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  والعشرين  السادس للمؤتمر إحاطة مذكرة
  المناخ تغيّر بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في لألطراف 

  
  والثقافية واالجتماعية االقتصادية  للحقوق العالمية الشبكة أعضاء

 اإلنسان حقوق على التركيز مع واألضرار الخسائر إزاء لالستجابة األطراف يدعون 

"...ينبغي لألطراف، عند اتخاذ االجراءات للتصدي لتغيّر المناخ، أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على عاتق كل منها من 
واألطفال  والمهاجرين  المحلية  والمجتمعات  األصلية  الشعوب  وحقوق  الصحة  في  والحق  اإلنسان،  بحقوق  متعلقة  التزامات 

ون أوضاًعا هشة، والحق في التنمية، فضًًل عن المساواة بين الجنسين وتمكين واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين يعيش
 المرأة واإلنصاف بين األجيال".

 اتفاقية باريس، الديباجة

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العالمية  الشبكة  المجتمع   1ينضم أعضاء  إلى  أيدينا  بين  التي  في مذكرة اإلحاطة 
، وأيًضا  سؤولية التاريخية عن أزمة المناخالمدني والحركات االجتماعية في دعوة األطراف، السيما األطراف التي تتحمل الم

المؤتمر لها في    تملك الحد األقصى من الموارد المتاحة، إلى إعطاء الخسائر واألضرار األولوية واالستجابة الملموسةالتي  
 وطويل األمد   توفير تمويل إضافي جديد   (، وذلك عن طريقCOP 26)  السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية تغيّر المناخ

للخسائر واألضرار وجملة أمور أخرى. ونطالب الدول باعتماد مقاربة حقوقية أثناء قيامها بذلك. تتضمن مذكرة اإلحاطة  
 مًلحظات تتعلق بما يلي:

 أ( ما عًلقة الخسائر واألضرار بحقوق اإلنسان؟ وما سبب أهمية المقاربة الحقوقية؟  
 ب( توصيات إلى األطراف تتضمن:  

 ائر واألضرار وتقليلها ومعالجتها ان في القرارات لتجنب الخس.دمج حقوق اإلنس1
 اعتماد مقاربة متعددة الجوانب 
  كفالة الحق في تقرير المصير والحق في المشاركة 
  تعزيز حقوق اإلنسان وتحديثها ومساءلة الشركات وسائر األطر القانونية ذات الصلة في ضوء أزمة تغيّر المناخ 
  اإلجراءات الطموحة المتعلقة بالتخفيف والتكيّف لتقليص النطاق المستقبلي للخسائر واألضرار؛ نبذ الحلول الزائفة اتخاذ 
 مات الدولية المتعددة األطراف ومؤسسات التمويل الدوليةظالمن إلنسان في صناعة القرار البيئي داخل مركزة حقوق ا 
. تمويل األنشطة المتعلقة بتغيّر المناخ بطريقة تحترم حقوق اإلنسان، وتراعي النوع االجتماعي، وتتصدى على نحو  2 

 لة، وتدعم جهود العدالة الضريبيةاستباقي للتحديات المتداخ 

 
ن ما يزيد عىل   1 ي أكير من  280تربط الشبكة العالمية بي 

ن فن دولة، لبناء حركة عالمية لتحويل حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية  75منظمة غي  حكومية وحركة اجتماعية ودعاة حقوقيي 

 عن إجراء البحوث الخاصة بها وصياغتها و/أو مراجعتها، ال سيما عن طريق المشاركةحقيقة واقعة لدى الجميع. أسهم عدد كبي  من  
ا
اتيجية هذه اإلحاطة، فضًل ي وضع اسير

  أعضاء الشبكة فن
ق األوسط وشمال أفريقيا. نّود توجيه شكر خاص لكل من: مؤ  كا الالتينية والشر ي آسيا وأفريقيا وأمي 

ي سلسلة من المشاورات اإلقليمية فن
(؛ المنتدى اآلسيوي لحقوق  سسة افن ن لحق )فلسطي 

ي بالمرأة والقانون والتنمي
المعنن الهادئ  ي آسيا )تايالند(؛ منتدى آسيا والمحيط 

الشعوب األصلية فن المحلية اإلنسان والتنمية )تايالند(؛ ميثاق  للتنمية  ي الكتب  ة )تايالند(؛ مؤسسة محن 
ون(؛ هيئة بنغالدش للمساعدة والخدمات القانون ية )بنغالدش(؛ مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )الواليات المتحدة(؛ مركز حقوق اإلنسان والتنمية )منغوليا(؛ لجنة  )كامي 

ن للتنمي و(؛ الجمعية المرصية للحقوق الجماعية )مرص(؛ جمعية دبي  و )بي  ي البي 
ن فن )األردن(؛ المبادرة المرصية للحقوق الشخصية   ة البيئيةالبيئة للدفاع عن الحياة )كولومبيا(؛ اتحاد الفالحي 

يا (؛ )مرص(؛ شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء؛ برنامج شعوب الغابة )المملكة المتحدة(؛مؤسسة الحفاظ عىل األرض )نيجي  ن (؛مؤسسة النهوض باإلنسان )األرجنتي 
ي السكن واألرض

يا(؛ شبكة الحقوق فن كية للدفاع عن البيئة )المكسيك، كواومبيا، اإلكوادور(؛ الدعاة الخرصن )ليبي    ؛ هاكيجامي )كينيا(؛ شبكة قانون حقوق اإلنسان )الهند(؛ رابطة البلدان األمي 
ي  المبادرة العالمية من أجل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )الواليات المتحدة(؛ منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأ

يا(؛ معهد  ة فن ن منطقة ىسيا والمحيط الهادئ )مالي 
(؛ لوك شا  ن ي )فلسطي 

ي كينيا )كينيا(؛ مركز أبحاث األراضن
ي ابهيان )الهند(؛ مؤسسة مانوشيا )تايالند(؛  بروميثيوس للديمقراطية وحقوق اإلنسان )المغرب(؛ كافيتا نايدو؛ تحالف األرض فن

كنر
يا(؛ منظمة األخوة ي )نيجي 

ي باكستان )باكستان(؛ منتدى حماية    حركة بقاء شعب أوغونن
السود الهندوراسية )هندوراس(؛ برنامج تنمية شعوب األوغيك )كينيا(؛ منتدى صيادي األسماك فن

ي المنطقة الع
ي المياه فن

وع الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )المكسيك(؛ منتدى الحق فن منظمة شعب التوركانا   -وسابكون ربية )مرص(؛  المصلحة العامة )نيبال(؛ المشر
ا فلوريان.  ن ن دي كوينسا وماريير ات مادارياغا غومي  ا بالغ التقدير لمونسي 

ً
 )كينيا(؛ أيض



    األمد للخسائر واألضرار تقديم التمويل الكافي ألنشطة مكافحة تغيّر المناخ، بما في ذلك التمويل اإلضافي الجديد والطويل 
    المتداخلة ضمان هيكلة التمويل وتسليمه بطرق تحترم حقوق اإلنسان، وتراعي النوع االجتماعي وتعالج استباقيًا التحديات 
 تقديم الدعم الملموس للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المالية، بما في ذلك الديون والعدالة الضريبية 
 وقية فضلى بشأن الخسائر واألضرار.االتفاق على قضايا الحوكمة التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج حق3 
  وضع الخسائر واألضرار بنًدا ثابتًا ودائًما في جدول األعمال 
 تفعيل شبكة سانتياغو، خطوة مهمة إلنشاء جهاز تنفيذ آلية وارسو الدولية، واعتماد مقاربة حقوقية 

 

 ما عالقة الخسائر واألضرار بحقوق اإلنسان؟ وما سبب أهمية المقاربة الحقوقية؟      -أ

إّن المعالجة الفعّالة والعاجلة للخسائر واألضرار التي تُعد الركيزة الثالثة في قانون سياسة المناخ وسياسته الدوليين        
وفقًا للفهم الناشئ، ترتبط الخسائر    في اتفاقية باريس، ضرورة حتمية إلعمال حقوق اإلنسان وتحقيق العدالة البيئية.  ةوالمدمج

