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الصدمات املناخية: اخملاطر 
والضعف في عالم متفاوت



“إن الدول األكثر عرضة للخطر هي نفسها الدول 
األقل قدرة على حماية نفسها، وهي نفس الدول 
ذات املساهمة األدنى في انبعاثات غاز االحتباس 
احلراري. وستدفع هذه الدول ثمن أعلى ملا قام به 

اآلخرون إذا لم نسارع في اتخاذ خطوات مباشرة”.
كوفي أنان

“الفقر، مثل العبودية، ليس باألمر الطبيعي 
بل هو من صنع اإلنسان وميكن التغلب عليه 

والتخلص منه إذا اتخذ البشر اخلطوات 
الالزمة لذلك”.

نيلسون مانديال
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“لقد سلبنى إعصار جني كل ما أملك... لقد فقدت عملي ومنزلي. قبل اإلعصار كان عندي ما يكفي من 
الطعام أما اآلن فال حل أمامي إال التسول في السوق.”

روزي- كلير زيفيرين، غونيفز، هايتي، 2005 1

“ال نأكل إال القليل وال نأكل إال مرة واحدة في اليوم محاولة منا للحفاظ على الذرة التي منلكها، 
وبالرغم من ذلك لن يدوم مخزون الذرة إال لفترة قصيرة ... سنواجه بعدها أزمة كبيرة.”

مارغريت مبوندي، مباكو، ماالوي، 2002 2 

“سنعاني من اجلوع إذا ما شّحت األمطار كما حصل في السنة املاضية. إن لدى األغنياء مدخراتهم، 
ولديهم مخزوناتهم من الطعام، كما أن بإمكانهم بيع ثيرانهم للحصول على املال. ولكن ماذا لدينا؟ إن 

قمت ببيع الثور الوحيد الذي أملكه فكيف سأقوم بالزراعة العام القادم؟ إن قل محصولي فلن يكون 
لدينا شيء. وهكذا هو احلال دائما فكل شيء يتوقف على املطر”.

كاسييتو أغوماس، الت جايني، غوندا اجلنوبية، إثيوبيا، 2007 3 

“لم نرى مثل هذه الفيضانات من قبل. لقد تدمرت العديد من املنازل ولقي الكثيرون حتفهم وغرقت 
أرضنا الزراعية وفقدنا احملاصيل اخملزونة في املنازل كما فقدنا أعداداً كبيرة من املاشية أيضا. املشكلة 

كانت أننا لم نكن مستعدين ملواجهة مثل هذا الفيضان الكبير ولذا لم يكن لدينا أية مدخرات من املال 
أو مخزونات من الطعام.”

بولنيما غوش ماهيشورا غرام بانشايات، مقاطعة ناديا، غرب البنغال، الهند 42007 

“هناك فيضانات أكثر اآلن وضفاف األنهار تنجرف بشكل أسرع وليس هناك مكان نلجأ إليه. أرضي في 
النهر وال أملك أي شيء اآلن.”

انتصار حسني، أنتار بارا، شمال غرب بنغالديش، 5.2007

الصدمات املناخية: اخملاطر والضعف في عالم متفاوت2

ويتم  واملقاييس،  بالقياس  املناخ  علم  يتعامل 
بالطن  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  حجم  قياس 
والغيغاطن، بينما تتم مراقبة تركيزات غازات الدفيئة 
احلرارية في الغالف اجلوي لألرض باألجزاء في املليون. 
ومن السهل بالتالي عند دراسة البيانات تناسي تلك 
املناخ مثل  البشر األكثر عرضًة لتغيرات  الفئات من 

أولئك املقتبس عنهم أعاله.

املناخ  لتغير  اإلنساني  الوجه  رؤية  ميكن  وال 
املستحيل  ومن  بل  إحصائيات  شكل  في  وتغليفه 
الضغوط  عن  احلالية  التأثيرات  من  العديد  فصل 
تأثيرات أخرى،  األوسع. وفي املستقبل ستكون هناك 
ونحن جنهل مكان ووقت ومقدار هذه التأثيرات إال أن 
اجلهل ال يشكل سببا للرضى عن النفس، فنحن نعلم 
أن اخملاطر املتعلقة باملناخ تعد سببا رئيسيا للمعاناة 
اإلنسانية والفقر وانعدام الفرص، ونعلم أيضا أن تغير 

من السهل أن ننسى اجلانب 

اإلنساني لألشخاص األكثر 

عرضة خملاطر تغير املناخ

صل
الف
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سيتفاقم  التهديد  وأن  كما  األمر،  في  ضالع  املناخ 
األخطار  األول  الفصل  في  عرفنا  وقد  الزمن.  مبرور 
اإلنسانية  منها  تعاني  التي  املأساوية  املستقبلية 
من  العاجل  للتحرك  الدوافع  أحد  بوصفها  بأكملها 
أجل معاجلة تغير املناخ. ونركز في هذا الفصل على 
االنتكاسات  وهي  أال  إحلاحا  أكثر  مستقبلية  كارثة 
الدول  البشرية في  النطاق للتنمية  احملتملة واسعة 

األكثر فقرا في العالم.
أنها  على  نفسها  عن  الكارثة  تلك  تعلن  ولن 
حدث “كالطامة الكبرى” التي تقع فجأة، فما يواجهه 
ومواطن  اخملاطر  زيادة مستمرة في  العالم هو  فقراء 
هذه  مصدر  إرجاع  وميكن  باملناخ.  املتعلقة  الضعف 
اخملاطر املتزايدة إلى أمناط استهالك الطاقة واخليارات 

السياسية في العالم الغني.
تشكيل  في  هائلة  قوة  بالفعل  املناخ  ويلعب 
العديد  في  الفقر  يرتبط  حيث  الفقراء،  حياة  فرص 
ارتباطا وثيقا بالتعرض للمخاطر املناخية.  من الدول 
على  رزقهم  مصادر  تعتمد  الذين  للناس  وبالنسبة 
الزراعة بعد سقوط املطر املتغير غير املؤكد مصدرا 
األحياء  لقاطني  وبالنسبة  إلضعافهم.  متجددا 
احلضرية الفقيرة تشكل الفيضانات تهديدا مستمرا. 
باخملاطر  األرض  بقاع  الفقراء في شتى  حياة  وتتسم 
غير  املناخ  تصاحب  التي  للمخاطر  عرضة  وبأنها 
املستقر وضعيفة في مواجتها. وسيعمل تغير املناخ 
على زيادة هذه اخملاطر ونقاط الضعف بشكل تدريجي 
التي  املعاجلة  إستراتيجيات  على  الضغوط  يزيد  مما 
أوضاع  جعل  مما  بالفعل  طاقتها  من  أكثر  حملناها 
عدم املساواة اجلنسانية وأسباب التمييز األخرى أكثر 

تفاقما.
ولطاملا مت التقليل بشكل كبير من قدر انتكاسات 
التنمية البشرية احملتملة التي ستنتج عن تغير املناخ. 
فالتغيرات املناخية الشديدة مثل اجلفاف والفيضانات 
املعاناة  ذاتها، فهي جتلب  واألعاصير فظيعة في حد 
والضيق والبؤس إلى حياة أولئك املتأثرين بها وتخضع 
وتقدم  سيطرتهم  تفوق  لقوى  بأكملها  مجتمعات 
رسالة تذكير دائمة بالضعف اإلنساني. وعلينا عند 
وقوع الصدمات املناخية أن نتعامل أوال مع العواقب 
امللحة، وهي تهديدات التي تواجهها الصحة العامة 
أو تضرر  وقضايا التغذية أو ضياع املدخرات واألصول 
للتكاليف  يكون  أن  وميكن  احملاصيل  دمار  أو  امللكية 
على  جدا  وملحوظة  مدمرة  نتائج  األمد  قصيرة 

التنمية البشرية.
بهذه  ليست  املدى  طويلة  التأثيرات  أن  ورغم 
الدرجة من الوضوح إال أنها ليست بأقل دمارا بالنسبة 
دوالرين  من  أقل  على  يعيشون  مليار شخص   2.6 لـ 
األوضاع  تدهور  يتسبب  أن  اليوم ميكن  أمريكيني في 
املناخية في حدوث هبوط شديد في مستوى التنمية 
البشرية. وفي الوقت الذي ميكن لألغنياء أن يتحملوا 
الصدمات عن طريق التأمني اخلاص أو تصفية األصول 
أو بالسحب من مدخراتهم، يواجه الفقراء مبجموعة 
مختلفة من االختيارات. وقد ال يكون لديهم بديال غير 
خفض االستهالك أو خفض التغذية أو إخراج األطفال 
من املدرسة أو بيع األصول املنتجة التي تعتمد عليها 

من  حتد  خيارات  وهي  السوي،  لوضعهم  عودتهم 
القدرات اإلنسانية وتعزز من تفاوت املساواة.

يتزامن  ما  “عادة  سني:  أمارتيا  كتب  وكما 
أدوات  في  التوسع  مع  اإلنسانية  اإلمكانيات  حتسني 
ولتآكل اإلمكانيات  الكسب”.6   والقدرة على  اإلنتاج 
اإلنسانية التأثير املعاكس، فاالنتكاسات في التغذية 
والصحة والتعليم هدامة بشكل جوهري وتقلل فرص 
التوظيف والتقدم االقتصادي. فعند سحب األطفال 
من املدرسة ملساعدة آبائهم على تعويض اخلسائر في 
الناجت عن  التغذية  يعانون من سوء  أو عندما  الدخل 
انخفاض الطعام املتوفر، ميكن أن تصاحبهم عواقب 
فجأة  الفقراء  يفقد  وعندما  حياتهم.  طيلة  ذلك 
فإن  السنني،  مر  على  بجمعها  قاموا  التي  األصول 
هذا يزيد من فقرهم ويكبح اجلهود املبذولة لتخفيض 
الضعف واحلرمان الشديد في املستقبل القريب وعلى 
املدى البعيد، وبالتالي ميكن للصدمات املناخية وحدها 
التي  الضرر  من  متراكمة  مفرغة  حلقات  تخلق  أن 

تنتقل عبر األجيال.
ويُعدُّ تغير املناخ أمرا ذا بال ألنه من املتوقع أن يزيد 
من شدة الصدمات املناخية وتكرارها. وفي املستقبل 
باجلهد  النتائج  ستتأثر  البعيد،  املدى  وعلى  القريب 
حتد  أن  املقدر  ومن  الصدمات،  آثار  لتخفيف  الدولي 
التخفيضات العميقة واملبكرة في انبعاثات الكربون 
من اخملاطر املتزايدة املتعلقة بتغير املناخ اعتبارا من عام 
2030 وما يليها. وحتى ذلك احلني، يجب على العالم 
ككل - وفقراء العالم بصفة خاصة - التعايش مع 
نتائج االنبعاثات السابقة ولهذا السبب - وكما جنادل 
في الفصل الرابع - فإن إستراتيجيات التكيف مهمة 

للغاية لتحسني فرص التنمية البشرية.
أما في هذا الفصل فنلقي نظرة على التأثيرات 
البشرية  التنمية  على  املناخية  للصدمات  السابقة 
إللقاء الضوء على التهديدات املستقبلية ونفرق فيها 
بشكل حيوي بني اخلطر والضعف، فاخلطر املناخي هو 
الضعف  أما  بأسره.  للعالم  للحياة  خارجية  حقيقة 
فهو شيء مختلف متاما حيث يعني عدم القدرة على 
التعامل مع اخملاطر أو السيطرة عليها دون االضطرار 
الزمن.  عبر  اإلنسانية  الرفاهة  تهدد  اختيارات  التخاذ 
وسيعزز تغير املناخ آليات االنتقال التي حتول اخلطر إلى 
ضعف، مما يعرقل جهود الفقراء لدفع عجلة التنمية 

البشرية نحو األمام.
األدلة  الفصل  هذا  من  األول  القسم  ويعرض 
اخلاصة بسلسلة من التأثيرات املناخية ويدرس توزيع 
املدى  بعيدة  والنتائج  املناخية  للكوارث  التعرض  
لهذه الكوارث على التنمية البشرية. ونستخدم في 
القسم الثاني سيناريوهات املناخ التي أعدها الفريق 
احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ وآخرون من أجل 
دراسة اآلليات التي قد تؤثر من خاللها اخملاطر املتزايدة 
الناجتة عن تغير املناخ على التنمية البشرية في القرن 

احلادي والعشرين.

ما يواجهه فقراء العالم هو الزيادة 

املستمرة في اخملاطر املرتبطة 

بتغير املناخ وزيادة تعرضهم لها.

ت
ف في عالم متفاو
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تقرير التنمية البشرية 2008/2007

 2.1 الصدمات املناخية وشراك التنمية البشرية املنخفضة

في  متكررا  موضوعا  املناخية  الكوارث  كانت  لطاملا 
أطالنطس  أسطورة  تتناول  حيث  اإلنساني،  التاريخ 
يعزى  بينما  للفيضانات،  التدميرية  القوة  ألفالطون 
اجلفاف  حاالت  من  سلسلة  إلى  املايا  حضارة  انهيار 
ويوفر لنا القرن احلادي والعشرين بعض النماذج احلية 
مواجهة  في  الناس  ضعف  ملدى  الفعالة  والدروس 

املناخ القاسي.
بذلك  وميس  املناخية  الكوارث  معدل  ويتزايد 
حياة املزيد من الناس، كما سنجد أن النتائج الفورية 
ستكون شنيعة، إال أن الصدمات املناخية تزيد كذلك 
من اتساع نطاق األخطار ومواطن الضعف مما يؤدي 

إلى انتكاسات طويلة املدى للتنمية البشرية.

الكوارث املناخية— االجتاه املتصاعد

للقلق  مصدرا  القاسية  املناخية  األحداث  تشكل 
العالم. وفي العقود األخيرة،  أنحاء  املتزايد في كافة 
ارتفع عدد الذين تأثروا بالكوارث املناخية مثل اجلفاف 
والفيضانات والعواصف بشكل مستمر، كما صاحب 
احملتملة  االرتباطات  حول  تكهنات  تقريبا  كارثة  كل 
هذا  تطور  مع  املناخ  علم  سيوفر  وكما  املناخ.  بتغير 
االحترار  بني  العالقة  في  أوضح  رؤى  وتقدمه  العلم 
العاملي ونتائج نظام الطقس. وبالرغم من ذلك، تشير 
أال  واحد،  اجتاه  في  جدا  واضح  بشكل  احلالية  األدلة 
لكارثة  التعرض  املناخ سيزيد من خطر  تغير  أن  وهو 

مناخية.
مستمر  تزايد  في  عنها  املبلغ  الكوارث  وعدد 
حيث بلغت بني عامي 2000 و2004 ما معدله 326 
كارثة مناخية كل عام أثرت على حوالي 262 مليون 
2004، أي  2000 إلى عام  شخص كل عام منذ عام 
أكثر من ضعفي العدد املبلغ عنه في النصف األول 

من ثمانينيات القرن املاضي )الشكل 2.1(.7
نداءات  في  تصاعدا  الغنية  الدول  سجلت 
االستغاثة من الكوارث املناخية كما ضربت أوروبا خالل 
شهدتها  التي  حدة  احلرارة  موجات  أكثر   2003 عام 
خالل أكثر من 50 عاما - مما تسبب بآالف الوفيات بني 
املسنني واألشخاص الضعفاء اآلخرين. وبعدها بعام، 
ضربت اليابان أعاصير استوائية أكثر من أي سنة أخرى 
تسبب   ،2005 عام  وفي  املاضي.8  القرن  مدى  على 
إعصار كاترينا بأحد احلوادث في أسوأ موسم اعاصير 
مت تسجيله في احمليط األطلنطي - وهي رسالة تذكير 
مفادها أنه حتى أغنى أمم العالم ليست محصنة ضد 

الكوارث املناخية.9 
التي  املركزة  اإلعالمية  التغطية  وتضمن 
زيادة  الغنية  الدول  في  املناخية  الكوارث  تصاحب 
تخلق فكرة  أنها  إلى  إضافة  بالتأثيرات  العام  الوعي 
مشوهة عن الواقع. وفي الوقت الذي تؤثر فيه الكوارث 

املناخية على املزيد واملزيد من الناس في كافة أنحاء 
العالم، تعيش األغلبية الساحقة في الدول النامية 
)شكل 2.2( ففي الفترة 2000-2004، واستناداً على 
معدل سنوي يتأثر واحد من بني 19 شخصا يعيشون 
في العالم النامي بكارثة مناخية، والرقم املقارن لدول 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كان واحد في 
1500 تأثروا- مع فارق في اخملاطر يُقدر بـ 79. 10 لقد 
أّثر الفيضان على حياة ما يقرب من 68 مليون شخص 
في شرق آسيا و40 مليون في جنوب آسيا بينما في 
ماليني   10 تأثر  إفريقيا  في  الكبرى  الصحراء  جنوب 
باجلفاف و2 مليون بالفيضان، وفي العديد من احلاالت 
تأثر هؤالء بحوادث متزامنة ومتقاربة وفيما يلي بعض 
في  الواردة  األعداد  عنها  متخضت  ألحداث  األمثلة 

عناوين التقارير: 11 

شرق  في  املوسمية    	2007 رياح  فترة  شردت 
تعرض  مع  الصني،  في  شخص  ماليني   3 آسيا 
لألمطار  هطول  ألكبر  البالد  من  كبيرة  مناطق 
الصينية  األرصاد  جلمعية  وفقاً  اإلطالق.  على 
املاضي  العام  وأعاصير  فيضانات  سببت  فقد 
ثاني أخطر عدد خسائر مت تدوينه بالنسبة لعدد 

اخلسائر في األرواح.

تؤثر الكوارث المناخية بشكل متزايد على 
عدد أكبر من سكان األرض

الشكل 2.1

.CRED 2007ِو OFDA المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية، ويعتمد التقييم على
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جدوى من جتاهلها لكل العالم، 

لكن زيادة التعرض لها شيء آخر.
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جنوب  في  املوسمية  والرياح  الفيضانات  	 شردت 
مليون   14 من  أكثر   2007 موسم  خالل  آسيا 
شخص في الهند و7 ماليني في بنغالديش وفقد 
بنغالديش  عبر  حياتهم  شخص  ألف  من  أكثر 

والهند وجنوب نيبال وباكستان.

جنوب  في    	2006/2007 أعاصير  موسم  شرد 
آسيا − والذي غمر مناطق شاسعة من جاكرتا 
بالفيضانات - 430 ألف شخص، وتسبب اإلعصار 
ديوريان في وقوع انهيارات طينية وخسائر واسعة 
العواصف  بضرر  وتبعه  الفلبني  في  األرواح  في 

واسع االنتشار في فيتنام.

