
2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمر:المناخیةالعدالةتحقیقوقتحان

المجتمعاتتواجھاألفریقي،حیثالقرنداخلوبخاصةأعیننا:أمامالظھورفياألزماتمنالعدیدبدأتاألخیرة،اآلونةفي
غیرحارةموجاتوالصینالمتحدةوالوالیاتاألوروبیةالدولتشھدكذلكللجفاف،نتیجةبالمجاعةشبیھةعصیبةظروًفا

فضًالنوعھا،منفریدةسابقةفيالمیاهإلمداداتاللون"أحمر"إنذارالصین.بوسطجیانغشيمقاطعةأعلنتحیثمسبوقة،
عن األعاصیر التي تجتاح الوالیات المتحدة، والفیضانات في باكستان ونیجیریا وأسترالیا وإسبانیا.

حادةأزماتمنویعانونبالمناخ،التأثرنتیجةللغایةحرجةحالةفيبالفعلیعیشونشخصملیاراتثالثةعنمایزیدھناك
كانعندماھذاحدثكبشر.حقوقھمانتھاكإلىیؤديالذياألمرالمناخ،المناخیةللتغیراتنتیجةخطیربشكلتتطورمتعددة

التغیراتعنالناجمةواألضرارالخسائرعصرنعیشنحنمثیل.لھایسبقلمتاریخیةحادثةفيالماءتحتباكستانثلث
األزمةمنیعانونمنمساعدةإلىیھدفمؤتمرھو2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمریكونأنویجبالمناخیة.
البطیئةالوتیرةأنكمااإلطالق،علىتأثیرلھیكونلنعلیھااعتدناالتيبالطریقةالعملأنإیضاحالضروريمنالمناخیة.

التحوالتعلىتساعدلنأنھاعنفضًالإلیھا،نسعىالتيالطموحاتمعتتماشىوالاإلطالق،علىمقبولةغیرللمفاوضات
العمیقة في النظام التي نحتاجھا لضمان عالم عادل وآمن مناخًیا لألجیال الحالیة والمقبلة.

المدنيالفضاءتقلیصنحواالتجاهفإنذلك،إلىباإلضافةللقلق.ومثیرواسعالقمةھذهفياإلنسانحقوقتحدیاتسیاقإن
والعدالةالمناخيالعملمنظورمنأنھكمااالزدیاد.فيآخذالعالمأنحاءجمیعفيواالستبداداألساسیةاإلنسانحقوقوتجاھل

حقوقاحترامدونمناخیةعدالةھناكتكونأناألحوالمنحالبأيیمكنالأنھعلىالتأكیدالضروريمنالمناخیة،
ونتائجمناقشاتتعكسأنیجبلذلك،الھواء.فيكالممجردھيالمفھومھذامعتتوافقالالتيالتصریحاتفجمیعاإلنسان.

فيأیًضاإبرازهتمالذياألمرالحقوق،تلكلحمایةملموسةخطواتاتخاذوكذلكاإلنسانحقوقمنالتعزیزحالةمؤتمر
التغیر المناخي.الخاص لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان في سیاق1التقریر

المناخیةاألزمةعبءمناألكبرالجزءضعًفاواألكثرمسؤولیةاألقلاألشخاصیتحملأناإلطالقعلىالمقبولغیرومن
األثریاءیشاركأنیجبوالنتائج.المناقشاتأساسھماوالعدالةاإلنصافیكونأنیجبحیثاألزمات.منوغیرھا

بنصیبھم العادل. یجب على من تسببوا في ذلك التلوث ان یدفعوا ثمن مااقترفوه.

بھا.الوفاءیتملمالتيوالوعودالعملعنالتقاعسمنعامبعدعاًماالوقتمرورمعتتآكلللمناخباریساتفاقیةفيالثقةإن
التزامعنللتراجعكذریعةأوكرانیاغزواستخدامتمكماالمالیة،بتعھداتھاالوفاءفيمستمربشكلالغنیةالدولفشلتحیث

فيالثقةاستعادةإلى2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرفياألطرافجمیعتحتاجالبلدان.بعضمنالتخفیف
وتعزیزالوضعبخطورةالشعورتظھربطریقةمفاوضاتإجراءخاللمنوذلكللمناخ،باریساتفاقیةمناالساسيالغرض
واألضرار،والخسارةوالتكیف،التخفیف،بشأنشاملةخدماتتقدیماألساسفيیعنيمماالمناخ.أزمةحولالتضامن

والتمویل عبر مساحات القضایا التي تم تأطیرھا من خالل مبادئ اإلنصاف لالتفاقیة والعدالة المناخیة وحقوق اإلنسان.

