
نداء اللجنة الدولية للصليب األحمر إىل مؤمتر األطراف يف 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّي املناخ يف دورته 
السابعة والعرشين لتعزيز العمل املناخي يف مناطق النزاع

 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Working Group    1
 II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Cambridge University
Press, Cambridge, 2022: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf.

2    لالطالع عىل معلومات متعمقة عن النتائج اإلنسانية القرتان مخاطر املناخ بالنزاعات املسلحة، يرجى الرجوع إىل املطبوع التايل: اللجنة الدولية، عندما متطر 

غباًرا: فهم اآلثار املجتمعة للنزاعات املسلحة واألزمات املناخية والبيئية عىل حياة السكان واالستجابة لها، اللجنة الدولية، جنيف، 2020.

يهدد تغّي املناخ وتدهور البيئة بقاء البرشية جمعاء. ويكتيس بذل جهود سياسية جبّارة وعاجلة لتخفيف تداعيات 
تغّي املناخ أهمية حاسمة لتجنب العواقب األكرث تدمياً لهذه األزمة عىل الشعوب وعىل البيئة التي تعيش فيها. 
وحتى يف حال تطبيق تدابي طموحة لتخفيف اآلثار، ستظل االضطرابات املناخية تؤثر تأثياً شديداً عىل حياة الشعوب 
ألجيال عديدة قادمة. ولذلك فإن تكثيف جهود التكيّف مع تغّي املناخ ومتويلها لهام القدر نفسه من األهمية يف 

الحّد من اآلثار اإلنسانية لتغّي املناخ.1

والبلدان التي ترزح تحت وطأة النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى، وأغلبيتها العظمى من أقل البلدان منواً، 
هي من بني البلدان األشد قابلية للتأثر بأزمة املناخ. ويعيق األثر املزعزع الذي تخلفه الحروب عىل املجتمعات إىل 
حّد كبي قدرة هذه البلدان عىل التكيّف مع تغّي املناخ.2 ويُفرتض نظرياً أن مُتنح هذه البلدان األولوية يف مجال العمل 
املناخي نظراً إىل شدة قابلية تأثرها وإىل القيود الكبية التي تحّد من قدراتها. لكن البلدان التي تعيش النزاعات هي 
عملياً من بني أكرث البلدان معاناة من اإلهامل من حيث العمل املناخي ومتويله. ومثة حاجة ُملحة يف هذه البلدان 
لعمل مناخي مالئم من أجل الحّد من االحتياجات اإلنسانية والحفاظ عىل مكتسبات التنمية وتجنب انهيار الُنظم 

وإطالة أمد أوضاعها الهشة.

قبيل انعقاد الدورة السابعة والعرشين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّي املناخ )مؤمتر 
األطراف(، تحّث اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغّي املناخ )االتفاقية اإلطارية( وهيئات إدارة مؤمتر األطراف عىل قطع ثالثة التزامات تكفل من خاللها عدم ترك 

الشعوب التي ترزح تحت وطأة النزاعات خلف الركب:

   أوالً، اإلقرار بشدة قابلية تأثر البلدان التي تعاين من النزاعات مبخاطر املناخ نظراً إىل قدرتها املحدودة عىل 
التكيّف. 

 ثانياً، الوفاء بااللتزامات الدولية بتعزيز العمل املناخي يف البلدان القابلة للتأثر بوجه خاص بتغّي املناخ، ما 
يعني تعزيز العمل املناخي يف البلدان التي تشهد نزاعات وأعامل عنف. 

 ثالثاً، ضامن الدعم املالئم لهذا العمل بفضل متويل مناسب للغرض املنشود وسهل املنال.
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النزاعات مبخاطر املناخ نظراً  التي تعاين من  البلدان  تأثر  اإلقرار بشدة قابلية 
التكيّف.  إىل قدرتها املحدودة عىل 

قطع املجتمع الدويل التزامات بتقديم الدعم للبلدان األكرث قابلية للتأثر بتغّي املناخ. وتندرج أغلبية الدول التي تعاين 
من نزاعات مسلحة وأعامل عنف ضمن هذه الفئة. ويف الواقع، فإن األغلبية العظمى من الدول التي تعترب األكرث 
قابلية للتأثر بتغّي املناخ واألقل تأهباً للتكيّف معه، بلدان غارقة يف أتون النزاعات.3 وال يعزى ذلك إىل أن تغّي املناخ 
يسبب النزاع بشكل مبارش، بل ألنه يفاقم االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن النزاع، بينام يزيد النزاع من هشاشة 
املؤسسات والخدمات األساسية والبنى التحتية وأجهزة الحكم التي تكتيس أهمية حاسمة يف مساعدة الناس عىل 
التصدي لتغّي املناخ والتكيّف معه. وسيسمح اإلقرار الواعي والواضح بقابلية التأثر الفريدة هذه برتكيز أدق عىل 
السبل التي من شأنها أن تلبي احتياجات الناس بصورة مستدامة وتكفل أداء عمل مناخي مالئم وعاجل يف هذه 

املناطق. 

