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ملخص تنفیذي

سیخرجالذيبالنواتجالمتعلقةالرئیسةمطالبناعلىاإلحاطةھذهفيالضوءُنسلطالعالم،أنحاءشتىمنالمناخیةوالعدالةاإلنسانحقوقدعاةنحن
المبادئبدایًةاإلحاطةمذكرةتبحثاإلنسان.وحقوقواألضرارالخسائرتقاطععندCOP27والعشرینالسابعةدورتھفياألطرافمؤتمربھا

والعشرینالسابعةللدورةحقیقیةتوصیاتإلىالمبادئھذهُتترجمثمواألضرار،الخسائرمعالجةفياإلنسانحقوقعلىقائمةبمقاربةالخاصة
لمؤتمر األطراف، تتضمن:

تمویل إضافي وجدید للخسائر واألضرار یتمحور حول االحتیاجات والحقوق، تمویل عام قائم على المنحة ویراعي المنظور الجنساني؛)1(
لجنة تنفیذیة آللیة وارسو الدولیة للخسائر واألضرار تحمي حقوق الفئات األشد تضرًرا؛)2(
تفعیل قائم على الحقوق لشبكة سانتیاغو)3(
تقییم عالمي ُیمركز حقوق اإلنسان ویدمج الخسائر واألضرار)4(
خطة عمل  معززة لقضایا النوع االجتماعي تشمل الخسائر واألضرار وتنظر إلیھما على أنھما من المجاالت التي ینبغي تحسینھ)5(

مقدمة
كلواضحةتفاصیلوالضعفوالتكّیفاآلثارعنالمناخبتغّیرالمعنیةالدولیةالحكومیةللھیئةالسادسالتقییمتقریرفيالثانيالعاملالفریقإسھامُیقّدم

اإلنسانحقوقانتھاكإلىالمتقاطعةاألزماتخضمفيستؤديوالتيالمستقبل،فيوسنشھدھاالیومنشھدھاالتيالمدّمرةالمناخیةاآلثارعنالوضوح
واألعاصیر،والجفاف،الغابات،وحرائقالجارفة،السیولشملتالمناخیسببھاقاسیةجویةظواھروحدهالحاليالعامشھدالبیئیة.أنظمتناوتدمیر
ونیجیریا،باكستان،مثلوأقالیمبلدانتعّرضتالبحر.سطحمستوىوارتفاعالحرارةدرجاتارتفاعمثلالحدوثالبطیئةالظواھرعنفضًال

التمتعبشدةقّوضتفادحةوأضرارلخسائرالمتوسط،والبحرالكاریبيالبحرومنطقةوكندا،المتحدة،والوالیاتوألمانیا،وھندوراس،والفلبین،
بالحق في الحیاة، واألمن، والغذاء، والمیاه، والسكن، والصحة، والتعلیم، وسبل العیش، والبیئة، والحقوق الثقافیة وسائر الحقوق.

فيباكستاناجتاحتالتيالفیضاناتأنإلىاألولیةالتقدیراتُتشیرواحد:مثالفيننظردعونامحددة؟بعباراتواألضرارالخسائرُتترجمكیف
552بینھمكانشخص1500القتلىعددتجاوزحینفي،1شخصملیون30علىیزیدمانزوحفيتسببتمساحتھا،ثلثوغمرتاألخیرةاآلونة
البالدفيالرئیسةالغذائیةالمحاصیلمن%65نحوالسیولأتلفت3والجسور.المبانيعنفضًالمنزلملیونعلىیزیدماُدّمرأوتضرركما2طفًال.

والحلیباللحومإنتاجانخفاضإلىأدىمابلوشستانإقلیمغربجنوبالماشیةمن%70یقربماونفق4الزراعیة.األراضيمن%45وجّرفت
مرفًقا1460ومدرسة23900نحوتضرركما5الریف.فيالعیشسبلوإعاقةالغذاءأزمةتفاقمإلىذلكیؤديأنُیتوقعوعلیھ،%.40بنسبة

7أمیركي.دوالرملیار30بنحوبالفیضاناتالمرتبطةاألضرارقیمةقّدرت6الطرقات.منكیلومترألف12المیاهوغمرتصحّیًا،

منالقویةالفاعلةالجھاتوعلىوالصناعیةالغنیةالبلدانعاتقعلىاألولىبالدرجةالمناخأزمةعنوالحالیةالتاریخیةالمسؤولیةتقعواضح:العلم
أزمةفيإسھاًمااألقلكانتالتيوالمجتمعاتوالشعوبالبلدانأصابواألضرارالخسائرلناحیةحالًیااألكبرالضررأننجدذلك،معالشركات.

والعشرینالسابعةالدورةفيكافًةالمناخقضایافيالتقّدمإحرازمنبّداللذا،العالمي.الجنوبومجتمعاتاألصلیةالشعوبمجتمعاتسیماالالمناخ،
مسائلیشملبلواألضرارالخسائرمسألةعلىعملھمیقتصرالالذینالقرارصانعومنھایستفیددروًساالتحلیلھذایوفرأنونأملاألطراف،لمؤتمر

أخرى. ننتقل اآلن لمناقشة مبادئ مقاربة قائمة على حقوق اإلنسان في معالجة الخسائر واألضرار.