حمایة الناس والنظم البیئیة من أجل العدالة المناخیة والمساواة بین األجیال

1 2022(المناختغیرسیاقفياإلنسانحقوقوحمایةبتعزیزتقریرخاص ).

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/438/49/PDF/N2243849.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/438/49/PDF/N2243849.pdf?OpenElement


واألضرارللخسائرحلولإیجادعلى2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمریعملأنیجبومركزیة،أولىكخطوة●
أعمالجدولعلىبالموافقةیبدأالذياألمرللغایة.طویلةلفترةإغفالھتمالذياألمرالمناخیة،التغیراتعنالناجمة

ومن2.المدنيالمجتمعمنظماتمنمنظمة400منأكثرمؤخًراطلبتكماالمالیةواألضرارالخسائرلمعالجةموضوعي
لتمویلمخصصمرفقإلنشاءقوًیاقراًرا2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمریصدرأنالضروريمنأصبحھنا

كلواألضرارالخسائرتمویلفجوةتقریرإصدار)UNEP(للبیئةالمتحدةاألممبرنامجمنویطلبواألضرار،الخسائر
بشكلواألضرارللخسائرسانتیاغوشبكةبتفعیلأیًضاالمؤتمریقومأنیجبكماالمرفق.ھذاإنشاءعنلإلبالغسنتین

ھادف.

الذياألمرللتكیف،حقیقیةتحولنقطة2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمریكونأنیجبذلك،إلىباإلضافة●
نحتاجالتكیف،عملیةبتمویلیتعلقوفیمابالتكیف.الخاصالعالميوالھدفالتكیفعملیةتمویلبشأنجوھریةنتائجیعني
التقدمتظھرشفافةتنفیذخطةإلىباإلضافةالتمویلومضاعفةبالمئة50بنسبةحصةتنفیذبشأناألعمالجدولفيبندإلى
للتكیفالعالميالھدفیكونأنیجبمحلیة،بقیادةالتكیفلمبادئواعتماًدامنصف.بشكل2025عاممضاعفةھدفنحو

)GGA(أنالضروريومنالتحویلي.التكیفعملیةتعزیزالممكنمنخاللھ،منوالذياألعمال،جدولفيدائمبندأیًضا
بالكامل.للتكیفالعالميالھدفتفعیلكیفیةحولواضحةعملخطة)GlaSS(الشیخشرمجالسكوبرنامجیقدم

علىالمشتركةالرؤىفيقدًماللمضيالفرصةأیًضالألطرافتتاح،2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرفي●
التمویلومقدارالجودةلتحسینالرئیسیةاإلرشاداتتقدیموكذلكالثاقبة،المشتركةكورونیفیاعملورشسبعمدار

أساًساالزراعیةكورونیفیامفاوضاتمنالتالیةالمرحلةتوفرأنللغایةالضروريمنالتكیف.وخاصةللزراعةالمناخي
تمویلوكذلكالغذاء،وھدرالجنسین،بینللمساواةواالستجابةالزراعیة،البیئةبشأنالسیاسةوتوصیاتالمناقشاتلتعمیق

عملیة التكیف.

العملفشلفيشكأدنىھناكفلیسالبیولوجي،التنوعلحمایةالمساعيفشلتإذاللجمیع:واضحالعلمياإلجماع●
االعترافتم،2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرخاللاألھمیة.بالغأمرالمتكاملفالعملصحیح.والعكسالمناخي

ماسةحاجةھناكولكنمئویةدرجة1.5بمقدارالحرارةدرجةخفضتحقیقفيالبیولوجيللتنوعاألساسيبالدوررسمًیا
للتنوعطموحةنتائجتحقیقنحوالمناختغیربشأنالمتحدةاألمماتفاقیةتتقدمأنالضروريمنالخفض.منالمزیدإلى

تحمیل2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرعلىیجبالعمل.وبرامجالمفاوضاتعبرالمناخوتكاملالبیولوجي
یجبوالنزاھة.العملحیثمن2021عاممؤتمرفيعلیھاالمتفقالحالیةالطبیعةالمبادراتتنفیذعنالمسؤولیةاألطراف

إدارةوتحسینواستعادةحمایةمعجنبإلىجنًبااألحفوريالوقودمنالسریعالتدریجيللتخلصاألولویةإعطاءیتمأن
الكربون والنظم اإلیكولوجیة الغنیة باألنواع من خالل نھج قائم على الحقوق.

