
 

 

"تعزيز حقوق    بشأنلتقديم مدخالت  لدعوة مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان وتغّير المناخ    استجابة  تقرير  
على الخسائر    خصوص ااإلنسان وحمايتها في سياق التخفيف والتكيّف واإلجراءات المالية لمعالجة تغيّر المناخ، مع التركيز  

 واألضرار." 

اجتماعية منظمة غير حكومية وحركة    280بين ما يزيد على  للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     الشبكة العالمية  تربط
دولة، لبناء حركة عالمية لتحويل حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية حقيقة واقعة لدى الجميع. أسهم   75ودعاة في أكثر من  

جراء البحوث الخاصة به وصياغته و/أو مراجعته، في  ستراتيجية هذا التقرير فضًلا عن إالكثير من أعضاء الشبكة في وضع ا
 نّود توجيه شكر خاص لكّل من:    يق العامل المعني بالبيئة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.المقام األول بواسطة الفر

قة والتنمية المستدامة )نيجيريا( مؤسسة الشعوب األفريقية األصلية للطا 

  )مؤسسة الحق )فلسطين 

 شبكة آسيان البديلة بشأن بورما 

  منظمة العفو الدولية 

 ميثاق الشعوب األصلية في آسيا 

 لمعني بالمرأة والقانون والتنميةمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ا 

 لدان األميركية للدفاع عن البيئةرابطة الب 

 جمعية حقوق المرأة في التنمية 

 القتصادية واالجتماعية والثقافيةمركز الحقوق ا 
لبيئي مركز القانون الدولي ا 
  )مركز القانون والعدالة والمجتمع )كولومبيا 

 ة دبين للتنمية البيئية )األردن( جميع 

 ائتالف إنهاء الفقر المائي 

 للحقوق الجماعية )مصر(  الجمعية المصرية 

 رة المصرية للحقوق الشخصية )مصر( المباد 

 ء شعب األندورويس األصلي )كينيا( شبكة تمكين نسا 

  ريا( مؤسسة حفظ األرض )نيجي 

مؤسسة الفرنسيسكان الدولية 

 سسة النهوض باإلنسان )األرجنتين( مؤ 

 لثقافيةالمبادرة العالمية من أجل الحقوق االقتصادية واالجتماعية وا 

  فاع القانوني إلنصاف كوكب األرض(ي، صندوق الد ليال هيوز )عضو فرد 

  حامية دولية معنية بحقوق اإلنسانكافيتا نايدو )عضو فردي، م( 

  )لوك شاكتي أبهيان )الهند 
 ( مؤسسة مانوشيا )تايالند 

 نيجيريا(  حركة بقاء شعب أوغوني( 
 وغيك )كينيا( برنامج تنمية شعوب األ 

  )منتدى صيادي األسماك في باكستان )باكستان 

 منظمة شعب التوركانا )كينيا(.  -سابكون 

 
 

 



الخاص والتركيز بدرجة  المقرر  التي طرحها  إلى معالجة عينة تمثيلية من األسئلة  التقرير  الواردة في  التوصيات  تهدف 

ي  رمراسلة جوي شود  ىاستفسارات تتعلق بهذا التقرير، يُرجي أسئلة أو  . إن كان لديكم أأساسية على الخسائر واألضرار 

 ( net.org-jchowdhury@escrعبر البريد اإللكتروني )

 22-2حزيران/يونيو   23التقديم:  تاريخ

 

 .  المقدمة أوال 

تقع المسؤولية التاريخية والحالية عن أزمة المناخ على عاتق البلدان الغنية والصناعية وعلى الجهات الفاعلة القوية من الشركات. 

حالياا   تُعد  الشعوب والمجتمعات ، ال سيما في الجنوب العالمي، التي أسهمت بالقدر األقل في أزمة المناخ، ال  و  مع ذلك، إّن البلدان

أ من ناحية الخسائر واألضرار ا  يُرجح  وحسب، بل  األشد تضررا أن تتصاعد آثار تغيّر المناخ بسرعة كبرى في سياقاتها    أيضا

مومقارنة   عليها  سيتعين  العالم.  أنحاء  االستعمار  بسائر  من  تاريخية  حقبات  بسبب  محدودة  بموارد  المناخية  اآلثار  هذه  اجهة 

واالستخراج واإلمبريالية االقتصادية  تُسهم في تعزيز قابلية األشخاص للتأثر بتغيّر المناخ وتقويض قدرتهم على التكيّف، مما 

والمسؤولية األكبر عن   األوسع  المي ذات الحيز المالييؤدي إلى تفاوتات عالمية هائلة. في الوقت عينه، ترفض بلدان الشمال الع

توفير سبل وتغيّر المناخ، االلتزام بتخصيص موارد كبيرة للخسائر واألضرار، مخلةا بالتزاماتها بالتعاون والمساعدة الدوليين،  

ضرر المستمر والمتوقع لحقوق  اإلنتصاف في قضايا انتهاك حقوق اإلنسان، التي قد تنطوي في هذه الحالة على اإلحجام عن منع ال

في ضوء المعرفة الحالية والمعّمقة بمحركات تغيّير المناخ وأضراره،  يُعد فشل  القانونية القائمة، و  اجباتبالنظر إلى الو   اإلنسان.

، وتوفير سبل في اتخاذ ما يلزم من تدابير لخفض االنبعاثات ودعم الناس من أجل التكيّف مع المناخ  ، ال سيما الغنية منها،الدول

 1. اإلنتصاف ألولئك الذين انتهكت حقوقهم بسبب الخسائر واألضرار، انتهاكاا لحقوق اإلنسان

أكدّت الهيئات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى المحاكم الوطنية، في بعض الحاالت ذات الصلة المباشرة بالخسائر  

األفراد والمجتمعات الذين تضررت حقوقهم اإلنسانية بسبب تغيّر المناخ الناجم    واألضرار، أنه يتعين على األطراف أن تحمي

  ه تؤكد، على سبيل المثال، خمس هيئات أممية منشأة بموجب معاهدات في بيان مشترك أن  2عن فعل اإلنسان، محلياا وخارجياا.

نية    يتعين" بحسن  تتعاون  أن  الدول  البلدان    علىعلى  لها  تتعرض  التي  واألضرار  الخسائر  تُعالج  عالمية  استجابات  وضع 
بوضوح أكبر تغيّر المناخ الناجم عن فعل اإلنسان بهذه الظواهر    إسنادهحالياا، يربط علم الكشف عن تغيّر المناخ و  3الضعيفة." 

الخسائر إلثبات الضرر الذي يلحق بحقوق اإلنسان في سياق  المناخية المتطرفة والعمليات البطيئة الحدوث، ليقدّم أساساا سببياا أمتن  

   واألضرار.