،2022سبتمبر10دوالر،ملیار30بنحوالفیضاناتخسائرباكستانُتقدرإذ"ضخمة"،مساعدةتقدیمإلىیدعوالمتحدةاألممعامأمینشاھزاد،آصف7
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/un-chief-guterres-arrives-pakistan-support-flood-response-2022-09-09/

.2رقمالحاشیةیونیسف،6

،2022أغسطس30تریبیون،إكسبرسذاالماشیة،منرأسألف727علىیزیدمابنفوقتتسببالفیضاناتمحمود،آصف5
https://www.unicef.org/media/127711/file/Pakistan-Humanitarian-SitRep-No.3-(Floods)-20-Sep-2022.pdf

،2022سبتمبر8بولیسي،فورینغذائیة،أزمةإلىتتحولقدباكستانفيالفیضاناتأزمةكوغلمان،مایكل4
https://foreignpolicy.com/2022/09/08/pakistan-floods-food-security-crisis/

،2022أغسطس31الغاردیان،جدید،منمنزلھابناءعلىاألسرةتجبرالباكستانیةالفیضاناتالطین":منكومةمجرد"إبراھیم،زوفین3
https://www.theguardian.com/global-development/2022/aug/31/pakistan-floods-cost-homes-livestock-crops

،2022سبتمبر20یونیسف،باكستان،فياإلنسانيالوضععن3رقمتقریر2
https://www.unicef.org/media/127711/file/Pakistan-Humanitarian-SitRep-No.3-(Floods)-20-Sep-2022.pdf

،2022سبتمبر9ناتشر،موقعالباحثون،ُیساعدالنحوھذاعلى–شخصملیون32بنزوحتتسببباكستانفیضاناتماالباتي،سمریتي1
https://www.nature.com/articles/d41586-022-02879-2

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/un-chief-guterres-arrives-pakistan-support-flood-response-2022-09-09/
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https://www.unicef.org/media/127711/file/Pakistan-Humanitarian-SitRep-No.3-(Floods)-20-Sep-2022.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-022-02879-2


معالجةفياإلنسانحقوقعلىالقائمةالمقاربةمبادئ.1
الخسائر واألضرار

واألضرار،بالخسائرالمباشرةالصلةذاتالحاالتبعضفيبوالیات،المكلفینإلىباإلضافة،الوطنیةوالمحاكماإلنسانلحقوقالدولیةالھیئاتأكدت
خمسأكّدتالمثال،سبیلفعلى8وخارجّیًا.محلًیاالمناخ،بسبباإلنسانیةحقوقھمتضررتالذینوالمجتمعاتاألفرادتحميأنالدولعلىیتعینأنھ

الخسائرُتعالجعالمیةاستجاباتوضععلىنیةبحسنتتعاونأنالدولعلىیتعین"أنھمشتركبیانفيمعاھداتبموجبمنشأةأممیةھیئات
9."واألضرار التي تتعرض لھا البلدان الضعیفة

المعّمقةالمعرفةضوءوفيالفّعال،الجبروتوفیرالدولیینوالمساعدةبالتعاونیتعلقمافیھابمااإلنسان،بحقوقالحالیةااللتزاماتإلىبالنظر
ذاتوالقدراتالمتباینةإّنماالمشتركةلمسؤولیاتھاووفًقااإلنصافأساسعلىتتخذ،أناألطرافعلىیتعّینوأضراره،المناختغّیربمحركات

نتیجةحقوقھمانتھكتالذینألولئكاالنتصافسبلوتوفیرالمناخ،معالتكّیفأجلمنالناسودعماالنبعاثاتلخفضوعاجلةمناسبةتدابیر10الصلة،
الثقةعلىوالمحافظةالعالمي،والتضامنالدوليالتعاونلتعزیزضرورّیًاأمًراواسعنطاقعلىوالعاجلالھادفالعملباتلقدواألضرار.الخسائر

في تعددیة األطراف ونظام مناخي فعال.

علىواألضرارالخسائرلمعالجةوعاجلحاسمنحوعلىاألطرافلمؤتمروالعشرینالسابعةالدورةفياألطرافتتصرفأنبمكاناألھمیةمن
المتصلةتلكذلكفيبمااإلنسان،حقوقانتھاكاتجمیعوتشملمركزیة،مكانةالمناخیةوالعدالةاإلنسانحقوقُتعطيبطرقالمطلوب،النطاق

11.بالخسائر واألضرار غیر االقتصادیة والنزوح والھجرة القسریین بسبب المناخ

المناختغّیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةأكانتسواءالصلة،ذاتاألطرافالمتعددةالمساحاتفيالسیاساتفيانسجامھناكیكونأنبّدال
)UNFCCC(حقوقیةمقاربةصیاغةلدىاالتساقضمانبغیةمعاھدات،بموجبالمنشأةالصلةذاتوالدولیةاإلقلیمیةاإلنسانحقوقھیئاتأو

للخسائر واألضرار وتنفیذھا.

في مختلف المسارات الفنیة، ُتعد مبادئ حقوق اإلنسان التالیة  قاعدة أساسیة لصیاغة استجابة فّعالة إزاء الخسائر واألضرار:

تعزیز التعاون والمساعدة الدولیین●
ضمان الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة●
متناسبةغیربدرجاتالمتضررونوالمجتمعاتاألفرادلھیتعرضقدالذيالجوانبمتعددالتمییزومنعالموضوعیة،المساواةإعمال●

من أزمة المناخ في االستجابات القانونیة والسیاسیة والمؤسسیة ألوضاعھم، ومعالجة ھذا التمییز.
ضمان المساءلة، بما في ذلك ما یتصل بااللتزامات خارج الحدود اإلقلیمیة.●
توفیر الجبر الفّعال●

تأكیدتجددأناألطرافجمیععلىیتعیناإلنسان،حقوقتمسآثارمنعلیھایترتبماإلىونظًراالمحددة،المناخبسببالقسریینوالھجرةالنزوحبقضیةیتعلقمافي11
بدعمذلكیقترنوأناألطراف،لمؤتمروالعشرینالسابعةالدورةفيالصلةذاتالعملمساراتوسائرواألضرارالخسائرإطارفيالبشريالتنقلبمعالجةالتزامھا
الكوارث،خطرلخفضالمتكاملةالحقوقیةوالمقارباتالتخطیطعملیاتاالعتباربعینآخذةسواء،حدعلىالظھوروبطیئةالمباغتةالعملیاتصعیدعلىھادفینوعمل