االستغناء التدریجي عن الوقود األحفوري، ضمان دیمقراطیة وأمن الطاقة

أنیجبصحیح،بشكلوالتنفیذ2030لعامالتخفیفأھدافمنكلعنواضحبشكلالصحیحالمسارعنالحیدمع●
تقدیمیعنيوھذاالمعزز.والطموحبالخطورةمناسًباشعوًرا2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرمفاوضاتُتظھر
ھذافيالتفكیرمعللمناخ،باریساتفاقةأھدافمعالتوافقإعادةیتناولوالعشرینالسابعاألطرافلمؤتمرقويقرارنص

التغیرتخفیفبرنامجمثلالجاریة،المناختغیربشأنالمتحدةاألمماتفاقیةوعملیات)GST(العالميالتقییمعملیةفيالتحدي
.4المدنيالمجتمعمنظماتمن200منمایقربمؤخًرابھطالبتالذياالمر)،MWP(3المناخي

4 المناخيالتغیرتخفیفولتمویلبرنامجتقدیم–الوفودرؤساءإلىرسالة
3 عاجلبشكلوتنفیذھاالتخفیفنطاقلتوسیععملبرنامجحولأفكار
2 المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمر:المالیةواألضرارالخسائرلمعالجةموضوعيأعمالجدولعلىلموافقةالوفود:رؤساءإلىرسالة

https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/10/20220609_Letter_HoD_LDAgenda.pdf
https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/10/CAN_MWP_PositionPaper_Sept2022.pdf
https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/10/CAN_MWP_PositionPaper_Sept2022.pdf
https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/10/20221110_MWP_Letter-for-HoDs.pdf
https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/10/20221110_MWP_Letter-for-HoDs.pdf
https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/10/CAN_MWP_PositionPaper_Sept2022.pdf
https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/10/20220609_Letter_HoD_LDAgenda.pdf


)NDCs(وطنیاًالمحددةللمساھماتالتجمیعيللتقریروالعشرونالسابعاألطرافمؤتمریستجیبأنالضروريمن●
المساھماتبأناألطرافیذّكرقراًرایقدموأنالقرارنصفي)LTS(األجلطویلةلالستراتیجیاتالتجمیعيوالتقریر
ینبغيوأنھوقت،أيفيتحدیثھایمكنلھا،ممكنطموحأعلىتعكسأنویجبتقدًما،تمثلأنیجبوطنًیاالمحددة

المعنیةالدولیةالحكومیةللھیئةالعلمیةالتوصیاتأحدثمعومتوافقةعادلةوطنًیاالمحددةالمساھماتأنمنالتحققلألطراف
بتغیر المناخ.

.المناخیةالتغیراتمنللحدومنصفطموحبرنامج2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمریقدمأنالضروريمن●
واألسھمالملكیةحقوقإلىیستندأنویجبوالخدمات،السلعلضریبةمكمًالالمناخيالتغیرتخفیفبرنامجیكونأنیجب

القادةتعھداتوتوسیعتعزیزیجبكما).CBDR-RC(المعنیةوالقدراتالمتباینةولكنالمشتركةالمسؤولیاتومبدأالعادلة
المساھماتفيإدراجھاإلىوتدعوتقدًماتظھروالتي2021المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرفيبھاالتعھدتمالتي

المحددة وطنًیا و االستراتیجیات طویلة األجل.

النفطمنتدریجيبشكلالتخلصإلىباإلضافةبالفحم،تعملالتيالطاقةمنكاملبشكلالتخلصالبلدانجمیععلىیجب●
عامبحلولاآلمنةوالمتجددةالطبیعیةالطاقةمصادرمنبالمئة50منأكثرتحقیقتضمنالتيالمستویاتإلىوالغاز

منباستمرارعلیھالتأكیدتمالذياألمرالمشتركة،المسئولیاتومبدأالعادلةواألسھمالملكیةحقوقعلىبناًء2030
المتجددةالطاقةفيعمالقةاستثماراتإلىالملوثةالصناعاتمنالتمویلتحویلیجبكماالعلمیة.التحلیالتأحدثخالل

المبادراتتتماشىأنالضروريومنأفریقیا.علىخاصبشكلالتركیزمعالنامیةالبلدانفيالنظیفةالطاقةإلىوالوصول
والمتعددةالثنائیةالمالیةوالمؤسساتالدولقبلمن2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمملمؤتمرالجانبیةالخطوطعلىالمعلنة

أمنوتعزیزالطاقة،إلىالشاملالوصولوضمانالمتجددة،الطاقةمصادرتبنيفيالتقدممعالشركاتوكذلكاألطراف
الطاقة وسیادتھا.