	 من ناحية النشاط العام، فقد كان موسم أعاصير 
الرسمية.  للتقارير  وفقا  نشاطا  األكثر   2005
في  األسد  نصيب  على  كاترينا  إعصار  وحصل 
الرئيسية، مسببا خرابا واسع االنتشار  العناوين 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  في  أورلينز  نيو  في 
املسماة   27 الـ  األعاصير  فإن  ذلك،  وبالرغم من 
في املوسم - مبا في ذلك إعصار ستان وإعصار وملا 
و إعصار بيتا - أثرت على مجتمعات عبر أمريكا 
والكاريبي. وقد تسبب اإلعصار ستان  الوسطى 
في وفاة أكثر من 1600 شخص معظمهم من 

املايا في املرتفعات الوسطى لغواتيماال - بخسائر 
بشرية تفوق بكثير إعصار كاترينا.12 

هدد اجلفاف خالل عام 2005	  في القرن األفريقي 
وجنوب إفريقيا حياة أكثر من 14 مليون شخص 
عبر شريط من الدول من أثيوبيا وكينيا واملاالوي 
وزميبابوي. وفي العام التالي، أفسح اجلفاف اجملال 

لفيضان شديد عبر العديد من نفس الدول.13 

تأثرت  التي  األعداد  عن  وردت  التي  البيانات  توفر 
وبالرغم  أنها  إال  هامة  معلومات  املناخية  بالكوارث 
من ذلك ال تصور سوى غيض من فيض فالعديد من 
قلما  أو  اإلبالغ عنها  دون  متر  احمللية  املناخية  الكوارث 
يعلن عنها واألكثر بكثير ال تظهر على اإلطالق ألنها 

ال تتفق ومعايير الكوارث اإلنسانية )املربع 2.1(.
ال توجد تقارير وافية أيضا عن التحيز اجلنساني 
في آثر الكوارث فالكوارث عندما حتل تصيب مجتمعات 
وطأتها  يتحملن  ما  غالباً  النساء  أن  إال  بأكملها 
من  الضحايا  الفيضانات  تصيب  كما  أكبر،  بشكل 
اإلناث أكثر بكثير من الرجال ألن قدرتهن على احلركة 
فعندما  السباحة.  يتعلمن  ال  غالباً  وألنهن  محدودة 
ضرب بنغالديش إعصار مدمر وفيضان في عام 1991، 
كان معدل الوفيات املبلغ عنه أكبر بني النساء بخمس 
احلقوق  على  القيود  فإن  الكارثة  أعقاب  وفي  مرات، 
القانونية وأحقية النساء في امتالك األرض واألمالك 
املطلوبة  القروض  على  حصولهن  من  حتد  أن  ميكن 

لتجاوز األزمة.14 
االقتصادية  اخلسائر  ترسم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الذي يعيش  الوقت  املبلغ عنها صورة مشوهة ففي 
املناخ في  بكوارث  املتأثرين  الناس  باملائة من   89 فيه 
نحو  تتجه  االقتصادية  التأثيرات  فإن  النامية،  الدول 
الدول الغنية. والسبب يرجع إلى تقييم التكلفة على 
أساس قيمة املمتلكات واخلسائر املؤمن عليها والتي 
ترتفع بشكل حاد )شكل 2.3( فكل الكوارث املناخية 
أكثر  في  تسببت  والتي  تسجيلها  مت  التي  الثمانية 
من 10 مليار دوالر أمريكي في الضرر املبلغ عنه منذ 
الغنية، ستة منها في  الدول  2000 حدثت في  عام 

الواليات املتحدة. 
اخلسائر  عن  اإلعالن  من  التأمني  أسواق  تقلل 
في الدول النامية خاصة تلك التي يتكبدها الفقراء 
وذلك ألن املطالبات باخلسائر تعكس قيمة أصول وثروة 
املتأثرين فعندما جتتاح األعاصير االستوائية فلوريدا، 
في  للعقارات  األساسية  املواقع  أحد  تضرب  فإنها 
العالم، مبا فيها من أمالك محمية بأعلى مستويات 
األعاصير  نفس  تضرب  وعندما  التأمينية.  التغطية 
ال  فإنها  غواتيماال،  أو  هاييتي  من  الفقيرة  األحياء 
قيمة  كون  املؤمنة  باخلسائر  املطالبات  في  تتسبب 
العالم  فقراء  عقارات  وألن  أقل  املتضررة  العقارات 

إجماالً غير مؤمن عليها.

تواجه الدول النامية مخاطر أكبر
 جراء مخاطر الكوارث

الشكل 2.2

.CRED 2007ِو OFDA المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية، ويعتمد التقييم على

مخاطر التضرر جراء الكوارث الطبيعية
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العالم النامي نتيجة لتغير املناخ
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تقرير التنمية البشرية 2008/2007

بالكوارث  ضمنية  عالقة  املناخي  للتغير  هل 
املناخية؟ من املستحيل القول بأن هناك رابط مباشر 
عشوائية  قوى  نتاج  هو  مناخي  حدث  فكل  بينهما. 
في  كاترينا  إعصار  بقي  فلو  منتظمة.  وعوامل 
البحر ألصبح مجرد إعصار استوائي قوي مثله مثل 
غيره من األعاصير. وبالرغم من ذلك، فإن تغير املناخ 
يخلق ظروفا ألحداث طقس أكثر شدة. وتستمد كل 
األعاصير قواها من حرارة احمليطات، وترتفع درجة حرارة 
والنتيجة  املناخي.  للتغير  العالم كنتيجة  محيطات 
تبلغ  رياح  بسرعة  حدة  أكثر  عواصف  هي  املتوقعة 
أعلى درجة وأمطار غزيرة، وبشكل مشابه وفي الوقت 
في  اجلفاف  من  الفردية  احلاالت  ربط  ميكن  ال  الذي 
جنوب الصحراء الكبرى األفريقية بشكل مباشر مع 
منتظمة  انخفاضات  املناخ  مناذج  تتوقع  املناخ،  تغير 
في املطر في املناطق شبه االستوائية - أكثر من 20 

باملائة في بعض املناطق.
إن قضية الدور احملدد لتغير املناخ في زيادة عدد 
موضوع  أيضا  هو  املناخية  بالكارثة  املتأثرين  الناس 
االجتماعية  العوامل  وقد ساهمت  للنقاش،  مفتوح 
في ذلك بشكل واضح، فالنمو السكاني والتوسع في 
املستوطنات اإلنسانية في املناطق اخلطرة على سبيل 
املثال واألحياء احلضرية الفقيرة الواقعة على سفوح 

الكوارث  بيانات  قاعدة  من  باملناخ  املتعلقة  بالكوارث  املرتبطة  األرقام  تأتي 
وبائية  على  األبحاث  مركز  أنشأها  والتي   EM-DAT بـ  اخلاصة  الدولية 
عن  املعلومات  تدفق  حتسني  في  كبيراً  دوراً  لعبت  وقد   .)CRED( األمراض 

الكوارث على مر الزمن، ولكن لقاعدة البيانات هذه حدودها املعينة.
وتتراوح املصادر التي يتم منها استسقاء املعلومات اخلاصة بقاعدة البيانات 
احلكومية  غير  واملنظمات  املتحدة  األمم  ومنظومة  احلكومية  الهيئات  بني 
تقارير  عنها  وردت  احلوادث  وبعض  الصحفية.  والوكاالت  التأمني  وشركات 
كاترينا  إعصار  مثل  الهائلة  الكوارث  فمثالً  أخرى،  أحداث  من  أكبر  بشكل 
جتذب قدراً أكبر من االهتمام اإلعالمي عن أحداث اجلفاف احمللية. وباملثل، فإن 
بعض اجملموعات ال حتظى باإلعالم الكافي عنها، ومن أمثلة هذا اجملموعات 
سكان األحياء الفقيرة والبشر الذين يعيشون في املناطق الريفية البعيدة 

أو املهمشة.
واملعايير التي يتم على ضوءها تصنيف حادثة معينة من احلوادث على أنها 
كارثة تتسم بالتقييد. وتشمل تلك املعايير األعداد التي قتلت أو تأثرت جراء 
هذه احلادثة )بحيث ال تقل عن 10 و 100 على التوالي( ، وإعالن حالة الطوارئ 
تلبي  املناخية ال  الكوارث  الدولية. وبعض  املساعدة  إلى  الدعوة  أو  الوطنية 
هذه املعايير. فعلى سبيل املثال، في عام 2007، كان أكثر من مليون شخص 
إثيوبيا يتلقون إغاثة من اجلفاف حتت مظلة برامج املساعدات الدولية،  في 
ثالثة أضعاف  املناخية. وكان  الكوارث  بيانات  وهو ما مت تسجيله في قاعدة 
مستويات  حلماية  الوطنية  البرامج  أحد  من  مساعدات  يتلقون  الرقم  هذا 
في  يظهر  لم  البرنامج  هذا  ولكن  للجفاف.  املعرضة  املناطق  في  التغذية 

قاعدة البيانات على أساس أنه لم يجر اعتباره كمساعدات إنسانية.
وهناك مصادر أوسع للقصور اإلعالمي. فخالل عام 2006، لم يجر تسجيل 

إحدى الكوارث التي سببتها األمطار املتأخرة في تنزانيا في قاعدة البيانات. 
ومع ذلك، فإن إحدى التقديرات الوطنية املعنية باألمن الغذائي قد وجدت أن 
هذه احلادثة وارتفاع أسعار الغذاء قد تركت نحو 3.7 مليون شخص معرضني 
اخلاصة  اإلحصائيات  وتخفق  املدقع.  الفقر  خلطر  ألف   600 و  اجلوع،  خلطر 
بالكوارث في إظهار اخملاطر الوشيكة التي يواجها الفقراء. ففي بوركينافاسو، 
على سبيل املثال، كان احلصاد اجليد في عام 2007 قد حدا بالدولة إلى عدم 
رفع طلب التماس للمساعدات الغذائي العاجلة. ومع ذلك، فإن تقرير تقييم 
األمن الغذائي الذي قدمته وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة 
عدم  خلطر  معرضني  شخص  مليون   2 من  أكثر  أن  من  حذر  قد   )USAID(

األمن الغذائي في حال توقفت األمطار. 
وختاماً، تعطينا قاعدة بيانات الكوارث صورة لألعداد املتأثرة بشكل فوري جراء 
كل حادثة، ولكن ليس بشكل الحق لها. فعندما ضرب غواتيماال إعصار ستان 
في أكتوبر 2005، أثر اإلعصار على نصف مليون شخص، وكان أغلبهم من 
األسر الفقيرة األهلية في الهضاب الغربية. وقد ظهرت أعدادهم في قاعدة 
البيانات في ذلك العام. وخالل عام 2006، أظهرت تقديرات األمن الغذائي أن 
املتأثرين جراء اإلعصار عجزوا عن استعادة أصولهم كما  العديد من هؤالء 
أثناء  وفي  يعد لسابق عهده.  لم  باليومية  يقتاتون  الذين  املزارعني  إنتاج  أن 
ذلك، زادت أسعار الغذاء بشكل حاد. والنتيجة كانت زيادة سوء التغذية في 
املناطق املتأثرة بإعصار ستان. وقد كان ذلك مثاالً على أحد الكوارث احمللية 

التي لم يتم تسجيلها في قاعدة البيانات.

املربع 2.1       التقصير اإلعالمي في التقرير عن الكوارث املناخية

.Bhavani 2006; Hoyois et al. 2007; Maskrey et al. 2007; USAID FEWS NET 2006 :المصدر
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التالل الهشة والقرى الواقعة في مناطق الفيضان 
للخطر.  للتعرض  اإلضافة  في  دورا  لعب  ذلك  كل   -
وتوضح  أيضا.  املناخ  أخطار  زادت  ذلك،  من  وبالرغم 
الصحراء  جنوب  في  اجلفاف  أن  الرسمية  التقارير 
زادت  فقد  وممتدا.  متكررا  أصبح  األفريقية  الكبرى 
كثافة العواصف االستوائية. وقد ال يعتبر تغير املناخ 
يرتبط  أنه  إال  املناخية،  للكوارث  الوحيد  السبب  هو 

باألمر بشكل كبير.15
وكما  االرتباط.  املناقشات حول  تستمر  وسوف 
مت توضيحه في الفصل األول، فإن علم املناخ ال يقدم 
التأكد  عدم  فإن  ذلك،  من  وبالرغم  مؤكدة.  حقائق 
العاملية  التأمني  للتكاسل. فصناعة  ال يشكل مبررا 
أجبرت على إعادة التقييم جذريا آلثار خطر املناخ على 
مناذج العمل اخلاصة بها )املربع 2.2(. ويرغم الناس في 
جميع أنحاء العالم على التكيف والتأقلم مع مخاطر 
لصغار  وبالنسبة  اليومية،  حياتهم  في  املناخ  تغير 
والناس  الفقيرة  احلضرية  األحياء  وساكني  املزارعني 
املنخفضة،  الساحلية  املناطق  في  يعيشون  الذين 
فهناك تهديد يتمثل في أن تصبح هذه اخملاطر عقبة 

كئود في سبيل التنمية البشرية.

اخلطر والضعف

تقدم سيناريوهات تغير املناخ إطارا لتعريف التحوالت 
املنتظمة في أنظمة الطقس. وتتوقف كيفية انتقال 
البشرية  التنمية  نتائج  على  للتأثير  التحوالت  تلك 
على تفاعل عاملني أساسيني، هما: اخلطر والضعف.

والعائالت  فاألفراد  فرد،  كل  على  تأثيره  للخطر 
واجملتمعات تتعرض بشكل دائم للمخاطر التي ميكن 
أن تهدد صحتهم. وميكن - من حيث املبدأ − أن يؤثر 
املرض أو البطالة أو جرائم العنف أو التغير املفاجئ في 
أحوال السوق على أي شخص. واملناخ يوّلد مجموعة 
متباينة من اخملاطر، فاجلفاف والفيضانات والعواصف 
حيث  الناس  حياة  عرقلة  بإمكانها  األخرى  واألحداث 
تؤدي إلى خسائر الدخل واألصول والفرص. وال تتوزع 
مخاطر املناخ بشكل متساو، ولكنها تنتشر على نحو 

واسع.
اخلطر،  عن   )vulnerability( الضعف  ويختلف 
فعل  هو   vulnerability لكلمة  االشتقاقي  فاجلذر 
التيني يعني “جرح” وفي حني أن اخلطر يتناول التعرض 
إال  الناس  عليها  يسيطر  ال  التي  اخلارجية  للمخاطر 
على  للقدرة  مقياس  هو  الضعف  فإن  ضئيل،  بقدر 
التحكم في مثل هذه اخملاطر دون املعاناة من فقدان 
القدرة على  احملتمل عدم  للرفاهية من  األجل  طويل 
جتنبه.16  وميكن تلخيص الفكرة الواسعة في أنه “نوع 
أو األذى احملتمل، يجب أن  من اإلحساس بعدم األمان 
يشعر الناس باحلذر منه - ميكن أن يحدث شيء سيء 

و “ويتسبب في اخلراب”. 17
اخلطر  بني  التمييز  املناخ  تغير  تهديدات  توضح 
والضعف18  فأولئك الذين يعيشون في دلتا نهر الغانغ 
الفيضان  مخاطر  في  يتشاركون  مانهاتن  وشمالي 
املرتبطة بارتفاع مستوى البحر لكنهم ال يتشاركون 
في نفس نقاط الضعف والسبب هو أن دلتا نهر الغانغ 
تتميز مبستويات عالية من الفقر ومستويات متدنية 
األعاصير  تضرب  وعندما  التحتية  البنية  حماية  من 
فإنها  الفلبني،  في  مانيال  االستوائية  والفيضانات 
ذلك،  وبالرغم من  للمخاطر.  بأكملها  املدينة  تُعرض 
فإن نقاط الضعف تتركز في املنازل املؤقتة املزدحمة 
باسيغ  نهر  ضفاف  طول  على  الفقيرة  األحياء  في 

وليس في املناطق األكثر غنى في مانيال. 19
اخلطر  طريقها  عن  يتحول  التي  والعمليات 
األساسية  باحلقائق  تتشكل  بلد  أي  في  ضعف  إلى 
اخلاصة بوضع التنمية البشرية مبا في ذلك التفاوتات 
تهمش  التي  السياسية  والقوة  والفرص  الدخل  في 
األفقر  ومواطنيها  النامية  الدول  وتعد  الفقراء. 
العالية  فاملستويات  املناخي.  للتغير  عرضة  أكثر 
واملتوسطات  الزراعة،  على  االقتصادي  االعتماد  من 
املنخفضة للدخول واألحوال البيئية الهشة بالفعل 
أمناطا  تواجه  التي  االستوائية  املناطق  في  والتواجد 
مناخية أكثر حدة - تعد جميعها عوامل جتعلهم أكثر 
عرضة للخطر، ومن بني تلك العوامل التي تخلق ميال 

نحو حتويل اخلطر إلى نقاط ضعف مايلي:

التركيزات  املنخفضة.	   البشرية  والتنمية  الفقر 
العالية من الفقر بني السكان املعرضني للخطر 
املناخي هي مصدر الضعف. فالـ 2.6 مليار شخص 
− 40 باملائة من سكان العالم − الذين يعيشون 
2 دوالر أمريكي يوميا هم ضعفاء  على أقل من 
يسيطرون  أقل  موارد  لديهم  ملا  جوهري  بشكل 
للدول  وبالنسبة  مماثل  وبشكل  اخملاطر،  على  بها 

تتسبب الكوارث المناخية في خسائر أكبر على الممتلكات المؤمن عليها الشكل 2.3

الخسائر السنوية المؤمن عليها  (بليون دوالر أمريكي)

.ABI 2005b :المصدر
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تقرير التنمية البشرية 2008/2007

يبلغ  الذي  السكان  تعداد  إجمالي  ذات   22 الـ 
509 مليون نسمة في تصنيف التنمية البشرية 
 ،)HDI( البشرية  للتنمية  ملؤشرنا  املنخفضة 
املناخي  اخلطر  في  الصغيرة  الزيادات  حتى  فإن 
وعبر معظم  إلى ضعف جماعي.  تؤدي  أن  ميكن 
العالم النامي )مبا في ذلك الدول التي تقع ضمن 
هنالك  البشرية(  للتنمية  املتوسط  التصنيف 
تفاعل مزدوج بني الضعف املتعلق باملناخ و الفقر 
الفقراء من  البشرية. فغالبا ما يعاني  والتنمية 
سوء التغذية ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم يعيشون 
في مناطق تتسم باجلفاف واإلنتاجية املنخفضة 
فقراء  لكونهم  املناخية  للمخاطر  عرضة  وهم 
احلاالت،  بعض  وفي  التغذية.  سوء  من  ويعانون 
يرتبط ذلك الضعف مباشرة بالصدمات املناخية. 
لكينيا  البشرية  التنمية  دليل  بيانات  وتظهر 
حاالت  بني  وثيقا  تطابقا   - املثال  سبيل  على   -
طوارئ الغذاء املرتبطة باجلفاف والتنمية البشرية 
املنخفضة للمناطق )اجلدول 2.1(. وفي غانا، فإن 
املائلة  الشمالية  املنطقة  في  األطفال  نصف 

كانت املطالبات التأمينية املرتبطة باملناخ قد زادت بشكل متسارع على مدار 
العقدين املاضيني أو أكثر. وفي حني يواصل املشككون في آثار املناخ وبعض 
املناخية،  والكوارث  املناخ  تغير  التساؤالت حول الصالت بني  احلكومات طرح 

فإن العديد من شركات التأمني العاملية تطرح استنتاجاً مخالفاً. 
في خالل خمس سنوات حتى 2004، بلغ متوسط اخلسائر التأمينية الناجمة 
زيادة مقدارها خمسة  في   - العام  في  دوالر  مليار   17 املناخية  احلوادث  عن 
 .1990 حتى  األربع  السنوات  مدى  على   )2004 عام  ألرقام  )وفقاً  أضعاف 
وتتصاعد املطالبات التأمينية املرتبطة باملناخ بشكل أكبر من تزايد السكان 
تقييم  إعادة  إلى  التأمني  صناعة  دفع  ومبا  التأمينية،  واألقساط  والدخل 

صالحية أمناط العمل احلالية. 
وكانت هذه العملية التقييمية قد اتخذت أشكاالً مختلفة في دول مختلفة. 
التحتية  البنية  لتنمية  قوى  كمدافع  الصناعة  بدت  احلاالت،  بعض  ففي 
املوجهة لتقليل اخلسائر التأمينية. وفي كندا واململكة املتحدة، على سبيل 
االستثمارات  لزيادة  الداعية  املطالب  بقيادة  التأمني  شركات  قامت  املثال، 
العامة في أنظمة الدفاع ضد األعاصير والفيضانات، بينما تدعو احلكومة 
في نفس الوقت ألن تتعهد بتغطية اخلسائر كمؤمن يتم اللجوء إليه كمالذ 

أخير.
وفي الواليات املتحدة، أصبحت شركات التأمني تقوم باملراجعة النشطة ملدى 
كتابة  بإعادة  كاترينا  إعصار  يقوم  أن  قبل  املناخية حتى  للمخاطر  تعرضها 
كانت  حيث  التكلفة.  باهظة  أعاصيرية  أضرار  من  سجله  مبا  التاريخ  كتب 
تضع حدود عليا على اخلسائر املُسددة، ومبا يحول جانباً كبيراً من اخملاطر ليقع 
على العمالء، مع االنسحاب عن عقد الصفقات التأمينية اخلاصة باملناطق 
إليه  أدى  فيما  يتمثل  كاترينا  اجلانبية إلعصار  اآلثار  أحد  وكان  اخلطر.  عالية 

اخلطر من  يحول  والذي  الكارثية،  اخملاطر  التأمني على  زيادة صكوك  دفع  من 
الصكوك  السداد حلملة  يتوقف  وبحيث  الرأسمالية،  األسواق  إلى  املؤمنني 
التأمينية في حالة حدوث كارثة مناخية. وكانت السوق في عام 2006 قد 

توقفت عند قيمة 3.6 مليار دوالر، مقارنة مبليار دوالر قبل عامني.
الضغوط  من  والية  بكل  واخلاصة  الفيدرالية  التأمني  برامج  تسلم  ولم 
املرتبطة باملناخ، فقد أدى التعرض لهذه الضغوط من قبل اثنني من كبرى 
التعرض  حجم  )وصل  الفيضانات  ضد  الوطني  التأمني  برنامج   - البرامج 
لبليون دوالر( وبرنامج تأمني الغلة الفيدرالية )مقدار التعرض 44 مليار دوالر( 
- قد حدا مبكتب املساءلة احلكومي للتحذير من أن “للتغير املناخي تداعيات 

على الصحة املالية للحكومة الفيدرالية”
ويلقي واقع اخلبرة في األسواق التأمينية بالدول املتقدمة الضوء على مشكلة 
هو  واجملازفة  واخلطر  اليقني.  عدم  من  هائلة  هالة  يخلق  املناخ  فتغير  أوسع. 
أحد اخلصائص التي تتسم بها جميع األسواق التأمينية. ويتم حساب قيمة 
الوارد  من  املناخ،  تغير  ومع  اخملاطرة.  تقدير  أساس  على  التأمينية  األقساط 
أن تزيد املطالبات التأمينية مع مر الزمن. وقياساً على أحد التقديرات التي 
خرجت بها رابطة شركات التأمني البريطانية، بإمكان تضاعف نسبة ثاني 
أكسيد الكربون أن يزيد من اخلسائر التأمينية الناجمة عن حوادث األعاصير 
دوالر  مليار   66 مبقدار  العاملية  التأمني  لصناعة  بالنسبة  وحدها  الشديدة 
سنوياً )بأسعار عام 2004(. ويتمثل وجه الصعوبة بالنسبة لصناعة التأمني 
في أن هذا التوجه يزيد مع كثرة احلوادث الكارثية التي ستقوض اية ترتيبات 

أو إحتياطيات للمجازفة. 

