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 سداد الفاتورة
تمویل عادل للخسائر واألضرار  

 المناخ ر  آثار تغیّ تفاقم    زمن في  
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 2022حزیران/یونیو    – ص تنفیذي إلحاطة إعالمیة من منظمة أوكسفام  ملخّ 

ر المناخ، ما تسبّب في خسائر وأضرار جسیمة وأدى إلى زیادة الالمساواة من آثار تغی  ةوخطیر  ةجدید  مرحلةلقد دخل العالم   
قدر في أزمة المناخ ھذه. ویقّدر بحث جدید أجرتھ منظمة أوكسفام   في أفقر بلدان العالم ومجتمعاتھ المحلیة التي ساھمت بأقلّ 

 20أن متطلبات التمویل للنداءات اإلنسانیة لألمم المتحدة المرتبطة بالطقس المتطرف أعلى بتسع مرات مّما كانت علیھ قبل  
تمویل االستجابة اإلنسانیة    ات. إنّ ما یقرب من نصف متطلبات ھذه النداء لبَّ یُ مدى السنوات الخمس الماضیة، لم  وعلى    ؛عاًما

الدعم األوسع نطاقًا لمعالجة الخسائر واألضرار مثل إعادة بناء المنازل   ھو حال  الطارئة مجزأ وغیر كاف إلى حّد مؤلم، وكذلك
 والبنیة التحتیة الحیویة. 

سبب في أزمة المناخ واألكثر قدرة على مسؤولیة األكبر عن التالإّن زیادة الدعم المالي من الحكومات والشركات واألفراد ذوي  
الدفع، ھي ضرورة ملّحة. ویجب إنشاء مرفق مالي جدید للمساعدة في ضمان كون التمویل الالزم لمعالجة الخسائر واألضرار  

 العدالة المناخیة.متاًحا ومستداًما، وأن یضاف إلى التزامات التكیّف والتخفیف والمساعدة اإلنمائیة الرسمیة، وأن یُقّدم وفقًا لمبادئ  

 2022زیران/یونیو ح الدولیة منظمة أوكسفام جمیع الحقوق محفوظة ل

نافكوت دابي وبیرترام زاغیما   كّل من ةھمه مسا ھاكتبت ھذه الورقة تریسي كارتي ولیندسي والش. وتقّدر منظمة أوكسفام في إنتاج
وماكس لوسون وھیلین بونتینغ وفرانزیسكا ماجر وماثیو تروسكوت وبولین تشیكوتي وراسل أرمسترونغ وإیلیاس بیكي ماسیفیسي 
ل وجیمي لیفینغستون ودیفید ھیلمان ولیان شاالتیك ونایجل تیمینز ومارتا فالدیس ومارك كوھین وناثان كوبلین وجون بالستو وسونی

أشاریا ومیلیسا بونجكاراس وجاكسون موھیندو ورودا أفیال وألیكس جونستون وشھد موصللي وجیفري ماجانیا وبارفین نغاال 
وفاوستو بیلو زیمینیس وكارلوس أغیالر وساندرا سوتیلو رییس وألبا سراي بیریز تیران وروث ماین وسام نادل وجیمس موریسي  

فن ماي وكاتي تشاكرابورتي وطارق أحمد ودیدییھ جاكوبس وجون ماغراث وأستا فون  وجاكوبو أوشاران وأرمیل لوكونت وكی
ستاكلبرغ ونسرین علي وآني ثیریولت. إّن ھذه الورقة ھي جزء من سلسلة من األوراق المكتوبة إلثراء النقاش العام بشأن قضایا 

 . التنمیة والسیاسات اإلنسانیة

: أثیرت في ھذه الورقة، یرجى التواصل إلكترونیًا على العنوان التاليلمزید من المعلومات عن القضایا التي 
advocacy@oxfaminternational.org 

