّد من ارتفاع حرارة األرض بأقل من  10بـ
 % من البشر. 50ضعف بصمة أفقر  30، وأكثر من 2030

 1.5 من بأقل األرض حرارة ارتفاع من للحدّ  البشر من %10 ألغنى البصمة من الفرد نسبة خفض إنّ  •
 من أقل( الثلث من بأكثر السنویة الكربون انبعاثات یخفض أن شأنھ من 2030 عام بحلول مئویة درجة

 یخفض أن شأنھ من) سنویًا  طن 8.2( األوروبي االتحاد متوسط  مستوى إلى خفضھا  إن بل ،)طنًا  15
 ).أطنان 10 أي( الربع من بأكثر السنویة االنبعاثات
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 إجمالي االنبعاثات االستھالكیة ونصیب الفرد من االستھالك حسب مختلف فئات الدخل العالمیة : 3الرسم 

 
 البدء؟ یجب أینمن 
، وقد تطور التكوین الجغرافي للمجموعة على مدى اتقارال على جمیع% من سكان العالم 10أغنى  یتوع

 : 4 الرسمالماضیة. وكما یبین  30-20السنوات الـ
 باستھالك الیوم) العالمیة االنبعاثات من %24.5( البشر من %10 أغنى انبعاثات نصف حوالي یرتبط •

 من %9.2( االنبعاثات ھذه خُمس حوالي ینتج كما  األوروبي، واالتحاد 27الشمالیة أمریكا  مواطني
 . والھند الصین مواطني عن) العالمیة االنبعاثات

 في بمواطنین) العالمیة االنبعاثات من %5.7( البشر من %1 أغنى انبعاثات ثلث من أكثر الیوم یرتبط •
 على %2.1و %2.7( والصین األوسط الشرق سكان من األكبر المساھمات تلیھا  المتحدة، الوالیات
 .العالمیة االنبعاثات في) التوالي
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التفاوت الجغرافي في حصص االنبعاثات المرتبطة بالمستھلكین من مختلف فئات الدخل العالمیة  : 4الرسم 
 2015-1990للفترة 

 
 

اختالفًا كبیًرا تبعًا للسیاق  قد تختلف المجموعات لھذهالمرتفعة جدًا  اآلثارأنماط االستھالك التي تشكل إّن 
من بین عوامل أخرى. فعلى سبیل المثال، من المرجح أن تكون االنبعاثات الناجمة  -الوطني الذي تعیش فیھ 

أعلى في البلدان األقل كثافة سكانیة؛ وستكون االنبعاثات من التدفئة المنزلیة أعلى في الدول  السیاراتعن قیادة 
. ومع ذلك، یمكن تحدید بعض األنماط في العادات االستھالكیة لألشخاص ذوي الدخل المرتفع استناًدا 28ردةالبا

% 1فئات االستھالك المرتبطة باألسر في  5على سبیل المثال، یبین الرسم فإلى دراسات وطنیة محددة. 
استناًدا  النبعاثات في االتحاد األوروبيالتي تشكل مصدًرا ل % من الدول الموجودة في أعلى قائمة البلدان10و

  .29إلى تحلیل حدیث آخر

  األوروبي االتحاد في النبعاثات ل مصدر أكبر تشكل التي  البلدان في ةالرئیس ستھالكالا فئات : 5الرسم 
)2010 (30  
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الحصة الكبرى من االنبعاثات  مصدر -بال أدنى شك  -النقل یشكل و
ھذه البلدان التي تُصدر انبعاثات عالیة في االتحاد األوروبي:  في

رحالت السیارات، وبالنسبة للبلدان التي تشكل مصدًرا بسبب 
لالنبعاثات المرتفعة في االتحاد األوروبي، تصدر أعلى االنبعاثات 

و أن ھذا النمط شائع في جمیع المناطق: عن الرحالت الجویة. ویبد
% من األسر الغنیة على 10رت دراسة حدیثة أخرى أن أغنى فقد قدّ 