الثغراتسدبشأناإلنسانلحقوقالسامیةالمتحدةاألمممفوضتقریرعلىاالطالعیرجىالبشري،التنقلعنإضافیةلمعلوماتوالتنمیة.اإلنسانیةوالمساعدةوالجھوزیة،
البلدانتضعھاالتيوالتخفیفالتكّیفخططودعمالمناخ،لتغّیرالضارةاآلثاربسببوتشردھمالدولیةالحدودعبراألشخاصھجرةسیاقفياإلنسانحقوقحمایةفي

الحمایةثغراتلسدالنامیة
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F38%2F21&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=Fa

lse,،المتصلالنزوحلتجنبالمتكاملةالمقارباتبشأنالمناختغّیربشأناإلطاریةالمتحدةاألممالتفاقیةالتابعةبالنزوحالمعنیةالعملفرقةتوصیاتعلىأیًضاواالطالع
.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2018_TFD_report_17_Sep.pdfعلىومعالجتھمنھوالتقلیلالمناختغّیربآثار

.3المادةمن2الفقرةالمناخ،تغّیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیة10

،2019سبتمبر16اإلنسان،لحقوقالسامیةالمفوضیةالمناخ،وتغّیراإلنسانحقوقعنمشترًكابیاُناتصدرمعاھداتبموجبمنشأةأممیةھیئات95
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998

CCPR/C/135/D/3624/2019توریس)مضیقجزرسكان(التماسأسترالیاضدوآخرونبیليدانیالقضیةالمثال:سبیلعلىانظر8 ، بوید،ریتشارددیفید؛2019
،92و65،91الفقرات،A/74/161,2019والبیئة،اإلنسانبحقوقالمعنيالخاصالمقررتقریراآلمن:المناخ

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment/safe-climate-reportصحیفةاإلنسان-وحقوقالمناختغّیرعنوأجوبةأسئلة؛
؛https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FSheet38_FAQ_HR_CC_EN.pdf،2021اإلنسان،لحقوقالسامیةالمفوضیة،38رقموقائع
:2018أكتوبر8والثقافیة،واالجتماعیةاالقتصادیةبالحقوقالخاصالدوليوالعھدالمناختغّیروالثقافیة،واالجتماعیةاالقتصادیةبالحقوقالمعنیةالمتحدةاألمملجنة

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23691&LangID=Eأوغندا،مؤسسةضدھولندادولة؛
ECLI:NL:HR:2019:2007،(ھولندا).)2019دیسمبر20ھولندا،فيالعلیا(المحكمةالحكم

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F38%2F21&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F38%2F21&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2018_TFD_report_17_Sep.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment/safe-climate-report
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


األطرافلمؤتمروالعشرینالسابعةالدورةفيالملموسةالمنافذبخصوصالمذكورةالرئیسةاإلنسانحقوقمبادئدمجأدناهالواردالجزءسیبحث
بشأن الخسائر واألضرار.

تقاطععندCOP27األطرافلمؤتمررئیسةمطالب.2
الخسائر واألضرار وحقوق اإلنسان

لالعترافمھمةمداخلCOP27األطرافلمؤتمروالعشرینالسابعةالدورةفيالصلةذاتالعملومساراتالجاریةالعملیاتمنالعدیدتقّدم
المناختغّیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةبموجبالمھمةالوالیاتفيوإدراجھاواألضرارالخسائرلمعالجةاإلنسانحقوقعلىقائمةبمقاربة

واتفاق باریس. یتناول ھذا القسم ھذه العملیات تباًعا.

A.عامتمویلوالحقوق،االحتیاجاتحولیتمحورواألضرارللخسائروجدیدإضافيتمویل
قائم على المنحة ویراعي المنظور الجنساني

إنماوقّدم،لھُحشدالذيالحاليالمناخيالتمویلأننجدومعالجتھا،منھاوالتقلیلواألضرارالخسائرتجنببأھمیةباریساتفاقإقرارمنالرغمعلى
الخسائرلمعالجةالمخصصالتمویلتوفیرفيوالحاسماألخیرالجانبھذابعیدحدإلىمتجاھًال(التقلیل)والتكّیف(التجنب)التخفیفعلىیركز

لكنبالغة،بأھمیةوالتكّیفالتخفیفلعملیتّيالحاليالتمویلنطاقتوسیعیتسمالمناخیة.األنشطةتمویلركائزمنالثالثةالركیزةُیعدالذيواألضرار
بغیةوذلكالجنساني،المنظورویراعيالمنحةعلىقائمعامتمویلوالحقوق،االحتیاجاتحولیتمحوروإضافيجدیدتمویلتوفیرأیًضایجب

حمایة حقوق اإلنسان في سیاق الخسائر واألضرار الناجمة عن المناخ وتوفیر الجبر لألشخاص الذین مست اآلثار السلبیة حقوقھم.