الت والتعلم جمیع حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لھذا المنشور، ولكن یمكن استخدام نّصھ مجانًا ألھداف المناصرة وتنظیم الحم
والبحث العلمي بشرط ذكر المصدر بالتفصیل. ویطلب صاحب حقوق الملكیّة الفكریّة أن یُحاط علًما بأّي من ھذه االستخدامات 

بھدف تقییم األثر. أّما في ما یتعلق بالنسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة استخدام ھذا المحتوى في منشورات أخرى أو ترجمتھ أو  
 policyandpractice@oxfam.org.uk.من الحصول على إذن وقد یتوّجب بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل إلكترونیًا: أقلمتھ فال بّد 

إّن المعلومات الواردة في ھذه الورقة صحیحة وقت إرسالھا للنشر.  

نشرتھ منّظمة أوكسفام بریطانیا لصالح منّظمة أوكسفام الدولیةّ تحت الرقم المتسلسل:  ISBN 978-1-78748-901-1 في حزیران/یونیو 
 DOI: 10.21201/2022.9877 .2022

 .Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK

 : الغالف صورة

ر إعصار كینیث العدید من المنازل  دمّ لقد ما كان في السابق منزل عائلتھا في ماكومیا، بموزمبیق.  على أنقاضتقف "مسعدة آّساني" 
  في المدینة. تصویر: تومي ترینشارد/منظمة أوكسفام. 

mailto:advocacy@oxfaminternational.org
mailto:policyandpractice@oxfam.org.uk
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 ملّخص 

 أمر واقع   ي ر ھ ا ضر ر واأل ئ الخسا 
جدیدة خطیرة من اآلثار   مرحلةفوق مستویات عصر ما قبل الصناعة، دخلنا  ارتفاع حرارة األرضدرجة مئویة من  1.1مع زیادة 

) عن اآلثار  IPCCالمتفاقمة للتغیر المناخ. وقد كشف تقریر التقییم السادس الصادر عن الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ (
تغیر المناخ ھو حقیقة مكلفة وقاتلة   . إنّ 1البشریةتعّرض لھا تر واألضرار الواسعة النطاق التي  "الواضحة" التي تحدث اآلن والخسائ

سكان البلدان المنخفضة الدخل، حیث یعیش مالیین الناس الذین ال یفصل بینھم وبین الفقر والجوع والموت سوى   دّ اح شكل یشعر بھا ب
 .2ق غاباتیجفاف أو حصاد فاشل أو فیضان أو حر

في البلدان الغنیة والفقیرة، یكون أشّد الناس فقًرا ھم األكثر  وفي كل كارثة ترتبط بالمناخ
واألضرار بشّدة لدى السكان األشّد فقًرا.  . وتتركز الخسائر 3تضرًرا، ما یفاقم الالمساواة

وتتقاطع الالمساواة في الثروة والدخل مع العرق والجنس واإلثنیة لخلق قدر أكبر من الضعف  
األشخاص األكثر ثراًء ھم أقّل عرضة للمخاطر المناخیة وأكثر قدرة إّن  .4أمام اآلثار المناخیة

ثر أمانًا ویملكون المزید من األصول التي على مواجھة الكوارث. فھم یعیشون في أماكن أك
ضون لخسائر  یستفیدون منھا. ویتمتع األشخاص األشّد فقًرا بحمایة أقّل، وبالتالي یتعرّ 

حفرة  مرور الوقت. ونتیجة لذلك، فإن الفجوة بین من ھم في قاع  مع  وأضرار أكبر، تتراكم 
 .5كثر من أي وقت مضىتزداد اتساًعا أھرم الثراء قّمة الفقر ومن یتربّعون على 

للتعافي بسرعة أكبر. واألھّم من   ینتوقوة االستجابة المالیة الالزم ةومیبالبنیة التحتیة العم وفي الوقت نفسھ، تتمتع البلدان األكثر ثراءً 
 قصي الفقراء.ذلك كلّھ ھو أّن البلدان األكثر مساواة ھي األكثر قدرة على تقدیم استجابات جماعیة فاعلة للكوارث، بطرق ال تُ 