% من جمیع الطاقة المرتبطة 45مستوى العالم تستھلك حوالي 
% من جمیع الطاقة المرتبطة بالطیران، 75بالنقل البري، وحوالي 

    .32سر% من األ50% على التوالي ألفقر 5% و 10مقارنة مع 

معظمھا من المركبات البریة  -كما أن قطاع النقل الذي یصدر عنھ حوالي ربع انبعاثات الكربون العالمیة الیوم 
بكثیر  یفوقدخل لطلب الوینمو بسرعة في العدید من البلدان ھو أكثر فئات االستھالك تفاوتًا، مع مرونة  -
%). وعلى النقیض من 100النقل بأكثر من %، یزید اإلنفاق على 100(أي إذا زاد الدخل بنسبة  1 عدلمال

تمیل إلى تشكیل وھي أساسیة، سلع أنھا  ما یعني ضمنًا ذلك، یظھر أن التدفئة المنزلیة والكھرباء أقل مرونة، 
  لفئات ذات الدخل المنخفض.ا الناتجة عن غالبیة آثار االنبعاثات

إّن فھم ھذه االختالفات أمر بالغ األھمیة لتحدید تدابیر السیاسة العامة الرامیة إلى الحد من آثار انبعاثات 
الضرائب أو الحظر ھي تدابیر أكثر  ناالستھالك بصورة عادلة. كما أ

مالءمة للحد من استھالك الكربون من الكمالیات مثل سیارات الدفع الرباعي 
، أو رحالت درجة رجال األعمال المتكررة أو الفارھةوالسیارات الریاضیة 

ذلك، فإن االستثمار العام، مثل . بدًال من 34الخاصة بالطائراتالرحالت 
التكلفة، ھو األنسب لتحسین  ةكن المیسورا سمال طاقة فيكفاءة ال تحسین

اآلثار المرتبطة بالتدفئة المنزلیة، لتجنب اآلثار الرجعیة على األسر ذات 
 الدخل المنخفض.

 : المسؤولیة الفردیة مقابل التغییر المنھجي 3اإلطار 

مثل التقلیل من رحالت   -عي في حین یمكن األفراد األغنیاء نسبیًا أن یحدثوا فرقًا كبیًرا من خالل العمل الطو
 فثمة حاجة إلى المزید.   -الطیران أو ارتیاد وسائط النقل العام 

ت على مدى السنوات العشرین إلى  ذالتفاوت الشدید في الكربون الیوم ھو نتیجة للخیارات السیاسیة التي اتخ ف
  ،الجدید والسیطرة السیاسیة للنخب يالثالثین الماضیة، وھي الفترة التي یھیمن علیھا الفكر االقتصادي اللیبرال 

، ما یعكس أنظمة راسخة من 35شھدت ارتفاًعا حاًدا في التفاوت في الدخل والثروة في معظم البلدان  وھي فترة
 تعطي األولویة لھیمنة بعض النس وإثرائھم على حساب بعضھم اآلخر. يالنظام األبوي واالستعمار 

نماذج اقتصادیة جدیدة ال تعتمد على النمو الالمتناھي في استھالك  كوتتطلب ھذه األسباب البنیویة حلوًال منھجیة: 
األثریاء أصًال. وعالوة على تغییر إمدادات الطاقة، ثمة حاجة إلى سیاسات تقلل الطلب لدى األثریاء، مع إعطاء  

 .36حقوق اإلنسان نصیبھم من ن نیل األولویة للجھود الرامیة إلى ضمان تمكین الجمیع م
على السلع والخدمات الكمالیة   ا وقد تشمل ھذه السیاسات التقدمیة المتعلقة بالطلب فرض ضرائب خاصة أو حظرً 

ذات االنبعاثات الكربونیة العالیة؛ وأسعار كربونیة أوسع نطاقًا مع إعادة تدویر اإلیرادات لصالح الفقراء؛ وإعادة  
الثروة؛ وتحدي القوالب النمطیة التي تعزز النمو واالستھالك الفردي بوصفھ طبیعیًا  توزیع أوسع للدخل و