عوامل حيوية  لمقاربة   وتُعدّ ،  من مبادئ حقوق اإلنسان الراسخة  والتعاون  والمشاركة  المساءلة واالنتصافوإّن كرامة اإلنسان  

نتصاف، يحق لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، بما  في ما يخص الحق في االومستدامة.    الخسائر واألضرار مقاربةا هادفة وفعّالة

يشمل  4فيها االنتهاكات المرتبطة بتغير المناخ، الوصول إلى آليات انتصاف فعّالة، والحصول في نهاية المطاف على جبر حقيقي

 
؛  مارغريتا  /https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/3476/2021/en، 9، ص.2021توقفوا عن حرق حقوقنا، منظمة العفو الدولية،  1

 https://bit.ly/3HE28YC، 243-224قانون المناخ، الصفحات وورينك سينغ، سبل االنتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن تغيّر المناخ، 
الفقرات     ، ,A/74/161, 2019، 2019ان والبيئة، إجراءات األمم المتحدة الخاصة، ديفيد ريتشارد بويد، المناخ اآلمن: تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنس  2

  ،2021، 38؛ المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، أسئلة وأجوبة عن تغيّر المناخ وصحيفة وقائع عن حقوق اإلنسان، رقم 92و  91، 65
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FSheet38_FAQ_HR_CC_EN.pdfتصادية  ؛ لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االق

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

( )هولندا(.هناك حاجة إلى توضيح إضافي اللتزامات الدول في  2019ديسمبر  20حكم )المحكمة العليا في هولندا، ، الECLI:NL:HR:2019:2007أورجندا، 
لمانية تتناول الخسائر سياق الخسائر واألضرار، وهناك أيًضا مبادرات قانونية متعددة في هذا الصدد تشمل قضية هواراز، وهي أول دعوى قضائية أمام المحاكم األ 

، أو مساعي حكومة فانواتو الستصدار فنتوى من محكمة  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72026-20_5 ، واألضرار
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/vanuatus-العدل الدولية بشأن حقوق األجيال الحالية والمستقبلية في الحماية من تغيّر المناخ، 

suppor-crucial-wins-change-climate-from-protection-legal-for-pushفي ما يتعلق بمسؤولية الدول عن الضرر البيئي العابر للحدود، على  ؛
 . 22و 21، المبدأان 1972صلة بالموضوع: إعالن ستوكهولم، 

،  2019سبتمبر  16ترًكا عن حقوق اإلنسان وتغيّر المناخ، هيئات أممية منشأة بموجب معاهدات تصدر بيانُا مش 5لمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 3
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998 

 
 أعاله.  1ورينك سينغ، الحاشية رقم 4
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يل. فقد يستوجب الحق نتصاف يتجاوز مسألة التموالمهم التأكيد أن االمن    5.تحوالت االجتماعية المسبقة والتعويضات الًلحقة""ال

تُسهم المعايير  من وجهة نظر إجرائية أن تتخذ الدول تدابير محددة إلزالة الحواجز التي تعيق االحتكام إلى القضاء.    في االنتصاف

 ، في الصحة والضمان االجتماعي  ء والمياه والصرف الصحي إلى الحقالحق في الغذا  من  تتراوحان التي  الجوهرية لحقوق اإلنس

 .  جملة وسائل أخرىو ئر واألضرار، عن طريق التقاضي في تعزيز األساس المعياري اللتماس الجبر في سياق الخسا

يتعين على الدول أن تتخذ اإلجراءات العاجلة على أوسع نطاق للتصدي لألذى الذي تلحقه الخسائر واألضرار بحقوق اإلنسان، 

وذلك وفقاا اللتزاماتها بحقوق اإلنسان على المستويات الدولية واإلقليمية والمحلية، داخل حدودها اإلقليمية وخارجها. وال بدّ أن 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن    أكانتسياسات في المساحات المتعددة األطراف ذات الصلة، سواء  يكون هناك انسجام في ال

ضمان االتساق  بغية    ،  أو هيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات(  UNFCCCتغيّر المناخ ) 

 . واألضرار وتنفيذهالدى صياغة مقاربة حقوقية للخسائر 

 توصيات تتعلق بالقوانين والسياسات والعمل بشأن الخسائر واألضرار  ثاني ا. 

 يتعين على الدول دمج حقوق اإلنسان في القرارات الرامية إلى تجنب الخسائر واألضرار والتقليل منها ومعالجتها.  .1

في    اإلنسان  لدمج حقوق  إلىثمة ضرورة   الرامية  والتقليل منهاتجنب    القرارات  ، ومعالجتها على وجه الخسائر واألضرار 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ، لم يُحرز أي تقدّم ملموس حتى اآلن في ضمان الجبر  .  الخصوص في سياق 

م من إنشاء اآلليات والعمليات المختلفة التي تشمل آلية وارسو الدولية  غ، على الر واألضرارالكافي لألشخاص المتأثرين بالخسائر  

آنفاا، تسعى هيئات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية والوطنية   الوقت عينه، وعلى النحو المبيّن  وحوار غًلسكو وشبكة سانتياغو. في  

عرضت حقوقهم اإلنسانية ألضرار جسيمة في أعقاب اآلثار السلبية الناجمة  لمعرفة السبل الفضلى لدعم األفراد والسكان الذين ت

ز التوصيات الواردة أدناه على المجاالت تركّ   عن تقاعسها عن العمل.عن تغيّر المناخ، كما تسعى إلى مساءلة الدول عن أفعالها أو  

ا للجهود المبذولة محلياا(، و/أو  )  تقنيةمساعدة    التي قد تتطلبرئيسة  ال ا يُمكن توقّعه  دعما   على   بناءتمويًلا جديداا إضافياا ومستداما

المتحدة اإلطارية بشان تغيّر المناخ، وذلك لضمان المساءلة ودعمها   ، يُنّسق على النحو المعمول به داخل اتفاقية األمماالحتياجات

ألمم المتحدة اإلطارية وتنفيذها، مثل القانون الدولي  ا  تتجاوز نطاق اتفاقيةجراءات  معايير وإحسب االقتضاء عن طريق تطوير  

 على وجه التحديد، تدعو التوصيات الدول، من جملة أمور، إلى:لحقوق اإلنسان. 