المؤشرات الھاّمة على تزاید اآلثار المناخیة وما یرتبط بھا من خسائر وأضرار. ویكشف  أحدزیادة االحتیاجات اإلنسانیة  وتشكل 
  ثمانیةف تبلغ بحث جدید أجرتھ منظمة أوكسفام أّن متطلبات تمویل النداءات اإلنسانیة لألمم المتحدة المرتبطة بالطقس المتطرّ 

یتعّرض النظام اإلنساني لضغوط متزایدة وتتراجع قدرتھ على  ومع تصاعد تغیر المناخ،  .6عاًما 20أضعاف ما كانت علیھ قبل 
ر أبحاث منظمة أوكسفام أیًضا أنّھ على مدى السنوات الخمس الماضیة، جرى تمویل نداءات األمم االستجابة بشكل مالئم. وتقدّ 

 33-28التمویل یقّدر بنحو % فقط في المتوسط، ما أّدى إلى نقص في 54المتحدة اإلنسانیة المرتبطة بالطقس المتطرف بنسبة 
  .7أمریكي ملیار دوالر

وعلى الرغم من أّن ھذه األرقام مثیرة للقلق، إال أنّھا ال تقترب حتى من أن تعكس النطاق الكامل للخسائر واألضرار الناجمة عن 
ملیار دوالر أمریكي، بینما تسبب إعصار   45,6في خسائر بقیمة  2021عام  في أوروبا التي وقعت الفیضانات  نتج عن. فقد 8المناخ

الحجم الحقیقي للخسائر  والحال ھو أّن . 9% من الناتج المحلي اإلجمالي لجزیرة دومینیكا226أضرار تعادل ب 2017ماریا في عام 
من  2030رة للخسائر واألضرار بحلول عام المقدّ  واألضرار یتجاوز النداءات اإلنسانیة، وھو آخذ في االزدیاد. وتتراوح التكالیف

كما أن الخسائر واألضرار غیر االقتصادیة شدیدة وبعیدة المدى، . 10دوالر أمریكي ملیار 580ملیار دوالر إلى أكثر من  290
 لحیوي، واألقالیم.ع اة اإلنسان، والتنوّ ة، وصحّ ة والمحلیّ وتشمل الخسائر في األرواح، والھویة الثقافیة، والمعارف األصلیّ 

وسوف تستمر تكالیف التأثیرات المناخیة في االرتفاع مع كل جزء من كّل درجة من درجات االحتباس الحراري. إّن  االنبعاثات آخذة  
. وحتى مع اتخاذ إجراءات طموحة 11درجة مئویة، إن لم یكن أكثر 2.4ترب من ع والزیادات في درجات الحرارة تقفي االرتفا
الفشل في خفض یعني و –بعاثات والتكیّف، لم یعد من الممكن تجنّب المزید من العواقب المترتبة على تغیر المناخ لخفض االن

 االنبعاثات أّن األشّد سوًءا قد یكون بانتظارنا.

 الملّوثین أن یتحملوا المسؤولیة على  
% من االنبعاثات  92في من یحمل المسؤولیة األكبر عن التسبّب بتغیر المناخ. فقد ساھمت البلدان الغنیة بما یقّدر بنحو  لیس ثّمة شكّ 

 . 12% فقط من سكان العالم)15% من االنبعاثات الحالیة (على الرغم من كونھا موطنًا لـ37التاریخیة الزائدة، وھي مسؤولة عن 
، 13عن ضعف انبعاثات النّصف األفقر من البشریة تزید % من البشر في العالم1الكربون ألغنى  انبعاثاتكانت  2015و 1990بین

 . 14شركة فقط (من الوقود األحفوري) 100إلى    1988منذ سنة % من االنبعاثات التاریخیة71ویمكن إرجاع 