املربع 2.2       صناعة التأمني العاملية – إعادة تقييم مخاطر املناخ

.ABI 2004, 2005b; Brieger et al. 2001; Committee of European Insurers 2005; Mills 2005; Thorpe 2007 :المصادر
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للجفاف يعانون من سوء التغذية باملقارنة مع 13 
باملائة في أكرا. 20

التفاوتات  تعد  البشرية.	   التنمية  في  التفاوتات 
بني الدول مؤشرا آخر على الضعف جتاه الصدمات 
الكمية  التقييمات  أحد  كشف  وقد  املناخية. 
احلديثة للتأثيرات البشرية للكوارث عن أن “الدول 
تأثيرات  تواجه  الدخل  في  العالي  التفاوت  ذات 
اجملتمعات  من  أعمق  بشكل  املناخية  الكوارث 
املستويات  حتجب  أن  وميكن   21 مساواة”.  األكثر 
عالية  مستويات  البشرية  للتنمية  املتوسطة 
من احلرمان. فغواتيماال - على سبيل املثال - هي 
بالتباينات  تتسم  متوسط  بشري  منو  ذات  دولة 
االجتماعية الكبيرة بني املواطنني األصليني وغير 
األصليني. وسوء التغذية بني املواطنني األصليني 
غير  للسكان  بالنسبة  عنه  مرتني  مبقدار  مرتفع 
غرب  ستان  اإلعصار  اجتاح  وعندما  األصليني. 
مرتفعات غواتيماال في عام 2005، شعر بتأثيره 
املزارعني  من  وأغلبهم  األصليون  السكان  بشدة 
العمال  من  أو  الكفاف  على  يعيشون  الذين 
ونفاذ  األساسية  احلبوب  في  واخلسائر  الزراعيني. 
أبرزت  العمل  فرص  وانهيار  الغذاء  احتياطيات 
بالفعل مستويات حادة من احلرمان مع وقوف عدم 
املبكرة.  االنتعاش  أمام عمليات  املساواة كحاجز 
22 وتُعّرض التفاوتات في التنمية البشرية أيضا 

املناخية في بعض  للمخاطر  الضعفاء  السكان 
من أكثر دول العالم غنى. فعندما ضرب اإلعصار 
مجتمعات  من  بعض  تأثرت  أورلينز  نيو  كاترينا 
العميقة  التفاوتات  ووقفت  فقرا،  األكثر  أمريكا 
)املربع  االنتعاش  دون  الكامنة بني السكان حائال 

.)2.3

	 عدم توفر البنية التحتية للدفاع املناخي. تساعد 
تفاوتات البنية التحتية في تفسير أسباب تسبب 

مختلفة.  لنتائج  املتشابهة  املناخية  التأثيرات 
فالنظام املتقن للقنوات في هولندا يعمل مبثابة 
حاجز قوي بني اخلطر والضعف. فأنظمة الدفاع 
وأنظمة  للماء  التحتية  والبنية  الفيضانات  ضد 
الضعف.  بالتقليل من  املبكر تقوم كلها  اإلنذار 
املتعلقة  للمخاطر  التعرض  من  اليابان  وتعاني 
باألعاصير والفيضانات بدرجة أعلى من الفلبني. 
قفزت  و2004   2000 عامي  بني  فيما  أنه  إال 
الفلبني و66 فقط  711 في  إلى  احلاالت املميتة 

في اليابان. 23

للتأمني  ميكن  التأمني.	   على  احلصول  محدودية 
من  الناس  متكني  في  مهما  دورا  يلعب  أن 
السيطرة على اخملاطر املناخية دون احلاجة خلفض 
أو بيع أصولهم حيث ميكن لألسواق  االستهالك 
اخلاصة والسياسة العامة أن يلعبا دورا في هذا 
في  احلق  لها  الغنية  الدول  في  فالعائالت  اجملال 
ضد  نفسها  لتحمي  اخلاص  للتأمني  الوصول 
بينما ال تتمتع معظم  باملناخ،  املتعلقة  اخلسائر 
ويعد  احلق.  بهذا  النامية  الدول  في  العائالت 
التامني االجتماعي حاجزا آخر ضد الضعف حيث 
ميكن الناس من حتمل اخملاطر دون إضعاف لفرص 
اتخاذ  وبإمكانه  األجل،  طويلة  البشرية  التنمية 
إجراءات وقائية للمسنني ويوفر احلماية أثناء فترات 
األطفال  تنمية  في  ويساعد  البطالة  أو  املرض 
ويحمي التغذية األساسية. وتتفاوت الدول على 
نحو واسع في دعمها للتأمني االجتماعي فالدول 
متوسط  من  بكثير  أكبر  حصة  تنفق  الغنية 
دخولهم على التأمني االجتماعي. أما فيما يتعلق 

الترتيب في دليل التنمية البشرية2005املقاطعات الكينية

 املقاطعات التي تعاني من حاالت مجاعة طارئة 
)نوفمبر 2005–اكتوبر 2006(

0.267غاريسا

0.580إسيولو

0.310مانديرا

0.411ماسرابيت

0.501موينغي

0.347سامبورو

0.172توركانا

0.256واجير

غيرها
0.769مومباسا

0.773نيروبي

0.532املعدل الوطني في كينيا

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 2006a; وكالة التنمية األمريكية 2007.

اجلدول 2.1      عالقة وثيقة بين حاالت المجاعات الطارئة والتنمية البشرية في كينيا

ترتيبات الضمان الاجتماعي أعظم بكثير 
في الدول الغنية

.2006g المصدر: البنك الدولي
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يعني  ذلك  فإن  العاملي  املناخ  تغير  بإدارة مخاطر 
أن هناك عالقة عكسية بني الضعف )املتركز في 
الدول الفقيرة( والتأمني )املتركز في الدول الغنية( 

)الشكل 2.4(.
مخاطر  مع  اجلنسانية  املساواة  عدم  تتقاطع 
املناخ ونقاط الضعف. وتتسبب األضرار التي تعرضت 
احملدود  مثل وصولهم   - التاريخ  مر  على  النساء  لها 

عندما أدى إعصار كاترينا إلى تدمير سدود نيو أورلينز، سبب معاناة إنسانية 
األمر  كشف  الفيضان،  مياه  تراجع  ومع  شاسع.  نطاق  على  مادية  وأضراراً 
التي  االجتماعي  باجلور  املرتفعة  باملستويات  ترتبط  حادة  ضعف  نقاط  عن 
كانت قائمة قبل اإلعصار. فقد ضربت األضرار الناجمة عن الفيضان مدينة 
منقسمة، مثلما ستضرب أضرار تغير املناخ عالم منقسم. وبعد مرور عامني 
على هذه املأساة، تواصل أشكال اجلور وعدم املساواة تقويض وعرقلة عملية 

عودة األوضاع إلى سابق عهدها. 
أورلينز، والتي تقع على الساحل اخلليجي للواليات املتحدة، واحدة  وتعد نيو 
2005، لم  العالم تعرضاً خلطر األعاصير. ففي أغسطس  من أكثر مناطق 
تستطع الدفاعات الفيضانية املفترض أن تخفف من هذا اخلطر أن تصمد 
أمام اإلعصار، مع ما ترتب على ذلك من تبعات مأساوية. لقد حصد إعصار 
كاترينا حياة 1500 شخص، وأدى إلى نزوح 780 ألفاً، ودمر أو أضر بـ 200 الف 

منزل، وأصاب بالشلل البنية التحتية للمدينة وأثخن اجلراح في سكانها. 
لقد أثر اإلعصار على حياة بعض من أفقر وأضعف الناس في أغنى أمة في 
العالم. فقد كانت معدالت فقر األطفال قبل إعصار كاترينا في نيو أورلينز 
من بني أعلى املعدالت في الواليات املتحدة، وحيث يعيش واحد من بني كل 
مع  محدودة،  الصحية  اإلمدادات  وكانت  الفقر.  خط  حتت  أشخاص  ثالثة 

افتقاد ما يقرب من 750 ألف شخص للتغطية التأمينية.
لقد اختار إعصار كاترينا ضحاياه من أكثر املناطق احملرومة من املدينة. فقد 
وقد  الكارثة.  ثمن  السود  مجتمعات  تسودها  التي  األفقر  األحياء  حتملت 
تشابكت األضرار الناجمة عن الفيضان مع أشكال اجلور العرقية العميقة، 
البيض.  بني  أضعاف معدلها  ثالثة  إلى  السود  بني  الفقر  زيادة معدالت  مع 
التي  األحياء  في  يعيشون  الذين  السكان  من  باملائة   75 بـ  يقدر  ما  وكان 
اجتاحها الفيضان من السود. فقد دمر اإلعصار تدميراً كامالً اثنني من أكثر 

اجملتمعات فقراً وضعفاً وهما حى )لوار ناينث وورد( و )ديزاير/فلوريدا(. 
مع  العالم  أنحاء  في  أورلينز  نيو  في  اإلنسانية  املعاناة  صور  انتشرت  وقد 
اجتذاب املدينة الهتمام وسائل اإلعالم العاملية. بيد أنه مع سعي سكانها 
إلعادة بناء حياتهم بعد التفات كاميرات وسائل اإلعالم عنها، بزغت أشكال 
عدم املساواة التي كانت قائمة قبل اإلعصار كحاجز أعاق عودة األوضاع إلى 

ما كانت عليه. 
ويعطينا قطاع الصحة مثاالً ساطعاً على ذلك. فالعديد من املرافق الصحية 
جراء  للضرر  تعرضت  قد  الفقراء  يخدم  الذي  الصحية  الشبكة  نظام  في 
إعصار كاترينا، كما ال تزال مستشفى “تشاريتي هوسبيتال” التي كانت توفر 
أو  املركزة  أو  الطارئة  الرعاية  الفئة - سواء  لهذه  الصحية  الرعاية  معظم 
األولية- مغلقة. ورغم ما مت من تنازل عن شروط استحقاق خدمات ميديك- 

التغطية املؤقتة ملن مت إجالئهم من غير املؤمن عليهم،  ايد الطبية لتوفير 
التي  الدخل  العائالت منخفضة  املنح على  فإن قواعد األحقية قد قصرت 
ال تضم أطفال، ومبا أدى إلى عدد كبير من املطالبات املرفوضة. وقد استغرق 
األمر من الكوجنرس واإلدارة األمريكية ستة أشهر من أجل توفير إعانات طبية 

مببلغ 2 مليار دوالر لتغطية التكاليف الصحية غير املؤمن عليها.
وقد كشفت الدراسات التي أُجريت بواسطة مؤسسة آل قيصر بعد ستة 
أشهر من العاصفة عن أن الكثير من الناس قد عجزوا عن مواصلة العالج 
مع  للتكيف  املطلوبة  الرعاية  على  احلصول  أو  قبل  من  موجوداً  كان  الذي 
عن  يزيد  ما  أشار  األسر،  مع  أجريت  التي  املقابالت  وفي  اجلديدة.  األوضاع 
احلاجة إلمدادات صحية محسنة وموسعة  إلى  املستجوبني  باملائة من   88
باعتبارها التحدي الرئيسي أمام املدينة. واآلن وبعد مضي عامني، ال يزال هذا 

التحدي قائماً. 
لنيو  واالقتصادي  االجتماعي  التعافي  تعوق  التي  العديدة  العوامل  بني  من 
أهمية.  األكثر  باعتبارها  الصحية  الرعاية  منظومة  تطالعنا  رمبا  أورلينز، 
بالعمل  تقوم  للمدينة  السبع  العامة  املستشفيات  بني  فواحدة فقط من 
على ذات مستواها قبل إعصار كاترينا، بينما اثنتان منها مفتوحتان جزئيا، 
املستشفيات  أسّرة  عدد  وكان  حينه.  حتى  مغلقة  الباقيات  األربعة  وظلت 
في نيو أورلينز قد هبط مبقدار الثلثني. وتناقص عدد الوظائف الطبية مبقدار 
16800 وظيفة عما هو احلال قبل العاصفة، أي حوالي 27 باملائة، ويرجع ذلك 

في جانب منه إلى عدم توافر املمرضات والعمال اآلخرين.
وثمة درسان لالستفادة منهما من إعصار كاترينا وهما سيقرران الكثير حول 
االستراتيجيات اخلاصة بتغير املناخ. والدرس األول هو أن املستويات املرتفعة 
جراح  إلى  اخملاطر  لتحول  قابلية  تخلق  املساواة  وعدم  والتهميش  الفقر  من 
للناس  تقرر  التي  فالسياسات  العامة.  السياسة  أهمية  هو  والثاني  هائلة. 
أحقيتهم في إمدادات الصحة واإلسكان بإمكانها تسهيل التعافي املبكر 

من آثار الكوارث، بينما تراجع هذه األحقيات ميكن أن يؤدي الى عكس ذلك.

 .Perry et al. 2006; Rowland 2007; Turner and Zedlewski 2006; Urban Institute 2005 :المصادر

الفقر في نيو أورلينز

الواليات املتحدةنيو أورلينز)%( من األشخاص يعانون من الفقر 2000 

2812إجمالي السكان

3818األطفال 18 عاماً وأصغر

129البيض

3525السود األمريكيون

المصدر: بيري وآخرون 2006.

املربع 2.3       إعصار كاترينا: الدميوغرافية االجتماعية لكارثة
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عند  إليهن  اإلنصات  وعدم  املقيدة  واحلقوق  للموارد 
إلى حد كبير  القرارات - في جعلهن عرضة  صياغة 
الضعف  هذا  طبيعة  وتتفاوت  املناخ.  تغير  خملاطر 
على حد واسع محذرة من مغبة التعميم، ولكن من 
احملتمل أن يبرز تغير املناخ األمناط اجلنسانية لألضرار. 
الريفيات  النساء  فإن  الزراعي،  للقطاع  بالنسبة  أما 
للغذاء  رئيسيات  منتجات  هن  النامية  الدول  في 
غيره  من  أكبر  بشكل  عرضة  قطاع  وهو  األساسي، 
للمخاطر املصاحبة للجفاف واألمطار غير املتوقعة، 
مواجهة  املناخ  تغير  يعني  الدول  من  العديد  وفي 
عبء أكبر حيث يرغمهن اجلفاف على السير ملسافات 
أكبر جلمع املاء في الفصول اجلافة، وعالوة على ذلك، 
ميكن توقع مساهمة النساء في معظم العمل الذي 
يدخل ضمن أعمال مواجهة اخملاطر املناخية من خالل 
احملافظة على التربة واملاء وبناء احلواجز ضد الفيضان، 
وزيادة احلاجة إلى إيجاد عمل اّخر إضافة إلى العمل في 
احلقل، ومن األمور التي يستتبعها الضعف اجلنساني 

 على امتداد أجيال كثيرة أعار شعب اإلنويت البيئة انتباهاً شديدا، وسجلوا 
تنبؤاتهم عن الطقس بأكبر قدر من الدقة مبا يسمح بالترحال اآلمن على 
جليد البحار، لكن قدرتنا على قراءة األمناط واألوضاع الطقسية والتنبؤ باتت 
مجاالً كبيراً للتحدي نتيجة للتغير املناخي، فعلى امتداد عقود، كان صيادونا 
الطبقات  ُسمك  ونقص  الدائمة  اجلليدية  األراضي  ذوبان  أنباء  أوردوا  قد 
اجلليدية وتراجع األنهار اجلليدية وظهور أنواع حياتية غريبة والتآكل السريع 
نحن  ومن منظورنا  به.  التنبؤ  الذي ال ميكن  والطقس  الساحلية  للمناطق 
بتغير  اخلاصة  املناقشات  أن  الحظنا  قد  كنا  الشمال،  أعالي  نقطن  الذين 
املناخ العاملي تصب تركيزها على األمور االقتصادية والفنية بأكثر من اآلثار 
وسوف  اآلثار  بهذه  بالفعل  ميرون  اإلنويت  إن  املناخ.  تغير  وتبعات  اإلنسانية 

يواجهون عما قريب تفكك درامي على املستويني االجتماعي والثقافي.
إن تغير املناخ ينهض كأكبر حتِد نواجهه، فهو حتد قوى ومعقد ويتطلب حتركاً 
عاجالً. كما ميثل كذلك فرصة لكي نتواصل من جديد مع بعضنا كأفراد في 
مجتمع إنساني واحد، بالرغم من اختالفاتنا. وبوضع هذا في االعتبار، كنت 
قد قررت التطلع إلى أنظمة حقوق اإلنسان الدولية املوضوعة حلماية البشر 
من االنقراض الثقافي - وهو عني املوقف الذي يحتمل أن اإلنويت يواجهونه 
األهداف  وضوح  حتقيق  ميكننا  كيف  هو  دائماً  املطروح  التساؤل  وكان  اآلن. 
الفنية  الطبيعة  ذات  بحجج  دائماً  مغلفة  تبدو  مناقشات  في  والتركيز 
التي تستعصي على الفهم وتصارع في األيدولوجيات قصيرة األمد؟ إنني 
أؤمن أنه من املهم على الصعيد الدولي مناقشة تغير املناخ وفحصه من 
منظور حقوق اإلنسان. وكما قالت ماري روبنسون “إن حقوق اإلنسان والبيئة 
في  السبب  ذلك  إلى  ويرجع  البعض”.  ببعضها  واالرتباط  االعتماد  تتبادالن 
أنني عملت، مع 16 من اإلنويت اآلخرين، على إطالق عريضة حقوق اإلنسان 