جمع   في صياغة السياسات واألطر المتعلقة بالخسائر واألضرار، بما في ذلك  متعددة الجوانب نسوية اعتماد مقاربة .أ
 وسد الفجوة في البيانات  البيانات المصّنفة

وتفاقم   6تؤدي أزمة المناخ وما يترتب عليها من خسائر وأضرار إلى آثار غير متناسبة تطال الفئات التي تواجه التهميش، 

أفادت بلدان في منطقة المحيط الهادئ أن الكوارث الناجمة عن  نستشهد بمثال واحد حيث  يمكن هنا أن    7التفاوتات الهيكلية. 
، ال سيما في سياق الًلجئات  القائم على النوع االجتماعي  النساء والفتيات للعنف   إمكانية تعّرضالمناخ وحاالت النزوح تزيد  

االفتقار إلى المساحة والخصوصية واألمن    عن  بسبب المناخ، وذلك الرتفاع مستوى الضغوط والصعوبات األسرية، فضًلا 
إلعمال    من العوامل الحيويةغالباا ما يكون االهتمام الموّجه واالستجابات السياسية المصممة   8في أماكن اإليواء الطارئة. 

من التمييز   تعددة الجوانبالحقوق اإلنسانية لمجموعة متنوعة من أصحاب الحقوق الذين يواجهون في أحياٍن كثيرة أشكاالا م

 
، ص.  2019التغيّر البيئي العالمي، بيترا تشاكيرت وآخرون، ألف طريقة الختبار الخسائر: تحليل نظامي للضرر غير المادي المرتبط بالمناخ من شتى أنحاء العالم، 5

69 . 
إسهام الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية   -اآلثار والتكيّف وقابلية التأثر  -2007الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، تغيّر المناخ  6

؛ التأثيرات  //:www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_wg2_full_report.pdf https، 374، ص. 2006الدولية المعنية بتغيّر المناخ، 
في تعزيز التوازن بين الجنسين المتباينة لتغير المناخ على النساء والرجال؛ ودمج االعتبارات الجنسانية في السياسات والخطط واإلجراءات المناخية؛ والتقّدم المحرز 

،  2019يونيو  INF.8/FCCC/SBI/2019  ،12في الوفود المناخية الوطنية، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2019_inf8.pdf 

بشأن األبعاد المتعلقة بالنوع االجتماعي للحد من خطر الكوارث في سياق تغيّر المناخ،   37على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم جنة األمم المتحدة للقضاء 7
،  2،  الفقرة  2018

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_37_8642_E.pdf 
تغيّر المناخ، الكوارث والعنف القائم على النوع االجتماعي في منطقة المحيط الهادئ، لجنة وضع المرأة في األمم المتحدة،   8

en701.pdfcontent/uploads/library/unwom-https://www.uncclearn.org/wp 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2019_inf8.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_37_8642_E.pdf
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unwomen701.pdf


أشكال التمييز متعددة الطبقات التي تتعرض لها المجموعات  ،بصورة نظامية من تحديد، ال بدّ   9في سياق آثار تغيّر المناخ. 

ية والمحلية. ستويات الدولية واإلقليمية والوطنلدى معالجة الخسائر واألضرار على الم  الناجم عنهاوجبر الضرر    ،المهّمشة

وأن تمنع وتعالج التمييز المتعدد الجوانب الذي يُمكن   ،الدول المساواة الموضوعيةتقتضي معايير حقوق اإلنسان أن تضمن  

والسياسية  القانونية  االستجابات  في  متناسبة  غير  بدرجات  المناخ  أزمة  من  المتضررين  والمجتمعات  األفراد  يطال   أن 

والمالية   ألوضاعهموالسياساتية  األشخاص   10،والمؤسسية  حصول  تضمن  مؤقتة  خاصة  تدابير  اعتماد  ذلك  في  بما 

  11المجتمعات األشد تهميشاا على ما يحتاجونه. و

ء على  وبدرجات غير متناسبة، مسلطةا الض  كيف تؤثر أزمة المناخ في النساءضد المرأة  أوضحت لجنة القضاء على التمييز  

ثنية والعرقية  ميات إلى األقليات اإلب األصلية، والنساء المنتالجوانب ضد النساء الفقيرات، ونساء الشعو   ةشكال التمييز متعددأ

والدينية والجنسية، وسواهن. ثمة حاجة ملحة إلى مركزة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في السياسة والعمل المتعلقين 

 بالخسائر واألضرار.

بوجه خاص في سياق اآلثار المناخية،    تأثرعًلوة على ما تقدّم، للتوّصل إلى إدراك حقيقي للجهات المهّمشة أو المعّرضة لل

ا   ها الخارجية ت، وأن توفر عند الضرورة الدعم لجمع البيانات المصنّفة امتثاالا اللتزامات جمع البياناأن تيتعيّن على الدول أيضا

اآلثار تحديد  أجل  مقاربة حقوقية  من  باعتماد  واالحتياجات  المتناسبة  هناك      .غير  بأنه  التذكير  المهم  ادئ حقوقية  مبومن 

بما فيها تلك المتصلة بالمشاركة، فضًلا عن توافر البيانات وإمكانية   12واضحة يُمكن أن تطبق في توجيه عملية جمع البيانات،

أحياٍن كثيرة   المثال، في  البيانات. على سبيل  الدول معالجة الثغرات في  إليها. عًلوة على ذلك، يتعين على  "ال الوصول 
الوطنيوكالة اإلحصاتحتسب"   العالمية  ء  الرصد  العشوائية )الذين يتأثرون بشدة  ة وجهود  المستوطنات  بكل بساطة سكان 

  13بالخسائر واألضرار(.

 والحق في المشاركة؛ تعزيز الحق في األرض وحقوق الحيازة  تقرير المصير  كفالة الحق في .ب

ا جوهرياا   لمعالجة الخسائر واألضرار على نحو فعّال، وهو مبدأ شامل  يُعد االعتراف بالحق في تقرير المصير وإعماله عنصرا

القانون الدولي.  واالستعمار االستيطاني   إّن للشعوب األصلية وسائر الشعوب، بما فيها التي تعيش في أوضاع االحتًلل  14في 

الفلسطيني الشعب  حالة  في  كما  العنصري  الخسائر  ،والفصل  إزاء  االستجابات  صياغة  في  أساسياا  الحالية    حقاا  واألضرار 

ا من حقها في تقرير المصيرالجماعي في الرفاه    الحقه  والمستقبلية، وإعطاء األولوية تقديم    . ويشمل ذلك الحق فيبوصفه جزءا

على سبيل المثال   بما في ذلكالتعايش بانسجام مع الطبيعة،  لى الرعاية واستدامة الحياة واذج وممارسات وحلول بديلة تقوم عمن

الحصر التقليدية، والعيش   ، ال  البذور، والزراعة  الغذاء، وسيادة  الطاقة، وسيادة  البيئية، وسيادة  المستدامة، والزراعة  الزراعة 

ملك على  القائمة  المحلية  واالقتصادات  الراديكالية،  البيئية  والديمقراطية  األرض  يالكريم،  ذلك  في  بما  للمشاعات  المجتمعات  ة 

في    على النحو الذي يظهر،  للتأثيرات المناخيةالقرى المعّرضة    في  بأن الفلسطينيين المقيمينالتأكيد  وخير مثال على ذلك    ياه.والم
األساسية    خيارات التكيّف مع تغيّر المناخ  ، يُمنعون من تطبيقفي شألرضي الفلسطينية المحتلة  القرى المجاورةسائر  مسافر يطا و
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حقيقي للحق الجماعي للشعب  العمال  اإل  في غياب تقليل الخسائر واألضرار المستقبلية  التي تجيز  والنطاق،  والمجتمعية والصغيرة  
 15الفلسطيني في تقرير المصير. 