ينتج عن األحوال الجوية    2واألضرار الناجمة عن تغير المناخ بتلك اآلثار التي يتعذّر تجنبها عن طريق أنشطة التكيف والتخفيف.
الظواهر البطيئة الحدوث مثل     بما فيها حرائق الغابات واألعاصير والسيول والجفاف، فضًًل عنالقاسية التي يسببها المناخ،  

ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر، خسائر وأضرار. وهذا األمر يؤثر بالغ األثر في المجتمعات البشرية  
ع في الحقوق في الحياة واألمن والغذاء والمياه والسكن والصحة  والبنية التحتية، فضًًل عن البيئة الطبيعية، ويقّوض بشّدة التمت

حاليًا، يربط العلم المتعلق بإسناد المناخ بوضوح أكبر تغيّر المناخ الناجم عن فعل    3والتعليم وسبل العيش والبيئة وسائر الحقوق.
اًسا سببيًا أمتن إلثبات الضرر الذي يلحق بحقوق اإلنسان بهذه الظواهر المناخية المتطرفة والعمليات البطيئة الحدوث، ليقّدم أس

المناخية.  اآلثار  سياق  في  المحاكم   4اإلنسان  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  واآلليات  الهيئات  تؤكد  عينه،  الوقت  في 
األفراد والمجتمعات أن تحمي    طراففي بعض الحاالت ذات الصلة المباشرة بالخسائر واألضرار، أنه يتعين على األ  5الوطنية،

 الذين تضررت حقوقهم اإلنسانية بسبب تغيّر المناخ الناجم عن فعل اإلنسان، محليًا وخارجيًا.

إلى أضرار جسيمة    كيف تؤدي الخسائر واألضرار عن طريق اآلثار االجتماعية واالقتصادية الكارثية  6العام الحالي   أوضح
ح وصواًل إلى خسارة مليارات الدوالرات قيمة األضرار التي لحقت بالمحاصيل أو الخسائر في األروا  بدًءا منبحقوق اإلنسان،  

ا يؤدي مم  7، ديون إضافية  قادت البلدان إلىقتصادات الوطنية التي  البيوت أو سبل العيش أو البنية التحتية، وكيف عطلّت اال
بدوره إلى الحد من الحيز المالي التخاذ ما يلزم من تدابير لتجنب الخسائر واألضرار والتقليل منها ومعالجتها. كذلك، تجبر 

 
ار،   2 ار، ُيرج  االطالع عىل تحليالت المناخ، الخسائر واألضن ا: / damage-and-https://climateanalytics.org/briefings/loss  لمعلومات إضافية عن الخسائر واألضن

ً
؛ انظر أيض

ار، واألضن الخسائر  عن  نت  اإلنير عىل  دليل  المناخ،   ّ تغي  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم   ، 2018اتفاقية 
May_2018.pdf-https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Online_guide_on_loss_and_damage 

عىل   3 ن  يتعي  الذي  ما  حقوقنا:  حرق  عن  كفوا  الدولية،  العفو  منظمة  عموًما،  المناخ،    انظر  أزمة  من  ية  البشر لحماية  فعله  كات  والشر ،  2021الحكومات 
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/3476/2021/en /  ا

ً
اف مجلس حقوق اإلنسان بالبيئة النظيفة والصحية والمستدامة حق ي سياق وثيق الصلة هنا هو اعير

؛ فن
حقوق   مجلس  المتحدة،  األمم  أخبار  انظر  إنسانًيا،  إنسانًيا.  ا 

ً
حق صحية  بيئة  إل  الوصول  يعلن  المتحدة  لألمم  التابع    ، 2021أكتوبر    8اإلنسان 

https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582 
ّ المناخ لمعلومات إضافية عن الربط، يرج  االطالع عىل: الهيئة   4  المناخ وآخرون، تغي 

ّ
يائية، ملخص لصانعي السياسات،2021الحكومية الدولية المعنية بتغي  ن   ، 2021: أساس العلوم الفي 

t/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdfhttps://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/repor  ن لتغي  المناخ، كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، قاعدة بيانات أسباب   ؛ مركز سابي 
، تغي  المناخ   ّ المناخ؛ ناثانيال بيندوف وآخرون، الكشف عن تغي  المناخ وإسناده: من العالمي إل اإلقليمي يائية، إسهام الفريق العامل األ2013تغي  ن ي تقرير التقييم : أساس العلوم الفي 

ول فن
 . 2013الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي  المناخ، 

الخ   5 المقرر  تقرير  اآلمن:  المناخ  بويد،  ريتشارد  ديفيد  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  الخاصة  المتحدة  األمم  إجراءات  المثال:  سبيل  عىل  والبيئة، انظر  اإلنسان  بحقوق  ي 
المعنن اص 

A/74/161,2019ا رقم  92و    91،  65لفقرات  ،  وقائع  صحيفة  اإلنسان،  وحقوق  المناخ   ّ تغي  عن  وأجوبة  أسئلة  اإلنسان،  لحقوق  السامية  المفوضية    ، 2021،  38؛ 
heet38_FAQ_HR_CC_EN.pdfhttps://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS  ّ تغي  والثقافية،  االقتصادية واالجتماعية  بالحقوق  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  ؛ 

والثقافية،   واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد   : 2018أكتوبر    8المناخ 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23691&LangID=E  ،؛ دولة هولندا ضد مؤسسة أوغنداECLI:NL:HR:2019:2007  ،

ي هولندا، 
 ( )هولندا(. 2019ديسمي   20الحكم )المحكمة العليا فن

ي المتطرف، كربون بريف        .   6
، مراجعة الطقس الصيفن ي of-summer-the-reviewing-post-carbonbrief.org/guest-،  2021سبتمي     8انظر عىل سبيل المثال، كلوي بريميكومن 

2021-in-weather-extreme  ،2021؛ مقاالت من صحيفة الغارديان، weather-https://www.theguardian.com/world/extreme 
climate-no-is-https://www.globaljustice.org.uk/blog/2021/09/there-  ،2021سبتمي     20دانيال ويليس، ال عدالة مناخية من غي  عدالة الديون، العدالة العالمية اآلن،     7

justice-debt-without-justice / 

https://climateanalytics.org/briefings/loss-and-damage/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Online_guide_on_loss_and_damage-May_2018.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Online_guide_on_loss_and_damage-May_2018.pdf
https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582
https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FSheet38_FAQ_HR_CC_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FSheet38_FAQ_HR_CC_EN.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23691&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23691&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23691&LangID=E
https://www.theguardian.com/world/extreme-weather
https://www.theguardian.com/world/extreme-weather
https://www.theguardian.com/world/extreme-weather
https://www.globaljustice.org.uk/blog/2021/09/there-is-no-climate-justice-without-debt-justice/
https://www.globaljustice.org.uk/blog/2021/09/there-is-no-climate-justice-without-debt-justice/
https://www.globaljustice.org.uk/blog/2021/09/there-is-no-climate-justice-without-debt-justice/
https://www.globaljustice.org.uk/blog/2021/09/there-is-no-climate-justice-without-debt-justice/
https://www.globaljustice.org.uk/blog/2021/09/there-is-no-climate-justice-without-debt-justice/
https://www.globaljustice.org.uk/blog/2021/09/there-is-no-climate-justice-without-debt-justice/


على النزوح القسري الذي له آثار متعاقبة على حقوق اإلنسان، ال سيما الحقوق االقتصادية   8اآلثار المناخية مًليين األشخاص 
،  وهناك أيًضا األشخاص الذين ال يجدون إلى الهجرة سبيًًل الفتقارهم إلى القدرة على القيام بذلك. لذا  9فية.واالجتماعية والثقا