االنبعاثات  ف:  في االنبعاثات تسھم إال بقدر ضئیل جًدا ھا لمنّ في حین أالبلدان المنخفضة الدخل ھي األشّد تضرًرا من تغیر المناخ، إّن 
كینیا وإثیوبیا  ولیست % من سكان العالم). 17% من اإلجمالي العالمي، (على الرغم من كونھا موطنًا لـ4الحالیة في أفریقیا أقّل من 

البلدان  في  الناس  ویشعر 
المنخفضة الدخل بتغیر المناخ 

أك ال بشكل  حیث  حّدة،  ثر 
السكان   مالیین  بین  یفصل 
والفقر والجوع والموت جفاف  
أو   فاشل  حصاد  أو  واحد 

 فیضان أو حرائق الغابات. 
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لكّن الدول الغنیة والشركات واألفراد  .15% فقط من االنبعاثات العالمیة 0.1عن  سوى والصومال وجنوب السودان مسؤولة معًا 
ھي ر التي یسبّبونھا. ونتیجة لھذا فإن أفقر بلدان العالم ومجتمعاتھ المحلیة اون ثمن األضرفعولیة عن تغیر المناخ ال یداألكثر مسؤ

  مسؤولیة عنھا.  تدفع ثمن أزمة مناخ ھي األقلّ التي 

 16التعاون العالمي بشأن تغیر المناخ االتفاق على أن توفر البلدان المتقدمة التمویل للبلدان النامیة ویشمل 
ف مع المناخ المتغیر (مثًال عن  للحّد من انبعاثاتھا (مثًال عن طریق ربط المنازل بالطاقة المتجددة)، والتكیّ 

لمنازل بسبب كارثة مرتبطة بالمناخ، فلن  طریق جعل المنازل مقاومة للفیضانات). ولكن إذا ُدّمرت ھذه ا
كلفة  سدادیكون على البلدان المتقدمة التزامات مالیة أو أي التزامات محّددة أخرى للمساعدة في  

 األضرار. 

لى في إطار مفاوضات األمم المتحدة بشأن المناخ، قاومت الدول الغنیة بشّدة التقّدم المحرز بشكل متكّرر، على الرغم من الدعوات إو
لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر   26الدورة عاًما. وفي  30تمویل الخسائر واألضرار التي تعود إلى 

، ُرفض اقتراح البلدان النامیة بإنشاء مرفق مالي لمعالجة الخسائر واألضرار لصالح حوار غالسكو لمدة ثالث سنوات لمناقشة المناخ
مؤتمر األطراف في لوإذا كان للحوار أن یكون أكثر من مجرد حوار، فإنّھ یحتاج إلى تیسیر نتائج ذات مغزى  .17یل ترتیبات التمو

، بما في ذلك االتفاق على إنشاء مرفق مالي والنھوض بمصادر تمویل جدیدة ومبتكرة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ
تغیر  الإلى جانب مساھمات البلدان الغنیة. ولم یعد من الممكن تجاھل الضرر الذي یلحق بالمجتمعات المحلیات التي تواجھ أسوأ آثار 

 .يالمناخ

 معالجة الخسائر واألضرار ترتیبات جدیدة لتمویل  
الترتیبات القائمة لمعالجة الخسائر واألضرار أساًسا المعونة اإلنسانیة واإلنمائیة والتأمین. واستناًدا إلى مبادئ العمل الخیري تشمل 

والمصلحة الذاتیة المستنیرة (وأحیانًا الجغرافیا السیاسیة العلنیة)، فإّن أداء أسس نظام المساعدات الحالي وأسسھ غیر متماشیة مع 
لمؤتمر األطراف في   26الدورة المفاوض الرئیسي لتحالف الدول الجزریة الصغیرة في على حّد تعبیر لة المناخیة. ومبادئ العدا

، عندما تحدث الكوارث المرتبطة بالمناخ، ال ینبغي أن تكون البلدان المعّرضة لتھدید  اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ
  .18یریة العشوائیة"المناخ "رھینة لألعمال الخ

رة في المبدأ القائل بأّن على أصحاب اإلسھام متجذّ تكون وال بّد من استبدال "التسّول في الكوارث" بآلیة عادلة وتلقائیة للدعم المالي 
 األكبر في أزمة المناخ أن یدفعوا ثمن األضرار التي یسببونھا في البلدان األقل مسؤولیة واألكثر تضرًرا. 