 ومرغوبًا فیھ و"سلطویًا" و"ذكوریًا". 
أوسع   37وإلى جانب خفض البصمة المرتفعة للدخل وحدھا، قد تؤدي ھذه التدابیر إلى "نقطة تحول اجتماعیة"

، وتتحدى النفوذ السیاسي  38رتفعة نسبیًا اآلخرین أكثر قبوالً لمنطاقًا تجعل التخفیضات من قبل أصحاب االنبعاثات ا
القائمة على النوع  تلك  ، وتثیر تحوالت أوسع في المعاییر االجتماعیة والعرقیة و39ألصحاب االنبعاثات المرتفعة

 .40االجتماعي بشأن االستھالك غیر المحدود 

  

ة الدولیة شكل  وفق حسابات وكالة الطاق
ة ذات الدفع الرباعي  ھر سوق السیارات الفا

بعد  أكبر مصدر لنمو انبعاثات الكربون 
إلى عام    2010من عام قطاع الطاقة 

. والیوم ما زال ما یقرب من  2018
نصف السیارات الجدیدة التي تباع في  
الوالیات المتحدة األمریكیة وثلث تلك  

المباعة في االتحاد األوروبي ھي سیارات  
 .31الدفع الرباعي

منذ  في الوالیات المتحدة األمریكیة، 
  عامكل  ترتفع، 2012عام  

منذ عام  الذي یعتبر نبعاثات النقل  إ
أكبر مصدر لالنبعاثات في    2016

 . 33البالد، متجاوًزا قطاع الطاقة
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 من جائحة كورونا االقتصادي توصیات للتعافي 

الحكومات أن تضع معالجة أزمة المناخ وانعدام المساواة في صمیم جھود التعافي من جائحة یجب على 
كورونا. فھي تتمتع بفرصة تاریخیة ونھائیة للبدء في بناء اقتصادات أكثر عدًال في حدود كوكبنا، وخلق فرص 

مات في المستقبل، مع عمل الئقة یحتاجھا الناس اآلن وتعزیز قدرة الفئات األشد ضعفًا على مواجھة الصد
 الحفاظ على مناخنا لألجیال القادمة.

لقد أدت الجائحة إلى انكماش غیر مخطط لھ وغیر منصف في كثیر من األحیان في االستھالك في جمیع أنحاء 
ھ  العالم. ولكنھا أظھرت أیًضا أن الحكومات قادرة على التصرف بشكل جذري في مواجھة تھدید وشیك، وأنّ 

 التغییرات التي ال یمكن تصورھا في أنماط حیاة أثریاء العالم لصالحنا جمیعًا.بعض  یمكن اعتماد

اآلن، یمكن أن تخفض انبعاثات الناس األكثر ثراًء قبل أن  اتُخذتإن تدابیر السیاسة العامة الصحیحة، التي 
درجة مئویة،  1.5ض بأقل من ستنفد تماًما میزانیة الكربون العالمیة المتمثلة في الحّد من ارتفاع حرارة األرتُ 

وأن تخلق مجتمعات أكثر صحة وتماسًكا ومرونة. عالوة على التدابیر األساسیة التي ینبغي اتخاذھا لتحویل 
 إمدادات الطاقة بسرعة إلى مصادر متجددة مستدامة، ینبغي للحكومات أن تنظر في ما یلي:

 على الكربون مبیعات ضرائب مثل ــ الكمالیات على كربون وضرائب الثروة، على ضرائبفرض  •
 في الجویة الرحالت على الرسوم أو العمالقة، الیخوت أو الخاصة الطائرات أو الرباعي، الدفع سیارات

 تمویل أجل من للكربون األوسع التدریجي والتسعیر ــ المتكررة الجویة الرحالت أو األعمال رجال درجة
  ؛للجمیع الشاملة االجتماعیةالخدمات  نطاق توسیع