عًلوة على ذلك، يعاني   10قسًرا عن االنتقال من ضمن الفئات األكثر عرضة لآلثار المناخية.  غالبًا ما يكون السكان العاجزون
اقتصادية مدمرة تقّوض حقوق اإلنسان، بما في ذلك اآلثار السلبية التراكمية على    األفراد والمجتمعات المحلية أضراًرا غير

لمحلية؛ نضوب  صحة اإلنسان وتنقله؛ فقدان الشبكات المجتمعية، والوصول إلى األراضي، والتقاليد الثقافية والمعرفة األصلية وا 
لقد أصبحت حقوق اإلنسان األساسية على    11وجي والموئل. باإلضافة إلى األضرار التي تلحق بالتنوع البيول اإلنتاج الحيواني؛

 سيما حقوق الفئات األشد تهميًشا، مع اطراد الخسائر واألضرار على نحو ال رجعة فيه. المحك، ال 

كات. تقع المسؤولية التاريخية والحالية عن أزمة المناخ على عاتق البلدان الغنية والصناعية وعلى الجهات الفاعلة القوية من الشر
اآلثار األسوأ الناجمة عن تغيّر  مع ذلك، تعاني أسهمت الشعوب والمجتمعات في الجنوب العالمي بالقدر األقل في أزمة المناخ، 

االستخراجية   واألنشطة  االستعمار  أجبر  فقد  على المناخ.  العالمي  الجنوب  بموارد   واإلمبريالية  المناخية  اآلثار  هذه  مواجهة 
 12ية هائلة. قابلية األشخاص للتأثر بتغيّر المناخ وتقويض قدرتهم على التكيّف، مما يؤدي إلى تفاوتات عالممحدودة، وتعزيز 

التي تتحمل المسؤولية التاريخية والتي تملك القدر األكبر من   عدم التزام األطراف، ال سيما  معاناة إنسانية هائلة نتيجة   ستنشأ
-متقاطعة بما فيها جائحة كوفيدفي خضم األزمات ال رالم الناتجة عن الخسائر واألضراالموارد المتاحة، بالتصدي لآلثار والمظ

على العدالة االجتماعية واإلنصاف،  مقاربة حقوقية تركز  معالجة الخسائر واألضرار على وجه السرعة  باعتماد    ّّ إن  .19
تدامة وفعّالة على المدى الطويل. وهذا  والطبيعة، وتكون مسساعد في صياغة الحلول التي تعطي األولوية لرفاه الناس  يأن  يُمكن  

اتفاقية باريس وسائر الواجبات القانونية الدولية، بما في ذلك    المنصوص عليها فياألمر يسمح لألطراف باالمتثال لًللتزامات  
 13التزامات حقوق اإلنسان، والحفاظ على الثقة في النظام متعدد األطراف. 

، مع  على نحو حاسم  األطرافهذه  من األهمية بمكان أن تعمل  ،  والعشرين لألطراف في اتفاقية تغيّر المناخ  المؤتمر السادسفي  
لمعالجة الخسائر واألضرار على النطاق المطلوب،    يكفي  محدد الهدفاتخاذ األطراف المتقدمة لتدابير متناسبة، وأن تقّدم تمويل  

  ية.بطرق تركز على حقوق اإلنسان والعدالة المناخ

 توصيات لألطراف: 

وما بعده، يدعو أعضاء الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية   في المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية تغيّر المناخ 
 األطراف إلى إعطاء األولوية للخسائر واألضرار، وتحديًدا إلى القيام بما يلي:   واالجتماعية والثقافية

جملة القرارات المتخذة لتجنب الخسائر واألضرار وتقليلها ومعالجتها، عن طريق     دمج حقوق اإلنسان في     .1
 :منها أمور

 
ي نزوح أعداد قياسية من الناس مع ارتفاع درجات الحرارة،    8

اجان، الطقس المتطرف يتسبب فن https://www.dw.com/en/climate-  ،2021مايو    20انظر عىل سبيل المثال، أجيت ني 
57585752-displacement/a-migration-refugees 

ي تواجهها حقوق اإلنسان     .  9
ى النر ، التحديات الكي   باثكي

ن ، مهاجر نيوز، األمم المتحدة تطالب بدعم األع –بنجامي  ن ايدة من المهاجرين البيئيي  ن
 ، 2021سبتمي   22داد المير

-of-number-rising-orf-support-demands-un--rights-human-to-challenge-https://www.infomigrants.net/en/post/35222/greatest
migrants-environmental  ،ي مانو وآخرون )محررون(، تغي  المناخ والهجرة وقانون حقوق اإلنسان والمنظورات السياساتية

 . 2018؛ ديمير
وح بسبب المناخ،    10 ن ا والكر، عدم القدرة عىل التنقل: الوجه اآلخر المهمل ألزمة الين https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2021/4/26/the-  ،2021أبريل    26كي 

flipside-neglected-a-has-crisis-displacement-climate 
 المناخ، الخسائر غي  االقتصادية،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ب 11

ّ
   losses-economic-work/non-of-excom/areas-https://unfccc.int/wim شأن تغي 

داخل   12 المساواة  عدم  من  بالحد  مت  ن الير الدول  بأن  التذكي   المهم  الهدف  من  إطار  ي 
فن بينها  ما  ي 

وفن المستدامة،   10البلدان  التنمية  أهداف    من 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/ 

13  ، التفكي  متقاربة  النامية  البلدان  عن  الصادر  الوزاري  البيان   : 1220انظر 
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/oct/doc2021101821.pdf 
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تناسبة تؤدي أزمة المناخ وما يترتب عليها من خسائر وأضرار إلى آثار غير ماعتماد مقاربة متعددة الجوانب:           أ.
إذ غالبًا ما يعاني أصحاب الحقوق الذين ينتمون إلى  15.تفاقم التفاوتات الهيكليةو 14،تطال الفئات التي تواجه التهميش 

األقليات العرقية أو الشعوب األصلية، والنساء والفتيات، واألقليات الجندرية والجنسانية، واألشخاص ذوي اإلعاقة،  
  ، واألفراد والمجتمعات الذين والفصل العنصري  واألشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاع بما في ذلك االحتًلل

مثل منتجو األغذية الصغار، أشكااًل متقاطعة من التهميش في سياق آثار تغيّر   ،التجريد من الملكيةو  فقاريواجهون اإل
مصممة حسب الحاجة. وال بّد من أخذ أشكال التمييز    انتباًها موّجها واستجابات سياسية  يستحق كل شكل منها  16المناخ،

معالجة الخسائر واألضرار   عين االعتبار على نحو نظامي عندالمتعددة المستويات التي تختبرها هذه المجموعات ب
والتعويض عنها. تفرض معايير حقوق اإلنسان على الدول ضمان المساواة الموضوعية، ومنع التمييز المتعدد الجوانب 

ذي يُمكن أن يطال األفراد والمجتمعات المتضررين من أزمة المناخ بدرجات غير متناسبة، في االستجابات القانونية ال
وإنصافهم.  ألوضاعهم،  والمؤسسية  وإجراءاتها،     17والسياسية  قراراتها  في  األطراف  الدول  تعتمد  أن  في  وينبغي 

ال اتفاقية تغيّر  السادس والعشرين لألطراف في  قائمة  مناخ  وما يليهالمؤتمر  الجوانب  على معايير ، مقاربة متعددة 
و اإلنسان  المتضررين حقوق  والمجتمعات  األفراد  احتياجات  بفعالية  تلبي  التي  الحلول  تصميم  في  المناخية  العدالة 

ي سياق ف كانت متباينة وقدرات كل جهة مهّمان األساسية. إن مبدأ اإلنصاف فضًًل عن مبدأ المسؤولية المشتركة وإن
تبادل الخبرات والتجارب في اعتماد هذا النوع من المقاربات، وضمان توفر الموارد الكافية العتماد هذه المقاربة على  

 نطاق واسع. يتعيّن على األطراف أيًضا جمع البيانات المصنّفة من أجل تحديد اآلثار واالحتياجات غير المتناسبة.