وهو   16مستنيرة، تعزيز الحقوق ذات الصلة مثل مبدأ موافقة الشعوب األصلية الحرة والمسبقة والؤدي  ي  يُمكن أنعًلوة على ذلك،  

واألقاليم   ،والساحلية منها  يفضًلا عن الحقوق في ملكية األراض   17، في حق الشعوب األصلية في تقرير المصيرمتأصل  معيار  

تظهر األدلة على نحو متزايد أن انعدام األمن في     في سياق الخسائر واألضرار.  التأثرإلى الحد من    ،والموارد وحقوق الحيازة
كان هناك   18حيازة األراضي يُفاقم إمكانية التعّرض للمخاطر الطبيعية والمناخية بصورة مباشرة وغير مباشرة على حد سواء. 

ا في أشهر    مقاربة تقليدية، على سبيل المثال، يعتمدها الرعاة في التعامل مع نقص المياه وهي الهجرة إلى المناطق األقل تضررا

 19الجفاف. ثمة حاجة إلى الحيازة اآلمنة لألراضي التي تسمح بمرونة الحركة، وذلك بغية مواصلة دعم هذا النوع من االستجابات.

في جميع  العامة الكاملة والفعّالة  حق السكان في الريف والمناطق الحضرية في المشاركة    وعلى نحو مماثل، ال بدّ من ضمان

القرارات وفي    ،الخسائر واألضرار وتجنبها وتقليلها  معالجةطرق  ب  الخاصةتصميم السياسات واالجراءات  القررات المتخذة بشأن  

ا،   دي للحواجز الهيكلية التي تحول دون مشاركة النساء.في هذا السياق، من المهم التص أوسع.  المتعلقة بالمناخ على نطاق   أيضا

انخرطت النساء في منطقتي بهايز    تتسم الحقوق في الوصول إلى المعلومات وفي الشفافية بأهمية شديدة لتحقيق المشاركة الفعّالة.
المناخي تستجيب الحتياجات النساء  وساتكانيا في الريف النيبالي بنشاط مع الحكومتين المحليتين في وضع خطة شاملة للتكيّف  

تسليط الضوء  الريفيات ونساء الشعوب األصلية. تستطيع النساء، مع إتاحة إمكانية الوصول إلى المعلومات والمساحة والفرص،
ى إلى تنفيذ بشأنها، األمر الذي أدالمبادرات النسائية على أرض الواقع وتنبيه الحكومات في النيبال  إطًلق  على آثار تّغير المناخ و

ا للحلول المناخية المجتمعية. إذ يُمكن أن تقود   20الحكومات اللتزامات بتعزيز السياسات المناخية المراعية للمنظور الجنساني دعما

إلى زيادة مواطن الضعف في   الخسائر واألضرار  لمعالجة  التي صيغت من غير مشاركة أو مشاورة مجدية  التنازلية  الحلول 

التكيّفالمجتمع   المناخ على غرار سوء  المثال،  .إزاء تغيّر  الساحلية في    على سبيل  المحلية  المجتمعات  التشاور مع  أدى عدم 
إلى بناء نوع من السدود الخرسانية التي لربما زادت قابلية تأثر السكان على الخطوط األمامية   ، على سبيل المثال،سوندربانز

 21م. باألعاصير التي تضرب المنطقة بانتظا

ا واسع النطاق التفاق إسكاسو   قد يشمل هذا األمر    تعزيز المشاركة،  اتفي ما يخص سياس خطوة مهمة تنفذها    ، وهو يمثل22تصديقا
ا  ال سيمإّن هذا االتفاق األميركي الًلتيني،   .الحكومات للوفاء الفعّال بالتزاماتها إزاء الخسائر واألضرار بموجب اتفاقية باريس

تشريعاتها تعترف  ال  التي  البلدان  وطنياا    23الوطنية  في  المحددة  اإلسهامات  بعملية صياغة  الصلة  وثيق  المشاركة،  في  بالحق 

اللتزامات المتعلقة بالمناخ في المنطقة، ألنه يضمن الوصول إلى المعلومات البيئية والمشاركة العامة في القضايا البيئية. عًلوة وبا

في الواليات القضائية   24إلسكاسو وآرهوس  ماثلةالمالنظر في أطر العمل  إنّ على ذلك، يكفل االتفاق حماية المدافعين عن البيئة. 

 فعّال.  التقدّم الالعمل في مجال الخسائر وإحراز    فيدّا في دعمسيكون مالمختلفة 

 
،  2019سهى جرار، التكيّف تحت االحتالل: التأثر بتغّير المناخ في األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤسسة الحق، 15

1626328773.pdf-https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/07/15/climatechange2019 
 . 2007(، UNDRIPن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية )إعال16
، متاح على:  2018أغسطس  10آلية خبراء األمم المتحدة المعنية بحقوق الشعوب األصلية، الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة: مقاربة حقوقية، 17

/HRC/39/62https://undocs.org/A 
،   4، ص.  2019ديفيد ميتشل ودارين ماكيفوي، حيازة األراضي والتأثر بالمناخ، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة(،   18
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اعية للمنظور الجنساني لمواجهة كارثة المناخ، منتدى آسيا والمحيط الهادئ  النساء الريفيات ونساء الشعوب األصلية يمارسن أنشطة الدعوة من أجل الميزنة المر 20
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المجتمعي .ج الدعم  والبيئة  –  تعزيز  اإلنسان  المدافعين عن حقوق  الرعاية  ؛حماية  االجتماعية؛   ؛مركزة  الحماية  تعزيز 
 االستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية. 