التمویل المناخي

المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرعلىیجبالطموح،المناخيللعملحاسمتمكینعاملھوالتمویلأنمالحظةمع●
العدالةمعویتماشىواألدوات)النطاقحیث(منومنصفوموّسعكاٍفتمویلإلىالحاجةعلىالتأكیدإعادة2022

األطرافمؤتمریعززأنینبغيالصدد،ھذاوفيللدیون.محفًزاالمناخأزمةلمعالجةالتمویلیكونأنیمكنالالمناخیة.
السابع والعشرون تعریف تمویل المناخ.

ھذاانتظاره.طالالذيالمناختمویلفيأمریكيدوالرملیار100مبلغتسلیمفيوعاجًالھاًماتقدًماأیًضانرىأنیجب●
100تقدیمفيالنقصتسدأنالمتقدمةالبلدانعلىیجباألھمیة.غایةفيیزالالوظالمكافغیرأنھمنالرغمعلىالرقم،
600(أيسنوي  بشكلالمتوسطفياألقلعلىأمریكيدوالرملیار100تقدیمخاللمنالمحددالوقتفيدوالرملیار
التكیف.لعملیةالمبلغذلكمن٪50تخصیصمع2025-2020الفترةخاللأمریكي)دوالرملیار

النظاملتحسینتقدًما)NCQG(المناخلتمویلالجدیدالجماعيالكميالھدفحولالمستمرةالمداوالتتظھرأنیجب●
علىقائمكھدفوتصمیمھاالماضيأخطاءتكرارNCQGلـیمكنالالمناخي.للتمویلالمناسبوغیرالعادلغیرالحالي

التدفقاتمواءمةبشأناألعمالجدولفيبندوضعتقررأناألطرافعلىیجبأنھإلىباإلضافةالعلم.وعلىاالحتیاجات
للمناخ.باریساتفاقیةمنج2.1المادةبموجبالمالیة

التنفیذ المدفوع بالناس والمساءلة بخصوص اإلجراءات المناخیة



)GST(علیھاالمتفقلألھدافالعالميالتقدملتقییمھامةانطالقنقطةھو2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمر●
األطرافتعملأنیجبو.2023المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرفيالنھائیةالسیاسیةاستنتاجاتھإلىالطریقفي

المشتركة،االتصالمجموعةعبرالشیخ،شرمفيمًعا2023و2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرومسؤولي
المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمریضمنأنیجبإلیھ.نطمحلماالعمیقةالفجوةلمعالجة2022مؤتمرقرارنصلتقدیم

المتحدةاألمممؤتمرقرارنصوتقدیموالخدماتالسلعضریبةبشأنومنصًفاللنقاشوموجًھاشامالًتقنًیاحواًرا2022
للتغیرالمتحدةاألمممؤتمرعلىیجبولذلك.2023لعامتیكستوكجلوبالعملخطةیحددالذي2022المناخيللتغیر

:2022المناخي

مجاالت3فيالفجواتلسدلألماممساراتتحدیدإلىسیحتاج2023المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرأنإلىاإلشارة○
النظمحمایةالطاقة؛وانتقالاألحفوريالوقودمنالتدریجيالتخلصفي:وتتمثلاالحتیاجاتعلىقائمنھجفيمغلفةرئیسیة

اإلیكولوجیة واستعادتھا وإدارتھا؛ التمویل (التخفیف والتكیف والخسارة واألضرار) ؛
التالیةالنقاطفيبالنظراألطرافإلزامكیفیةبشأن2023عامفينھائيإعالن/قرارلوضعاالستعدادإلىاإلشارة○

؛2025عامبحلولالمناخيالعمللتحسین
○ تكلیف المسؤولین رفیعي المستوى بتطویر شكل مخصص لتقییم العمل المناخي غیر الحكومي.