يُعد االعتراف بالحق في تقرير المصير وإعماله عنصًرا    المصير والحق في المشاركة:كفالة الحق في تقرير     ب.
إّن للشعوب األصلية وسائر   18جوهريًا لمعالجة الخسائر واألضرار على نحو فعّال، وهو مبدأ شامل في القانون الدولي. 

ا أساسيًا في صياغة االستجابات الشعوب، بما فيها التي تعيش في حاالت الصراع واالحتًلل والفصل العنصري، حقً 
الجماعي، بوصفه جزًءا من حقها في تقرير المصير الذي يشمل الحق  لرفاه  إزاء الخسائر واألضرار وإعطاء األولوية ل

التمسك بالحقوق ألن هذا األمر يُساعد في دعم جهود عملية   الطبيعية. فًل بّد من  التصرف بثرواتها ومواردها  في 
في   20حقوق الشعوب األصلية   يُعد ضمان  19.تُسهم في تجنب الخسائر واألضرار، وانجاحها  التي  التكيّف والتخفيف

األرض على سبيل المثال، عنصًرا أساسيًا من عناصر الحق في تقرير المصير، إذ يمكن أن تؤدي هذه الحقوق إلى  
 22استجابة لرفاه الناس والطبيعة.ودعم معالجة الخسائر واألضرار بطرق أكثر  21تعزيز فعالية التكيّف والتخفيف، 

 
ّ المناخ،    انظر  14  المناخ، تغي 

ّ
ي تقرير التقييم الرابع الذي أعدته الهيئة الحكومية    -اآلثار، التكّيف و قابلية التأثر  – 2007الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي 

ي فن
إسهام الفريق العامل الثانن

ّ المناخ، ص.   ا الهيئة الحكومية الدول374الدولية المعنية بتغي 
ً
ّ المناخ، تقرير خاص لعام  . أنظر ايض ار العالمي عند  2018ية المعنية بتغي  درجة مئوية، ملخص لصانعي السياسات،    1.5: االحير

باء   البند  ي 
العالمي بمقدار  5.1فن ار  االحير الناجمة عن  الضارة  العواقب  المعرضة بدرجات غي  متناسبة لخطر  السكانية  ن  الس   درجة مئوية وما فوقها تشمل  1.5["الفئات  المحرومي  كان 

ي تعتمد عىل سبل العيش الزراعية أو الساحلية )درجة عالية من الدقة(" ]؛
ّ المناخ، قرار رقم     والضعفاء، والمجتمعات المحلية النر ، حقوق اإلنسان وتغي  مجلس حقوق اإلنسان األممي

ي المناطق الريفية،  (؛ إعالن األمم المتحدة المتعلق بحقوق الفال A/HRC/35/L.32) ،  2017يونيو    19،  20/ 35
ن فن هم من العاملي  ن وغي  (، الديباجة؛  A/HRC/RES/39/12، )2018حي 

ن ضد المرأة، التوصية العامة رقم   ّ المناخ،   37لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء عىل التميي  ي سياق تغي 
اير    7بشأن األبعاد المتعلقة بالنوع االجتماعي للحد من خطر الكوارث فن ،  2018في 

 . 9-1لفقرات ا
ن ضد المرأة، التوصية العامة رقم  انظر عىل سبيل المثال،   15 ي سياق    37لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء عىل التميي 

بشأن األبعاد المتعلقة بالنوع االجتماعي للحد من خطر الكوارث فن
ّ المناخ،   2، ، الفقرة 2018تغي 

16  ّ  . 418، صفحة 433-417، 2014، 23:3المناخ من منظور تعددية الجوانب، السياسات البيئية، آنا كايجش وأنيكا كرونسيل، تغي 
رقم   17 العام  التعليق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  المثال،  سبيل  عىل  االقتصادية   20انظر  الحقوق  ي 

فن ن  التميي  عدم  بشأن 
ن الرجل والمرأة 16  افية، التعليق العام رقم؛ اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق 8(، الفقرة  E/C.12/GC/20)،  2009واالجتماعية والثقافية،    : المساواة بي 

ي حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
ن ضد المرأة، التعليق العام  E/C.12/2005/3)  ،2005فن ( ؛ لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء عىل التميي 

امات األساسية للدول األطرا  28رقم  ن ن ضد المرأة،   2ف بموجب المادة بشأن االلير  . 18(، الفقرة CEDAW/C/GC/28، )2010من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميي 
ي والحالي ع   18

: التطور التاريخن ي تقرير المصي 
ن وحماية األقليات، الحق فن المتحدة، األمم المتحدة،  ىل أساس صكوك األمم  .أوريليو كريستيسكو ، المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التميي 

 https://undocs.org/pdf?symbol=en/E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1 ، متاح عىل: 1981
ا     19

ً
ا مسبق

ً
ط وة والموارد الطبيعية باعتبارها شر ي تقرير المصي  بشأن الير

لخيارات التكيف مع تغي  المناخ، يرج  االطالع عىل: سىه جرار ، التكّيف تحت االحتالل:  حول حقوق الشعوب فن
الحق،   مؤسسة  المحتلة،  الفلسطينية  ي 

األراضن ي 
فن المناخ   ّ بتغي  التأثر    ، 2019قابلية 

1626328773.pdf-https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/07/15/climatechange2019 
20   + ريو  إعالن  تطلق  األصلية  الفقرة  2012يونيو،    19،  20الشعوب  عىل: 3،  متاح   ،  -https://www.forestpeoples.org/en/topics/sustainable

declaration-20-rio-release-peoples-livelihoods/publication/2012/indigenous 
فيت 21 وبيير  موات  المناخ،     هانا  تغي   لمكافحة  ي 

األراضن ي 
فن المجتمعات  حقوق  بكفالة  تطالب  المناخ  بتغي   المعنية  الدولية  الحكومية   ،2019أغسطس    8الهيئة 

change-climate-fight-rights-land-community-securing-calls-https://www.wri.org/insights/ipcc 
ّ الم  نظر عىل سبيل المثال، منظمة األغذية والزراعة )فاو( وآخرون، النظم الغذائية للشعوب األصلية: آراء عن االستدامة والقدرة عىل الصمود  22 ي الخطوط األمامية لتغي 

،  2021ناخ،  فن
 https://doi.org/10.4060/cb5131en ،14، 8-6الصفحات 
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األراضي واألقاليم والموارد،   ملكية عًلوة على ذلك، ثمة ضرورة لتعزيز الحقوق ذات الصلة التي تشمل الحقوق في
فعّالة    مشاركةً   كان في المناطق الريفية والحضريةوالحق في مشاركة الس   23ومبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، 

في صناعة جميع القرارات في ما يتعلق بطرق معالجة الخسائر واألضرار وتجنبها وتقليلها، وفي القرارات المتعلقة 
الواسع على اتفاقية إسكاسو )  24بالمناخ على نطاق أوسع. التصديق  يُعّد  المشاركة،  ( )االتفاق 2018في ما يخص 

ة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أميركا الًلتينية ومنطقة البحر اإلقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشارك
اتفاقية  بموجب  واألضرار  بالخسائر  المتعلقة  بالتزاماتها  للوفاء  الحكومات  تتخذها  مهمة  خطوة  وتنفيذها  الكاريبي( 

لمحددة وطنيًا، والتزامات تغيّر  باريس. تتسم هذه المعاهدة األميركية الًلتينية بأهمية كبرى لناحية صياغة اإلسهامات ا
البيئية. وعليه، يُعد الحرص على   القضايا  العامة في  البيئية والمشاركة  المعلومات  إلى  المناخ، ألنها تكفل الوصول 

فى   منظمات  مشاركة المحددة وطنيًا، وكذلك مشاركتهم  اإلسهامات  في عملية صياغة  والمواطنين  المدني  المجتمع 
أمرً  التخفيف  تحقيق إجراءات  دون  تحول  التي  الهيكلية  للحواجز  التصدي  المهم  من  السياق،  هذا  وفي  ا ضروريًا. 