إن الهجمات الفتاكة المتصاعدة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق اإلنسان والبيئة فظيعة بحد ذاتها بسبب القيمة المتأصلة في  

 ، وتهميشاا عندما يُستهدف قادتها على نحو متكرركل حياة بشرية. في سياق الخسائر واألضرار، تصبح المجتمعات أشد ضعفاا  

في عملية إعادة اإلعمار في سان    فعلى سبيل المثال،  مما يؤدي إلى تفاقم الضرر الذي يصيب حقوق اإلنسان بسبب آثار المناخ.
المدافعون عن حقوق  2020أندريس وبروفيدانسيا بعد مرور اإلعصار إيوتا عام   تلقى  حياتهم ألنهم  يدات طالت  تهد  إلنسان ا، 

أنها تخفي نيات مضللة لبناء قاعدة عسكرية   الحكومة تفتقر  للشفافية ولم تعقد أي مشاورات مع المجتمعات المحلية، وكشفوا أن  
تتواطأ الدول واألجهزة العسكرية والجهات الفاعلة الخاصة في شتى أنحاء العالم، وتحديداا   25"في إطار "جهود إعادة اإلعمار.

العقاب.  علىفي الجنوب،   البيئة في ظل اإلفًلت من  المدافعين عن  لم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يتجاهل لذلك،    استهداف 

   وفرضهاعلى وجه السرعة.أقوى  ئة، وعليه توفير حمايةين عن البياألعداد المتزايدة من االنتهاكات التي تطال المدافع

تحتل  ، ثمة حاجة ملّحة إلى االلتزام بإعطاء الرعاية مكانة مركزية بوصفها استجابة هيكلية للخسائر واألضرار. عًلوة على ذلك

والتباينات    الكوارث المناخية  تولّدصميم المجتمع النسوي المتجدد الذي يتمحور حول حقوق اإلنسان ورفاه الكوكب.    26الرعاية 

النساء والفتيات بدرجات غير متناسبة، وعليه، تصبح عملية إعادة توزيع   المجتمعية احتياجات متزايدة للرعاية  تتحمل عبئها 

ضروراألدوار   ا  أمرا والسلطة  الرعاية. يااالجنسانية  ألعمال  واالقتصادية  االجتماعية  بالقيمة  المناسب  االعتراف  عن  فضًلا   ،  

  ، والذي ا من الوقود األحفوريبعيدا فضل وجه، وتحقيق االنتقال المنصف والعادل للجنسين،  للوصول إلى مجتمعات مجهزة على أ

ق في الحماية االجتماعية، والحق في العمل الًلئق  يتمحور حول حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في مستوى معيشي الئق، والح

والرعاية الصحية، وجملة حقوق أخرى، يتعين على الدول اتخاذ تدابير تعزز الدعم المجتمعي. وتشمل هذه التدابير من جملة أمور  

ات الجودة وزيادة االستثمار  ذ  الخدمات العامة نطاق    واالستثمار فيها، وتوسيعأنظمة الحماية االجتماعية  أخرى: الحمايات، وتوسيع  

ذلك  فيها،   في  التكلفة)بما  الخدمات ميسورة  الشفة(،  توفير  إمدادات مياه  النفايات، وعمل   ،ومرافق  وإدارة  الصحي  والصرف 

تدريب على مهارات االستجابة  الفرص    رالرسمي والبنية التحتية العامة. عًلوة على ذلك، يتعين على الدول توفي  الرعاية والتعليم

ا بسبب انتقال العاملينلخسارة الفادحة لسبل المعيشة بسبب الخسائر واألضرارل . كذلك يتعين  قطاع الوقود األحفوري  في  ، وأيضا

ا  هذه التدابير أصبحت  فقد .باا ما تٌفرض في خضم أزمات الدينهة الشروط التي غالمواجفي مكافحة الخصخصة   على الدول أيضا

الحد األقصى من الموارد المتاحة    حشدواجب    مثلضرورية بحكم التزامات الدول بحقوق اإلنسان في سياق تغيّر المناخ، وهي ت

االجتماعية، ثمة أمثلة واضحة على المستوى الوطني في ما يتصل بالحماية  27.إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

فعلى   لمساعدة كروشاك على كسب الرزق وزيادة الدخل،  28أوديشا خطة  تشمل    ةيُمكن التعويل عليها لتعزيز الحماية االجتماعي
سبيل المثال وردت أنباء عن تلقي العديد من المزارعين في الهند للمساعدة في أعقاب اإلعصار فاني. وقد ينطوي هذا النوع من  
الخطط والبرامج على العديد من التحديات إال أنها تبّشر بالخير لناحية توفير الحماية االجتماعية التي تشتد الحاجة إليها في مواجهة 

 ألضرار. الخسائر وا

االعتراف بالعواقب الوخيمة للخسائر واألضرار "غير االقتصادية"، وحماية الحقوق ذات الصلة بما فيها الحقوق   .د
 الثقافية: 

ا،  الضررأو  )الخسائر واألضرار غير االقتصادية  تقّوض   على    الذي يصعب قياسه اقتصادياا( حقوق األفراد والمجتمعات أيضا

وإمكانية    ،  اآلثار السلبية المتراكمة على صحة اإلنسان وتنقله؛ وفقدان الشبكات المجتمعيةو  الخسائر في األرواح،  سبيل المثال

والمحلية؛ واألضرار التي تلحق بالتنّوع البيولوجي األصلية  ، والمعارف والعلوم  والتقاليد الثقافية  ، الوصول إلى األراضي واألقاليم
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انقراض محلي لألطعمة ي في غينيا الجديدة ألنه يتسبب في  الحيوالثقافي    لتراثا  يُهدد تغيّر المناخ  على سبيل المثال،  .والموئل
 29. ةالبرية واألدوية واألطعمة الروحية، مما يؤثر سلباا في رفاه الشعوب األصلية وسًلمتها الثقافي

طلب مجتمع رايزال في بروفيدنسيا وسانتا    بط الخسائر واألضرار غير االقتصادية ارتباطاا جوهرياا بالتراث الثقافي والهوية.ترت
كاتالينا في رسالة ُوّجهت إلى الرئيس إيفان دوك ماركيز، اإلصغاء إلى آرائهم في عملية إعادة بناء الجزيرة وخططها المستقبلية 

إيوتا   الحفاظ على ثقافته. بعد إعصار  التي تعد جزءا ال يتجزأ من  التقليدية  المعمارية  بالتفضيًلت  المرتبطة  المسائل  إّن   30في 

العالمية اإلنسان  لحقوق  الشامل  للتنفيذ  هي ضرورية  بل  رفاهية،  ليست  الثقافية  االستجابات    ـالحقوق  في  أساسياا  ا  حيزا وتحتل 