التعاونواجبمثلاإلنسانلحقوقالدوليالقانونبموجباإلقلیمیة،الحدودخارجالتزاماتھافیھابماالدول،بھاتعھدتالتيااللتزاماتإلىاستناًدا
كانتوإنالمشتركةوالمسؤولیاتاإلنصافمثلالدوليالمناخيالنظامإطارفيالمھمةوالمبادئالدولي،التضامنومفھومالدولیین،والمساعدة

وتتحملأكبر،مالّیًاحیًزاوتملكالعالمي،االقتصادفياألقوىالمكانةتحتلالتيالدولعلىیتعّین)،CBDR-RC(الصلةذاتوالقدراتمتباینة
مانحووعلىذلك،مع12المطلوب.التمویلمنكبیرةحصةتقدیمفيالمبادرةزمامتأخذأنالمناخ،تغّیرعنالتاریخیةالمسؤولیةمناألكبرالقدر
واجبھاعنتخلتلالنبعاثاتالمصدرةالرئیسةالبلدان"إّنقال:الذيالمناخوتغّیراإلنسانبحقوقالمعنيالخاصالمتحدةاألمممقررلسانعلىجاء
جزئیةحلولمجردكونھاعنتعدووالالبتة،كافیةغیرتزالالالحالیةالتمویلدرمواأنالبحوثتظھر13."الدوليالتعاونلمبادئوفًقاالتعاونفي
السیاقاتبعضفياألقلعلىاألشخاصلدعممباشرةالمستخدمةالتأمین،عنفضًالواإلنمائیة،اإلنسانیةالمساعداتتشملوھياألحوال،أفضلفي

ومنفصلمخصصأساسعلىُتقّدمألنھاكافیینغیروحجمھانطاقھاإّنالمناخیة.اآلثارأعقابفيالمثالسبیلعلىواألضرار،بالخسائرتتصلالتي
بحقوقالمعنيالمستقلالخبیروصف14اإلنمائیة.بالمساعدةالخاصةبالتزاماتھاالوفاءفيالمانحةالجھاتمعظمفشلعنناھیكالمسؤولیة،عن

تقدیمطریقعنسیماوالمحكمة،بطریقةواألضراربالخسائرالمتعلقاألعمالجدولصیاغةفيالدولبعضرغبةعدمالدوليوالتضامناإلنسان
15القائم على حقوق اإلنسان ، وھو ما یتطلب تحسیًنا جوھرّیًا".الثغرة الكبیرة في التضامن الدوليدعم مالي قوي بـ"

المناخلمؤتمروالعشرینالسادسةالدورةفيواألضرارالخسائرتمویلمرفقإلنشاء16والصینوالسبعینالسبعمجموعةقّدمتھالذيالمقترحُرفض
COP26.بنتائجواألضرارالخسائرتمویلترتیباتخاللھافيُبحثتسنواتثالثبعدوخرجلآلمال،مخّیًباغالسكومؤتمرجاءالمقابل،في

المباشر.الضررمناألكبرالقدربھملحقالذینلألشخاصوإضافيوكاٍفجدیٍدتمویللتوفیرملموسةنتائجإلىالحواریفضيأنیجبإذضعیفة.
المتضررین،واألشخاصالمجتمعاتمشاركةذلكفيبماالھادفة،بالمشاركةیسمحوشفافشاملحوارفيحقوقیةمقاربةُتستخدمأنیجب

،2022نوفمبر19الثاث،العالمشبكةاألطراف،لمؤتمروالعشرینالسادسةالدورةفيواألضرارالخسائرمعركة16
https://www.twn.my/title2/climate/news/glasgow01/TWN%20Climate%20News%20Update_No17_19Nov2021.pdf

األممي،اإلنسانحقوقمجلسإلىالمقّدمالدوليوالتضامناإلنسانبحقوقالمعنيالمستقلالخبیرتقریرالمناخ،وتغّیرالدوليالتضامنأوكافور،شینیدوأوبیورا15
A/HRC/44/44، ،48الفقرة،2020أبریل1

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F44%2F44&Language=E&DeviceType=Desktop

،2022یونیو7أوكسفام،المتصاعدة،المناخیةاآلثارعصرفيواألضرارللخسائرالعادلالتمویلالفاتورة:تسدیدولش،لیندسايوكارتيترایسي14
https://www.oxfam.org/en/research/footing-bill-fair-finance-loss-and-damage-era-escalating-climate-impacts

بتعزیزالمعنيالخاصالمتحدةاألمممقررتقریروالمشاركة،واألضراروالخسائرالمناخ،تغّیرحدةمنالتخفیفسیاقفيوحمایتھااإلنسانحقوقتعزیزفراي،إیان13
،A/77/226المتحدة،لألممالعامةالجمعیةإلىالمقّدمالمناختغّیرسیاقفيوحمایتھااإلنسانحقوق https://bit.ly/3ewxFBW،69الفقرة،2022یولیو26

المناخیةاآلثارعصرفيواألضرارللخسائرالعادلالتمویلالفاتورة:تسدیدولش،لیندسيوكارتيترایسيانظر،واألضرار،للخسائرالعادلالتمویلیخصمافي12
،2022یونیو7أوكسفام،المتصاعدة،

https://www.oxfam.org/en/research/footing-bill-fair-finance-loss-and-damage-era-escalating-climate-impactsتقدیمیخصمافي؛
،2022أیار/مایووالكیفیة،األسباب–واألضرارالخسائرتمویلمرفقوآخرین،كوشالشارماسیندراد.انظر،واألضرار،بالخسائرالخاصالتمویل

https://drive.google.com/file/d/1Oz2BVe38btPhSE6SoiMbVHNIXv6MBUsM/viewفياإلنسانبحقوقالمتعلقةااللتزاماتطبیعةیخصمافي؛
لحقوقالسامیةالمفوضیةالمناخ،وتغّیراإلنسانحقوقعنمشترًكابیاُناتصدرمعاھداتبموجبمنشأةأممیةھیئات5انظر،،المناخسیاقفيالدوليالتعاونمجال

؛https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998،2019سبتمبر16اإلنسان،

https://www.twn.my/title2/climate/news/glasgow01/TWN%20Climate%20News%20Update_No17_19Nov2021.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F44%2F44&Language=E&DeviceType=Desktop
https://www.oxfam.org/en/research/footing-bill-fair-finance-loss-and-damage-era-escalating-climate-impacts
https://bit.ly/3ewxFBW
https://www.oxfam.org/en/research/footing-bill-fair-finance-loss-and-damage-era-escalating-climate-impacts
https://drive.google.com/file/d/1Oz2BVe38btPhSE6SoiMbVHNIXv6MBUsM/view%D8%9B
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998


الملّوثتغریممبدأيوفيوالوصول،والعدلواإلنصافالصلة،ذاتوالقدراتمتباینةكانتوإنالمشتركةوالمسؤولیةالمساواةمبادئفيومتجّذر
17وأن یستكمل أي عملیة تفضي إلى إنشاء مرفق تمویل الخسائر واألضرار وتشغیلھ.وینبغي أن یركز على معالجة الثغرات القائمةوعدم اإلضرار.