ال سيما في البلدان التي ال تعترف تشريعاتها    25،المشاركةمشاركة المرأة. تُعد اتفاقية إسكاسو واحدة من الطرق لتعزيز  
ة المدافعين عن البيئة. كما تُعد اتفاقية آرهوس  عًلوة على ذلك، تكفل االتفاقية حماي  26الوطنية بالحق في المشاركة. 

(  1998واالحتكام إلى القضاء في المسائل البيئية )  صناعة القرار بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في  
ة  سكاسو وآرهوس في الواليات القضائية المختلفإلإّن النظر في أطر عمل مماثلة     27وثيقة الصلة في سياق المشاركة. 

سيكون مفيًدا في دعم العمل في مجال الخسائر واألضرار وإحراز التقّدم الفعّال. كذلك األمر، إن الحق في المعلومات 
د إلى بيانات عالية  والحق في الشفافية يتسمان بأهمية كبيرة لتحقيق المشاركة الفعّالة. ويشمل ذلك الوصول غير المقيّ 

 المتخذة في ما يتعلق بالتخفيف والتكيّف والخسائر واألضرار. الجودة ومصنفة عن التدابير 

الحقوق ذات الصلة ، في صلب جميع  يتعيّن على األطراف أن تضع حقوق تقرير المصير والمشاركة فضًًل عن 
القرارات واإلجراءات ذات الصلة بشأن الخسائر واألضرار في المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية تغيّر 

 لمناخ وما بعده. ا

اإلنسان وتحديثها و   ج. تغيّر تعزيز حقوق  أزمة  في ضوء  الصلة  ذات  القانونية  األطر  الشركات وسائر  مساءلة 
يتعين على  على نحو فعّال،  8  لتحقيق أهداف اتفاقية باريس في ما يتعلق بالخسائر واألضرار بموجب المادة المناخ:

تعزيز   أساسية،  بصفة  على  األطراف،  الشركات   ومساءلة  اإلنسان  حقوق  مجال  في  والسياسية  القانونية  األطر 
تمر السادس في هذا الصدد، يتعين على األطراف، في المؤ  28المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية، وفحصها بعناية.

ات الصلة بشدة مع معايير وما بعده، الحرص على أن تتوائم القرارات ذلألطراف في اتفاقية تغيّر المناخ  والعشرين  
حقوق اإلنسان ومساءلة الشركات وأطرها لحماية حقوق الناس من الخسائر واألضرار. إّن التوصل إلى إجماع في  

المحددّي الهدف سيتيحياآلراء حول األطر واآلليات الضرور لتقديم التمويل والموارد  لمتضررين من   ل  توفيردعم  ة 
وصونها وتوسيعها، وإنشاء نظام    29شمل هذا الدعم إنشاء أنظمة الحماية االجتماعيةالخسائر واألضرار. وال بّد أن ي

وزيادة االستثمارات في الخدمات العامة، بما فيها الرعاية الصحية    30عالمي للطاقة المتجددة بوصفها منفعة عامة، 
الر وأعمال  النفايات  وإدارة  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  بإمدادات  الخاصة  على  والمرافق  يتعين  والتعليم.  عاية 

المناخ، عن طريق   الناجمين عن  القسري والهجرة  النزوح  السرعة  منها   جملة أموراألطراف أن تعالج على وجه 

 
اإل  23 حقوق  عىل  قائم  نهج  ة:  والمستني  والمسبقة  الحرة  الموافقة  األصلية،  الشعوب  بحقوق  المعنية  المتحدة  األمم  اء  خي  آلية  عموًما،  متاحة  2018أغسطس    10نسان،  انظر   ،

 https://undocs.org/A/HRC/39/62  عىل: 
24  ، ن ّ المناخ،   5انظر عىل سبيل المثال، المفوضية السامية لشؤون الالجئي  ا عن حقوق اإلنسان وتغي 

ً
ك ا مشير

ً
من هيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات تصدر بيان

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998  ،2019تمي  سب 16
ي ما يتعلق بالنوع االجتماعي عىل وجه التحديد، يرج  االطالع عىل: المادة     25

ي  ( اتفاق إسكاسو )االتفاق اإلقليمي بشأن الوصول إل المعلومات والمشاركة  10)  7)أ( والمادة    3فن
والعدالة فن

( ) ي كا الالتينية ومنطقة البحر الكارين  ي أمي 
 ( 2018المسائل البيئية فن

ي مسودة القانون اإلطاري بشأن تغي  المناخ، م 26
ن فن ات مادارياغا، موجز السياسة العامة مرصد قانون تغي  المناخ، مشاركة المواطني  https://www.cr2.cl/policy-  تاح عىلمونسي 

climatico-cambio-de-marco-ley-de-proyecto-el-en-ciudadana-participacion-climatico-cambio-de-ley-observatorio-iefbr/ 
ا: إعالن ريو المتعلق بالبيئة والتنمية،  27

ً
 https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals411.pdf ،10، المبدأ 1992وثيق الصلة أيض

ي ما يتعلق بأطر حقوق اإلنسان، انظر عىل سبيل المثال، دومينيك كاالنياس وآخرون. األيدي المقيدة: تقرير بعثة تقصي الحقائق حول هار  28
ي  فن

اوا تشاراوا: الديون والفقر وتغي  المناخ فن
ingFind-Fact-Nepal-Hands-asia.org/uploads/wp/2021/06/Tied-https://www.forum-  ،65-62سيوي لحقوق اإلنسان والتنمية، الصفحات  دانوشا، نيبال، المنتدى اآل 

ASIA.pdf-FORUM-Charawa-Harawa-on-Report-Mission 
واألضن  29 الخسائر  لمعالجة  االجتماعية  الحماية   : ي

المناجن الفقر  دوامة  تجنب  ستيفتانغ.  لوكسمبورع  روزا  و  إيد  أكشن  المثال،  سبيل  عىل  المناخ،  انظر  عن  الناجمة    ، 2021ار 
loss-induced-climate-avoid-protection-social-spiral-poverty-climate-https://actionaid.org/publications/2021/avoiding 

FoEI-content/uploads/2018/11/14-https://www.foei.org/wp-،2018الطاقة، أصدقاء األرض الدولية،     بيان   –عىل سبيل المثال، لوسي كادينا، سلطة الناس اآلن  انظر   30
lr.pdf-ENG-manifesto-PPN 

https://undocs.org/A/HRC/39/62
https://undocs.org/A/HRC/39/62
https://www.cr2.cl/policy-brief-observatorio-ley-de-cambio-climatico-participacion-ciudadana-en-el-proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/
https://www.cr2.cl/policy-brief-observatorio-ley-de-cambio-climatico-participacion-ciudadana-en-el-proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/
https://www.cr2.cl/policy-brief-observatorio-ley-de-cambio-climatico-participacion-ciudadana-en-el-proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/
https://www.cr2.cl/policy-brief-observatorio-ley-de-cambio-climatico-participacion-ciudadana-en-el-proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/
https://www.cr2.cl/policy-brief-observatorio-ley-de-cambio-climatico-participacion-ciudadana-en-el-proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/
https://www.cr2.cl/policy-brief-observatorio-ley-de-cambio-climatico-participacion-ciudadana-en-el-proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/
https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals411.pdf
https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals411.pdf
https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals411.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2021/06/Tied-Hands-Nepal-Fact-Finding-Mission-Report-on-Harawa-Charawa-FORUM-ASIA.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2021/06/Tied-Hands-Nepal-Fact-Finding-Mission-Report-on-Harawa-Charawa-FORUM-ASIA.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2021/06/Tied-Hands-Nepal-Fact-Finding-Mission-Report-on-Harawa-Charawa-FORUM-ASIA.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2021/06/Tied-Hands-Nepal-Fact-Finding-Mission-Report-on-Harawa-Charawa-FORUM-ASIA.pdf
https://actionaid.org/publications/2021/avoiding-climate-poverty-spiral-social-protection-avoid-climate-induced-loss
https://actionaid.org/publications/2021/avoiding-climate-poverty-spiral-social-protection-avoid-climate-induced-loss
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/11/14-FoEI-PPN-manifesto-ENG-lr.pdf
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/11/14-FoEI-PPN-manifesto-ENG-lr.pdf


ونبذ االستجابات العسكرية، على   31تعزيز الحماية القانونية لألشخاص المشردين قسراً بسبب الكوارث وتغير المناخ، 
عًلوة على ذلك، ثمة ضرورة    32نحو ما شهدنا على سبيل المثال على حدود الواليات المتحدة األميركية وأوروبا.