  31لى التمييز والفقر. لتحديات اليوم العديدة، من تغير المناخ إ

تضمنت تدابير  كيف يمكن أن تبدو حماية الحقوق الثقافية في سياق الخسائر واألضرار على نحو ملموس؟ على سبيل المثال،  
األساليب  الجبر الفعّالة لحماية مواقع التراث المادي والطبيعي إعادة رسم للحدود والمناطق العازلة لتيسير هجرة األنواع ودعم  

حيث أدى انفجار  33ُرفعت قضية ضد شركة شل في جنوب أفريقيا في مثال آخر،  32التقليدية في حماية الموقع من زحف الرمال. 
للمجزلزالي إلى تدمير   ثقافية  الصيد باعتباره ممارسة  المتقاضون على  للمحيط. رّكز  المتوارثة  الساحلية، وليس القيمة  تمعات 

الرزق. وتشمل التدابير األخرى االعتراف القانوني واألخًلقي والروحي والعلمي بالحقوق المتأصلة   وسيلة لكسب  لمجرد كونه
وغير القابلة للتصرف للطبيعة ، وحقوق أمنا األرض، والمكّونات غير البشرية لنظام كوكب األرض. وتشمل األمثلة تبني بوليفيا  

األرض،   أمنا  لحقوق  العالمي  قيام    لإلعًلن  بنهر    دوراإلكواأو  نيوزيلندا  اعتراف  أو  دستورها،  في  الطبيعة  حقوق  بتوضيح 
 34وانجانوي، أو اعتراف الهند بنهري الغانج ويامونا، أو اعتراف كولومبيا بنهر أتراتو. 

 اتباع مقاربة حقوقية إزاء النزوح القسري والهجرة بسبب الخسائر واألضرار  .ه

ا متعاقباا على حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحقوق  ا بالنزوح القسري لمًليين األشخاص  مما يُنتج آثرا تتسبب التأثيرات المناخية أيضا

بذلك.   القيام  على  قدرتهم  عدم  بسبب  سبيًلا  الهجرة  إلى  يجدون  من ال  هناك  والثقافية.  واالجتماعية  تكون  االقتصادية  ما  غالباا 

ا من بين الفئات األشد عرضة لآلثار المناخية.  التجمعات السكان ، أشارت التقديرات إلى أن قيمة 2020ففي عام  ية المستقرة قسرا

مليون دوالر أميركي، وتسببت في   268الخسائر واألضرار االقتصادية المباشرة عن ما يُسّمى باألحداث الكارثية الطبيعية بلغت  

مليون مهاجر بسبب المناخ بحلول عام   200ناك توقعات تُشير إلى نزوح نحو  مليون شخص ونصف. وه  40نزوح ما يزيد على  

بسبب آثار تغيّر المناخ في العالم. عززت    األوائل  نساء جزر كارتريت في بابوا غينيا الجديدة من الًلجئين  لربما تُعد    2050.35
القائم على النوع االجتماعي. فقد أدت العزلة الجغرافية وعدم   النساء للعنف  القائمة وفرص تعّرض  التفاوتات  الهجرة القسرية 

العامة إلى خسارة سبل العيش وارتفاع وفيات الوضع والن  علىالقدرة   المؤالوصول إلى الخدمات  قتة  أثناء ساء في المخيمات 
التي يمكن عًلجها.  أنحاء عديدة في  في مثال آخر،    36الوضع وبسبب األمراض  التي تضرب  الطويلة  الجفاف  أجبرت فترات 

الوضع سوءاا العمل، ويزداد  الحضرية بحثاا عن  المناطق شبه  إلى  الهجرة  السكان على  الجوية   غواتيماال  الظواهر  مع حدوث 
العديد من األسر إلى الهجرة ألنها فقدت   وأرغمت عصارين إيتا وإيوتا المجتمعات،طالت آثار اإلففي اآلونة األخيرة،  المتطرفة.

 
،   2021،  3ناخ، المجلد كارين ماكنمارا وآخرون، فهم واالستجابة للخسائر واألضرار غير االقتصادية الناجمة عن المناخ في جزر المحيط الهادئ، إدارة مخاطر الم 29
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للنزوح العالمي المرتبط بآثار المناخ إلى زيادة التحركات عبر   يؤدي االتجاه المتسارعبموازاة النزوح الداخلي،    37مصادر رزقها. 

 38الحدود، السيما حيثما يتفاعل تغيّر المناخ مع الصراع والعنف.

يفرض االلتزام بحقوق اإلنسان على الدول معالجة النزوح القسري والهجرة الناجمين عن الخسائر واألضرار. عًلوة على ذلك،  

  وتشمل هذه التدابير  خطر النزوح القسري أو الحد منه.    فاديلت اتخاذ تدابير  ئر واألضرار وتقليلها  تجنب الخسالربما يستوجب  

عملها، بما في ذلك حقوق العاملين، بغية ضمان تعزيز مسارات الهجرة اآلمنة والمنتظمة التي تحترم حقوق اإلنسان وتعززها وتُ 

ا سلبياا على حيعيشون في المناطق التي يؤثر فيها تغيّر ا  من  تمكين منة والمنتظمة.  قوق اإلنسان من اختيار الهجرة اآللمناخ تأثيرا

الطوعية على المهاجرين وعلى   المناخ والهجرة غير  المرتبط بتغير  للنزوح  السلبية  التكيّفية تقلل من اآلثار  القدرات  إّن زيادة 

  39مناطق اإلرسال واالستقبال. 

المعيارية العديدة ذات الصلة التي تشمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ، والمنصة على الرغم من التطورات  

والمنظمة والنظامية،    فاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنةالمعنية بالتشّرد الناتج عن الكوارث، واالتفاق العالمي بشأن الًلجئين، واالت

ا  وإطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث ، ثمة حاجة ملّحة لحمايات حقوقية أقوى لألفراد واألسر والمجتمعات والمشردين قسرا

تمتلك الحد  التي ، ال سيما الدول الغنية التي تتحمل مسؤولية تاريخية وبسبب أزمة المناخ داخلياا أو عبر الحدود. يتعين على الدول

أمور  جملة  وح القسري والهجرة الناجمين عن المناخ، عن طريق  أن تعالج على وجه السرعة النزاألقصى من الموارد المتاحة،  

ا بسبب الكوارث وتغيّر المناخ ، بما في ذلك آليات قبول األشخاص  من بينها تعزيز الحماية القانونية لألشخاص المشّردين قسرا

ابات العسكرية، كما يُرى على سبيل ورفض االستج  الذين تتعذر عليهم العودة إلى بلدانهم بسبب تغيّر المناخ ودمجهم في أراضيها،

 المثال عند حدود الواليات المتحدة وأوروبا. 