للتغير املناخي في ديسمبر 2005. 
بتنمية  احلكومات  قيام  ضرورة  على  جوهرها  في  العريضة  هذه  وتنص 
من  كبير  بشكل  حتد  التي  املالئمة  بالتقنيات  باالستعانة  اقتصادياتها 

انبعاثات غازات االحتباس احلراري. إال أننا استطعنا حتقيق أكثر من ذلك. 
محالً  ومصائرنا-   - اإلنسانية  األوجه  من  جعلنا  العمل،  هذا  خالل  من 

إلى  اجلافة  الفنية  املناقشات  من  الدولي  احلوار  بدلنا طبيعة  لقد  لالنتباه. 
لقد  اإلنسان.  وحقوق  البشرية  والتنمية  اإلنسانية  القيم  عن  مناقشات 
بإحلاح  متجدداً  إحساساً  وأعطيناها  املتحدة،  األمم  احلياة في مؤمترات  جددنا 
املشكلة. وقد فعلنا ذلك بتذكير الناس ممن تفصلهم عن القطب الشمالي 
مسافات هائلة أننا جميعاً نشترك في مصير واحد، فصيادو اإلنويت الذين 
الناس  مع  مشتركة  صلة  تربطهم  الثلج  سماكة  في  انخفاض  يواجهون 
الذين يواجهون األنهار اجلليدية الذائبة للهيمااليا وفيضانات الدول ذات اجلزر 
في  العالم  عليه  يسير  الذي  باألسلوب  يحمل صلة  ذلك  أن  بيد  الصغيرة، 
حياته اليومية فيما يتعلق بالسيارات التي نقودها والصناعات التي ندعمها 

والسياسات التي نختر إقرارها وتطبيقها.
بأسرها.  واألرض  الشمالي  القطب  حلماية  لنا  تلوح  فرصة  بارقة  ثمة  إن 
فالتحرك املنسق ميكن أن يحبط املستقبل املشئوم الذي يطالعنا به تقرير 
آثار املناخ في منطقة القطب الشمالي، كما بوسع األمم أن جتتمع  تقييم 
مع بعضها، وعلى نحو ما فعلنا في مونتريال في 1987 وستوكهولم في 
عام 2001. إن طبقة أوزون كوكبنا تشهد بالفعل حتسنا كما أن الكيماويات 
السامة التي سممت القطب الشمالي في تناقص، واآلن يقع على عاتق 
تعهدات  عن  اإلعالن  ضرورة  الكربونية  االنبعاثات  في  تسببا  الدول  أكثر 
ملزمة للتحرك. وإني آلمل فقط أن تنتهز األمم هذه الفرصة لكي جتتمع مع 
بعضها مرة أخرى من خالل تفهم الصالت بيننا وبني غالفنا اجلوي املشترك 

وصوالً إلى تفهم إنسانيتنا املشتركة. 

شيال وات-كلوتيير
مدافعة عن تغير المناخ في القطب الشمالي

إسهام خاص    تغير املناخ كقضية من قضايا حقوق اإلنسان
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هو أهمية اشتراك النساء في أية عملية التخطيط 
للتكيف مع تغير املناخ. 24

للعالقة  تذكير  رسالة  أيضا  املناخ  تغير  ويوفر 
التعايشية بني الثقافة اإلنسانية واألنظمة البيئية. 
وتتضح هذه العالقة بشكل كبير في مناطق القطب 
الشمالي حيث تتأثر بعض من أنظمة العالم البيئية 
األكثر هشاشة باالحترار السريع. ولقد أصبح سكان 
املناخي  للتغير  حراسا  الشمالي  القطب  مناطق 
القاسي. وكما علق أحد زعماء قبيلة اإلنويت: “القطب 
وقبيلة  العاملي.  املناخ  تغير  مقياس  هو  الشمالي 
وبالنسبة  املقياس”.25   هذا  في  الزئبق  هي  اإلنويت 
ألفراد اإلنويت، فإن االحترار املعتاد سيعيق أو رمبا يدمر 
حضارة قائمة على الصيد ومشاركة الغذاء حيث أن 
انخفاض جليد البحر يقلل من احلصول على احليوانات 
وفي  لالنقراض.  تعرضت  ورمبا  عليها  يعتمدون  التي 
ديسمبر من عام 2005، قدم ممثلو منظمات اإلنويت 
اإلنسان  حلقوق  األمريكية  الدول  جلنة  إلى  عريضة 
مدعني أن االنبعاثات غير املقيدة من الواليات املتحدة 
تنتهك حقوق اإلنسان لإلنويت. ولم يكن الغرض هو 
السعي وراء التعويضات ولكن باألحرى للحصول على 
تخفيف  في  الريادة  تولي  في  يتمثل  الذي  اإلصالح 

خطر تغير املناخ. 

شراك التنمية البشرية املنخفضة

احلرية  مجال  توسيع  البشرية  التنمية  من  املقصود 
نحو  الناس  تدفع  باملناخ  املتعلقة  فاخملاطر  واالختيار. 
ويضعف  اجلوهرية  احلرية  من  حتد  التي  “املقايضة” 
االختيار. وهذه املقايضة ميكن أن تشكل تذكرة ذهاب 
املنخفضة  البشرية  التنمية  شراك  إلى  عودة  بال 

−دوامات من الضرر الذي يقوض الفرص.

وتؤثر الصدمات املناخية على العائالت بعدة أشكال. 
وتدفع  العمالة  فرص  وتخفض  احملاصيل  تبيد  فهي 
أسعار الطعام لالرتفاع وتدمر األمالك وجتعل الناس 
أن  الغنية  للعائالت  وميكن  صعبة،  خيارات  يواجهون 
في  املدخرات  باستخدام  الصدمات  على  تسيطر 
املتاجرة  أو  مدخراتهم  باستخدام  أو  اخلاص  التأمني 
حماية  على  قادرون  وهم  أصولهم.  من  بعض  في 
مشكلة  من  “التخفيف   - احلالي،  استهالكهم 
أو  اإلنتاجية  لطاقاتهم  إرهاق  دون   - االستهالك” 

إضعاف لقدراتهم اإلنسانية.
من  القدر  بهذا  يتمتعون  ال  الفقراء  أن  بيد 
التأمني  خدمات  على  حصولهم  عدم  ومع  اخليارات، 
واألصول  املنخفض  والدخل  كاف  بقدر  الرسمي 
مع  الفقيرة  العائالت  تتكيف  أن  يجب  الضئيلة، 
وغالبا  تقييدا  أكثر  ظروف  ظل  في  املناخ  صدمات 
احلالي  االستهالك  حلماية  محاولة  في  يضطرون  ما 
إلى بيع األصول املنتجة ويخاطرون بالتالي بإمكانية 
الدخول  هبوط  وعند  مستقبلي.  دخل  حتقيق  عدم 
أمام  يكون  ال  قد  بالفعل  املنخفضة  املستويات  من 
العائالت اختيار سوى تقليل عدد وجبات الطعام التي 

ترغمنا مخاطر تغير املناخ على 

مقايضات حتد من حريتنا وخياراتنا

سحب  أو  الصحة  على  اإلنفاق  إلغاء  أو  يتناولونها 
أطفالهم من املدرسة من أجل القيام بالعمل. وتتنوع 
التي  اإلجبارية  فاملقايضات  املواجهة.  إستراتيجيات 
تعقب الصدمات املناخية ميكن أن تضعف اإلمكانات 
دوائر  من  سلسة  وراءها  مخلفة  سريعا،  البشرية 

احلرمان التي ال تنتهي.
سلبية  ليست  الفقيرة  فالعائالت  ذلك،  ومع 
في مواجهة اخملاطر املناخية. فمع افتقارهم للوصول 
ذاتية.  تامني  آليات  يطورون  فهم  الرسمي،  للتأمني 
املاشية  اآلليات هو جتميع األصول - مثل  وأحد هذه 
لبيعها في حالة حدوث  “الطبيعية”  األوقات  أثناء   -
أزمة، وهناك نوع آخر من التأمني وهو استثمار موارد 
الكوارث. وتسجل إحصائيات  الوقاية من  األسرة في 
للفيضان  املعرضة  الفقيرة  األحياء  في  العائالت 
9 باملائة من دخلها  في السلفادور أن العائالت تنفق 
لتقوية منازلهم ضد الفيضان بينما تستخدم أيضا 
على  واحملافظة  داعمة  جدران  لبناء  العائلي  العمل 
قنوات التصريف.26  ويعد تنويع اإلنتاج ومصادر الدخل 
فعلى سبيل  الذاتي.  التأمني  أشكال  من  آخر  شكال 
املثال، تسعى العائالت الريفية للتقليل من تعرضهم 
تفي  التي  تلك  احملاصيل  من  نوعني  بزراعة  للمخاطر 
جتلب  التي  واحملاصيل  األساسية  الغذاء  باحتياجات 
وتكمن  الصغيرة.  التجارة  قي  وباالشتغال  األموال 
املشكلة في كون آليات التامني الذاتي غالبا ما تنهار 

أمام الصدمات املناخية احلادة واملتكررة.
أو  واسعة  قنوات  أربع  إلى  البحوث  تشير 
املناخية  للصدمات  ميكن  والتي  اخملاطر”  “مضاعفات 
البشرية مثل خسائر  التنمية  أن تقوض من خاللها 
املبكرة  والتكلفة  اإلنتاج  احلدث” في معدل  قبل  “ما 
للتغلب على احلدث وتآكل أصول رأس املال الطبيعي 

وتآكل أصول الفرص البشرية.

خسائر اإلنتاجية “قبل احلدث”

للصدمات  البشرية  التنمية  تكاليف  كل  تقع  ال 
الذين  لألشخاص  فبالنسبة  احلدث.  بعد  املناخية 
يعانون من ظروف معيشية هشة والذين يعيشون في 
مناطق تغير املناخ. فاخلطر دون تأمني يعد عائقا قويا 
متنعهم  عوائق  الفقراء  ويواجه  اإلنتاج.  لزيادة معدل 
من البدء في استثمار ذي عائد أعلى ولكنه ذو خطر 
أعلى. وفي الواقع، فهم مستبعدون من الفرص كي 

يشقوا طريقهم بعيدا عن الفقر.
يدور اجلدل أحيانا حول كون الفقراء فقراء ألنهم 
يختارون  وألنهم  التجارية‘  املهارات  إلى  ”يفتقدون 
في  املغالطة  وتكمن  اخلطرة.  االستثمارات  تفادي 
والقدرة  اخلطر  اخللط بني كره  النظر هذه في  وجهة 
اإلبداعية. وبينما تتحرك العائالت بالقرب من الفقر 
جدا،  وجيه  لسبب  للخطر  كارهني  يصبحون  املدقع 
وهو العواقب الوخيمة التي ميكن أن تؤثر على حياتهم 
تأمني  دون  التشغيل  على عدة مستويات، ففي ظل 
الشديد - مثل  التعرض للخطر  رسمي في مناطق 
أو سفوح  املائلة للجفاف  واملناطق  الفيضان  سهول 
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التالل الهشة - تختار العائالت الفقيرة بعقالنية أن 
تتخلى عن عائد االستثمارات األعلى احملتمل لصالح 
أمن املنزل. وقد يرغم املزارعون على اتخاذ قرارات إلنتاج 
ربحاً  محاصيل اقل حساسية الختالفات املطر وأقل 

في ذات الوقت.
أظهر بحث في القرى الهندية في التسعينيات 
من القرن املاضي أنه حتى االختالفات الطفيفة في 
توقيت املطر ميكن أن تقلل من أرباح املزرعة بالنسبة 
ألفقر ربع من الذين أجابوا على األسئلة مبعدل الثلث، 
بينما يكون لها تأثير ضئيل على الربحية للربع األغنى. 
وعندما يواجه املزارعون اخملاطر العالية، يبالغ املزارعون 
الفقراء بالتأمني، حيث أدت قرارات اإلنتاج إلى معدل 
أرباح أقل عما كان بإمكانهم احلصول عليه في بيئة 
على  بحث  أظهر  تنزانيا،  وفي  اخملاطر.27   ضد  مؤمنة 
الفقراء يتخصصون في  املزارعني  أن  القرية  مستوى 
إنتاج احملاصيل املقاومة للجفاف مثل الذرة البيضاء و 
الـكاسافا واللذان يوفران أمنا غذائيا أكثر ولكن عائد 
مالي أقل. فحقيبة احملاصيل للخمس األغنى أنتجت 
اخلمس  جناها  التي  تلك  من  أكثر  باملائة   25 بنسبة 

األفقر. 28
ويشكل هذا جزءاً من منط أوسع من أمناط التأمني 
الواقعي والذي بتفاعله مع العوامل األخرى يزيد من 
أنظمة  في  الفقيرة  العائالت  وحبس  املساواة  عدم 
إنتاج منخفضة العائد.29  ومع زيادة سرعة تغير املناخ 
تدريجيا يصبح اإلنتاج الزراعي في العديد من الدول 
النامية أشد خطورة وأقل ربحا )انظر القسم اخلاص 
ثالثة  كون  ومع  أسفله(.  والغذائي  الزراعي  باألمن 
أرباع فقراء العالم معتمدين على الزراعة فإن ذلك له 

تداعياته املهمة على اجلهود العاملية لتقليل الفقر.

يجب  من  هم  وحدهم  العالم  فقراء  وليس 
فعلى  اجلديدة،  املناخ  أمناط  مع  التكيف  عليهم 
املنتجني الزراعيني في الدول الغنية أيضا أن يتعاملوا 
وعلى  مهمني.  اختالفني  وجود  مع  ولكن  النتائج  مع 
ويتم تخفيفها كثيرا من  أقل شدة  اي حال فاخملاطر 
 225 النطاق - حوالي  واسعة  املالية  املعونات  خالل 
مليار دوالر أمريكي في دول منظمة التعاون والتنمية 
العام  للدعم  إضافة   -  2005 عام  في  االقتصادية 
للتأمني اخلاص. 30 وفي الواليات املتحدة بلغ متوسط 
 4 احملصول  ألضرار  الفيدرالية  احلكومة  تدفعه  ما 
مليارات دوالر أمريكي في العام من 2002 إلى 2005. 
ومن خالل اجلمع بني اإلعانات املالية والتأمني يتمكن 
باستثمارات  القيام  املتطورة من  الدول  املنتجون في 
عالية اخلطورة للحصول على عائدات أعلى من تلك 
التي قد يتم جنيها في ظل ظروف السوق الراهنة.31 

التكلفة اإلنسانية للتكيف واملوائمة 

مواجهة  على  الفقيرة  العائالت  قدرة  عدم  تنعكس 
الصدمات املناخية على شكل أثر إنساني فوري وزيادة 

الفقر، ويعتبر اجلفاف أوضح مثال على ذلك.
فعندما يشح املطر تنتقل انعكاسات ذلك عبر 
اإلنتاج  أن تسبب خسائر  املناطق، وميكن  العديد من 
األسعار، كما  في  وارتفاعاً  الغذائية  املواد  نقصا في 
وتنعكس  الزراعية.  واألجور  العمالة  على  سلباً  تؤثر 
والتكيف  املواجهة  إستراتيجيات  في  التأثيرات 
الطعام  من  أقل  كميات  تناول  بني  ما  تتراوح  والتي 
2.2(. ففي ماالوي مثال خلف  أو بيع األصول )اجلدول 
جفاف عام 2002 ما يقرب من 5 ماليني شخصا في 
حاجة إلى املساعدات الغذائية الطارئة. وقبل وصول 
املساعدة بوقت طويل، اضطرت العائالت للجوء إلى 
مبا في  احلياة  للبقاء على قيد  إجراءات عسيرة  اتخاذ 
ذلك السرقة والدعارة 32 . وتتضح نقاط الضعف احلادة 
التي ميكن أن تنتج عن الصدمات املناخية في الدول 
عند املستويات املنخفضة من التنمية البشرية أيضا 
كما كان جلياً في أزمة تأمني الغذاء في النيجر عام 

2005 )املربع 2.4(.
أحداث  أنها  اجلفاف على  تُذكر كوارث  ما  غالبا 
بعض  املمارسة  هذه  وحتجب  األجل.  وقصيرة  فردية 
التأثيرات املهمة في الدول التي يتسبب فيها اجلفاف 
املتسلسل في صدمات متكررة على عدة  أو  املتعدد 
املسألة  أثيوبيا  في  إجرائه  مت  بحث  ويصور  سنوات. 
البالد على األقل خمس حاالت  بوضوح فقد واجهت 
1980 مصحوبة  منذ  الوطني  املستوى  جفاف على 
وتخلق  احملدودة،  احمللية  اجلفاف  حاالت  من  بالعشرات 
العائالت  من  للعديد  للفقر  شراكاً  اجلفاف  دورات 
وزيادة  من خالل تضييع جهودهم في جتميع األصول 
الدخل. فعلى سبيل املثال، يظهر مسح البيانات أنه 
فيما بني 1999 و2004 واجه أكثر من نصف العائالت 
 33 البلد صدمة جفاف كبيرة واحدة على األقل.  في 
وهذه الصدمات سبب رئيسي للفقر العابر، فلو متّكن 
هؤالء من تخفيف االستهالك لكان الفقر في 2004  المصدر: ديفيرو 1999.