المخاطر  تقييم  إجراءات  في  اإلنمائية،  المساعدة  عن  فضًًل  الموارد،  من  المزيد  وتخصيص  اإلنسان  حقوق  لدمج 
الم تغيّر  آثار  من  دور    33ناخ، والتخفيف  إلى  وبالنظر  أيًضا،  لها.  اإلنسانية  واالستجابة  الكوارث  لمواجهة  والتأهب 

الشركات الكبير في التسبب بأزمة المناخ وتفاقمها وما يترتب على ذلك من ضرر بحقوق اإلنسان، في ظل النظام  
ظيًما فعّااًل، محليًا وخارج حدودها  االقتصادي النيوليبرالي المهيمن، يتعين على األطراف  تنظيم األعمال التجارية تن

 34اإلقليمية.

سنفشل قطعًا في    35إن واصلنا مسارنا الحالي،   :اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالتخفيف والتكيّف ونبذ الحلول الزائفة  د.
درجة مئوية، وستزداد اآلثار المناخية من حيث الحجم والشدة، وستكون الخسائر واألضرار    1.5إبقاء االحترار دون  

على التخفيف والتكيّف فعّال  يتسم العمل ال  لذا،   المترتبة عليها كبيرة جًدا على الحقوق اإلنسانية لألفراد والمجتمعات.
الخسائر واألضرار في المستقبل. إن  القرارات التي تقضي بسحب االستثمار الفوري    اقبأهمية شديدة لتقليص نط

والكامل في الوقود األحفوري، وإنهاء جميع إعانات الوقود األحفوري، وتعزيز الطموح والشفافية في خفض االنبعاثات  
لمساواة بين الجنسين والعدالة  إلى الصفر الحقيقي لضمان انتقال عادل ومنصف، مع التركيز على حقوق اإلنسان، وا

إسهامات  تقديم    المناخية، من أولويات المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية تغيّر المناخ. يتعين على األطراف
وتحديثها بأعلى مستوى ممكن من الطموح، واتخاذ إجراءات مناخية حاسمة بشأن التخفيف والتكيّف   جديدة محددة وطنيًا

قو  داخل تدابير  أطر  في سياق  اإلنسان  لحقوق  االمتثال  األطراف على ضمان  . كذلك، نحث  والمساءلة  للرصد  ية 
التخفيف والتكيّف التي يُمكن أن تحدث المزيد من الضرر البيئي وتُسبب آثاًرا سلبية على مجموعة من حقوق اإلنسان 

أو المحميات   36نشاء مرافق إلنتاج الطاقة المتجددةبوتيرة نظامية. على سبيل المثال، أدى التجريد القسري من الملكية إل
ذكية مناخيًا"، إلى ات والتي تهدف إلى جعل الزراعة " أو السرود المناخية السائدة التي ترّوج لها الشرك  37المحصنة، 

ة  إدامة ديناميات الطرد وتركيز األراضي والعنف ضد الطبيعة والناس، وجعل المجتمعات والنظم البيئية أكثر عرض
 للخطر وأقل قدرة على التعامل مع آثار المناخ.

الدولية المتعددة األطراف والمؤسسات المالية    المنظمات  داخلهـ. مركزة حقوق اإلنسان في صناعة القرار البيئي  
مع طرح قضية تغيّر المناخ في األجندة الدولية، أصبحت الدول تتعامل على نحو متزايد مع المسائل المتصلة  الدولية:  

 
المناخ،   31 بسبب  المهاجرين  لحقوق  مانيال  مبادرة  المثال،  سبيل  عىل  content/uploads/2019/10/Manila-https://climatemigrationforum.net/wp-  ،2019انظر 

ative.pdfIniti  أكتوبر   ؛ تود ميلر ، ي
، المعهد عي  الوطنن ي

: كيف تعطي الدول األكير ثراءا األولوية للحدود عىل حساب العمل المناجن ؛ هارجيت سينغ  2021وآخرون ، جدار المناخ العالمي
وآخرون  إيد  أكش  األزمات،  بسبب  والهجرة  وح  ن الين المناخ:  تغي   بسبب  العمل  عن  التقاعس  تكاليف  ديسمي   وآخرون،   ،2020   ،  

-0South%20Asia%20Climate%20Migration%20report%20%2-https://actionaid.org/sites/default/files/publications/ActionAid%20CANSA%20
%20Dec%202020_3.pdf 

32  ، ن  out/a-refugees-climate-keep-to-walls-https://www.dw.com/en/building-48273469  دويتشيه فيليه، بناء الجدران إلبعاد الالجئي 
33  RemoteSensing.pdf-Rounceetal.NepalGLOFRisk-64 
المتحدة  .  34 األمم  مفوضية  الصفحات  انظر  أساسية،  رسائل  التجارية:  واألعمال  المناخ   ّ وتغي  اإلنسان  حقوق   ، اإلنسان  لحقوق    ،1،5،7السامية 

rials/KMBusiness.pdfhttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/mateا     ؛
ً

مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال   انظر أيض
ن ضد المرأة، التوصية العامة رقم  . لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء  1، المبدأ  2011التجارية وحقوق اإلنسان،   بشأن األبعاد المتعلقة بالنوع االجتماعي    37عىل التميي 
ّ المناخ،    للحد من خطر الكوارث ي سياق تغي 
بشأن حق    12؛ لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة، التعليق العام رقم  49، الفقرة    (CEDAW/C/GC/37)،2018فن

ي التمتع بأعىل مستوى من الصحة،  
ن 71و 5، الفقرتان (CRC/C/GC/15) 2013الطفل فن ، لجنة األمم المتحدة ضد المرأة  ؛ لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء عىل التميي 

العمال المهاجرين وأفراد أشهم، اللجنة   المعنية بحماية بشأن حقوق جميع  اللجنة  المعنية بحقوق الطفل واللجنة  المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
المناخ،   وتغي   اإلنسان  حقوق  عن  ك  مشير بيان  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  بحقوق    : 2019مي   سبت  16المعنية 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998&LangID=Eبحقوق     .؛ ي 
المعنن الخاص  المتحدة  األمم  مقرر 

فت محكمة مقاطعة الهاي  65،  52( ، الفقرتان  A/74/161)  2019والبيئة، المناخ اآلمن،  اإلنسان   ي هذا السياق، قضية حديثة العهد حيث اعير
؛ من القضايا ذات الصلة فن

كة رويال داتش شل المسؤولية عن أثر ا  شر
ا
، محملة ي

ي القانون المدنن
كات بناء عىل معيار الرعاية غي  المكتوب فن ّ المناخ،  بمسؤولية الشر ي أكسيد الكربون عىل تغي 

نبعاثات ثانن
ي عام  45وأمرت مجموعة شل بخفض هذه االنبعاثات بنسبة 

كة؛ وقد راعت المحكمة حقوق اإلنسان   2019مقارنة بمستويات عام  2030% صافية فن بواسطة سياسة الشر
ن   ي حكمها الصادر، مثل المادتي 

. انظر، محكمة مقاطعة الهاي، منظمة  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسا  8و  2فن ي
ي القانون المدنن

ها المتعلق بمعايي  الرعاية فن ي تفسي 
ن، فن

ية(،   ن )باإلنجلي  شل  داتش  رويال  كة  شر ضد  وآخرون  البيئة  عن    : 2021مايو    26الدفاع 
95e763787836-b9ec-4321-f061-https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339#_924824fc 