 واإلعفاءات الطیران، لصناعة المشروطة غیر اإلنقاذ وعملیات الضرائب، من الطائرات وقود إعفاء إنھاء •
 الشركات؛ لسیارات الضریبیة

 االقتضاء، عند العمل وقت تخفیض جانب إلى الئقة، عمل ضمانات توفیر ذلك في بما  العام، االستثمار •
 :في المثال سبیل على

o البنیة التحتیة للتنقل بالطاقة الكھربائیة، والنقل العام، وركوب الدراجات، والمشي  إنشاء
 واالتصاالت الرقمیة لخلق بدائل للنقل ذي الكربون الكثیف؛ 

o  ،لخفض فواتیر الطاقة للفئات المنخفضة الدخل أو  وال سیما تحسین كفاءة الطاقة في اإلسكان
 المھمشة؛ 

o  بشكل  القطاعات المنخفضة الكربون مثل الرعایة الصحیة واالجتماعیة التي تفیدتوسیع نطاق
 ؛ عات المنخفضة الدخل والمھمشةالنساء والمجمو رئیس

حظر اإلعالنات في األماكن العامة، والمطالبة بالمزید من النماذج التجاریة الدائریة والحق في إصالح  •
كات للحد من نظرتھا القصیرة األجل وخلق المساءلة عن الضرر من السلع المصنعة، وتغییر حوكمة الشر

 اآلثار االجتماعیة والبیئیة الطویلة األجل؛
وضع أھداف وطنیة قائمة على العلم واإلنصاف للحد من انبعاثات الكربون من االستھالك واإلنتاج،  •

القتصادي بما یتجاوز ووضع مجموعة أوسع من المؤشرات التحویلیة القائمة على النوع االجتماعي للتقدم ا
 الناتج المحلي اإلجمالي، مثل میزانیة الرفاه في نیوزیلندا؛ 

أصوات  إیصالمن األھمیة بمكان إدراج مبادئ الحوار االجتماعي على جمیع المستویات لضمان و •
والنساء والمجموعات المنخفضة الدخل والمھمشة في تصمیم التحوالت  المتضررةالعاملین في الصناعات 

درجة مئویة ومجتمعًا یتیح االزدھار لجمیع  1.5ادلة إلى اقتصاد یبقي ارتفاع حرارة األرض دون الع
 أفراده.
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 الھوامش 
  ثاني أكسید الكربون في الغالف في كورونا ). تحلیل: ما ھو تأثیر جائحة فیروس  2020ر. بیتس وآخرون ( 1

-https://www.carbonbrief.org/analysis-what-impact-will-the-coronavirus-pandemic-have-onالجوي؟
atmospheric-co2  

-http://cait.wri.org/  and were 722Gt 1990طنًا وفقا لموقع  753حوالي  1989-1850كانت إنبعاثات ثاني أكسید الكربون التراكمیة العالمیة  2
 ناتافي مجموعة بیان  2015

  /https://data.worldbank.orgأنظروا %10إلى  %36دوالر في الیوم من  1.90نخفض معدل الفقر عند إ، 2015-1990في فترة  3

 ر.م المساواة في عالم سریع التغیّاعدإن: 2020). التقریر االجتماعي العالمي 2020إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة باألمم المتحدة (  4
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/World-Social-Report-2020-

FullReport.pdf   

 /https://data.worldbank.org%. أنظروا46.2إلى  %67.1دوالر في الیوم من  5.5 نخفض معدل الفقر عندإ، 2015-1990في فترة  5

) عصر انعدام مساواة الكربون: تقییم التوزیع العالمي النبعاثات االستھالك بین 2020بندیكت، وإ. غوش، وأ. نازاریت وت. غور. (-س. كارتا، وإ. كیمبت  6
 .وما بعدھا. منظمة أوكسفام ومعھد ستوكھولم للبیئة 2015إلى  1990األفراد في الفترة من 