األطرافلمؤتمروالعشرینالسابعةالدورةفيواألضرارالخسائرتمویلیتناولدائًمابنًدااألعمالجدولیتضمنأنیجبذلك،علىعالوة
COP27،األطرافاجتماعبوصفھالعاملاألطرافومؤتمرالمناختغّیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةفياألطرافمؤتمرإطارفيوذلك

كمّیًامحددجدیدجماعيھدفحولالنقاشاتتعالجأنیجبلھ.مكمًالكانوإنغالسكوحوارعنمنفصًالاألمرھذایكونأنعلىباریس.اتفاقفي
)NCQG(النامیةالبلدانلدعمالمستحقةبالتزاماتھاالوفاءفيالمتقدمةالبلدانمناألطرافإخفاقات2025عامبعدللمناخالدوليالتمویلبشأن

الفعلیة،المالیةاالحتیاجاتإلىتستندأنینبغيالتيالجاریةللنقاشاتمفیًداذلكیكونأنویجب.2020عامبحلولسنوّیًادوالرملیار100بمبلغ
ُیضیفقدوالتكّیف.التخفیفبعدالثالثةالركیزةبوصفھالمنحعلىقائمواألضرارللخسائروإضافيجدیدلتمویلمحدًدافرعّیًاھدًفاتتضمنوأن

األساسیةالمعاییریحترمالاألمروھذا18تضرًرا.أكثرھادعممنبدًالالبلدانعلىمالّیًاضغًطامباشرة،منحشكلفيُیقّدمالعندماالمناخي،التمویل
لحقوق اإلنسان.

:COP27األطرافمؤتمرفي

بنًداواألضرار"الخسائرلمعالجةالتمویلبترتیباتالمتعلقة"المسائلالمؤقتاألعمالجدولبنداعتمادعلىاألطرافتوافقأنینبغي●
اتفاقفياألطرافاجتماعبوصفھالعاملاألطرافومؤتمراألطرافمؤتمرإطارفيبالتمویل"المتعلقة"المسائلتحتیندرجفرعّیًا

باریس، على أساس دائم.
نتائجمعزمنًیامحددةعملیةإطارفيكامًالتفعیًالُیفّعلأنعلىواألضرارالخسائرتمویلمرفقإنشاءمسألةتبتأنلألطرافینبغي●

التمویلالمرفقھذاسیوفر،2024عامفيCOP29األطرافلمؤتمروالعشرینالتاسعةالدورةیتجاوزالموعدفيملموسة
واألضرارالخسائرعنالناجمةاإلنسانحقوقتمسالتياآلثارلمعالجةواالحتیاجاتالمنحعلىوالقائموالعامالجدیداإلضافي
ضمانطریقعنوذلكاإلنسان،لحقوقوتمتثلجنسانیةتحّوالتبإحداثكفیلةبطرقوتسلیمھالتمویلھذاھیكلةفيوسُیسھموجبرھا،

الوصول المباشر للمجتمعات والشعوب الواقفة على خطوط المواجھة إلى الموارد، وجملة أمور أخرى.
ھدفلتحدیدالتقنیینالخبراءحوارجلساتفيالجاريالعملفيواألضرارالخسائرتمویلإدراجعلىاألطرافتصّرأنینبغي●

امحددجدیدجماعي كمّیًاالمحددالجدیدالجماعيالھدفبشأنالمستوىرفیعاألولالوزاريالحوارمنیأتيقويسیاسيبتوجیھكمّیً
.2023عامفيفیھالنظرلدعم

لمعالجةالالزمةاألمواللتحریرالمشروعةوغیرالمستدامةغیرللدیونالمشروطغیرالطموحاإللغاءاألطرافتدعمأنینبغي●
19الخسائر واألضرار.

B.لجنة تنفیذیة تحمي حقوق الفئات األشد تضرًرا
ومنالمناخ،تغّیرآلثارخاصةبصفةالمعّرضةالنامیةالبلدانفيواألضرارالخسائرلمعالجةواألضراربالخسائرالمعنیةالدولیةوارسوآلیةأُنِشئت

ادوًراوتمارساآللیة،ھذهوظائفتنفیذتوجیھفيوارسوآللیةالسیاسيالذراعالتنفیذیةاللجنةتمثلاإلنسان.بحقوقعملھاجوھریتعلّقثّم فيمھّمً
السابعةالدورةفي20المتجددةالثانیةالخمسیةعملھاخطةتقدیمالتنفیذیةاللجنةتعتزمواألضرار.الخسائرمعالجةفيالحقوقیةالمقارباتتعزیز

،2022سبتمبرواألضرار،الخسائربشأنالدولیةوارسوآللیةالتنفیذیةللجنةالثانیةالخمسیةالعملخطة20
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/5yrRWP_adopted.pdf.