ـ   35 المحددة وطنًيا بموجب اتفاقية باريس  المناخ، اإلسهامات   ّ   FCCC/PA/CMA/2021/8  ،17تقرير تجميعي أعدته األمانة،  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي 
 https://unfccc.int/documents/306848 ،2021سبتمي  

اإلنسان"،    36 حقوق  ومعايي   المتجددة  "الطاقة  اإلنسان،  وحقوق  األعمال  موارد  متاح  2020يونيو    20مركز  humanrights.org/en/from-https://www.business-  عىل: ، 
benchmark-rights-human-energy-us/briefings/renewable /ية والثقافية، الطاقة المتجددة والعدالة الجندرية:،  ؛ المبادرة العالمية من أجل الحقوق االقتصادية واالجتماع
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 من هدم جدران "حماية الحصن"، غرين بيس،     فيو كارفالو، لحماية الطبيعة ،انظر عىل سبيل المثال إيرين وابيوا بيتوكو وسا37
ّ
ك: عىل  2020أكتوبر    20البد ؛ مؤسسة مانوشيا، "بيان مشير

عن   اإلفراج  التايالندية  جميع  22السلطات  وإسقاط   ، األصىلي كارين  كلوي  بانج  مجتمع  من  ا 
ً
الغابات"،     فرد عىل  التعدي  عىل   2021مارس    6تهم  متاح   ، :  

bangkloi-save-statement-https://www.manushyafoundation.org/joint 
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مثل    المنظمات الدولية المتعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية،عن طريق المحافل الدولية وبالخسائر واألضرار  
القرارات    من جملة مجاالت أخرى. قد تترك  والمساعدة الدوليينمجال التعاون  في    صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،

ن أن ينتج عنها المتخذة في هذه السياقات عواقب بعيدة المدى على المجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم، ويمك
طراف  لأل  في المؤتمر السادس والعشرين  ،في حقوق اإلنسان تطال حياتها. ندعو الدول األطراف   أيًضا أثار ضارة

المناخ، تغيّر  اتفاقية  ب  في  االلتزام  المتعددة   إدخالإلى  الدولية  المنظمات  داخل  تُتخذ  قرارات  أي  مقاربة حقوقية في 
ويشمل ذلك وضع اإللزام ببذل العناية الواجبة في    38األطراف والمؤسسات المالية الدولية أو داخل أجهزتها التنفيذية.

بغرض التخفيف من آثار  مراعاة حقوق اإلنسان في صميم عملية صناعة القرارات المتعلقة بالتمويل والمنح المقدمة  
 ، بما في ذلكتغيّر المناخ أوالتكيّف معها أو معالجة الخسائر واألضرار، وتوفير ضمانات حقوقية فعّالة وقابلة للنفاذ

 39في الحلول الزائفة.  والرصد والمساءلة، والقضاء على المشاركةأطر المسؤولية 

المؤتمر السادس    إسهامات جديدة أو تحديث إسهامات قائمة بالفعل قبل  في ما يتعلق باالسهامات المحددة وطنيًا، سواء بتقديم  
لمقاربة الحقوقية موقعًا  إلى إدخال عنصر الخسائر واألضرار الذي يعطي اوالعشرين لألطراف أو ما بعده، ندعو األطراف  

مرحلة التنفيذ أو عند تحديثها للعمل  يجب ربطها بوبالمثل، حيثما تُذكر حقوق اإلنسان في اإلسهامات المحددة وطنيًا،  مركزيًا.  
المؤتمر السادس والعشرين لألطراف  قدم  لك نظًرا للترابط القوي. يجب أن يعلى معالجة الخسائر واألضرار وتجنبها وتقليلها، وذ

المناخ   تغيّر  اتفاقية  الفي  تقع  التي  واألضرار  الخسائر  بشأن  الملموسة  اإلجراءات  نحو  واضًحا  الحتوجيًها  في  مقاربة  قوقية 
عزز الجهود المبذولة على نحو شامل، بالتعاون مع األطر والوكاالت الدولية واإلقليمية ذات الصلة باإلضافة إلى  يمركزها، وأن  

أصحاب المصلحة المعنيين على المستويات المحلية، مع مراعاة األزمات المتداخلة األخرى التي تؤدي إلى زيادة التكلفة البشرية  
 . 19-رار، بما فيها أزمتّي الديون وجائحة كوفيدللخسائر واألض

 

النوع االجتماعي، وتتصدى على نحو       .2 المناخ بطريقة تحترم حقوق اإلنسان، وتراعي  المتعلقة بتغيّر  تمويل األنشطة 
 استباقي للتحديات المتداخلة، وتدعم جهود العدالة الضريبية

يُعد توفير الموارد الكافية عامًًل ضروريًا للتصدي الفعّال للخسائر واألضرار ومركزة حقوق اإلنسان في الوقت عينه. يتعين 
، تقديم المساعدة والتعاون الدوليين في المسائل المالية وتهيئة بيئة مواتية لحوكمة عالمية هدفها على الدول والمؤسسات الدولية

في  وإلعمال الحقوق والوفاء بالتزامات اتفاقية باريس، يتعين على األطراف،    40كامل لحقوق اإلنسان.الوصول إلى اإلعمال ال
وتخصيصها واستخدامها بطرق تتوافق الكافية  ، حشد الموارد العامة  المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية تغيّر المناخ

على وجه التحديد، وتماشيًا مع مبادئ اإلنصاف والمسؤولية المشتركة وإن كانت و  41الشفافية والمشاركة والمساءلة.    مع مبادئ
 متباينة وقدرات كل جهة، ندعو األطراف إلى: 

المؤتمر السادس والعشرين لألطراف    ، في يتعين على األطراف  تقديم تمويل كاِف ألنشطة مكافحة تغيّر المناخ:         .أ
، لدى القيام بذلك، إعطاء األولوية للبلدان والمجتمعات األكثر تضرًرا من اآلثار المناخية، بما  ي اتفاقية تغيّر المناخ  ف

لتزام المئة مليار دوالر سنويًا، الذي تأجل تسديده  في ذلك ، بالحد األدنى، تهيئة حيز مالي أكبر للبلدان النامية بالوفاء با

 
ي هذا المقام، 38

يخت رقم     .المبدأ ذو الصلة عىل نحو خاص فن امات ا15هو مبدأ ماسير ن يخت بشأن الير ي مجال الحقوق االقتصادية  . انظر، مبادئ ماسير
لدول خارج حدودها اإلقليمية فن

 uk_web.pdf-principles-eto-https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht ، متاح عىل: 2013واالجتماعية والثقافية، 
ي إل انتهاك حقوق اإلنسان. انظر عىل سبيل المثال، أصدقاء األرض، المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجأدى االفتقار إ 39

ي الماضن
ي  ل هذه الضمانات فن

مة عن إزالة الغابات وتدهورها فن
التجري آليات  عىل  عية  الشر إضفاء  وتشياباس:  أكري  ن كاليفورنيا،  بي  والتعاون  الكربون  سوق  النامية،  يونيو  البلدان  الملكية،  من  عىل: 2017د  متاح   ،  -https://www.foei.org/wp

cooperation.pdf-Chiapas-Acre-California-the-and-market-carbon-content/uploads/2018/01/REDD_Theمركز البحوث الحرجية الدولية، "ادعاءات بانتهاك  ؛ ،
مراج النامية وتنفيذها:  البلدان  ي 

فن الغابات وتدهورها  إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات  المعززة لخفض  للمبادرة  االستعداد  ي سياق 
فن قدًما"،  الحقوق  ي 

للمصن اح  أولية واقير متاح    2017عة   ،
ّ  / https://www.cifor.org/knowledge/publication/6630 عىل:   ؛ لمعلومات إضافية عن الحلول الزائفة، انظر عىل سبيل المثال، تحالف االنتقال العادل، الحلول الزائفة لتغي 
ى لمبادرة خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة     Solutions.pdf-content/uploads/2020/02/False-http://jtalliance.org/wp  المناخ، ي هول، المقامرة الكي 