 2015-1990طنًا، واالنبعاثات التراكمیة لالتحاد األوروبي  111% من البشر في حدود 1ألغنى  2015-1990نحن نقدر االنبعاثات التراكمیة للفترة   7
 طنًا. 108بحدود 

عالمي؟ ). ما مدى أھمیة الحد من انعدام المساواة بالنسبة للفقر ال2019س. الكنر ود. ج. ماھلر وم. نیغري وإ. ب. بریدز ( 8
http://documents1.worldbank.org/curated/en/328651559243659214/pdf/How-Much-Does-Reducing-Inequality-

Matter-for-Global-Poverty.pdf   

 .62-4:43). الزیادة العبثیة: النمو العالمي، وانعدام المساواة والقضاء على الفقر في عالم محدود الكربون. المراجعة االقتصادیة العالمیة 2015د. وودوارد. ( 9
http://wer.worldeconomicsassociation.org/files/WEA-WER-4-Woodward.pdf   

 إصدارات). تحذیر العلماء من الثراء. 2020لالطالع على إثباتات مماثلة، أنظروا: ت. فیدمان، و م. لینزن، و ل. ت. كیكر، وجي كي شتاینبرغر. ( 10
"Nature" ،11)1:(1-10 https://www.nature.com/articles/s41467-020-16941-y   

11 Inequality.org ) (حقائق: انعدام المساواة االقتصادیة بین األنواع االجتماعیة -ال تاریخ   https://inequality.org/facts/gender-inequality/ 
). وقت الرعایة: أعمال الرعایة 2020كوفي، و ب. إسبینوزا ریفولو، و ر. ھارفي، وم. لوسون، وأ. بارفیز بات، وك. بیاجیھ، و د. ساروسي، وجي. (س. و

 https://dx.doi.org/10.21201/2020.5419  لعالمیة. منظمة أوكسفامغیر المدفوعة األجر واألعمال ذات األجور المنخفضة وأزمة انعدام المساواة ا
https://www.oxfam.org/en/research/time-care  

. یل الدولي لالنواع االجتماعیى والفقر: المفاھیم والبحوث والسیاسات. دار إدوارد إلغار للنشر) الدل2011س. ھـ. شانت (ناشرون). ( 12
https://www.researchgate.net/publication/44019425_The_International_Handbook_of_Gender_and_Poverty_Co

ncepts_Research_Policy  
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فقر وتكوین األسر من خالل دورة الحیاة: منظور عالمي. االجتماعیة في ال

http://documents1.worldbank.org/curated/en/135731520343670750/pdf/WPS8360.pdf   

). ھل نجد األفراد الفقراء بشكل رئیس في األسر الفقیرة؟ األدلة التي تستخدم بیانات التغذیة ألفریقیا. 2017رافاولیون، و د. فان دي والي. (س. براون، وم.  14
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https://www.researchgate.net/publication/272448017_Sustainability_transitions_and_gender_in_transport_secto
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  http://eprints.lse.ac.uk/87547/1/Bangalore_Households%20and%20heat%20stress_2018.pdf .التنمیة

المناطق  108). آثار سیاسات اإلسكان التاریخیة على تعرض السكان للحرارة داخل المدن : دراسة من 2020ج. س. ھوفمان وف. شانداس ون. بندلتون ( 19
  https://www.mdpi.com/2225-1154/8/1/12/htm  .12):1(8الحضریة في الوالیات المتحدة. مناخ، 

). إجھاد المسنین من األفراد والمرضى الذین یعانون من أمراض مزمنة شائعة 2010ج. ب. كیني، وج. یاردلي، وس. براون، ور. ج. سیغال و و جاي. ( 20
   /Cmaj, 182(10):1053-1060.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2900329 .بسبب الحرارة

الزراعة في  مجال تي یحدثن ثورة فيب": لماذا تحتاج إلى معرفة المزارعات اللوااتشرین الثاني/نوفمبر). تحرك "أبناء التر 15، 2018أوكسفام الھند. (منظمة  21
   https://www.oxfamindia.org/women-empowerment-india-farmers .. الھند