لجة الخسائر  وھو لیس مصّمًما ألغراض معا -إّن الغایة من اإلنفاق اإلنساني واإلنمائي ھي معالجة المعاناة اإلنسانیة وتعزیز التنمیة 
سمي، ال طوعیة آلیة تكون فیھا المساھمات من خالل تفویض رالمطلوب ھي و. دفع من یتسبّبون باألضرارأن یواألضرار وضمان 

 تمویل یمثل تعویضات لضحایا تغیر المناخ.من أجل وال خیریة، 

 تسھیل تمویل جدید لمعالجة الخسائر واألضرار 
الخسائر واألضرار تسھیًال مالیًا جدیًدا لتنظیم العمل. وال یزال إصالح المؤسسات اإلنسانیة  یجب أن یتضمن أي نظام فاعل لمعالجة 

واإلنمائیة القائمة أمًرا بالغ األھمیة، حیث ستستمر ھذه المؤسسات في االضطالع بدورھا، سواء في بناء القدرة على الصمود في وجھ 
 الطوارئ المرتبطة بالمناخ. الصدمات المناخیة أو إنقاذ األرواح في أعقاب حاالت

یجب أن یأتي كإضافة إلى میزانیات بل . سابق عھدهفي ما كان علیھ على ویُعّد التسھیل أمًرا حیویًا لضمان عدم بقاء التمویل 
االھتمام السیاسي، ودفع  أن یتستند إلى مبدأ "الملّوث یدفع". وثّمة حاجة أیًضا إلى مرفق لرفع مستوى والمساعدات، وأن یكون تلقائیًا 

المزید من العمل، وتعزیز التنسیق عبر مشھد مجزأ ومتباین للمؤسسات ذات الصلة. وبعد سنوات من الجمود، من شأن إنشاء مرفق  
   وبعید المدى قد بدأ بالفعل. عادالً  اإصالحً  مالي أن یساعد البلدان النامیة أیًضا على الثقة في أنّ 

 مبتكر مصادر جدیدة للتمویل ال 
الجدید ال سیّما باإلضافة إلى المسؤولیة، تمتلك الدول الغنیة الموارد الالزمة لتمویل ھذا المرفق 

إذا فرضت ضرائب على الشركات واألفراد الملوثین بشكل عادل وكامل، وھي خطوة یمكن أن  
 تجمع ملیارات الدوالرات.

یحّدد ھذا التقریر أیًضا مصادر مبتكرة جدیدة محتملة لألموال یمكن أن توفر تدفقات تلقائیة مستقرة 
ة إلى المساھمات غیر الطوعیة للدول الغنیة.  وكبیرة أخرى لتمویل الخسائر واألضرار، باإلضاف

أفقر بلدان ومجتمعات   إنّ 
أزمة   ثمن  تدفع  العالم 
األقلّ  ھي  التي   المناخ 

 مسؤولیة عنھا. 

یُعّد التسھیل أمًرا حیویًا لضمان  
. كسابق عھدهعدم بقاء التمویل  

إلى بل   كإضافة  یأتي  أن  یجب 
وأن   المساعدات،  میزانیات 

أن یتستند إلى مبدأ  ویكون تلقائیًا  
 "الملّوث یدفع".
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ویمكن أن یشمل ذلك فرض ضریبة على انبعاثات الشحن الدولي وفرض ضریبة على استخراج الوقود األحفوري. ومن شأن العدید 
تق أولئك من ھذه المصادر الجدیدة أن تجّسد مبدأ "الملّوث یدفع" ویمكن تنفیذه على نحو منصف، ما یضع العبء األكبر على عا

 األكثر مسؤولیة واألكثر قدرة على الدفع.