نحّث األطراف يف االتفاقية اإلطارية عىل:

اإلقرار بقابلية التأثر الفريدة مبخاطر املناخ لدى البلدان واملجتمعات املحلية التي 
تعاين من النزاعات، ملا لذلك من أهمية أساسية لضامن أداء عمل مناخي مالئم 

يف هذه املناطق. 

للتأثر  القابلة  البلدان  املناخي يف  العمل  بتعزيز  الدولية  بااللتزامات  الوفاء 
التي  البلدان  العمل املناخي يف  بوجه خاص بتغّي املناخ، ما يعني تعزيز 

تشهد نزاعات وأعامل عنف.

ال تتلقى املجتمعات املحلية يف املناطق التي تعاين من النزاعات إال القليل من الدعم ملساعدتها عىل التكيّف مع 
تغّي املناخ، وذلك بسبب التحديات املرتبطة بالتخطيط طويل األمد يف هذه السياقات. ووافقت الدول املتقدمة يف 
االتفاقية اإلطارية ويف اتفاق باريس عىل تقديم دعم من األموال والخربات إىل البلدان القابلة للتأثر بتغّي املناخ، مبا 
فيها أقل البلدان منواً والدول الجزرية الصغية النامية والبلدان اإلفريقية، التي تشمل الكثي من البلدان املترضرة من 
النزاعات املسلحة والعنف.4 ومبوازاة ذلك، تقوم أهداف التنمية املستدامة عىل االلتزام بعدم ترك أحد متخلفاً عن 
الركب.5 ويتطلب النهوض بهذه االلتزامات نُهجاً مصممة خصيصاً للوصول إىل األشخاص املوجودين يف سياقات غي 

مستقرة ودعمهم ليك يتمكنوا من مواجهة تغّي املناخ والتكيّف معه. 

نحّث األطراف يف االتفاقية اإلطارية عىل:

تكثيف الجهود لتعزيز العمل املناخي يف البلدان املترضرة من النزاعات، وال سيام 
عرب تقوية املعارف واملامرسات الهادفة إىل التأهب للخسائر واألرضار املرتبطة بتغّي 

املناخ يف هذه املناطق، والتصدي لها وبناء القدرة عىل الصمود يف وجهها. 

ضامن وصول العمل املناخي إىل البلدان التي تعاين من النزاعات، لكن أيضاً إىل 
املجتمعات املحلية األكرث قابلية للتأثر حتى وإن كانت تعيش يف مناطق غي مستقرة 

ويصعب الوصول إليها. وإلجراءات التكّيف مع تغّي املناخ والحّد من مخاطر 
الكوارث املستمدة من الواقع املحيل أهمية حاسمة يف هذا الصدد.

 The Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) Country Index summarizes a country’s vulnerability to climate change   3
and other global challenges in combination with its readiness to improve resilience: https://gain.nd.edu/our-work/country-index/.

4    أعاد اتفاق باريس التأكيد عىل التزام البلدان املتقدمة بدعم البلدان النامية يف جهودها للتخفيف من آثار املناخ والتكيّف معه. ويندرج معظم البلدان 
املترضرة من تغّي املناخ والنزاعات املسلحة يف الفئات التي يُقّر اتفاق باريس بأنها جهات محتملة لتلقي الدعم. انظر اتفاق باريس التابع لالتفاقية اإلطارية، 

https://unfccc.int/sites/default/files/arabic_paris_agreement.pdf :2015 12 كانون األول/ديسمرب
https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf واالتفاقية اإلطارية، الفقرة 1 من املادة 4، 1992؛     

5    إّن "عدم ترك أي أحد خلف الركب" هو الوعد املركزي التحوييل لخطة التنمية املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة. إنه ميثل التزاماً ال لبس 
فيه من جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بالقضاء عىل الفقر بجميع أشكاله، ووضع حد للتمييز واإلقصاء، والحد من أوجه عدم املساواة والضعف التي 

(un.org) تؤدي إىل ترك الناس خلف الركب وتقوض إمكانات األفراد والبرشية ككل: مجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة | عدم ترك أي أحد خلف الركب

https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
https://unfccc.int/sites/default/files/arabic_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf
https://unsdg.un.org/ar/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
https://unsdg.un.org/ar/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind


معالجة االنقسامات الهيكلية واألداء االنعزايل داخل املنظامت، التي تعيق العمل 
املناخي املستني واملراعي للنزاعات. 