. لمشتركةا ر المناخ. خدمة الصحافةاألمامیة لتغیّأیلول/سبتمبر). عمال الھند في الھواء الطلق على الخطوط  7، 2020م. جینا. ( 22
.http://www.ipsnews.net/2020/02/indias-outdoor-workers-frontlines-climate-change/  

 منظمة .اضعفً أشدھم و تنبعاثاإصداًرا لاللمناخ أفقر الناس وأقلھم اتفاقیة باریس ل تقّدممساواة الكربون: لماذا یجب أن ل شدیدالم اعداالن). 2015ت. غور. ( 23
   https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/582545?show=full. اوكسفام.

) 2013-1998ت العالمي في انبعاثات الكربون (م المساواة: من كیوتو إلى باریس. االتجاھات في التفاواعدان). الكربون و2015بیكیتي ول. تشانسیل. ( .ت 24
   http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf . ف العادل. باریس: مدرسة باریس لالقتصادوآفاق صندوق التكیّ 

 مصدر سابق.م مساواة الكربون. اعدان). عصر 2020س. كارتا وآخرون ( 25
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https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/World-Social-Report-2020-FullReport.pdf
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تكوین رأس في ھذه الدراسة، تتضمن تقدیرات البصمة االستھالكیة الفردیة تخصیص حصة طفیفة من انبعاثات االستھالك الوطني المنسوبة إلى الحكومات و 28

 في اختالفف. وھذا سبب آخر أیضاً تعود بالفائدة على األفراد في نھایة المطا يھ كونھا -  (2015)بیكتي كما فعل تشانسیل و -افتراض  إمكانیةالمال، على أساس 
 من بلد إلى آخر.رتفع آثار االنبعاثات لألفراد ذوي الدخل الم

29  D ) .3) التوزیع غیر المتكافئ لبصمة الكربون المنزلیة في أوروبا وارتباطھ باالستدامة. االستدامة العالمیة 2020د. إیفانوفا. و آر وود .e18 .
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/F1ED4F705AF1C6C1FCAD477398353DC2/S2059479820000125a.pdf/unequal_distribution_
of_household_carbon_footprints_in_europe_and_its_link_to_sustainability.pdf   

فیما  طن من ثاني أكسید الكربون 22.9ي االتحاد األوروبي في ھذه الدراسة ھقائمة دول  % في أعلى10الصادرة عن الدول التي تحتل  النبعاثاتلالبصمة المقدرة 
قدیراتنا ت تقترب ھذه األرقام من، وطن من ثاني أكسید الكربون 54.9االتحاد األوروبي دول   قائمة أعلى في% 1الصادرة عن الدول التي تحتل  النبعاثاتتبلغ ا

البالغة االتحاد األوروبي قائمة دول  % في أعلى1لـ% و10 على التوالي، وتقدیراتنا طنًا  74طن و 23.8% من األشخاص في العالم والبالغة 1% و10غنى أل
 على التوالي.طن  49.7طن و 15.8

 ). مرجع سابق.2020. (وود .د. إیفانوفا ور 30

 سیارات.ال). تزاید تفضیل سیارات الدفع الرباعي یتحدى خفض االنبعاثات في سوق 2019ل. كوزي وأ. بیتروبولوس. (  31
https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-passenger-

car-market   

طبیعة الالوطنیة بین فئات الدخل وعبر فئات االستھالك. وم مساواة كبیرة في آثار الطاقة الدولیة اعدإن) 2020شتاینبرغر. ( .ك .أ. أوین وجوي. أوزوالد،   32
  https://www.nature.com/articles/s41560-020-0579-8 239-231): 3( 5الطاقة، و