ريف زومبا )%(بلدة بالنتاير )%(السلوك املتبع للتأقلم مع اجلفاف 1999 )%من السكان(

التبدل في العادات الغذائية

استبدال اخلضروات باللحم  •7393

تناول وجبات أصغر لتوفير الطعام لفترة أطول  •4791

تخفيض عدد الوجبات في اليوم  •4691

تناول أنواع مختلفة من الطعام مثل املنيهوت  •4189

تخفيض النفقات

شراء كمية أقل من احلطب أو البارافني  	6383

شراء كمية أقل من األسمدة  	3833

توليد دخل مادي للحصول على الطعام

استهالك املدخرات  	350

اقتراض املال  	367

البحث عن أعمال مؤقتة )غانيو( للحصول على املال لشراء الطعام  	1959

بيعش املاشية والدواجن  	1715

بيع األدوات املنزلية واملالبس  	116

أرسلوا أطفالهم للبحث عن مصادر للمال  	100

اجلفاف في مالوي - كيف يتأقلم الفقراء اجلدول 2.2 
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دليل  في  الدنيا  املرتبة  حتتل  حيث  العالم،  في  الدول  أفقر  من  النيجر  تعد 
ويعانى  عاماً،   56 إلى  العمر  متوسط  تراجع  مع   ،)HDI( البشرية  التنمية 
الطبيعي ألعمارهم  للوزن  بالنسبة  الوزن  قلة  من  األطفال  من  باملائة   40
وذلك في السنة املتوسطة، كما ميوت أكثر من واحد من كل خمسة أطفال 
النيجر  في  املناخية  الصدمات  التكيف مع  إن صعوبة  اخلامسة.  قبل سن 
للفقر،  الواسع  االنتشار  تشمل  التي  العوامل  من  بالعديد  مرتبطاً  يأتي 
واملستويات املرتفعة لسوء التغذية واألمن الغذائي املتقلقل في السنوات 
التي  الزراعي  اإلنتاج  وأنظمة  الصحية  التغطية  ومحدودية  “االعتيادية” 
عليها أن تتكيف مع عدم اليقني الذي يكتنف هطول األمطار. وخالل عامي 
2004 و 2005، كانت تداعيات أشكال الضعف تلك تظهر بجالء مع حدوث 
وانتشار  بغزارة  األمطار  التي تسببت في هطول  املناخية  الصدمات  إحدى 

نطاق األضرار التي كان اجلراد سببها بشكل واسع
وقد تأثر اإلنتاج الزراعي تأثراً فورياً. فقد تراجع احملصول بشكل حاد، ومبا سبب 
عجزاً في احلبوب مقداره 223 ألف طناً. وارتفعت أسعار السرغوم والدخن 
80 باملائة فوق متوسط أسعاره في خمس سنوات. وإلى  )اجلاروس( بنسبة 
جانب األسعار املرتفعة للحبوب، أدى تدهور أحوال املاشية إلى حرمان األسر 
وحوالي  العشب  فنقص  اخلطر.  ضد  والتأمني  للدخل  رئيسي  مصدر  من 
بارتفاع أسعار غذاء احليوانات وبيع  40 باملائة من محاصيل العلف، مقترناً 
املمتلكات من أجل توفير ثمن القوت، كل ذلك قد قلل من أسعار املاشية، 
ومبا حرم األسر من مصدر رئيسي للدخل والتأمني ضد األخطار. ومع محاولة 
الالزم  الدخل  على  احلصول  أجل  من  التغذية  سيئة  ماشيتها  بيع  األسر 
لشراء احلبوب، أثر االنخفاض في األسعار تأثيراً عكسياً على أمنهم الغذائي 

وعالقاتهم التجارية.
وبحلول منتصف عام 2005، كان ما يقرب من 56 منطقة في أنحاء البالد 
تواجه مخاطر األمن الغذائي. وكان ما يقرب من 2.5 مليون شخص - حوالي 

خمس سكان البالد - في حاجة ملساعدات غذائية عاجلة. كما مت تصنيف 
ذات  كمناطق  زيندر  و  وتاهو  مارادي  مثل  أقاليم  في  منطقة  عشرة  اثنتي 
إلى  احلال  بهم  وصل  السكان  أن  يعنى  كان  ما  وهو  حرجة شديدة”،  “حالة 
واالقتيات  يوم،  كل  يتناولونها  التي  الوجبات  عدد  من  للتقليل  االضطرار 
على اجلذور وثمار العليق البرية، وبيع إناث املاشية ومعدات اإلنتاج. وقد أدت 

األزمة
 في الزراعة إلى تكاليف باهظة على املستوى اإلنساني، من بينها ما يلي:

الهجرة إلى البالد اجملاورة واملناطق األقل تأثراً.  -
في عام 2005 أعلنت منظمة أطباء بال حدود عن حدوث نسبة حادة   -
من سوء التغذية تُقدر بـ 19 باملائة بني األطفال ممن تتراوح أعمارهم 
بني 6 و 59 شهراً في مارادي وتاهوا، وهو ما ميثل تدهوراً ملفتاً يتجاوز 
متوسط املستويات. وقد أوردت املنظمة كذلك حدوث زيادة مبقدار أربعة 
أضعاف في عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية اخلطيرة في 

مراكز التغذية العالجية(.
التابعة  الدولية  التنمية  وكالة  أجرتها  التي  املسوحات  إحدى  أوردت   -
وهو  )األنزا(  جمع  في  بأكملها  أياماً  النساء  قضاء  املتحدة  للواليات 

نبات بري.
ومن منظور معني، جند أن املستوي املنخفض للتنمية البشرية في النيجر 
يجعل من البالد حالة متطرفة. ومع ذلك، فإن أشكال التنمية احلاصلة أثناء 
لزيادة  خاللها  من  ميكن  التي  اآلليات  جلي  بشكل  أظهرت  قد   2005 عام 
اخملاطر املرتبطة باملناخ أن تعوق استراتيجيات التواؤم وتخلق مناحي ضعف 

شاملة.  

أقل 14 باملائة )اجلدول 2.3( - أي ما يساوي 11 مليون 
شخص يدفعون للعيش حتت خط الفقر.34 

يتم التعامل مع التداعيات اإلنسانية للصدمات 
املناخية على أنها خلفية قّل ما يلتفت إليها أحد عند 
محاولة فهم آثار تغيير املناخ على التنمية البشرية، 
الناس في  وينحصر  التغذية  وترتفع مستويات سوء 
شراك الفقر. ولو صحت سيناريوهات تغير املناخ بتوقع 
أن  فيمكن  حدة  وأكثر  تكررا  أكثر  وفيضانات  جفاف 
تكون النتائج مبثابة انتكاسات كبيرة وسريعة للتنمية 

البشرية في الدول املتضررة. 

تآكل األصول- رأس املال الطبيعي

ميكن أن يكون للصدمات املناخية نتائج مدمرة على 
مثل  أصول  متثل  حيث  األسرية،  واملدخرات  األصول 
ملواجهة  أمان  أكثر من مجرد شبكة  احلية  احليوانات 
منتج  مبصدر  الناس  تزود  فهي  املناخية  الصدمات 
وتغذية وتأمني للرهن ومصدرا للدخل لدفع تكاليف 
توفر كذلك األمن في حالة  بينما  والتعليم  الصحة 
من  تزيد  احلال  بطبيعة  وخسارتها  احملصول  ضعف 

الضعف املستقبلي. 

والعديد من الصدمات املناخية تشكل تهديداً 
واضحاً الستراتيجيات التكيف والتأقلم، وعلى العكس 
الصدمات  فإن  املرض  مثل  األخرى  الصدمات  من 
املناخية صدماٌت شاملة، أي أنها تؤثر على مجتمعات 
كاملة. وإذا تأثر اجلميع، فإن العائالت تبيع أصولها في 
هبوط  توقع  وميكن  االستهالك  حلماية  الوقت  نفس 
أن  املادية  اخلسارة  لهذه  ميكن  كما  األصول.  أسعار 
استراتيجيات  جهود  على  وكبير  سريع  بشكل  تؤثر 
التكيف والتأقلم مما يزيد نتيجة لذلك من هوة تفاوت 

املستويات.

املصدر: دريكون 2004.

نسبة السكان الذين يعانون من الفقر )%(

47.3حاالت الفقر املدونة

33.1حاالت الفقر املتوقعة في حال دعم حدوث أية صدمات جفاف

29.4حاالت الفقر املتوقعة بدون حصول أية صدمات من أي نوع

اجلدول 2.3   وقع صدمات اجلفاف في إثيوبيا

.Embassy of the United States, Niamey, Niger 2005; Seck 2007a :المصادر

املربع 2.4      اجلفاف وانعدام األمن الغذائي في النيجر
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ويوضح البحث الذي أجري على جفاف 1999-
الكارثة  بدأت  فقد  النقطة،  هذه  أثيوبيا  في   2000
والتي  املتقطعة  أو  القصيرة  األمطار  في  بالنقص 
ميكن أن تسقط في أي وقت بني فبراير وأبريل. مما أحبط  
وبذر احملاصيل. وتسبب املطر  املزارعني حلرث  محاوالت 
املنخفض خالل موسم املطر الطويل )أمطار ميهير 
احملصول.  في  شديد  نقص  في  سبتمبر(  يونيو-  في 
وعندما شهد أيضا موسم األمطار املتقطعة التالي 
2000 ضعفا في هطول املطر، كانت  أوائل عام  في 
تصفية  وبدأت  كبرى.  غذائي  أمن  أزمة  ذلك  نتيجة 
أساسي  بشكل  احلية   − لألصول  جبرية  مبكرة 
باعة  كان   ،1999 وبنهاية  شهرا.   30 لـ  −واستمرت 
املاشية يتلقون أقل من نصف السعر قبل اجلفاف مما 
شكل خسارة ضخمة في رأس املال. وبالرغم من ذلك، 
لم يتنب كل املزارعني نفس إستراتيجية املواجهة، فقد 
باع أولئك ضمن الرُبيعني األعليني والذين ميلكون عددا 
من املاشية أكثر بكثير من غيرها مشايتهم في وقت 
مبكر متبعني أسلوباً تقليدياً “للتخفيف من مشكلة 
االستهالك” ، وهم بهذا تاجروا في قسط تأمني اخملاطر 
للعمل على تأمني الوصول للغذاء. وعلى النقيض من 
ذلك، متسك األغنياء وهم األقلية بشدة مبا لديهم من 
عدد صغير من احليوانات ولم يبيعوا إال أعدادا قليلة 
أن  والسبب  اجلفاف،  فترة  نهاية  حتى  املاشية  من 
حيواناتهم كانت مصدرا حيويا منتجا يستخدم في 
احلرث. وفي الواقع، كان األغنياء قادرون على تخفيف 
مشكلة االستهالك دون بيع أصولهم املنتجة بشكل 
يلحق بهم الضرر، بينما اضطر الفقراء على االختيار 

بني االثنني.35 
واجملتمعات  الرعوية-الزراعية  اجملتمعات  إن 
الرعوية - املعتمدة مباشرة بدرجة أكبر على املاشية 
في حياتها - تعاني من خسارة شديدة في األصول 
أثناء نوبات اجلفاف. وكما توضح من خالل جتربة أثيوبيا 
تأثيرات  النتائج  تتضمن  أن  يحتمل  متكرر،  بشكل 
أسعار  هبوط  مع  التجارية  أوضاعهم  على  عكسية 

املاشية بحدة مقارنة بأسعار احلبوب.
مثال آخر من هندوراس. ففي 1998، شق اإلعصار 
ميتش طريقه عبر البالد مخلفا وراءه تركة ثقيلة من 
الدمار. وفي هذه احلالة، أجبر الفقراء على بيع حصة 
زيادة  الغنية لتحمل  العائالت  أكبر من  من أصولهم 
شديدة في الفقر. ومع تدني أسعار األصول املنتجة 
احلالة  هذه  في  املناخية  الصدمة  خلقت  للفقراء، 

ظروفا لزيادة في التفاوتات املستقبلية )املربع 2.5(.

تآكل األصول- الفرص البشرية
أثناء  اإلنسانية  للمعاناة  اإلعالمية  الصور  إن 
جتبر  التي  للمقايضات  تلتفت  ال  املناخية  الصدمات 
اجلفاف  نوبات  تعوق  فعندما  الفقيرة.  األسر  عليها 
األخرى  املناخية  واألحداث  واألعاصير  والفيضانات 
يواجه  األصول،  وتضعف  الدخل  وتستقطع  اإلنتاج 
يعوضوا  أن  إما  فعليهم  قاسيا  اختيارا  الفقراء 
كان  وأيا  اإلنفاق.  من  يحدوا  أو  الدخل  في  اخلسائر 
التي  األمد  طويلة  التكاليف  هي  فالنتائج  االختيار، 

للخطر.  البشرية  التنمية  إمكانيات  تعرض  أن  ميكن 
على  املناخية  الصدمات  تفرضها  التي  واملقايضات 
الناس تدعم وتطيل فترات عدم املساواة القائمة على 
األخرى.  الفروق  وغيره من  اجلنساني  والتمييز  الدخل 

ومن األمثلة على ذلك:

املناخية  الصدمات  تسبب  أن  ميكن  التغذية.	  
في  خطيرة  انتكاسات  الفيضانات  أو  كاجلفاف 
من  املتاح  القدر  ينخفض  حيث  الغذائي  الوضع 
الطعام وترتفع األسعار وتتقلص فرص العمالة. 
وتقدم التغذية املتدهورة أصدق دليل على فشل 
اجتاح  الذي  فاجلفاف  املواجهة.  إستراتيجيات 
مناطق كبيرة من شرق إفريقيا في 2005 يوضح 
هذه النقطة. وفي كينيا هدد اجلفاف حياة ما يقدر 
بسبب  مقاطعة   26 في  شخص  مليون   3.3 بـ 
تأثرا -  خطر اجملاعة. وفي كاجادو - أكثر املناطق 
كان التأثير التراكمي للموسمني الذين ندر فيهما 
سقوط املطر في 2003 واملوسم الذي انعدم فيه 
القضاء  إلى  أدى  2004 قد  سقوط األمطار في 
على اإلنتاج تقريبا وبخاصة تدني إنتاج احملاصيل 
الصفراء  الذرة  مثل  األمطار  على  تعتمد  التي 
والفاصوليا، ملحقا الضرر بكل من طعام الناس 
في  الصحة  مراكز  وأبلغت  الشرائية.  وقدرتهم 
املنطقة عن زيادة في سوء التغذية واتضح أن 30 
باملائة من األطفال احملتاجني للمساعدة الطبية 
كانوا أقل من الوزن الطبيعي باملقارنة مع 6 باملائة 
احلاالت،  بعض  وفي  الطبيعية.36   السنوات  في 
ميكن أن تثير املقايضة بني االستهالك واستمرار 
التغذية فقد وجد  التمييز اجلنساني في قضايا 
تتأثر بشكل  الفتيات  تغذية  أن  الهند  في  بحث 
وارتفاع  االستهالك  انخفاض  فترات  خالل  أكبر 
أكبر  يؤثر بشكل  املطر  نقص  وأن  الغذاء  أسعار 
على نسبة الوفيات بني البنات عما هو عليه بني 

األوالد.37 

التعليم.	  بالنسبة للعائالت األشد فقرا، ميكن أن 
من  األطفال  نقل  العمالة  إمدادات  زيادة  تعني 
فصولهم الدراسية إلى سوق العمل. فحتى في 
الفقيرة  العائالت  تضطر  “الطبيعية”  السنوات 
سبيل  على  األطفال،  عمالة  إلى  للجوء  غالبا 
وتزيد  احلصاد.  قبل  الكساد  فصل  أثناء  املثال 
الضغوط.  هذه  من  والفيضانات  اجلفاف  نوبات 
ففي أثيوبيا وماالوي، يترك األطفال بشكل دوري 
أما  للدخل،  مدرة  أنشطة  في  للعمل  املدرسة 
العائالت  أطفال  يعمل  والهند،  بنغالديش  وفي 
يعملون  أو  املاشية  فيرعون  املزارع،  في  الفقيرة 
فترات  أثناء  الطعام  مقابل  في  أخرى  مهام  في 
الضائقة. وقي نيكاراجوا، فيما بعد إعصار ميتش 
من  بدال  يعملون  الذين  األطفال  نسبة  ارتفعت 
احلضور في املدرسة من 7.5 إلى 15.6 باملائة في 
الدخل  ذات  الدول  وليست  املتضررة.38   العائالت 
املنخفض وحدها املتضررة. فيظهر بحث للعائالت 
زيادة   1998-2000 الفترة  في املكسيك يغطي 

في عمالة األطفال نتيجة للجفاف.

تعزز املقايضة التي تفرضها 

الصدمات املناخية على السكان 

زيادة انعدام املساوة وتساهم 

في إدامة انعدام التفاوت 

الناجم عن الدخل والقضايا 

اجلنسانية وغيرها من الفروق



77   

ت
او

متف
لم 

عا
ي 

ف ف
ضع

وال
ر 

اط
مخ

 ال
ية:

اخ
لمن

ت ا
دما

ص
ال

2

تقرير التنمية البشرية 2008/2007

سوف يجلب تغير املناخ معه أعاصير مدارية أشد حدة مع ارتفاع درجات احلرارة 
في البحار. وسوف تتحمل العديد من اجملتمعات هذه اخملاطر املتراكمة، بيد أن 
األسر الفقيرة ذات القدرات احملدودة في إدارة ودرء اخملاطر هي التي ستتعرض 
ألكبر قدر من املعاناة. وتشير القرائن املستمدة من أمريكا الوسطى، والتي 
ستكون واحدة من أسوأ املناطق تأثرا، إلى أنه بوسع هذه األعاصير أن تأتي 

على األصول الثمينة في البالد وتفاقم أشكال الظلم وعدم املساواة. 
تستغرق  بطيئة  كأزمات  تنشأ  والتي  اجلفاف،  أحداث  من  النقيض  وعلى 
حلظية  تأثيرات  حتدث  األعاصير  ان  جند  آثارها،  تنجلي  أن  قبل  أشهر  عدة 
أحدث   1998 عام  في  الهندوراس  ميتش  إعصار  اجتاح  فعندما  فورية. 
بوقت  اإلعصار  بعد  ُجمعت  التي  البيانات  وأظهرت  ومدمراً.  فورياً  تأثيراً 
دخلها  من  باملائة   30-40 خسرت  قد  الفقيرة  الريفية  األسر  أن  قصير 
باملائة   77 إلى   69 باملائة، من   8 الفقر بنسبة  زاد  إنتاج احملاصيل. وقد  من 
ما  الدخل  منخفضة  األسر  أيضاً  خسرت  كما  الوطني.  املستوى  على 
بتطلعاتهم  يضر  ومبا  اإلنتاجية،  أصولها  من  باملائة   15-20 متوسطه 

الكارثة.  من  للتعافي 
وبعد ثالثني شهراً من إعصار ميتش، سلطت إحدى املسوحات التي أجريت 
على األسر الضوء على إستراتيجيات إدارة األصول في ظل التكيف مع احملن. 
وكان ما يقرب من نصف عدد األسر قد أبلغ عن خسارتهم ألصولهم اإلنتاجية. 
ومما ال يدعو للدهشة، خاصة في بلد تتسم بنسبة كبيرة من التفاوت وعدم 
املساواة مثل هندوراس، كانت قيمة اخلسارة قد زادت مع الثروة، مبا يعنى أن 
متوسط قيمة األصول قبل إعصار ميتش كما أوردها ربع السكان األكثر ثراء 
كان أكبر بنحو 11 ضعف عن قيمته بالنسبة للربع األكثر فقراً. ورغم ذلك، 
فإن الربع األكثر فقراً خسر نحو ثلث قيمة أصولهم مقارنة بخسارة قدرها 7 

باملائة فقط بالنسبة للربع األكثر ثراًءً )انظر اجلدول(
وفي عمليات إعادة اإلعمار، وصل متوسط املساعدات لنسبة الـ 25 باملائة 

بشكل  يزيد  ما  وهو   - أسرة  لكل  دوالراً   320 إلى  ثراًءً  األكثر  السكان  من 
طفيف عن ضعف املستوى بالنسبة للربع األكثر فقراً.

الصدمة  بعد  فيما  األصول  استرجاع  لعملية  املفصل  التحليل  جذب  وقد 
االنتباه إلى الطريقة التي فاقم بها إعصار ميتش من الظلم وعدم املساواة 
على  األصول  قيمة  في  النمو  معدالت  مقارنة  متت  فعندما  األصول.  في 
مدار فترة قدرها عامني ونصف العام بعد إعصار ميتش مع النزعة املتوقعة 
القائمة على بيانات من قبل اإلعصار، تبني أن - بينما كان كالً من الفقراء 
واألغنياء يعيدون بناء قاعدة أصولهم- معدل صافي النمو للربع األكثر فقراً 
كان أقل بنسبة 48 باملائة من النزعة املتوقعة قبل إعصار ميتش، بينما كان 

أقل بنسبة 14 باملائة فقط بالنسبة للربع األكثر ثراًء. 
إحدى  تداعيات مهمة. فهندوراس  األصول  املساواة في  ولالرتفاع في عدم 
 Gini( وحيث يصل مؤشر جيني  العالم،  في  املساواة  في عدم  الدول  أكبر 
index( لتوزيع الدخل إلى 54. وميثل 20 باملائة من السكان 3 باملائة فقط 
تراجع  إلى  الفقراء  بني  األصول  خسارة  تُترجم  وسوف  الوطني.  الدخل  من 
الفرص أمام االستثمار وزيادة حجم التعرض للمخاطر وزيادة عدم املساواة 

في الدخل في املستقبل.