 ووضع حد لهيمنتها  ضمان مساءلة الشركات .و

ا في التسبب بأزمة المناخ وتفاقمها، وما يترتب على ذلك  ا كبيرا على وجه العموم، تمارس الشركات في ظل النظام الرأسمالي دورا

واء في ما يتعلق بالتخفيف أو التكيّف أو الخسائر واألضرار، وحتى في ظل االنتهاكات الدورية من ضرر يطال حقوق اإلنسان، س

لحقوق اإلنسان من قبل الشركات  التي تضعف قدرة المجتمعات على التعامل مع آثار تغيّر المناخ. لذلك، يتعين على الدول وضع  

ا فعّاالا محليا وخار لربما يكون اعتماد     41بما يتماشى والتزاماتها بحقوق اإلنسان.،  40جياا ضوابط تنظم األعمال التجارية تنظيما

 
 أن تقرير أعده بعنوانإسهامات مركز العدالة والقانون الدولي ومنظمة الفرنسيسكان الدولية استجابة لدعوة المقرر الخاص المعني بالمهاجرين بتقديم مدخالت بش 37
"El impacto del cambio climático y la  protección de los derechos humanos de las personas migrantes  ،في أميركا الوسطى "

 international.docx-franciscans-05/cejil-https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022، 2022أبريل 
، الذي يستشهد بمركز رصد البيانات المستقلة ومؤشر  26الصادر عن مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، ص.   2020االتجاهات العالمية لعام تقرير  38

دات المناخية أو شديدة التأثر  حدثت في بلدان معرضة للتهدي 2020% من جميع حاالت النزوح بسبب النزاعات في عام  95نوتردام للتكيّف العالمي، ويُشير إلى أن " 
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ية لتوفير  محالياا مسألة بالغة األه   42مة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان المطروحة على طاولة المفاوضاتلمعاهدة الملزا

 أساس معياري أقوى لمساءلة الشركات.  

 الترويجوتأثيرها في    العام  وضع حد لهيمنة الشركات على المؤسسات الحكومية وصناعة القرار  يعًلوة على ذلك، من الضرور

التذكير بأن   وال بدّ من  وضع معايير قانونية واضحة وتنفيذها.عن طريق   ، وذلكالخطط التي تقوم على السوق  مثل  زائفةحلول  ل

تشتد حاجة المجتمعات    ذيالتي يمكن أن توفر الجبر ال  المستدامة والمتسقة مع حقوق اإلنسان  الحلول الزائفة تقطع التدفقات المالية

بعض    سعىسياقات الكوارث، قد ت  فيالتي تُعالج الخسائر واألضرار إليه، وتحّرف االستجابة للكوارث بطرق تضر بالمجتمعات.  

المناخية  جاهدة  الشركات . على سبيل إلى جني األرباح بطرق تضر بالمجتمعات المحلية التي نالت النصيب األكبر من اآلثار 

رة  اتُهمت شركة أياال العمًلقة التي قادت جهود إعادة اإلعمار في الفلبين في أعقاب اإلعصار هايان، باستغًلل سكان جزي  المثال،
هذا النوع من الحقائق لمنع    لذلك، يجب تأطير القوانين والسياسات  43سيكوجون بقسوة لًلستيًلء على أراضيهم وبناء فنادق عليها.

التي تؤدي إلى تفاقم الضرر الذي يلحق بحقوق اإلنسان بسبب اآلثار المناخية. يتمثل االلتزام األساسي للدول في احترام حقوق 

وإ واألرباح  عمالها  اإلنسان وحمايتها  االقتصادي  النمو  على  المقيّدينوتقديمها  الغير  في ضوء  أزمة  .  التاريخية عن  مسؤولية 

ين، السيما في ما يخص األضرار عمًلا بمبدأ تغريم الملّوث بموجب شرط عدم اإلضرار والمناخ، يجب إخضاع الشركات للمساءلة  

 زم للتحرك بفعالية في مسألة الخسائر واألضرار.التمويل الًلحصة عادلة من توفير العابرة للحدود،  و

 يتعين على الدول تقديم التمويل عن الخسائر واألضرار .2

تمويًلا  بالحجم المطلوب  أن تمّول الخسائر واألضرار    يتعين على الدول الصناعية الغنية، بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان،  

ا وذلك في ضوء الواجبات القانونية بالتعاون الدولي وتوفير  ،  االحتياجات  و  يراعي الحقوقتواقعه ويُمكن  ،  جديداا إضافياا ومستداما

ع لحقوق اإلنسان، بما  في هذه الحالة، يشمل اإلخفاق في منع الضرر المستمر والمتوقّ   --اف عن انتهاكات حقوق اإلنساناإلنتص

وكذلك على أساس مبادئ --موروثات االستعمار وأمور أخرىر في  شكال متعددة الجوانب للتمييز العنصري المتجذّ في ذلك األ

تقع على عاتق الدول التزامات تتجاوز حدودها اإلقليمية، غير أّن الدول التي التضامن والمسؤولية التاريخية وتغريم الملّوثين.  

ا مالياا أكبر، وتتحمل المسؤولية ا لتاريخية الكبرى عن تغيّر المناخ، ملزمة  تتمتع بمكانة أقوى في االقتصاد العالمي وتملك حيزا

بدرجة أعلى هنا. إذا استمرت بلدان الشمال العالمي في إعاقة الجهود المبذولة في هذا الصدد، سيُمثل هذا األمر فشًلا عميقاا في 

دولي عن طريق تقديم المساعدة  تحتم عليها التعاون على المستوى ال التي  تي تتجاوز الحدود اإلقليمية  االمتثال اللتزاماتها الحقوقية ال

التزاماتها بحقوق اإلنسان.  45فقد أكدت اللجنة   44االقتصادية والفنية وأمور أخرى، وذلك بهدف دعم جميع الحكومات في تلبية 

الناجم عن تغيّر  رر المتوّقع بحقوق اإلنسان  الض  إلحاق  في منع  اإلخفاقالمعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن "
  ة قد يمثل انتهاكاا لًللتزامات المحلي  المناخ، أو اإلخفاق في تعبئة أقصى حد ممكن من الموارد المتاحة في محاولة القيام بذلك"

 والخارجية بموجب قانون المعاهدات. 

 46ل المناخ بموجب اتفاقية باريس،مليار دوالر أميركي سنوياا لتموي  100تقاعست الدول الغنية عن الوفاء بالتزامها الحالي بدفع  

ويؤثر هذا    مع العلم أن هذا المبلغ غير كاٍف، وعلى الرغم من التعهدات، ال تزال نسبة التمويل الموّجه لجهود التكيّف ضئيلة جداا.