العشرینمجموعةمنكلیكررالجرف،بحافةالنامیةاألممتتعلقبینماموشاال،بومیكاانظرالنامي.العالمفيالدیونعدالةحركةتطلقھاالتيوالنداءاتیتماشىبما19
كروتيإیالریا؛https://bit.ly/3FkKwBT.2022أكتوبر26بریس،إنترالثالثالعالمأنباءوكالةالسنویة،اجتماعاتھمافيالجوفاءالعباراتالدوليالنقدوصندوق

،2021سبتمبروالتنمیة،بالدیونالمعنیةاألوروبیةالشبكةالدیون؟مسألةفيفعلھینبغيالذيما–المناخیةالطوارئحالةفریسنیلو،وأیولندا
https://www.eurodad.org/climate_debt_faqs; https://www.apmdd.org/

أنالمفترضمنالذيالتمویلإّنالغنیة.البلدانمنالزائدةالكربونانبعاثاتمننفسھالحمایةاالقتراضعلىالعالمفيفقًرااألشدوالمجتمعاتالبلدانإجباریجوز"ال18
[2020أوكسفام]البلدان."منالعدیدفيالمستدامةغیرالدیون،مستویاتارتفاعفياإلسھامطریقعنیضّرھاأنینبغيالالمناخلتغّیراالستجابةعلىالبلدانیساعد
فيوالحقالغذاءفيالحقذلكفيبمااإلنسان،حقوقحسابعلىالعالمفيفقًراالبلدانأشدمنالعدیدفيُتسددماغالًباالدیونأنإلىالتجریبیةاألدلة"ُتشیرخاص،بوجھ

المھممنالسیاق،ھذافيواألضرار.بالخسائرتحدیًداتتأثرالتيالحقوقوھي)2013المتحدةاألمم(العملفيوالحقالالئقالسكنفيوالحقالتعلیمفيوالحقالصحة،
الذيالمناخيالتمویلمنضعًفا18یضاھيماالدیونتسدیدعلىأنفقتالعالم،فيالمناختغّیرآلثارعرضةاألكثروھيالنامیة،الصغیرةالجزریة"الدولأّننستذكرأن

)المعنیة بالدیون والتنمیةالشبكة األوروبیةتحصل علیھ،" وذلك بحسب البحوث الحدیثة. (

المناخیةاآلثارعصرفيواألضرارللخسائرالعادلالتمویلالفاتورة:تسدیدولش،لیندسيوكارتيترایسيانظر،واألضرار،للخسائرالعادلالتمویلیخصمافي17
،2022یونیو7أوكسفام،المتصاعدة،

https://www.oxfam.org/en/research/footing-bill-fair-finance-loss-and-damage-era-escalating-climate-impacts

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/5yrRWP_adopted.pdf
https://bit.ly/3FkKwBT
https://www.apmdd.org/
https://www.eurodad.org/climate_debt_faqs
https://www.apmdd.org/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621066/bp-climate-finance-shadow-report-2020-201020-en.pdf'
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210559720s007-c008
https://www.eurodad.org/small_island_developing_states_sids_have_spent_18_times_more_in_debt_repayments_than_they_receive_in_climate_finance_says_new_research
https://www.oxfam.org/en/research/footing-bill-fair-finance-loss-and-damage-era-escalating-climate-impacts


الواقعأرضعلىالمجتمعاتاحتیاجاتتضاھيالھذهالعملخطةأنبیدعشرة.السابعةدورتھافيالمعتمدالنحوعلىاألطراف،لمؤتمروالعشرین
علىتركیزھاتصبالعملخطةتزالال،2019عامفيالدولیةوارسوآلیةمراجعةمنالرغموعلىاالحتیاجات.ھذهتلبیةإلىالماسةوالحاجة

تقّدمأُحرزالتنفیذیة،اللجنةعملفياإلنسانحقوقبدمجیتعلقماوفيوالدعم.بالعملالمتعلقةالثالثةالوظیفةمتجاھلةوارسو،آللیةاألولیینالوظیفتین
ادوًرااألطرافمؤتمرُیمارسأنیجبالعمل.خطةفيذلكلتعمیقمداخلوھناكاألولى،العملبخطةمقارنةملحوظ جھودتركیزتعزیزفيمھّمً
القائمالتنفیذإلىاللجنةوتوجیھاإلنسان،لحقوقالمتحدةاألممومؤسساتالتنفیذیةاللجنةبینالتآزروضمانوالدعم،العملعلىالتنفیذیةاللجنة

على الحقوق في خطتھا الثانیة.

:COP27األطرافمؤتمرفي

العملوتحسینالدولیة،وارسوآللیةالثالثةبالوظیفةیتعلقمافيعملھاخطةتعزیزعلىالتنفیذیةاللجنةاألطرافتحثأنینبغي●
والدعم بما في ذلك التمویل والتكنولوجیا وبناء القدرات.

تمكینطریقعنالمتجددة،الثانیةالخمسیةعملھاخطةتنفیذعندحقوقیةمقاربةباتباعالتنفیذیةاللجنةاألطرافتوصيأنینبغي●
األصلیةوالشعوبوالشبابالنساءفیھمبمنالمناخ،تغّیرمواجھةخطوطعلىالواقفینوإشراكالھادفةالمشاركةمنالمراقبین

والمجتمعات المحلیة واألشخاص ذوو اإلعاقة، وجملة تدابیر أخرى.
لحقوقالسامیةالمفوضیة(مثلوآلیاتھاالمتحدةاألمممؤسساتمعالعالقاتتعزیزعلىالتنفیذیةاللجنةتشجعأنلألطرافینبغي●

الطابع الرسمي علیھا.وإضفاءاإلنسان وإجراءات األمم المتحدة الخاصة ذات الصلة)