املناخية هي تهديد ماثل  إن الصدمات  الصحة.	  
وعملهم.  صحتهم  الفقراء،  ميتلكه  ما  ألغلى 
فتدهور التغذية وتناقص الدخول يولدان تهديدا 
مزدوجا وهو ازدياد قابلية اإلصابة باألمراض وقلة 
املوارد للعالج الطبي. وغالبا ما تكون نوبات اجلفاف 
واسعة  صحية  ملشاكل  محفزات  والفيضانات 
بني  اإلسهال  حاالت  زيادة  ذلك  في  مبا  النطاق، 
األطفال والكوليرا ومشاكل اجللد وسوء التغذية 
املتزايد  الفقر  يعيق  الوقت  نفس  وفي  احلاد، 

تشكل الصدمات املناخية تهديداً 

جدياً على ممتلكات األكثر فقراً 

وعلى صحتهم وعملهم

المصادر: كارتر وآخرون 2005 ; موريس وآخرون 2001

إعصار ميتش يدمر ممتلكات الفقراء

المصدر: كارتر وآخرون 2005.

ثالث  ثاني  %25أفقر 25%
أغنى 25%25%

حصة الممتلكات التي تدمرت نتيجة 
إلعصار ميتش )%(

31.113.912.27.5

املربع 2.5       ا  املبيعات أثناء احملن في هندوراس

القدرة على معاجلة املشاكل القدمية وتدبر أحوال 
املتعلق  البحث  ويظهر  منها.  اجلديدة  املشاكل 
بهذا التقرير أن في منطقة وسط املكسيك أثناء 
الفترة من 1998 إلى 2000 شهد األطفال دون 
اخلامسة زيادة فرص تعرضهم لإلصابة باألمراض 
ارتفع  فقد  للطقس،  صدمة  من  عانوا  عندما 
اجلفاف  نوبات  في  باملائة   16 بـ  املرض  احتمال 
أثناء أزمة  41 باملائة في الفيضانات.39  وفي  وبـ 
عن  اإلبالغ  مت  إفريقيا،  جنوب  في   2002 فيضان 
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قلة في اإلنفاق الصحي ألكثر من نصف عائالت 
ليسوتو وسوازيالند.40  فتخفيض أو تأجيل معاجلة 
األمراض هي خيار إجباري ميكن أن يكون له عواقب 

مميتة.
التغذية  مثل  مجاالت  في  اجلبرية  واملقايضات 
والتعليم والصحة لها نتائج مستقبلية، ويعرض حتليل 
مسح مفصل للعائالت في زميبابوي طول مدة تأثيرات 
التنمية البشرية املرتبطة بالصدمات املناخية. وبأخذ 
مجموعة من األطفال تراوحت أعمارهم من عمر عام 
واحد إلى عامني أثناء سلسلة من نوبات اجلفاف بني 
1982 و1984. قابل الباحثون نفس األطفال بعد -13 
16 عاما ووجدوا أن اجلفاف قلل متوسط القامة مبقدار 
2.3 سنتيمتر وأخر بدء املدرسة وأدى إلى خسارة تقل 
بقليل عن نصف سنة من الدراسة، بينما ميكن حتويل 
املكاسب  باملائة خسارة في   14 إلى  التعليم  خسائر 
التي يحققها املرء طوال حياته. وكانت التأثيرات أشد 
ذات  العائالت  في  األطفال  بني  زميبابوي  في  قسوة 

التأمني الذاتي األساسية  املاشية القليلة وهي ثروة 
للتخفيف من مشكلة االستهالك.41 

معينة  حالة  نتائج  تفسير  في  احلذر  ويجب 
آليات االنتقال من  واحدة إال أن جتربة زميبابوي تعرض 
بالتغذية واإلعاقة واحلرمان  املناخية مرورا  الصدمات 
للتنمية  املدى  بعيدة  للخسائر  وصوال  التعليم  من 
وجود هذه  على  أخرى  دول  من  دليل  ويؤكد  البشرية. 
اآلليات وقدرتها على االستمرار، فعندما ضرب فيضان 
العائالت  اضطرت   ،1998 عام  في  بنغالديش  مدمر 
األشد فقرا إلى استخدام إستراتيجيات املواجهة التي 
أدت إلى خسائر طويلة األجل في التغذية والصحة. 
البالغني هذه األيام مع عواقب  ويتعايش العديد من 
احلرمان التي عانوها وهم أطفال في الفترة التي تلت 

وقوع الفيضان )املربع 2.6(.

من الصدمات املناخية اليوم إلى احلرمان غدا – 
عمل شراك التنمية البشرية الضعيفة 

أن  وحيدة ميكن  خارجية  أن صدمة  فكرة  تعتبر 
يكون لها تأثيرات مستدمية رابطا يربط بني الصدمات 
املناخية - وتغير املناخ - من ناحية والعالقة بني اخلطر 
والضعف التي مت تناولها في هذا الفصل من ناحية 
اجلفاف  لنوبات  والفورية  املباشرة  فالتأثيرات  أخرى. 
األخرى  املناخية  والصدمات  والفيضانات  واألعاصير 
الصدمات  يلي  ما  ولكن  فظيعة،  تكون  أن  ميكن 
من  حتد  التي  األخرى  األوسع  العوامل  مع  يتفاعل 

تنمية القدرات البشرية. 
وميكن فهم مرحلة ما بعد الصدمات هذه من 
لعلماء  تبني  فلقد  الفقر،  على شراك  القياس  خالل 
االقتصاد منذ مدة طويلة وجود شراك الفقر في حياة 
الفقراء. وفي الوقت الذي توجد فيه أنواع عديدة من 
شراك الفقر، إال أن أغلبها ينصب شباكه على الدخل 
واالستثمار. وفي بعض البيانات، ينظر للفقر على أنه 
نتيجة االكتفاء الذاتي للقيود االئتمانية التي حتد من 
قدرة الفقراء على االستثمار.42  وتشير بيانات أخرى إلى 
دورة قائمة بذاتها أخرى النخفاض اإلنتاجية وانخفاض 
االستثمارات  وانخفاض  املدخرات  وانخفاض  الدخل 
احملدودة  التعليم  وفرص  الصحة  بضعف  بارتباطها 

والتي بدورها حتد من فرص زيادة الدخل واإلنتاجية.
بعض  تستطيع  املناخية،  الكوارث  وقوع  وعند 
بناء  وإعادة  الرزق  كسب  وسائل  استعادة  العائالت 
تكون  أخرى  عائالت  إلى  وبالنسبة  بسرعة.  أصولهم 
عملية التحسن أبطأ. وبالنسبة إلى البعض− وخاصة 
الفقراء − قد ال ميكن إعادة البناء على اإلطالق. وميكن 
اعتبار شراك الفقر على أنها احلد األدنى من األصول 
أو الدخل والتي ال يستطيع الناس بأقل منها أن يبنوا 
أصوال إنتاجية ويعلموا أطفالهم ويحسنوا صحتهم 
43  حيث ميكن  وطعامهم ويزيدوا الدخل مبرور الوقت 
ألولئك فوق هذا احلد السيطرة على اخملاطر بطرق ال 
بينما  والضعف،  الفقر  من  منحدرة  دورات  إلى  تؤدي 
يعجز أولئك من يعيشون في مستوى أدنى عن النقطة 
احلرجة والتي ميكنهم بعدها الهروب من القوة اجلاذبة 

التي تدفعهم إلى الفقر. 

تعد الفيضانات جزءاًً معتاداً من النظام اإليكولوجي في بنغالديش، لكن من املتوقع مع تغير 
اإليكولوجي  للنظام  املعتادة  اجلوانب  أحد  املعتادة”  “غير  الفيضانات  أحداث  تصبح  أن  املناخ 
املستقبلي في بنغالديش. وتلقي جتربة فيضان عام -1998 والذي أطلق عليه “فيضان القرن” 
− الضوء على اخلطر الذي سيمثله تزايد الفيضانات على االنتكاسات طويلة األمد للتنمية 

البشرية.
للغرق،  البالد  ربع  يتعرض  اعتيادية  سنة  أية  ففي  متطرفة  حادثة   1998 عام  فيضان  كان 
لكن في هذا الفيضان الذي مثل ذروة هذه الفيضانات، غرق ثلثي البالد ولقي 1000 شخص 
مصرعهم بينما تشرد 30 مليون آخرين، ومتت خسارة 10 باملائة من إجمالي محصول األرز في 
البالد. وملا كانت الفترة التي استغرقها الفيضان قد منعت زراعة محاصيل جديدة، واجهت 

ماليني األسر أزمة في األمن الغذائي.
كانت واردات األغذية الكبيرة وعمليات نقل املساعدات الغذائية من قبل احلكومات قد درأت 
خطر حدوث كارثة إنسانية. ومع ذلك، فقد أخفقت في درء بعض االنتكاسات الهائلة على 
مستوى التنمية البشرية. فقد تضاعفت نسبة األطفال الذين عانوا من سوء التغذية بعد 
أحداث الفيضان. وبعد الفيضان بخمسة عشرة شهراً، لم يستطع 40 باملائة من األطفال 
ذوي احلالة الغذائية املتدهورة في وقت الفيضان الرجوع لنفس مستوى التغذية السابق بعد 

الفيضان.
وبيع  النفقات  تقليل  أبرزها  الفيضانات بعدة طرق كان  التكيف مع  كانت األسر قد حاولت 
األصول وزيادة االقتراض. وكانت األسر الفقيرة هي األكثر ميالً لبيع األصول أو مراكمة الديون. 
وبعد انقضاء خمسة عشر شهراً على الفيضان، وصل مستوى الدين األسرى لنسبة الـ 40 
إلى 150 باملائة من النفقات الشهرية − أي ضعف مستواه  باملائة من السكان األكثر فقراً 

قبل الفيضان.
وتلك  الكوارث.  إدارة  على مستوى  جناح  1998 كقصة  عام  فيضانات  إدارة  إلى  أحياناً  وينظر 
النظرة لها ما يبرر االحتفاء بها جزئياً إذا أخذنا في االعتبار حجم اخلسائر في األرواح التي أمكن 
جتنبها. ومع ذلك، فللفيضان آثار سلبية طويلة األمد، خاصة على الوضع الغذائي لألطفال 
الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية. فقد ال يستطيع األطفال املتأثرين التعافي والعودة 
إلى سابق أحوالهم. وقد عانت األسر الفقيرة على األمد القصير بسبب انخفاض االستهالك 
وزيادة األمراض، وأيضاً نتيجة للمستويات املرتفعة من الديون التي تراكمت عليهم − وهو أمر 

رمبا يكون قد أضاف ملناحي العجز الناشئة. 

املربع 2.6        فيضان القرن في بنغالديش

Del Ninno and Smith 2003; Mallick et al. 2007 :املصادر
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أثار حتليل الدخل لشراك الفقر االنتباه للعمليات 
التي ينتقل عن طريقها احلرمان مبرور الوقت. وباملثل، 
اجملموعة  وهي  البشرية،  القدرات  أهمية  انتقصت 
أمام  املتاحة  اخليارات  حتدد  التي  اخلواص  من  األوسع 
القدرة  نحو  التركيز  املقصود من حتول  وليس  الناس. 
إهمال دور الدخل. فمن الواضح أن الدخل املنخفض 
من  وبالرغم  اإلنساني.  للحرمان  رئيسيا  سببا  يعد 
الذي  الوحيد  الشيء  هو  ليس  احملدود  فالدخل  ذلك، 
التعليم  فرص  وباستثناء  اإلمكانيات.  تطوير  مينع 
حلرمان  مصادر  هما  والتغذية  فالصحة  األساسي، 
التقدم  إلى  باالفتقار  تباعا  ترتبط  والتي  اإلمكانية 
في أبعاد أخرى تتضمن قدرة الناس على املشاركة في 

اتخاذ القرارات والتأكيد على حقوقهم اإلنسانية.
وشراك التنمية البشرية الضعيفة، مثل شراك 
الفقر، حتدث عندما ال يقدر الناس على تخطي املرحلة 
في  الشروع  من  بعدها  ميكنهم  والتي  األساسية 
وتعتبر  اإلمكانية.  توسيع  من  متصاعدة  حلقة  بناء 
العوامل  من  العديد  بني  من  املناخية  الصدمات 
فهي  الوقت،  مبرور  الشراك  هذه  تعزز  التي  اخلارجية 
املرض  مثل  أيضا  مهمة  أخرى  أحداث  مع  تتفاعل 
والبطالة والصراع واضطرابات السوق والتي رغم الدور 
الذي تلعبه ال تضاهي في أهميتها الصدمات املناخية 
والتي تعتبر من أكثر القوى فعالية والتي تساعد في 

نصب شراك التنمية البشرية الضعيفة. 
لهذا  خصيصا  إجراؤه  مت  الذي  البحث  يقدم 
التقرير األدلة على شراك التنمية البشرية الضعيفة. 
حياة  في  الزمن  عبر  املناخية  الصدمات  أثر  ولتعقب 
لإلحصاء  منوذج  بتطوير  قمنا  املتضررين،  أولئك 
دقيقة  العائلي  املسح  بيانات  الكتشاف  االقتصادي 
2(، كما نظرنا إلى نتائج  املستوى )املالحظة الفنية 
بصدمة  ارتبطت  التي  البشرية  للتنمية  معينة 
الغذائية  احلالة  في  االختالف  هو  ما  مميزة.  مناخية 
منوذجنا  باستخدام  اجلفاف؟  أثناء  ولدوا  إن  لألطفال 
تواجه  التي  الدول  من  عدد  في  املسألة  هذه  تناولنا 
املدمر  التأثير  النتيجة  وتوضح  متكررة  جفاف  نوبات 

للجفاف على فرص حياة األطفال املتضررين:

	 في أثيوبيا، يحتمل أن يعاني األطفال في اخلامسة 
سوء  من  باملائة   36 بنسبة  أقل  أو  العمر  من 
41 باملائة أن يتعرضوا لإلعاقة  التغذية وبنسبة 
به،  تأثروا  قد  وكانوا  جفاف  سنة  أثناء  ولدوا  إن 
من  يعانون  طفل  مليون   2 حوالي  هذا  ويساوي 

سوء التغذية.

	 وتتشابه األرقام في كينيا حيث تعني والدة طفل 
الطفل  كون  فرصة  في  زيادة  خالل سنة جفاف 

عرضة لسوء التغذية تعادل 50 باملائة.

	 وفي النيجر، األطفال في الثانية من العمر أو أقل 
والذين ولدوا أثناء سنة جفاف وتعرضوا ألثر هذا 
اجلفاف بنسبة 72 باملائة أن يتعرضوا لإلعاقة مع 

ميكن للحكومات أن تلعب 

دوراً حيوياً في وضع آليات 

تسمح بتعزيز قدرة اجملتمعات 

وتدعم نظام إدارة 

إلى نقص حاد  إلى حتول اجلفاف السريع  اإلشارة 
في التغذية.

تغير  سياق  في  مهمة  تداعيات  النتائج  لهذه 
املناخ، كما توضح بشكل أكبر أن عدم قدرة العائالت 
تشكل  احلالية  املناخ  صدمات  حتمل  على  الفقيرة 
بالفعل مصدرا رئيسيا لتآكل القدرة البشرية. وسوء 
التغذية ليس مأساة تنتهي بعودة األمطار أو انحسار 
مياه الفيضان حيث تخلق دورات من األضرار يحملها 
الهنديات  فالنساء  حياتهم،  طيلة  معهم  األطفال 
الالئي ولدن أثناء اجلفاف أو الفيضان في السبعينيات 
للمدرسة  حضورهم  احتمال  كان  املاضي  القرن  من 
باملقارنة مع نساء  وذلك  باملائة   19 بـ  أقل  االبتدائية 
واخملاطر  بكوارث طبيعية.  يتأثرن  لم  العمر  في نفس 
تعزيز  القدرة على  لها  املناخ  بتغير  املرتبطة  املتزايدة 

دوائر األضرار هذه. 
جفاف  كل  فليس  يحتمل،  كلمة  على  ونؤكد 
أو حرمان من التعليم،  مقدمة جملاعة أو سوء تغذية 
التصفية  الرتفاع  مناخية  صدمة  كل  تؤدي  ال  كما 
اجلبرية لألصول أو زيادة في الضعف على املدى البعيد 
البشرية الضعيفة، فهذا  التنمية  انتشار لشراك  أو 
واملؤسسات  العامة  السياسات  فيها  تختلف  مجال 
العامة حيث ميكن للحكومات أن تلعب دورا حاسما 
اخملاطر  إدارة  وتدعم  املرونة  تبني  آليات  خلق  في 
املوالية للفقراء واحلد من الضعف. وحتى بدون تغير 
تخلق  أن  املناطق  هذه  في  للسياسات  ميكن  املناخ، 
املناخ،  تغير  البشرية. وفي ظل  للتنمية  بيئة مواتية 
فالتعاون الدولي للتكيف هو شرط أساسي لرفع هذه 
املسألة  وهي   - املتزايدة  اخملاطر  ملواجهة  السياسات 

التي نعود إليها في الفصل الرابع. 
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جائزة  على  واحلائز  الدامنركي  الفيزياء  عالم  قال  كما 
التنبؤ  خاصة  التنبؤ،  الصعب  “من  بور  نيلز  نوبل 
باملستقبل”، وهذه املالحظة تنطبق بوجه خاص على 
املناخ، وما ميكننا التنبأ به بالفعل مع بعض الثقة هو 
ترتبط بتغير  التي سوف  العادية  التغير في الظروف 
املناخ. لكن ومع أننا ال ميكننا التأكد من تنبؤ أحداث 
معينة إال أنه بإمكاننا التنبأ بالظروف املتعلق بتغير 

املناخ.
أصدره  الذي  للتقييم  الرابع  التقرير  ويطرح 
أفضل  املناخ  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي  الفريق 
املستقبل.  مناخ  عن  للتصورات  تخمينات  مجموعة 
وهذه التصورات ليست توقعات بحالة الطقس لدول 
االحتماالت  من  مجموعة  هو  تقدمه  فما   . بعينها 
العريضة للتغيرات في أمناط املناخ. وللقصة الضمنية 
قادمة  ولعقود  البشرية.  التنمية  على  املهمة  آثارها 
سيكون هناك زيادة ثابتة في تعرض اإلنسان ألحداث 
والعواصف.  واألعاصير  والفيضانات  اجلفاف  مثل 
وستصبح أحداث الطقس العنيفة أكثر تكررا وأكثر 
حدة مع النقص في القدرة على التنبؤ بتوقيت الرياح 

املوسمية وهطول األمطار. 
نقدم في هذا اجلزء نظرة على الروابط املتعلقة 
بنتائج التنمية البشرية من تقديرات الفريق احلكومي 
النتائج  على  ونركز  املناخ.44   بتغير  املعني  الدولي 
واملعرفة  للمناخ  بالنسبة  جدا”  و”احملتملة  “احملتملة” 
بتردد  النتائج ذات أمكانية حدوث  بأنها  التوالي  على 
يزيد عن 66 و90 باملائة.45  وبينما تلك النتائج املرتبطة 
بالظروف العاملية واإلقليمية املتوسطة، فهي تساعد 

على تعريف مصادر اخلطر والضعف الناشئة.

اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي

توقعات الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ: 
خطوط  على  األمطار  هطول  في  الزيادة  استمرار 
العرض العليا وانخفاضه على خطوط العرض شبه 
االستوائية، مما يعد استكماال لنمط حالي من اجلفاف 
في بعض املناطق. يحتمل أن يكون االحترار فوق املعدل 
الكبرى في  الصحراء  أنحاء جنوب  كافة  العاملي في 
إفريقيا وشرق وجنوب آسيا. وفي الكثير من املناطق 
نادرة املياه، يتوقع أن يتخطى تغير املناخ ندرة املياه خالل 
موجة متزايدة من اجلفاف وزيادة التبخر وتغير في أمناط 

هطول املطر واملياه اجلارية.46 

التوقعات من منظور التنمية البشرية: خسائر 
زيادة في سوء  الزراعي ستؤدي إلى  بالغة في اإلنتاج 
الفقر.  من  حتد  التي  الفرص  وانخفاض  التغذية 
الدخول  انخفاض  إلى  املناخ  تغير  سيؤدي  وعموما، 

وخفض فرص السكان الضعفاء. وبحلول

 2080، قد يصل عدد الناس الذين رمبا يتعرضون 
خلطر اجلوع إلى 600 مليون شخص وهو ضعف عدد 
جنوب  منطقة  في  فقر  في  يعيشون  الذين  الناس 

الصحراء الكبرى بإفريقيا اليوم.47 
تنطوي التقديرات العاملية لتأثير تغير املناخ على 
الزراعة على اختالفات كبيرة جدا عبر وحتى داخل البالد. 
وبعبارات أعم، سيزيد تغير املناخ من اخملاطر ويقلل من 
معدل إنتاج زراعة الدول النامية. وعلى النقيض من 
ولو  املتقدمة،  الدول  في  اإلنتاج  يرتفع  أن  ميكن  ذلك 
حدث مثل ذلك فقد يتحول توزيع إنتاج الغذاء العاملي، 
اعتمادا  أكثر  النامية  الدول  تصبح  أن  يحتمل  كما 
على الواردات من العالم الغني مع فقدان مزارعيها 

حلصصهم السوقية في التجارة الزراعية.48 

سيكون لألمناط اجلديدة خملاطر تغير املناخ في الزراعة 
تداعيات مهمة على التنمية البشرية، فحوالي ثالثة 
أربعة في العالم يعيشون على أقل من  من بني كل 
املناطق  في  ويستقرون  اليوم  في  أمريكي  دوالر   1
الريفية حيث تعتمد حياتهم على العمل كمزارعني 
لديهم ملكيات صغيرة من األراضي الزراعية أو عمال 
مأجورين في املزارع أو على الرعي.49  كما تأخذ نفس 
اجملموعة في احلسبان معظم الـ 800 مليون شخص 
وبالتالي  العالم  التغذية في  يعانون من سوء  الذين 
تأثيرات  الزراعة  على  املناخ  تغير  لتأثيرات  سيكون 
والتوظيف  اإلنتاج  يساند  حيث  مهمة  مضاعفة 
)اجلدول  الوطنية  االقتصاديات  من  العديد  الزراعي 
2.4(، ويأخذ القطاع الزراعي في احلسبان أكثر من ثلث 
عائدات التصدير حلوالي 50 دولة نامية وما يقرب من 
نصف العمالة في العالم النامي.50  وترتبط معدالت 
النمو االقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء بشكل 
خاص بشكل وثيق باألمطار كما هو واضح من جتربة 
1 دوالر  2.5(. وعالوة على ذلك، فكل  أثيوبيا )الشكل 
الزراعة في جنوب الصحراء  أمريكي ينتج في قطاع 
الكبرى في إفريقيا يتوقع أن ينتج 3 دوالرات أمريكية 

في القطاع غير الزراعي.51 
جدا  كبيرة  تغيرات  إلى  املناخية  النماذج  تشير 
في أمناط اإلنتاج، حيث قامت إحدى الدراسات بحساب 
متوسط نتائج ستة من مثل هذه املمارسات، محددة 
بذلك التغيرات في طاقة اإلنتاج للثمانينيات من هذا 
، فعلى مستوى عاملي  القلَق  النتائج  القرن.52  وتثير 
نسبيا  قليال  الزراعي  اإلنتاج  طاقة  إجمالي  سيتأثر 
بتغير املناخ. وبالرغم من ذلك، يخفي املعدل املتوسط 
اختالفات مهمة. فبحلول الثمانينيات من هذا القرن، 
ميكن أن ترتفع الطاقة الزراعية بـ 8 باملائة في الدول 
املتقدمة بشكل أساسي بسبب طول فصول الزراعة، 
بينما في العالم النامي قد يهبط بنسبة 9 باملائة، مع 
إفريقيا  في  الكبرى  الصحراء  جنوب  تعرض منطقة 

وأمريكا الالتينية للخسائر األكبر )الشكل 2.6(.

2.2 نظرة إلى املستقبل- املشكالت القدمية واخملاطر اجلديدة للتغير املناخي من احملتمل أن تصبح الدول النمية 

أكثر اعتمادا على الواردات من 

العالم الغني مع خسارة مزارعيه 

حلصتهم في سوق التجارة الزراعية
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منطقة  إفريقيا-  في  الكبرى  الصحراء  جنوب 
في حالة خطر

على  واعتمادا  فقرا  العالم  مناطق  أكثر  بصفتها 
في  الكبرى  الصحراء  جنوب  منطقة  متثل  األمطار، 
يعمل  حيث  خاص،  بشكل  للقلق  سببا  إفريقيا 
هشة  بيئات  في  محدودة  مبوارد  الزراعيون  املنتجون 
حساسة حتى للتغيرات الطفيفة في درجات احلرارة 
املتقدمة  الزراعة  أنظمة  وقد مت تطوير  املطر.  وأمناط 
باملناطق اجلافة - الذرة الصفراء والفاصوليا واللوبيا 
والذرة البيضاء والدخن والفول السوداني على سبيل 
مصادر  على  واإلبقاء  اخلطر  ملواجهة  وذلك   - املثال 
بالتالي تهديدا مباشرا لهذه  الرزق، وميثل تغير املناخ 

األنظمة ومصادر الرزق التي توفرها. 
ويُعزى جزء من هذا التهديد إلى اتساع املنطقة 
املعرضة للجفاف كما توقع مركز هادلي في اململكة 
2.1(، ومن املتوقع أن تزداد مساحة  املتحدة )اخلريطة 
مليون   90-60 بـ  القاحلة  وشبه  القاحلة  املناطق 
املناخ  لتغير  املمكن  من   2090 عام  وبحلول  هكتار. 
في بعض املناطق أن يتسبب بأضرار غاية في الشدة 
وتواجه بعض الدول في إفريقيا اجلنوبية بشكل خاص 
محاصيل  تنخفض  أن  ميكن  حيث  كبيرة،  تهديدات 
 50 لـ  يصل  ما  إلى  املطر  على  املعتمدة  الزراعة 
باملائة بني عامي 2000 و2020، طبقا للفريق الدولي 

احلكومي املعني بتغير املناخ.53 
اجلافة  األراضي  في  الزراعة  أنظمة  ستتحمل 
معظم اآلثار املدمرة لتغير املناخ، فقد بحثت دراسة 
جنوب  في  اجلافة  لألراضي  احملتملة  النتائج  في 
مبقدار  احلرارة  درجة  في  ارتفاع  تواجه  التي  الصحراء 
باملائة في املطر   4 بـ  إلى انخفاض  °2.9م، باإلضافة 

في  انخفاض  النتيجة  وكانت   .2060 عام  بحلول 
العائد لكل هكتار مبقدار 25 باملائة بحلول عام 2060 
.54 وبأستخدام أسعار عام 2003 فان اخلسائر الكلية 
أمريكي  دوالر  مليار   26 بحدود  متثل  سوف  للعوائد 
الثنائية  املساعدات  يتجاوز  رقم  وهو   2060 عام  في 
للمنطقة في عام 2005، وبشكل أكثر عمومية فان 
التي تسببت في عدم  األحداث  أن  اخلطر يكمن في 
مرارا  أثرت  التي  تلك  مثل   - الشديد  الغذائي  األمن 
على دول مثل ماالوي - ستصبح أكثر شيوعا )املربع 

 .)2.7
العديد  في  النقدي  احملصول  يتعرض  أن  ميكن 
من الدول للخطر عن طريق تغير املناخ، ومن املتوقع 
احلرارة  درجات  °2م في متوسط  قدرها  زيادة  تؤدي  أن 
في  النب  لزراعة  املتاحة  األرض  مساحة  تقلص  إلى 
أوغندا،55 وهو قطاع يشكل نصيبا كبيرا من مداخيل 
النقد في املناطق الريفية ويتكرر ظهوره بوضوح في 
عائدات التصدير. وفي بعض احلاالت، تعطي النماذج 
فعلى  املتشائمة،  العمليات  تخفي  متفائلة  نتائج 

 .2007b 2007; العمود 2: معهد الموارد العالميةd المصدر: العمود األول: البنك الدولي

 القيمة اإلضافية للزراعة 
)كنسبة من الناجت احمللي 

اإلجمالي(2005 

 القوى العاملة في مجال الزراعة
  )% من إجمالي القوى العاملة(

 2004
29 7 الدول العربية

58 10 شرق آسيا والهادئ

18 7 أمريكا الالتينية والكاريبي

55 17 جنوب آسيا

58 16 إفريقيا جنوب الصحراء

يتبع تفاوت الدخل كمية الأمطارالشكل 2.5
المتوفرة في إثيوبيا 

إفريقيا

سيضر تغير المناخ بالزراعة في الدول النامية 2.� الشكل 
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اجلدول 2.4      تلعب الزراعة دوراً هاما في املناطق النامية
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إنتاج  على  اإلبقاء  املمكن  من  املثال، سيكون  سبيل 
الشاي في كينيا، ولكن ليس في املواقع احلالية حيث 
سيتوجب على اإلنتاج في جبل كينيا أن ينتقل عاليا 
مما  حاليا،  الغابات  تشغلها  التي  االعلى  للمنحدرات 

يوحي بأن الضرر البيئي مالزم إلنتاج مستدام.56 
سيكون للتغير املناخي باملقياس املتوقع جلنوب 
الزراعة.  تتعدى  نتائج  إفريقيا  في  الكبرى  الصحراء 
ففي بعض الدول، هناك تهديدات حقيقية بأن تغيرات 
فعلى  للصراع.  حادا  محركا  ستصبح  املناخ  أمناط 
سبيل املثال، مناذج املناخ لشمالي كردفان في السودان 
تشير إلى أن درجات احلرارة سترتفع مبقدار °1.5م بني 
عامي 2030 و2060، مع تراجع هبوط األمطار مبقدار 
5 باملائة. تتضمن التأثيرات احملتملة على الزراعة هبوطا 
ويأتي  باملائة.   70 البيضاء مبقدار  الذرة  في محاصيل 
األمطار  في  املدى  طويل  الهبوط  خلفية  على  هذا 
والذي - مقترنا بزيادة الرعي - شهد تعدي الصحراء 
في بعض مناطق السودان مبقدار 100 كيلومتر على 
مدار الـ 40 سنة املاضية. ومن احملتمل أن يثير تفاعل 
تشكيلة  للبيئة  املستمر  االنتهاك  مع  املناخ  تغير 
القائمة  اجلهود  بذلك  النزاعات مقوضة  واسعة من 

لبناء قاعدة لسالم طويل األمد ولألمن اإلنساني.57 

اليبس: توسع منطقة الجفاف في إفريقيا خريطة 2.1

المصدر: مركز األرصاد 2006.
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مقياس بالمر لحدة الجفاف

حدة الجفاف وفقا لسيناريو A2 من سيناريوهات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

مالحظة: ال يعني وضع الحدود والتفاصيل األخرى المتسخدمة في هذه الخريطة أي دعم رسمي أو قبول من قبل األمم المتحدة 
التقني  مالحظة:تصف سيناريوهات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أنماط مستقبلية ممكنة لنمو السكان والنمو االقتصادي والتغير 

وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عنها. ويفترض السيناريو A1 نموا متسارعًا في نمو السكان واالقتصاد مع االعتماد على الوقود األحيائي 
(A1F1)، والطاقة غير المعتمد على الوقود األحيائي (A1T) أو على مزيج من اإلثنين (A1B). أما السيناريو A2 فيفترض نموا اقتصاديًا أبطأ يصحبه 

عولمة أقل مع تزايد كبير في عدد السكان، بينما يضم السيناريو B1 و B1 تخفيضًا في االنبعاثات مع تزايد في كفاءة استغالل الموارد وتحسين التقنيات 
(B1) مع تزايد في الحلول المحلية (B2). ويتم حساب مقياس بالمر لحدة الجفاف بناء على نسبة الرطوبة والتبخر ويعني التغير السلبي زيادة حدة الجفاف

 (التغيير بحلول عام 2090 مقارنة بعام 2000)

التهديدات األوسع

يجب أال تصرف هذه التهديدات الشديدة التي تواجه 
تهديدات  عن  االنتباه  الصحراء  جنوب  إفريقيا  دول 
املناخي  للتغير  سيكون  األوسع،  البشرية  التنمية 
أمناط هطول  على  غير مؤكدة  أنها  إال  نتائج مهمة 

املطر عبر العالم النامي.
النينو،  )تيار   ENSO بـ  كبيرة  شكوك  وحتيط 
التذبذب اجلنوبي(، وهي دورة ملناخ احمليط تغطي ثلث 
من  النينو  تيار  يزيد  عامة،  وبعبارات  األرضية.  الكرة 
خطر اجلفاف عبر جنوبي إفريقيا ومساحات شاسعة 
من جنوب وشرق آسيا، بينما يزداد نشاط األعاصير في 
على  دليال  الهند  في  بحث  ووجد  األطلنطي.  احمليط 
الروابط بني تيار النينو وتوقيت الرياح املوسمية الذي 
تعتمد عليه قابلية جناح األنظمة الزراعية بأكملها.58  
الرياح  وتغير  كثافة  في  الطفيفة  التغيرات  وحتى 
على  مأساوية  تأثيرات  لها  تكون  أن  ميكن  املوسمية 

األمن الغذائي في جنوب آسيا.
التنبؤات  تنطوي  أن  ميكن  مسبقا،  ذكر  وكما 
العاملية بتغير املناخ على تأثيرات محلية مهمة، وإذا 
أخذنا وضع الهند بعني االعتبار فتشير بعض التنبؤات 
لزيادات إجمالية كبيرة في هطول املطر للبلد بأسره. 
األمطار  من  املزيد  هطول  يحتمل  ذلك،  من  وبالرغم 
خالل الفترات احلادة للرياح املوسمية في أجزاء وفيرة 
الفيضان(،  بالفعل )مشكلة خطر متزايد من  املطر 
وهذه  أقل.  أخرى مطر  تتلقى مساحات كبيرة  بينما 
براديش  أندرا  في  للجفاف  قابلة  مناطق  تتضمن 
وغوجارات وماديا براديش وراجستان. ويظهر بحث مناخ 
املستوى الدقيق ألندرا براديش ارتفاعا في درجات احلرارة 
يؤدي لهبوط مقداره  2050، مما  °3.5م بحلول  مبقدار 
9-8 باملائة في احملاصيل بالنسبة حملاصيل تركيز املياه 

مثل األرز.59  
متثل اخلسائر على هذا املقياس مصدرا للضعف 
املتزايد بشدة الذي تتعرض له العائالت الريفية. ويؤدي 
تزرعه  الذي  الغذاء  كمية  تقليل  إلى  اإلنتاج  هبوط 
اإلمدادات  وإنقاص  الذاتي  الستهالكهم  العائالت 
لألسواق وتقليل فرص العمالة، وهو مجال آخر ميكن 
فيه لدليل من املاضي إلقاء الضوء على التهديدات 
شمل  مسح  وجد  براديش،  أندرت  ففي  املستقبلية، 
ثمانية مناطق في أقاليم جافة أن نوبات اجلفاف التي 
4-3 سنوات تؤدي إلى خسائر  حدثت مبعدل مرة كل 
في قيمة الناجت مبقدار 10-5 باملائة وهذا يكفي لدفع 
العديد من املزارعني للعيش حتت خط الفقر. وتقترح 
زيادة مبقدار  أن  الهند ككل  الزراعي في  مناذج للدخل 
2-°3.5م ميكن أن ترتبط بخفض صافي العائد الزراعي 

مبقدار 25-9 باملائة.60 
نتائج  قيمة  تقدير  في  نستهني  ال  أن  ويجب 
هذه التنبؤات، فرغم أن ال الهند هي دولة اقتصادية 
بشكل  تتوزع  ال  البلد  عائدات  أن  إال  النمو،  سريعة 
متساو وهناك تأخر واضح في مجال التنمية البشرية 
28 باملائة من السكان - حوالي  حيث يعيش حوالي 
320 مليون شخص -حتت خط الفقر، مع تواجد ثالثة 
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أرباع الفقراء في املناطق الريفية. وتتزايد البطالة بني 
يقرب  وما   - اجملموعات  أفقر  أحد   - الريفيني  العمال 
بالنسبة  الوزن  أقل من  الريفيني  من نصف األطفال 
للتغير  املتزايدة  األخطار  إضافة  ومع  ألعمارهم.61  
املناخي إلى العجز في التنمية البشرية سوف يؤدي 
في  الوارد  الشامل”  “النمو  طموح  عن  التنازل  إلى 

اخلطة اخلمسية احلادية عشر للهند. 
آسيا  أخرى في جنوب  لدول  التنبؤات  وال تشير 

إلى مستقبل أكثر إشراقا:

أن  إلى  بنغالديش  في  املناخ  سيناريوهات  	 تشير 
زيادة مقدارها °4م في درجة احلرارة ميكن أن تقلل 

يزيد  أن  املتوقع  فمن  ملالوي،  بالنسبة  قامتة  صورة  املناخ  تغير  مناذج  ترسم 
اإلحترار العاملي من درجات احلرارة مبقدار يتراوح بني 2 و 3 درجات مئوية بحلول 
عام 2050، مع انخفاض في معدالت سقوط األمطار وتراجع إمدادات املياه 
في  ملحوظ  تراجع  إلى  األمطار  وقلة  احلرارة  درجات  ارتفاع  إلى  ذلك  ويؤدي 
يعتمدون على  الذين  املزارعني  باملائة من   90 ومبا سيؤثر على  التربة،  رطوبة 
اإلنتاج احملاصيلي املروي مبياه األمطار. ومن املتوقع أن تتراجع القدرة اإلنتاجية 
من محصول الذرة، وهى احملصول الغذائي الرئيسي والتي تعد خالل أي سنة 
عادية مصدراً لثالثة أرباع مقدار السعرات احلرارية للسكان، بنسبة تزيد عن 

10 باملائة.
ويصعب علينا توقع تداعيات أسوأ لذلك على التنمية البشرية في مالوي، 
فآثار تغير املناخ سوف تضرب بلداً يتسم بارتفاع مستويات العجز والضعف، 
مرض  من  تضرراً  الدول  أشد  من  لكونه  إضافة  التغذية  مستويات  شاملة 
نقص املناعة املكتسبة أو اإليدز، وحيث يعيش هناك مليون شخص تقريباً 
يحملون هذا املرض. والفقر منتشر بشكل كبير في مالوي حيث يعيش ثلثي 
سكان مالوي حتت اخلط الوطني للفقر، بينما حتتل الدولة الترتيب رقم 164 
تراجعت  )HDI(. كما  البشرية  التنمية  دليل  قياسها على  مت  بلداً   177 بني 

متوسطات األعمار إلى حوالي 46 سنة.
وكانت أحداث اجلفاف والفيضانات خالل السنوات األخيرة قد أظهرت مقدار 
 ،2001/2002 الضغوط املُضافة التي ميكن لتغير املناخ توليدها، وفي عام 
عانت البالد من إحدى أسوأ اجملاعات في الذاكرة البشرية القريبة مع تدمير 
 1000 و   500 بني  ما  ولقي  الثلث،  مبقدار  الذرة  حملصول  احمللية  الفيضانات 
شخص في القطاع األوسط واجلنوبي من البالد مصرعهم أثناء الكارثة أو 
في أعقابها. ويقدر بأن 20 ألف شخص كانوا قد وافتهم املنية كنتيجة غير 
مباشرة لسوء التغذية واألمراض. ومع تصاعد أسعار الذرة، زاد سوء التغذية، 
حيث زادت النسبة من 9 باملائة إلى 19 باملائة فيما بني ديسمبر 2001 و مارس 

2002 في حى ساليما. 
من  قوضت  قد   2002 و   2001 عامي  بني  فيما  اجلفاف  أحداث  كانت 
استراتيجيات املكافحة، فلم يقتصر أثر اجلفاف على إجبار الناس على إنقاص 
وبيع  املدرسة  من  أطفالهم  وإخراج  يومياً  يتناولونها  التي  وجباتهم  عدد 
سلعهم املنزلية والتحول للعمل غير النظامي فحسب، بل أجبرهم كذلك 
على تناول البذور التي كانت في سبيلها للزراعة ومبادلة أصولهم اإلنتاجية 