مستقبل. من المهم األمر بالغ األثر في االستجابات الفعّالة ألزمة المناخ وفي القدرة على تقليص مخاطر الخسائر واألضرار في ال

في    2030بحلول عام  والر أميركي  مليار د  580و    290تتراوح بين    أن نتذكر أن التكلفة االقتصادية المقدرة للخسائر واألضرار

 
 في ما يتعلق بحقوق اإلنسان،  الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال 42
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التي يجب النظر فيها. تظهر البحوث أن موارد التمويل الحالية التي    ةناهيك عن التكاليف غير االقتصادي  47. وحدهاالبلدان النامية  

تشمل المساعدات اإلنسانية الطارئة لدعم االشخاص على األقل في بعض السياقات التي تتصل بالخسائر واألضرار، مباشرة عقب  

لخسائر واألضرار. تجدر  لإلى تمويل منفصل  ثمة حاجة ملّحة  لذا،    48اآلثار المناخية على سبيل المثال، ال تزال غير كافية البتة. 

اإلشارة إلى أن خبير األمم المتحدة المستقل المعني بحقوق اإلنسان والتضامن الدولي أدان بشدة عزوف بعض البلدان النامية عن  

تضامن فجوة حادة في ال  خطة للخسائر واألضرار، ال سيما عن طريق توسيع الدعم المالي القوي، حيث رأى في ذلك "وضع  
 تتطلب تحسيناا جوهرياا." الدولي القائم على حقوق اإلنسان 

الفاعلة في المجتمع المدني إلى "حوار غًلسكو" من أجل إنشاء مرفق لتمويل   ننضم إلى الدعوات التي أطلقتها سائر الجهات 

ويجب أن تتم   49وفقاا لمقاربة موّجهة نحو العدالة المناخية.، COP27الخسائر واألضرار في مؤتمر األطراف السابع والعشرين 

وتقديمه بطرق تراعي  النوع االجتماعي وتنسجم مع حقوق اإلنسان، ويشمل ذلك توفير التمويل العام القائم  هيكلة هذا التمويل  

ومن الضروري ضمان    50على الهبات بطرق يُمكن أن تصل إليها المجتمعات المحلية والشعوب المرابطة على الخطوط األمامية.

القروض وغيرها من الصكوك غير القائمة على المنح، كما هو الحال غير   توفير التمويل على شكل التحويًلت المباشرة بدالا من

من المئة من التمويل المقدّم حتى اآلن. )وقد كان نصف هذه النسبة تقريباا غير ميّسر، ما يعني أنه جرى تقديم   80المقبول مع  

زيادة الضغط  المطاف إلى  شرة، سينتهي  في حال عدم تقديم التمويل المناخي على شكل هبات مبا  51قروض بشروط غير كريمة.( 

ا أن تدعم  أكثرها  المالي على البلدان بدالا من دعم    ا. وهذا ال يلبي معايير حقوق اإلنسان األساسية. يتعين على الدول أيضا تضررا

 الجهود الحقيقية الرامية إلى تحقيق العدالة المالية، بما في ذلك الديون والعدالة الضريبية.

 تأمالت أخيرة . ثالث ا

اتفاقية األمم   من مركزة حقوق اإلنسان في آليات االستجابة للخسائر واألضرار والمؤسسات والنقاشات ذات الصلة في إطار ال بدّ  

آلية وارسو الدولية وحوار غًلسكو وشبكة سانتياغو. عًلوة على ذلك، يتعين شأن تغيّر المناخ، ويشمل ذلك  المتحدة اإلطارية ب

الوصول إلى آليات انتصاف فعالة مستقلة ومتوافقة مع   اتخاذ تدابير تضمن  تها بحقوق اإلنسان،  اتماشياا مع التزام،  على الدول

حقوق اإلنسان لتقديم الجبر عن الخسائر واألضرار سواء أكان ذلك على المستويات  الوطنية واإلقليمية والدولية أو عند الحاجة  

ا ال بدّ من اإلشارة  .تعددة األطراف مثل مرفق تمويل الخسائر واألضرارإلى آليات جديدة تستند إلى عمليات م إلى أن العمل أيضا

للتخفيف والتكيّف ضروري  الفعّال للقرارات    والطموح  لقد ُمنحت األولوية  المستقبل.  الخسائر واألضرار في  التي  لتقليل حجم 

ال والسحب  تقضي  وتعزيز الفوري  األحفوري،  بالوقود  المتعلقة  اإلعانات  جميع  وإلغاء  األحفوري  الوقود  في  لًلستثمار  كامل 

والمساواة    صف، ومركزة حقوق اإلنسانادل والمنالطموح والشفافية في خفض االنبعاثات إلى الصفر الحقيقي لضمان االنتقال الع

 بين الجنسين والعدالة المناخية.

القضايا المتصلة بالخسائر واألضرار بواسطة المحافل الدولية بما في ذلك     معالجةالدول على    واظبباإلضافة إلى ما تقدّم، ت

ك القرارات المتخذة في هذه السياقات عواقب بعيدة المدى  مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.  تترالمؤسسات المالية الدولية  

ا آثار  تطال حياتها. من ثّم يتعين  وحقوق اإلنسان تضر ب على المجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم، ويمكن أن ينتج عنها أيضا

لعناية الواجبة واإللزامية في لا األمر على إعطاء مكانة مركزية  وقد يشتمل هذ  52أن تلتزم بإدخال مقاربة حقوقية،  الدول  على
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ب  المتعلقة  القرارات  في صناعة  اإلنسان  حقوق  لإلتوو؛  التمويلتقديم  مراعاة  قابلة  حقوقية  قوية  إطار فير ضمانات  تشمل  نفاذ 

 . المسؤولية وآليات المراقبة والمساءلة المستقلة؛ والتوقف عن التعامل مع الحلول الزائفة

اتفاقية باريس  سهامات المحددة وطنياافي ما يتعلق باإل   ، سواء بتقديم إسهامات جديدة أو تحديث إسهامات قائمة بالفعلبموجب 

إدخال عنصر الخسائر واألضرار الذي يعطي المقاربة الحقوقية موقعاا مركزياا. وبالمثل، حيثما تُذكر حقوق   يجب على األطراف

واألضرار وتجنبها    رددة وطنياا، يُمكن ربطها في مرحلة التنفيذ أو عند تحديثها بتدابير معالجة الخسائاإلنسان في اإلسهامات المح

ا للترابط القوي.   وتقليلها، وذلك نظرا

حقوقية إزاء الخسائر واألضرار باألهمية ألنها  المقاربة  اللما كانت الخسائر واألضرار تدّمر األرواح في جميع المناطق، تتسم  

 . واإلنصاف، والمشاركة،  والتعاون، والمساءلة كرامة اإلنسان،تعيد التركيز على المبادئ األساسية المتمثلة في 