ا، رونن
ً
؛ انظر ايض

ي ا
ء األرض الدولية،  لبلدان النامية، حان الوقت للتخلص من هذه المبادرة المحفوفة بالمخاطر من أجل اتباع مقاربات مجتمعية فّعالة وأخالقية ومنصفة، أصدقا الغابات وتددهورها فن

2014، gamble.pdf-REDD-great-content/uploads/2014/09/The-rg/wphttps://www.foei.o 
مايو  40 المالية،  السياسة  ي 

فن اإلنسان  حقوق  مبادئ  وآخرون،  المالية  السياسة  ي 
فن اإلنسان  حقوق  مبادئ  المبدأ  2021مبادرة   ،13،  

1.pdf-VF-ENG-https://derechosypoliticafiscal.org/images/ASSETS/Principles_for_Human_Rights_in_Fiscal_Policy 
مب41 المثال،  سبيل  عىل  مايو  انظر  المالية،  السياسة  ي 

فن اإلنسان  حقوق  مبادئ  وآخرون،  المالية  السياسة  ي 
فن اإلنسان  حقوق  مبادئ  المبدأ  2021ادرة   ،12 ،  

1.pdf-VF-ENG-iticafiscal.org/images/ASSETS/Principles_for_Human_Rights_in_Fiscal_Policyhttps://derechosypol 
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المطلوب    مستوىيرقى إلى ال   ذلك أنه ال  .  ك، ثمة حاجة إلى زيادة هذا الرقم زيادة كبيرةذلمع    42على نحو غير مقبول. 
  2030إن أخذنا بعين االعتبار أن التكلفة االقتصادية المقدرة للخسائر واألضرار بحلول عام    ،  مناخلمعالجة أزمة ال
ناهيك عن التكاليف غير االقتصادية التي ينبغي النظر    43مليار في البلدان النامية وحدها.  580و  290ستتراوح بين  

فيها. لذا، يتعين على األطراف زيادة نسبة التمويل المناخي الحالي الموّجه نحو التكيّف، والذي يُعد منخفًضا جًدا مقارنة  
ناخية التي نشهدها، إّن عملية التخفيف ضرورية بكل تأكيد بالنظر إلى األزمة الم  44بالتمويل المخصص لعملية التخفيف.

لكن عملية التكيّف توازيها أهمية )وقد تكون ذات أولوية كبرى لدى بعض األطراف( لمنع الخسائر واألضرار حيثما 
 أمكن ذلك. 

بالقدر المطلوب تلبيةً   45للخسائر واألضرارطويل األمد  ومن المهم أيًضا أن تقّدم األطراف تموياًل جديًدا وإضافيًا  
 لالحتياجات الحقيقية.

وتعالج استباقيًا التحديات   النوع االجتماعيضمان هيكلة التمويل وتسليمه بطرق تحترم حقوق اإلنسان، وتراعي     .ب
المرابضة على    :  المتداخلة والحركات  المحلية  المجتمعات  إليها  أن تصل  يُمكن  التمويل بطرق  توفير  ذلك  ويشمل 
المجتمع.   الخطوط احتياجات  لتلبية  الضروري    46األمامية  التاريخية، من  والمظالم  اإلنصاف  اعتبارات  مع مراعاة 

ضمان توفير التمويل على شكل التحويًلت المباشرة بداًل من القروض وغيرها من الصكوك غير القائمة على المنح،  
ريبًا غير من المئة من التمويل المقّدم حتى اآلن. )وقد كان نصف هذه النسبة تق  80كما هو الحال غير المقبول مع  

. وفي غياب المنح المباشرة، ينتهي المطاف بتمويل 47ميّسر، ما يعني أنه جرى تقديم قروض بشروط غير كريمة(
المناخ بإضافة المزيد من الضغط المالي على البلدان بداًل من دعم األكثر تضرًرا. وهذا األمر ال يلبي المعايير األساسية  

مناسبة لتمويل األنشطة المناخية . إن غياب هذا النوع من اآلليات في     شاء آلياتلحقوق اإلنسان. لذا، هناك حاجة إلن
 الوقت الراهن يحرم المتضررين من الخسائر واألضرار من سبل االنتصاف المطلوبة بشدة.

لتحرير   49والعدالة الضريبية  48ج. تقديم الدعم الملموس للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المالية، بما في ذلك الديون 
المزيد من الموارد للبلدان والمجتمعات كي تلبي االحتياجات العاجلة لألكثر تضرًرا. ال يجوز أن يُطلب من البلدان  
النامية تحّمل المزيد من الديون في هذه األوقات العصيبة. في ما يتعلق بعدالة الديون، على سبيل المثال، تدعو الهيئات  

إلى إصدار إعًلن  المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية تغيّر المناخ    تماعيبالمرأة والنوع االج   المعنية
وزاري يقضي بإنشاء آلية لتسوية الديون السيادية تحت رعاية األمم المتحدة، لدعم األطراف في إعادة هيكلة ديونها 

 50أو إلغائها مع جميع الدائنين بطريقة عادلة. 

 الحوكمة التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج حقوقية فضلى بشأن الخسائر واألضراراالتفاق على قضايا     .3

 
محادثات   42 بتقويض  يهدد  المناخ  تمويل  هدف  تحقيق  ي 

فن 'المخزي'  الفشل  رولينغ،  ز،  COP26ميغان  رويير   ،   2021أكتوبر    25، 
25-10-2021-talks-cop26-undermining-risks-goal-finance-climate-meet-failure-https://www.reuters.com/business/cop/shameful / 

يش بول، ملف:  43 ار، لمعلومات إضافية، انظر، مؤسسة هايين  damage-and-loss-finance-https://us.boell.org/en/unpacking ،2021تحرير تمويل الخسائر واألضن
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 تُعد قضايا الحوكمة أمًرا حيويًا للنهوض بمقاربة حقوقية للخسائر واألضرار. 

 ، ندعو األطراف إلى: المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية تغيّر المناخفي 

لحماية حقوق اإلنسان من آثار المناخ المدمرة،   واألضرار بنًدا ثابتًا ودائًما في جدول األعمال:وضع الخسائر          أ.
من الضروري أن تكون الخسائر واألضرار في صميم الخطاب المناخي. وتحقيقًا لهذه الغاية، نحث األطراف على  

 51وضع بند دائم في جدول األعمال عن الخسائر واألضرار. 

يجب أن توافق األطراف على تفعيل شبكة سانتياغو )التي استنبط مفهومها بهدف تحفيز    سانتياغو:  تفعيل شبكة   ب.
ويجب إنجاز   لية وارسو الدولية.آه خطوة مهمة إلنشاء جهاز تنفيذ  ، وهذالمساعدة الفنية بشأن الخسائر واألضرار(

تعتمد مقاربة حقوقية، بما في ذلك اإلشارة المحددة إلى حقوق اإلنسان. ونحن ندعم الدعوات التي تطالب  بطريقة    ذلك  
الفنية بأن تكون مجرد موقع شبّكي، وأن تعزز مساحة حقيقية   الشبكة الجوانب  التأكد أن تتجاوز  األطراف بضمان 

كافية وتمكينها من دعم الحلول واآلليات الملموسة من    لذا، ال بّد من منحها موارد  دعم الحلول.ولتبادل االستراتيجيات  
 أجل الوصول إلى سبل االنتصاف الفعّالة على نطاق واسع لمعالجة الخسائر واألضرار على المستوى القطري.

 ------- 

االلكتروني  البريد  عبر  شودري  جوي  مع  التواصل  يُرجى  اإلحاطة،  بمذكرة  تتعلق  توضيحات  أو  اسئلة  ألي 
net.org-y@escrjchowdhur 

  

 

 
ا موضوعًيا للمناقشة والعمل وتجاوز تقرير آلي 51 نً ئ ذلك حي   ة وارسو الدولية يجب أن ُيهن 