مرحلةفيالبلدانوكانت،2021المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرفيالقواعدكتابمناالنتھاءتمألنھنظًرا●
الشفافیةإلطارالكاملالتنفیذأجلمنللشفافیةوالفّعالالكافيالقدراتبناءدعم2022عاممؤتمریضمنأنیجبالتنفیذ،
الخبراءالستعراضاتالطوعيبالطلبالسماحعلىتوافقأناألطرافعلىیجبكمامتسق.بشكلتطبیقھوضمانالمعزز

التقنیین للمعلومات المبلغ عنھا بشأن تأثیرات تغیر المناخ وكیفیة التكیف معھا.

من).ACE(المناختعزیزلبرنامجالجدیدالعملاعتمادأیًضا2023المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرسیشھد●
یتضمنوذلكالھادفة.بالمشاركةتسمحوأناإلنسانحقوقعلىالعملخطةإطارفياألنشطةجمیعترتكزأنالضروري

اإلعاقةذويواألشخاصاألصلیة،والشعوبالمدنيالمجتمعمنظماتعنإلیھا،الوصولیسھلأشكالفيالمعلوماتتوفیر
واإلقلیميوالوطنيالمحليالمستوىعلىالمناختعزیزلبرنامجالستبالركائزللنھوضضروریةمساھمتھمتعدالذین

والدولي. كما یجب أن تدرك الحاجة الماسة لحمایة المدافعین عن البیئة.

األكثرلألشخاصالقرارصنعطاولةعلىمساحةتوفیرعلىالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمریعملأنالضروريمن●
األخرىاألطرافمؤتمراتوجمیعالمؤتمریعملأنیجبكماالمدنیة،للمساحةالمقلقاالنكماشنرىألننانظًرا.تضرًرا

على دعم  وتمكین المشاركة الھادفة للمجتمع المدني. فھدفھم الوجودي یتمثل بشكل أساسي في تقدیم الخدمات للناس.

إلى2022المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمریسعىأنیجب-الضعفنقاطحولأساسيبشكلیدورالمؤتمركون●
عبرللمناخ،باریساتفاقیةتنفیذفيالجنسینبینوالمساواةالمناخیةالعدالةعلىالعملوتسریعالطموحمستوىرفع

األطرافعلىیجبأنھالمناخوتغیراإلنسانبحقوقالمعنيالمتحدةلألممالخاصالمقررأوضحكماالعمل.مساراتجمیع
المناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمرفيعلیھالالتفاقاالجتماعي،بالنوعالخاصةالعملخطةوتحسینلمراجعةعملیةإنشاء

2023.

تتضمنأنیجبقادم،ماھوإلىبالنظرمؤسسة.مجردالمناخيللتغیرالمتحدةاألمممؤتمریكونأنینبغيالأخیًرا،●
منورفاھھمالناسحقوقتضمنالتياآللیاتتطویرالھام،المؤتمرھذااستضافةلھایحقالتيالبلداناختیارعملیة
فيللجمھوروالفّعالةاآلمنةالمشاركةلتمكینالوقائیةوالتدابیرالمخاطرلتقییمبروتوكولإدراجإنالوصول.حقوقمنظور
مؤتمریحاولمامعوتماشیاًالفّعالة.للمشاركةالشروطمناألدنىالحدضمانیضمنأنیمكنالمضیفةالبلداناختیار

األطراف تحقیقھ، یجب على الدول الراغبة في استضافة المؤتمر إظھارالتزامھا بحقوق اإلنسان ومشاركة المواطنین.



خاللمنإالنواجھھاالتيالمتعددةاألزماتلمعالجةالالزمةالعمیقةالنظامیةالتحوالتتحقیقاألحوالمنحالبأيیمكنال
منعالمفيالھیكلیة.المساواةعدمأوجھمعالجةمعالمعطلةوالعالقاتاألنظمةمعالجةعلىیركزالذيالتحویليالتغیر

احتراممسؤولیةالدولنحملوأنللعالمرأسمالیةنظروجھةإلىتستندالتيالنمونماذجنتحدىأنیجبالمحدودة،الموارد
العملاتخاذعنداألجیال،بینوالمساواةاألطفال،حقوقذلكفيبمااإلنسان،حقوقبشأنمنھاكلالتزاماتومراعاةوتعزیز

لمعالجة التغیر المناخي.

نحن الشعب ونمتلك السلطة.
مًعا نحن أقوى