العمل بفضل متويل مناسب للغرض املنشود وسهل  الدعم املالئم لهذا  ضامن 
املنال.

يشوب التمويل املناخي نوعني خطيين من االختالل يحّدان بشكل كبي من احتامالت تنفيذ عمل مناخي مالئم 
يف البلدان الهشة واملترضرة من النزاعات. فيوجد أوالً فارق كبي بني تقديم التمويل للبلدان املستقرة ذات الدخل 
املتوسط وألقل البلدان منواً يف العامل، وهي فئة تعلو فيها نسبة البلدان املترضرة من النزاعات والعنف. ورغم ما 
تضمن اتفاق باريس من التزامات بزيادة الدعم ألقل البلدان منواً، فهي مل تتلَق يف الفرتة بني عامي 2016 و2020 سوى 
17 باملائة من إجاميل التمويل املناخي الذي احتسبته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يف حني قُدمت 
نسبة 70 باملائة من التمويل املناخي إىل البلدان ذات الدخل املتوسط (ومل يذهب سوى 22 باملائة من التمويل إىل 

البلدان التي صنفتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بلداناً هشة).6

البلدان األكرث هشاشة عادة أقل نسبة من  البلدان منواً، ال يوزع التمويل باملساواة وتتلقى  وداخل مجموعة أقل 
التمويل. ويف داخل البلدان، ال يصل التمويل املناخي يف أغلب األحيان إىل املناطق املترضرة من النزاع، خاصة حني ال 
تكون هذه املناطق تحت سلطة الدولة، األمر الذي يهّمش املاليني من األشخاص. وال يبنّي ذلك أن املناطق املترضرة 
من النزاع املسلح يف بلد ما تستثنى يف أغلب األحيان من إمكانية التخفيف من آثار تغّي املناخ فحسب، بل يُظهر 
التمويل املناخي الدويل يُخصص للعمل املحيل.7 وباإلضافة إىل ذلك، وعىل الرغم من أن  أن جزءاً فقط من  أيضاً 
الدول تعهدت يف اتفاق باريس بتحقيق املزيد من التوازن بني املوارد املالية املخصصة للتكيّف مع تغّي املناخ وتلك 
املخصصة للتخفيف من آثاره، فال يزال متويل التكيّف يسجل الكثي من التأخي. ولسّد الفجوات يف متويل املناخ، تربز 
الحاجة إىل بذل جهود مستدامة ملراجعة املعايي الحالية للحصول عىل التمويل املناخي ومنهجيات تقييم املخاطر، 
وينبغي صياغة أساليب متخصصة للعمل يف األماكن املترضرة من النزاعات. ومن املهم عند مناقشة الخسائر واألرضار 

ضامن عدم التسبب بفجوات مامثلة يف التمويل عن غي قصد. 

نحّث األطراف يف االتفاقية اإلطارية عىل:

مراجعة كيفية إدارة آليات التمويل لضامن عدم تسبب تجنب املخاطر باستبعاد 
املاليني من األشخاص من تلقي الدعم الذي هم بأمس الحاجة إليه، والنظر يف 

إنشاء نوافذ متويل متخصصة تسمح بتخطيط تفاضيل يصل إىل املجتمعات املحلية 
النائية واألكرث قابلية للتأثر بتغّي املناخ.  

تعزيز آليات التمويل بإرشادات عن السياسات واللوائح التي تتيح مرونة معقولة 
تسّهل العمل يف املناطق الهشة واملترضرة من النزعات. 

إتاحة تقديم التمويل املخصص للتكّيف مع تغّي املناخ يف نطاقات متعددة من 
أجل تشجيع املشاريع الكبية والصغية التي تلبي االحتياجات املرتبطة بالسياق. 

ويف مناطق النزاع، إتاحة إمكانية أداء العمل بواسطة رشكاء مختلفني بفضل تبسيط 
إجراءات الحصول عىل التمويل وتقديم الدعم للجهات الفاعلة التي متلك إمكانية 

الوصول والتفويض والخربات الالزمة للعمل يف األماكن املترضرة من النزاعات 
لتمكينها من االستفادة من الفرص املتاحة للحصول عىل التمويل. 