  .لالنبعاثات العالمیة: النقل. األخالقیات والشؤون الدولیة الى معرفتھ عن المصدر األسرع نموً إ ون، آذار/مارس). كل ما تحتاج 2020نوا. (یب. ب  33
https://www.wri.org/blog/2019/10/everything-you-need-know-about-fastest-growing-source-global-emissions-

transport   

والشؤون  یاتالكربون على قدم المساواة. األخالقیولد جمیع  م المساواة: الاعدانر المناخ ولمعالجة تغیّالكمالیات ، آذار/مارس). ضریبة كربون 2020نوا. (یب. ب 34
-https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2020/a-luxury-carbon-tax-to-address-climate-change-and .الدولیة

inequality-not-all-carbon-is-created-equal/  

 :DOI وكسفاممنظمة أة. یلیس فقط القلة المحظ: لقد حان الوقت لبناء اقتصاد إنساني یفید الجمیع، و% من البشر99 لصالح). اقتصاد 2017د. ھاردون. ( 35
http://dx.doi.org/10.21201/2017.8616;  . .مكافأة العمل، ولیس الثروة : إلنھاء 2018م. لوسون (وأ. ماسیاس أیمار، ونتل، األیخو فاسكیز بیمد .(

 :DOI وكسفام.أ وأصحاب السلطة. منظمةألغنیاء لیس لناس العاملین، ولعامة ام المساواة ، یجب علینا بناء اقتصاد لاعدانأزمة 
http://dx.doi.org/10.21201/2017.1350  

 :من الموقع. 1 :(1-10(Nature" ،11" إصدارات). تحذیر العلماء من الثراء. 2020شتاینبرغر. ( .ك .ر، وجسل. ت. كیوم. لینزن، وویدمان،  .ت 36
https://www.nature.com/articles/s41467-020-16941-y. https://www.nature.com/articles/s41467-020-16941-y  

 لنفیرنا أ.وس. دو، وم. ماكافري، وروكستروم، وف. ألیربرغر،  .و. لخت، وجور. ج. ھیویت، وأ. بھومیك، ور. كریمادیس، وج. ف. دونغس، وأوتو، ي.م.  37
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 أوكسفام   منظمة 
 یج وآنا راتكلیف.تسیكتب ھذه الورقة تیم غور، بمساعدة میرا أل

، وھي جزء من بلًدا 90مة مترابطة ضمن شبكة واحدة في أكثر من منظ 20یضّم  منّظمة أوكسفام ھي اتحاد دولي
د من المعلومات، یُرجى ظلم. لمزیوال الفقرتحارب انعدام المساواة للقضاء على  ،ة من أجل التغییرحركة عالمی
 . www.oxfam.orgمن مكاتب منّظمة أوكسفام، أو زیارة موقعنا االلكتروني على العنوان  مراسلة أي

 

 (www.oxfamindia.org)أوكسفام الھند 
 (www.oxfamintermon.org)أوكسفام إنترمون، إسبانیا 

 (www.oxfamireland.org)أوكسفام إیرلندا 
 (www.oxfamitalia.org)أوكسفام إیطالیا 

 (www.oxfammexico.org)أوكسفام المكسیك 
 (www.oxfam.org.nz)أوكسفام نیوزیلندا 

 (www.oxfamnovib.nl)أوكسفام نوفیب، ھولندا 
 (www.oxfam.qc.ca)أوكسفام كیبیك 

 (www.oxfam.org.za)أوكسفام جنوب أفریقیا 
)KEDV) تركیا (https://www.kedv.org.tr/ ( 
 

 (www.oxfamamerica.org)أوكسفام أمریكا 
 (www.oxfam.org.au)أوكسفام أسترالیا 

 (www.oxfamsol.be)أوكسفام في بلجیكا 
 (www.oxfam.org.br)أوكسفام برازیل 

 (www.oxfam.ca)أوكسفام كندا 
 (www.oxfamfrance.org)أوكسفام فرنسا 
 (www.oxfam.de)أوكسفام ألمانیا 

 (www.oxfam.org.uk)أوكسفام بریطانیا 
 (www.oxfam.org.hk)أوكسفام ھونغ كونغ 

 (/http://oxfamibis.dk) أوكسفام الدنمارك 
 

  
 

www.oxfam.org  

http://www.oxfam.org/