C.تفعیل قائم على الحقوق لشبكة سانتیاغو
آلیةاستعراضأعقابفي2009عامفيالشبكةتأسستاآلن.حتىُتفّعللملكنھاالدولیة،وارسوآللیةالتنفیذيالذراعسانتیاغوشبكةُتعد

والتكنولوجیاالتمویلیشمالناللذینوالدعمالعملتحسینفيالمتمثلةالثالثةوظیفتھاتؤديالاآللیةأناألطرافرأتحینماالدولیة،وارسو
المقارباتتطبیقبغیةوالخبراءوالشبكاتوالھیئاتللمنظماتالفنیةالمساعدةتحفیزطریقعنالفجوةھذهسانتیاغوشبكةُتعالجالقدرات.وبناء

سُیستكملحیثبعد،تنتھلمالمؤسسیةترتیباتھاحولالمفاوضاتلكنوظائفھاعلىاألطرافاتفقتلقدواألضرار.الخسائرمعالجةفيالمعتمدة
التنسیقیة،العامة/الھیئةاألمانةوترتیباتاإلداریة،الترتیباتتشملالتيسانتیاغوشبكةھیكلیةحولCOP27األطرافمؤتمرفيالتفاوض
الكاملالتشغیلإلىوصوًاللھاحلولإیجادینبغيالتيالعناصرسائرالمفاوضاتوستبحثالھیئة.تلكستستضیفالتيالمنظمةاختیاروعملیة
فيالتنفیذیةاللجنةودورالمصلحة،أصحابسائرمعوالعالقةالوطنيالمستوىعلىالقائمةالعالقاتالعناصرھذهوتشملسانتیاغو،لشبكة

ضمان تكامل العمل بین الھیئتین، وترتیبات تمویل العملیات والمساعدة الفنیة على حد سواء.

تھدفأنویجبالتاریخي،التمییزبسببالمستضعفةالفئاتالحتیاجاتاألولویةسانتیاغوشبكةتوفرھاالتيالفنیةالمساعدةتعطيأنیجب
اإلنسانحقوقواختصاصاتھاسانتیاغوشبكةتحركالتيالتوجیھیةالمبادئتتضمنأنویجبوحمایتھا.وتعزیزھااإلنسانیةحقوقھااحترامإلى

ینبغيالمحلیة.المجتمعاتوحقوقوالمستنیرةوالمسبقةالحرةالموافقةفيالحقكفالةذلكفيبمااألصلیة،الشعوبحقوقذلكفيبماصراحًة،
طرائقتكونأنیجبذلك،علىوالوطنیة.عالوةواإلقلیمیةالدولیةاإلنسانحقوقمؤسساتوالخبراءوالشبكاتوالھیئاتالمنظماتتشملأن

التياألنشطةتكونأنویجبواألضرار.بالخسائرتأثًرااألكثراألشخاصسیماالالناس،لعمومالھادفةبالمشاركةتسمحوشفافةشاملةالتشغیل
التمییزوعدمالحقیقیةالمساواةوتعززجنسانیة،تحّوالتبإحداثوكفیلةمحلّیًا،وموّجھةبالطلب،ومدفوعةاالحتیاجات،علىقائمةتحفزھا
سانتیاغوشبكةتستطیعالظھور.بطیئةواألحداثالمباغتةواألحداثاالقتصادیة،وغیرمنھااالقتصادیةواألضرار:الخسائرأنواعجمیعوتعالج

ادوًراتؤديأن وغیراالقتصادیةاألضرارارتباطفھمبغیةوذلكواألضرار،الخسائرالحتیاجاتوتشاركیةشاملةتقییماتإجراءدعمفيمھّمً
إلثراءحقوقیةمقاربةاستخدامیفضيقدإذالسلبیة.اآلثارلھذهفّعالةاستجاباتوتطویراإلنسان،حقوقتمسالتيالسلبیةباآلثاراالقتصادیة

ُتسھمحینفيالكامل،نطاقھاوتحدیدواألضرارالخسائرمنواسعةمجموعةتحدیدإمكانیةتیسیرإلىواألضرارالخسائرمتطلباتتقییمات
أخیًرا، إن تفعیل شبكة سانتیاغو وتعزیز كفاءتھا یستوجبان أیًضا توفر الموارد الكافیة.المشاركة الشاملة والھادفة في بناء اإلجماع والدعم.



:COP27األطرافمؤتمرفي

تؤدي إلى:في شبكة سانتیاغو،على حقوق اإلنسان للترتیبات المؤسسیةالمبادئ التوجیھیة لتصمیم قائمینبغي أن ُتحدد األطراف●
oواألطفال،والشبابوالنساءالمحلیة،والمجتمعاتاألصلیة،الشعوبمثلالمناختغّیرآثارمواجھةخطوطعلىالواقفینمشاركة

واألشخاص ذوو اإلعاقة، مشاركًة ھادفة
oبأفضلوتسترشدالتمییز،وعدمالحقیقیةالمساواةوتعززجنسانیة،تحّوالتبإحداثوكفیلةمحلّیًا،وموّجھةبالطلب،مدفوعةحلول

العلوم المتاحة بما فیھا المعارف والتقالید األصلیة
oوصول الفئات األشد تھمیّشًا وصوًال مباشًرا ومبسًطا وسھل المنال
oالشفافیة والمساءلة

معالمتوافقةالفنیةالمساعدةتقدیمبشأنالقراراتاتخاذوتخّولھاسانتیاغوشبكةتمّثلشاملةاستشاریةھیئةاألطرافُتنشئأنینبغي●
حقوق اإلنسان والمستندة إلى االحتیاجات الواقعیة.