لمؤتمر األطراف في    27منظمة أوكسفام تطالب بعقد الدورة  
 ا اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وما بعدھ 

 جمیع الحكومات: یجب على لمؤتمر األطراف،   27بحلول الدورة  
تھا  شى مع حصّ ) بما یتما2030(أھداف االنبعاثات لعام  المحّددة على المستوى الوطني إعادة تقدیم المساھمات المعززة  •

درجة مئویة وتجنب أسوأ آثار تغیر المناخ وما یرتبط بھ من خسائر  1.5 عندرتفاع درجة الحرارة العالمیة العادلة، للحّد من ا 
 .وأضرار

   : على البلدان المتقدمة یجب  لمؤتمر األطراف،   27بحلول الدورة  
ضاف إلى االلتزامات القائمة المتعلقة بتمویل المناخ والمساعدة اإلنمائیة یُ  ،لمعالجة الخسائر واألضرار  التعھد بتمویل ثنائي •

 الرسمیة.

الدورة  تزامال، وإثبات أنھا على المسار الصحیح للوفاء ببھدف التكیّفعبارة عن منح % من تمویلھا للمناخ 50االلتزام بكون  •
. وسیسھم ھذا التمویل لمؤتمر األطراف 27الدورة  من خالل نشر خطة تسلیم قبل بتمویل التكیّف المزدوج لمؤتمر األطراف 26

واألضرار وتجنبھا إلى أدنى حّد ممكن من خالل التمكین من اتخاذ إجراءات استباقیة أكبر للحد من المخاطر  في تقلیل الخسائر 
  والتكیف مع آثار المناخ.

 :أن تتفق على   جمیع الحكومات   یجب على لمؤتمر األطراف،    27في الدورة  
دة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لتنسیق استجابة عالمیة في إطار اتفاقیة األمم المتح مرفق تمویل لمعالجة الخسائر واألضرارإنشاء  •

 فاعلة ومنصفة للخسائر واألضرار الناجمة عن المناخ.

من أجل العمل على معالجة الخسائر واألضرار التي تنطوي على مساھمات قطریة سنویة استناًدا إلى  نظام للدعم الماليإنشاء  •
 مبدأ اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ المتمثل في المسؤولیات المشتركة ولكن المتباینة وقدرات كل منھا. 

دارتھ وإنجازه، وتحدید االحتیاجات التمویلیة وحشد الموارد، بما في على إنشاء مرفق مالي وتحدید ھیكل إ حوار غالسكوتركیز  •
 ذلك من مصادر مبتكرة.

التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن  التقییم العالمي االحتیاجات الوطنیة لتمویل الخسائر واألضرار عنصًرا أساسیًا في جعل  •
 تغیر المناخ.

 بموجب اتفاقیة باریس.  2025لما بعد عام   يلتمویل المناخ الكمّ الھدف الجدید تضمین الخسائر واألضرار في   •

عن طریق إدراج الخسائر واألضرار كعنصر أساسي في خطة العمل القائمة على النوع  تعمیم مراعاة منظور النوع االجتماعي •
إلجراءات من منظور واضح مراع  جمیع ااتخاذ االجتماعي التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، بما في ذلك ضمان 

 للنوع االجتماعي حتى ال تؤدي إلى تفاقم أوجھ الالمساواة القائمة.

بنًدا دائًما في جدول أعمال مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  في الخسائر واألضرار  جعل •
  ا في العمل كل عام.ي قدمً لمضمن أجل ا للتفاوض  مجال ضمان، وبالتالي المستقبل
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