OECD, Aggregate trends of Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013–2020, OECD, Paris, 2022.     6
 Cao, Y., Alcayna, T., Quevedo, A. and Jarvie, J., Exploring the Conflict Blind Spots in Climate Adaptation Finance: Synthesis        7
 report, Supporting Pastoralism and Agriculture in Recurrent and Protracted Crises (SPARC), 2021; International Institute for
Environment and Development (IIED), Access to climate finance; workshop report (theme 2), London, IIED, 2021.



    هل يسبب تغّي املناخ النزاعات؟  
ال يسبب تغّي املناخ نزاعات مسلحة بشكل مبارش لكنه قد يزيد من مخاطره بشكل غي مبارش من خالل 
مفاقمة العوامل التي ميكن، يف سياق ُمعّقد، أن تقود يف نهاية املطاف إىل نزاع. وتشمل هذه العوامل التهميش 
االجتامعي، وتاريخاً من النزاعات واملظامل، واملخاطر االقتصادية، وتدهور البيئة، والخالفات عىل إدارة املوارد.8 
ويف السياقات التي يعمها السالم وتكون مؤسساتها قوية وقادرة عىل توفي الحامية االجتامعية، وفّض الخالفات، 
وإدارة استخدام املوارد وتخصيصها بشكل مستدام وعادل، وضامن تنمية جامعة، ال يسبب تغّي املناخ نزعات 

مسلحة. وهذه املؤسسات فائقة األهمية بالنسبة للتكيّف مع تغّي املناخ. 

وتعاين البلدان املترضرة من النزاعات وحاالت العنف األخرى والهشاشة من عدم وجود أجهزة حكم قوية 
ومؤسسات جامعة. وقد يساهم تغّي املناخ يف أماكن من هذا القبيل يف مفاقمة النزاع وعدم االستقرار وإطالة 
أمدهام، من خالل إضعاف املؤسسات والُنظم وآليات التصدي لدى الناس. وقد يزيد تغّي املناخ من خطورة 
العنف بني املجتمعات وال سيام يف املجتمعات املحلية التي تعاين أصالً من ضغوط كبية عىل املوارد، وحيث 

قد ال تستطيع السلطات فّض الخالفات.  

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر 
تستمد اللجنة الدولية جذور تفويضها ومهمتها اإلنسانية البحتة من القانون الدويل والنظام الداخيل للحركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر وقرارات املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر. ومسألة مخاطر تغّي املناخ 

مسألة تهمنا ألنها تفاقم احتياجات املجتمعات املحلية التي نعمل معها. 

وعمالً بخطة عمل اللجنة الدولية لتنفيذ ميثاق املناخ والبيئة للمنظامت اإلنسانية، فإننا نرمي إىل مساعدة الناس عىل 
تعزيز قدرتهم عىل الصمود يف وجه املخاطر من خالل استجابتنا امليدانية، تلك املخاطر التي تنجم عن اقرتان تغّي 
املناخ بالنزاع املسلح أو أعامل العنف األخرى، بفضل التعاون الوثيق مع مكونات الحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر واملجتمعات املحلية والدول واألوساط األكادميية والقطاع الخاص. وسنكون بحلول عام 2025 قد 
أدرجنا مخاطر املناخ والبيئة يف جميع برامجنا. ويتوافق هذا العمل مع هدفنا املتمثل يف تعزيز استدامتنا البيئية إىل 
أقىص حّد ممكن وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ال تقل عن 50 باملائة، مقارنة مبستويات عام 2018، بحلول 
عام 2030. وسنواصل تسخي نفوذنا لحشد جهود عاجلة وطموحة يف مجايل العمل املناخي وحامية البيئة يف األماكن 
التي تشهد نزاعات مسلحة أو أعامل عنف، وال سيام يف ما يخص حامية البيئة، من خالل الرتويج الحرتام القواعد 
والتوصيات املتعلقة بحامية البيئة الطبيعية مبوجب القانون الدويل اإلنساين. ومن شأن ذلك أن يحّد من التدهور 
البيئي ويخفف األذى واملخاطر التي تتعرض لها املجتمعات املحلية املترضرة من النزاعات، مبا فيها األرضار الناجمة 

عن تغّي املناخ.9  

 IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report     8
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

9    اللجنة الدولية، عندما متطر غباًرا: فهم اآلثار املجتمعة للنزاعات املسلحة واألزمات املناخية والبيئية عىل حياة السكان واالستجابة لها، اللجنة الدولية، جنيف، 
2020. اللجنة الدولية، املبادئ التوجيهية بشأن حامية البيئة الطبيعية يف النزاعات املسلحة: القواعد والتوصيات املتعلقة بحامية البيئة الطبيعية يف إطار 

القانون الدويل اإلنساين مقرتنة بالرشح، اللجنة الدولية، جنيف، 2020. 
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