الفنیة على حد سواء.لشبكة سانتیاغو للعملیات وتوفیر المساعدةتمویل كبیربتقدیمینبغي لألطراف من البلدان المتقّدمة االلتزام●

D.تقییم عالمي ُیمركز حقوق اإلنسان ویدمج الخسائر واألضرار
تحتCOP26المناختغّیراتفاقیةفياألطرافلمؤتمروالعشرینالسادسةالدورةفيباریساتفاقتنفیذفيالمحرزللتقّدماألولالعالميالتقییمبدأ

التنفیذووسائلوالتكّیفالتخفیفعلىرسمّیًاویرّكز.COP28للمؤتمروالعشرینالثامنةالدورةفيوسُیختتمالتقنیین،الخبراءاستعراضمسّمى
بعینواألضرارالخسائرتؤخذأنیجوز)،CMA.1/19(العالميالتقییمطرائقیحددالذيالقرارإلىإستناًداالقدرات).وبناءوالتكنولوجیا(التمویل
تحظلمالمناخ،تغّیربشأنبونمؤتمررؤساءطرحھاالتيالُمحددةالتوجیھیةاألسئلةمنالرغمفعلىالموضوعات.بتلكتتصللكونھااالعتبار
لذلك،.2020حزیران/یونیوشھرفيُعقدالذيبونمؤتمرفيدارتالتيالحواراتمناألولىالجولةفيتستحقھالذيباالھتمامواألضرارالخسائر

معالجتھا،عملیةتعتريالتيوالفجواتاإلنسانحقوقتمسآثارمنبھایتصلوماواألضرارالخسائرتضمینعلىالحرصاألطرافعلىیتعّین
على نحو كاٍف في الحوار التقني المقرر في الدورة السابعة والعشرین لمؤتمر األطراف وفي النتیجة النھائیة للتقییم العالمي.

علىیجبلذلك،ُیذكر.اھتماًماالشاملةالقضایامنبوصفھماالجنسینبینوالمساواةاإلنسانحقوقالفنياالستعراضیوللمعینھ،المنوالوعلى
الدورةفيالعالميللتقییمالسیاسیةوالنتیجةالنھائیةالحصیلةإلىستفضيالتياألطراف،لمؤتمروالعشرینالسابعةالدورةفيالفنیةاالجتماعات

ضوءفيواألضرارالخسائربمعالجةالمتعلقةوالتوصیاتالجنسینبینوالمساواةاإلنسانحقوقبارزنحوعلىتدمجأنللمؤتمر،والعشرینالثامنة
التخفیفإجراءاتتعتريالتيالفجواتأّنخاصنحوعلىتبّینأنعلیھاویتعّینوالتكّیف.التخفیفإجراءاتفيالكبیرةالقصورومواطنالفجوات
أوساطفيوشّدتھاواألضرارالخسائروقوعاحتمالیةمنتزیدإّنماالمالیة،بالتزاماتھاالمتقّدمةالبلدانوفاءعدمبسببتفاقمتوالتيوالتكّیف

األشخاص والمجتمعات األشد فقًرا وتھمیًشا في البلدان النامیة مع ما یترتب على ذلك من آثار مدمرة تمس حقوق اإلنسان.

E.علىإلیھماوتنظرواألضرارالخسائرتشملاالجتماعيالنوعلقضایامعززةعملخطة
أنھما من المجاالت التي ینبغي تحسینھا

األممالتفاقیةاالجتماعيالنوعقضایاعمللخطةالوسیطاالستعراضCOP27األطرافلمؤتمروالعشرینالسابعةالدورةفياألطرافستواصل
العاممنحزیران/یونیوشھرفيبدأالذياالجتماعيالنوعقضایابشأنالمعززالخمسيلیماعملبرنامجإطارفيالمناختغّیربشأناإلطاریةالمتحدة

المسائلعملخطةفيتردلمتركیزمجاالتبوصفھاالمقّدمةالتقاریرفيواألضرارالخسائرالمراقبینجانبإلىاألطرافحددتلقدالجاري.
ذاتاألنشطةمجالاألنشطةإطارفيبھاالضطالعیجبالذيواألضرارالخسائربشأنالعملمنبمزیداألطرفتوصيأنینبغيكماالجنسانیة.

جنسانیة،تحّوالتبإحداثالكفیلوالتنفیذالجنساني،للمنظورالمراعيالتنفیذإلىللوصولواألضرارالخسائردمجإّن ي.العالم التقییمفياألولویة
فضًال عن بناء القدرات، سیسھم في  دعم تقییم اآلثار غیر المتناسبة للخسائر واألضرار على النساء والفتیات، ومعالجتھا.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add2_new_advance.pdf


الخاتمة
ینص اتفاق باریس على أنھ:

متعلقةالتزاماتمنمنھاكلعاتقعلىیقعماوتراعيوتعززتحترمأنالمناخ،لتغّیرللتصدياإلجراءاتاتخاذعندلألطراف،ینبغي
اإلعاقةذويواألشخاصواألطفالوالمھاجرینالمحلیةوالمجتمعاتاألصلیةالشعوبوحقوقالصحة،فيوالحقاإلنسان،بحقوق

واألشخاص الذي یعیشون أوضاًعا ھّشة، والحق في التنمیة، فضًال عن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة واإلنصاف بین األجیال.

الحدتملكوالتيالتاریخیةالمسؤولیةتتحملالتيتلكسیما-الاألطراففشل"أنذلكواألَضرار.الخسائرسیاقفياألھمیةببالغاألمرھذایتسم
القانونیةالواجباتمعیتنافىوھوھائلة،إنسانیةمعاناةفيسیتسببھادفة،معالجًةواألضرارالخسائرمعالجةفيالمتاحة-المواردمناألقصى

الدولیة بما فیھا االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان" . تمّثل الدورة السابعة والعشرین لمؤتمر األطراف فرصة مھمة لتغییر ھذا المسار.

المراجع