في مقابل الطعام. ونتيجة لذلك، فإن الكثير من املزارعني لم يكن لديهم 
أخرى  مرة  البالد  وقعت   ،2005 عام  وفي   .2002 عام  في  لزراعتها  بذور  اية 
4.7 مليون شخص  ضحية ألزمة أخرى سببها اجلفاف، مع معاناة أكثر من 

من مجموع السكان البالغ 12 مليون من نقص في الغذاء.
يهدد تغير املناخ بتوسيع دورة احلرمان القوية بالفعل والتي يسببها اجلفاف 
والفيضانات. وسوف تقترن اخملاطر املتراكمة بسوق مجتمعية تعانى بالفعل 
األسر على  ثلثي  تعجز  “اعتيادية”   اية سنة  وفي  من مناحي عجز عميقة. 
إنتاج كمية الذرة الكافية لتغطية االحتياجات. وكان تراجع خصوبة التربة، 
مقترناً بالعجز عن احلصول على األسمدة واملؤن الزراعية وغيرها من املدخالت، 
قد قلل من إنتاج الذرة من 2.0 طن للهكتار إلى 0.8 طن على مدى العقدين 
املاضيني. أما خسارة اإلنتاجية الناجمة عن تراجع معدالت سقوط األمطار 

سوف حتول الوضع من سيء إلى أسوأ بكثير. 
فئات  خلق  قد  اإليدز  كان  الصحة،  على  الفورية  تبعاته  عن  النظر  وبغض 
جديدة من اجلماعات الضعيفة والتي تشمل األسر التي تفتقد لعائل يعمل 
أو أن املعيل أناس كبار أو أطفال، باإلضافة إلى األسر التي تضم أفراداً مرضى 
مسؤولية  تولي  في  يتمثل  ثالثياً  عبئاً  النساء  وتواجه  اإلنتاج.  عن  عاجزين 
املاء وحطب  واليتامى وجمع  اإليدز  رعايتهن لضحايا  وتقدمي  الزراعي  اإلنتاج 
اإلقليم  مسح  شملها  التي  تقريباً  باإليدز  املصابة  األسر  وجميع  الوقود. 
تكون  وسوف  لديها.  الزراعي  اإلنتاج  معدالت  انخفاض  أورد  قد  األوسط 
الفئات املصابة باإليدز على خط اجلبهة في مواجهة اخملاطر املتراكمة للتغير 

املناخي.
انتكاسات  إحداث  القدرة على  املناخ  تغير  لبلد مثل مالوي، ميلك  وبالنسبة 
خطيرة في التنمية البشرية. فحتى الزيادة الضئيلة في حجم اخملاطر التي 
ميكن أن يحدثها تغير املناخ من املتوقع أن تخلق دوامة سريعة من اخلسائر. 
باخملاطر  اإلعالم  حتسني  خالل  من  اخملاطر  هذه  بعض  تخفيف  اإلمكان  وفي 
اإلجراءات  وكذلك  الفيضانات  إدارة  بإمكانها  التي  التحتية  البنية  وتوافر 
خالل  من  املقاومة  على  االجتماعية  القدرة  بناء  وينبغي  للجفاف.  املضادة 
األمان  وشبكات  االجتماعي  اإلنعاش  وسائل  ونقل  االجتماعي  االستعداد 
التي تزيد من إنتاجية معظم العائالت املعرضة للخطر، ومبا ميكنهم من إدارة 

اخملاطر بشكل أكثر فعالية.  

.Devereux 2002, 2006c; Menon 2007a; Phiri 2006; Republic of Malawi 2006 :املصدر

املربع 2.7        تغير املناخ في مالوي –  املزيد من نفس الوضع وأسوأ
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القمح مبقدار  وإنتاج  باملائة   30 األرز مبقدار  إنتاج 
50 باملائة.62 

مبقدار  اخلسائر  املناخ  مناذج  حتاكي  باكستان،  	 في 
9-6 باملائة بالنسبة للقمح بزيادة مقدارها °1م 

في درجة احلرارة.63 
وجود  املناخي  للتغير  الوطنية  التنبؤات  وتؤكد 
خسائر اقتصادية محتملة واسعة النطاق وضرر في 
مصادر الرزق. ففي إندونيسيا تظهر مناذج املناخ التي 
حتاكي تأثير تغيرات درجة احلرارة ومحتوى رطوبة التربة 
النطاق  واسع  تشتتاً  الزراعية  اإلنتاجية  على  واملطر 
بالنسبة  باملائة   4 بانخفاض احملاصيل مبقدار  للنتائج 
لألرز و50 باملائة بالنسبة للذرة الصفراء، كما ستكون 
اخلسائر ملحوظة بشكل خاص في املناطق الساحلية 

حيث تكون الزراعة عرضة لهجوم املاء املالح.64  
في أمريكا الالتينية، زراعة مالك األراضي الزراعية 
الصغيرة معرضة للخطر جدا، ويُعزى ذلك جزئيا إلى 
الوصول احملدود للري وكذلك ألن الذرة الصفراء - وهي 
 - املنطقة  املطلوبة عبر معظم  الرئيسية  السلعة 
حساسة جدا للمناخ، كما ينتاب الشك تنبؤات مناذج 
املناخ إلنتاج احملصول، ورغم ذلك، تشير مناذج حديثة إلى 

ما يلي كنتائج ممكنة:

الصغيرة  الزراعية  األراضي  مالك  خسائر  	 تدور 
باملائة   10 الذرة الصفراء حول  بالنسبة حملاصيل 
باملائة   25 لنسبة  ترتفع  أنها  إال  املنطقة  عبر 

بالنسبة للبرازيل.65 

مباء  تسقى  التي  الصفراء  الذرة  إنتاج  	 خسائر 
وفقاً  املروية  تلك  من  بكثير  أكبر  ستكون  املطر 
النماذج  بعض  توقع  مع  معينة،  لسيناريوهات 
بالنسبة  باملائة   60 إلى  اخلسائر  ترتفع  ألن 

للمكسيك.66 

املطر  بسبب  والتصحر  للتربة  املتزايد  	 التآكل 
املتزايد ودرجات احلرارة املرتفعة في جنوب األرجنتني، 
للفيضانات  املتزايد  والتعرض  الغزير  املطر  مع 
الرطبة  السهول  الصويا في  املدمرة إلنتاج فول 

الوسطى.67

املناخ  بتغير  املرتبط  الزراعي  اإلنتاج  في  التغيرات  إن 
سيكون لها نتائج مهمة للتنمية البشرية في أمريكا 
الالتينية. بينما تتسبب الزراعة في تقلص الوظائف 
على النطاق اإلقليمي والناجت احمللي، تبقى هي مصدر 
كسب الرزق لقطاع كبير من الفقراء. في املكسيك 
− على سبيل املثال − يعتمد حوالي 2 مليون منتج 
مبياه  الصفراء  الذرة  زراعة  على  الدخل  منخفضي 
األمطار. والذرة الصفراء هي مطلب الغذاء الرئيسي 
للمنتجني في واليات “حزام الفقر” في جنوبي املكسيك 
مثل شياباس. ويساوي معدل اإلنتاج في هذه الواليات 
حاليا حول ثلث املستوى في الزراعة التجارية املروية، 

مما يعيق جهود تقليل الفقر. وستزيد خسائر اإلنتاجية 
املرتبطة بتغير املناخ عدم املساواة بني املنتجني الذين 
يقوض  مما  والتجاريني،  األمطار  مياه  على  يعتمدون 
للهجرة  تؤدي  التي  الضغوط  ويزيد من  الرزق  أسباب 

اإلجبارية. 

في  آخذ  عالم  في  املائي  واإلجهاد  املائي  األمن 
االحترار 

املناخ: سيكون  بتغير  املعني  الدولي  الفريق  توقعات 
ألمناط تغير املناخ نتائج مهمة بالنسبة لتوفر املياه. 
فهناك احتمال كبير أن يستمر تراجع األنهار اجلليدية 
فإن  احلرارة،  درجات  ارتفاع  ومع  اجلليدي.  والغطاء 
املتزايد  والتبخر  األمطار  مجاري  أمناط  في  التغيرات 
سيكون لهما تأثيرات ملحوظة على توزيع مياه العالم 

وعلى توقيت تدفقها.
البشرية:  التنمية  منظور  من  التوقعات 
تنبؤ وشيك  النامي  العالم  تواجه مناطق كبيرة من 
باإلجهاد املائي املتزايد. ويحتمل أن تقل تدفقات املياه 
الضغوط  يزيد  مما  والزراعة  اإلنسانية  للمستوطنات 
احلادة بالفعل في مناطق التوتر املائي. ويطرح الذوبان 
اجلليدي قضية التهديدات املمَيزة للتنمية البشرية. 
املياه  إمداد  سيهبط  والعشرين  احلادي  القرن  وخالل 
اخملزن في األنهار اجلليدية والغطاء اجلليدي، مبرزا أخطارا 
واملستوطنات  والبيئة  للزراعة  بالنسبة  جسيمة 
في  كبيراً  دوراً  سيلعب  املائي  واإلجهاد  اإلنسانية. 
شراك التنمية البشرية املنخفضة، مما يضعف املصادر 
الفقراء وحتد من خيارات  يعتمد عليها  التي  البيئية 

التوظيف واإلنتاج. 
وكسب  للحياة  األساسي  املصدر  هو  املاء  إن 
لعام  البشرية  التنمية  تقرير  لنا  بني  وكما  الرزق. 
2006، فهو أمر حيوي جدا لصحة وسالمة العائالت 
وهو مدخل مهم في الزراعة وأنشطة إنتاجية أخرى. 
ويعتبر الوصول اآلمن واملستمر للماء − أي األمن املائي 

في معناه األوسع − شرط للتنمية البشرية.
املناخ فوق ضغوط أخرى في  أثر تغير  سيضاف 
األنظمة املائية، وبالفعل فالعديد من أحواض األنهار 
ومصادر املياه “تنضب” بصفة غير مستدامة. وحاليا، 
أحواض  في  يعيشون  شخص  مليار   1.4 حوالي  فإن 
أنهار “مغلقة” حيث يتجاوز استخدام املياه مستويات 
التصريف مما يخلق ضررا بيئيا حادا. وتتضمن أعراض 
شمال  في  النهرية  األنظمة  انهيار  املائي  اإلجهاد 
الصني و الهبوط السريع في مستويات املياه اجلوفية 
املتزايدة  والنزاعات  والشرق األوسط  في جنوب آسيا 

من أجل الوصول للمياه.
سيزيد تغير املناخ اخلطير من حدة هذه العوارض، 
وخالل القرن احلادي والعشرين، ميكن أن يعمل على حتول 
تدفقات املياه التي تعمل على بقاء األنظمة البيئية 
باملياه. وفي عالم  العائالت  بالري وإمداد  الزراعة  مثل 
املناخ  تغير  فإن  متزايدا،  مائيا  إجهادا  بالفعل  يواجه 
للسكان  شخص  مليار   1.8 حوالي  يضيف  أن  ميكن 
الذين يعيشون في بيئة نادرة املياه - وذلك بناء على 

ستؤدي اخلسائر في اإلنتاجية 

املتعلقة بتغير املناخ إلى 

زيادة التفاوت بني أولئك الذين 

يعتمدون على مياه األمطار 

واملنتجني التجاريني مما سيؤثر 

سلباً على مستويات املعيشة 

ويزيد من الضغوطات التي 

تؤدي إلى النزوح القسري
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حافة تبدأ من 1000 متر مكعب للفرد سنويا بحلول 
عام 68.2080  

األوسط  للشرق  بالنسبة  السيناريوهات  تتجه 
− الذي ما يزال أكثر مناطق العالم توترا مائيا -ناحية 
الضغط املتزايد. هناك تسع من بني أربعة عشرة دولة 
في املنطقة لديها بالفعل معدل املتاح من املياه للفرد 
حتت خط بداية ندرة املياه. ومن املتوقع تناقص املطر 
في مصر وإسرائيل واألردن ولبنان وفلسطني. وفي هذه 
األثناء، فإن درجات احلرارة املرتفعة والتغيرات في أمناط 
تعتمد  التي  األنهار  تدفق  على  ستؤثر  املائية  اجملاري 
عليها الدول في املنطقة. وما يلي هو من بني النتائج 

التي تظهر من النماذج املناخية الوطنية:

درجة  في  م   	1.2° تبلغ  زيادة  أن  يتوقع  لبنان،  في 
باملائة   15 مبقدار  املياه  من  املتاح  ستقلل  احلرارة 

بسبب أمناط اجملاري املائية املتغيرة والتبخر.68 

حتى  لالرتفاعات  ميكن  إفريقيا  شمال  	 وفي 
البسيطة في درجة احلرارة أن تغير في كمية املياه 
املتاحة. وعلى سبيل املثال، ارتفاع قدره °1م ميكن 
أن يقلل جريان املياه في مستودع األمطار بأويرغا 
باملغرب بنسبة 10 باملائة بحلول عام 2020. وإذا 
أمطار  مستودعات  على  النتائج  نفس  طبقت 
املياه  لفقدان  مساوية  النتيجة  ستكون  أخرى، 

الذي يحتويه سد ضخم كل عام.69 

	 وتشير التقديرات بالنسبة لسوريا إلى تخفيضات 
أشد عمقا، فهناك هبوط بنسبة 50 باملائة في 
على  )بناءا   2025 عام  بحلول  املتجدد  املاء  توفر 

مستويات عام 1997(.70

للمياه  املناخ  تغير  لسيناريوهات  ينظر  أن  ميكن  ال 
السكاني  فالنمو  فردية.  الشرق األوسط بصفة  في 
السريع والتطور الصناعي والتعمير واحلاجة ملياه الري 
بالفعل  تضع  دائم  بشكل  يتزايدون  سكان  إلطعام 
التأثيرات  وستزيد  املياه.  مصادر  على  هائلة  ضغوطا 
في  الضغط  من  بالطبع  املناخي  للتغير  املتزايدة 
الدول مع إمكانية زيادة التوترات على تدفق املياه بني 
الدول. وميكن أن يصبح الوصول للمياه في نهر األردن 
والطبقات اجلوفية احلدودية ونهر النيل شرارة لنشوب 
توترات سياسية في ظل غياب أنظمة مدعومة إلدارة 

املياه.

انحسار األنهار اجلليدية

 40 من  ألكثر  تهديدات  اجلليدية  األنهار  ذوبان  يبرز 
باملائة من سكان العالم.71  ويبقى التوقيت الدقيق 
ومقدار هذه التهديدات غير مؤكد، لكن هذا االحتمال 
ليس بعيداً عن الواقع، فاألنهار اجلليدية تذوب بالفعل 
مبعدل متسارع ومن غير احملتمل أن يتراجع هذا االجتاه 
في العقدين أو الثالثة القادمني، حتى مع التخفيف 

تدفق  إلى  املناخ  تغير  سيناريوهات  وتشير  العاجل. 
متزايد على املدى القصير يعقبه جفاف طويل املدى. 
عبر  تقع  التي  اجلليدية  األنهار  من  آالف  هناك 
2400 كم من سلسلة جبال الهيمااليا في مركز هذه 
واسعة  بنوكا  اجلليدية  األنهار  هذه  وتشكل  األزمة، 
وتزيد  ثلج  صورة  في  واجلليد  املاء  تخزن  فهي  للماء، 
اخملزونات خالل الشتاء وتطلقها خالل الصيف ويحافظ 
التدفق على األنظمة النهرية التي هي شريان احلياة 

لألنظمة البيئية والزراعية الواسعة.
إلى  تترجم  سنسكريتية  كلمة  الهيمااليا 
“مسكن الثلج”. واليوم، فإن املسكن اجلليدي - الكتلة 
تنكمش   - القطبيتني  النهايتني  خارج  للثلج  األكبر 
مبعدل 15-10 متر كل عام.72  وتثبت األدلة أن سرعة 

الذوبان تتفاوت إال أن اجتاه التغير واضحا.
وبناء على املعدالت احلالية، فإن ثلثي أنهار الصني 
اجلليدية - مبا في ذلك تني شان - ستختفي بحلول 
عام 2060, مع ذوبانها بالكامل بحلول عام 74.2100  
املياه  وينكمش نهر غانغورتي اجلليدي - أحد خزانات 
الرئيسية لـ 500 مليون شخص يعيشون في حوض 
توصلت  وقد  العام.  في  مترا   23 -مبقدار  الغانغ  نهر 
الفضائية  البحوث  منظمة  أجرتها  حديثة  دراسة 
الصناعية  األقمار  صور  مستخدمة   - الهندية 
وبتغطية لـ 466 نهرا جليديا - إلى حدوث انخفاض 
اجلليدية  األنهار  وتذوب  باملائة.   20 مبقدار  احلجم  في 
األحوال  مقياس   - التبت  في  كينجاي  هضبة  على 
املناخية في العالم ومنبع النهرين األصفر ويانغتسي 
للتغير  سيناريو  أي  وفي  سنويا.75   باملائة   7 -مبقدار 
املناخي في زيادة مقدار °2م لبداية تغير املناخ اخلطر، 

فإن معدل التراجع اجلليدي سيتسارع.  
األخطار  املتسارع بعض  اجلليدي  الذوبان  يخلق 
الفورية للتنمية البشرية. وتشكل االنهيارات اجلليدية 
والفيضانات أخطارا خاصة للمناطق اجلبلية املكتظة 
بالسكان. وأحد الدول التي تواجه مخاطر شديدة اليوم 
هي نيبال، حيث تتراجع األنهار اجلليدية مبعدل بضعة 
شكلتها  التي  البحيرات  وتتوسع  السنة.  في  أمتار 
وتعد   - خطر  مبعدل  الذائبة  اجلليدية  األنهار  مياه 
من  أكثر  زادت  أن  بعد  جيدا،  مثاال  رولفا  تشو  بحيرة 
سبعة أضعاف في الـ 50 سنة املاضية. وتعرف تقييم 
شامل اكتمل في عام 2001 على 20 بحيرة جليدية 
يحتمل أن تدمر ضفافها - مع عواقب مأساوية على 
الناس والزراعة والبنية التحتية للقوى املائية - إال إذا 

مت التحرك بشكل عاجل.76 
تدفق  سيقل  اجلليدية،  املياه  بنوك  توقف  ومع 
املياه. وستتأثر سبعة من أكبر األنظمة النهرية في 
آسيا - البراهمابوترا والغانغ والهي والهواجن واإلندوس 
النهرية  األنظمة  هذه  توفر  واليانغتسي.  وامليكونغ 
مليار   2 الغذاء ألكثر من  إمدادات  وحتافظ على  املاء 

شخص.77 

	 ميكن أن يتناقص تدفق اإلندوس - والذي يحصل 
من  مياهه  من  باملائة   90 من  يقرب  ما  على 

سيطغى تغير املناخ على أسباب 

الضغط املتزايد على أنظمة املياه 

حيث تشهد العديد من أحواض 

األنهار وغيرها من مصادر املياه 

استغالالً غير مستدام ملصادرها
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بحلول  باملائة   70 -مبقدار  العليا  اجلبال  مصبات 
عام 2080.

	 ميكن أن يفقد الغانغ ثلثي تدفق يوليو-سبتمبر 
مليون   500 من  ألكثر  املياه  في  عجزا  مسببا 

شخص وثلث مساحة أراضي الري الهندية.

انخفاض  إلى  للبراهمابوترا  التوقعات  	 تشير 
التدفق بني 14 و20 باملائة بحلول 2050.

	 وفي آسيا الوسطى، ميكن أن حتد اخلسائر الناجمة 
عن الذوبان اجلليدي في نهري أمو دارايا وسير دارايا 
من تدفق املياه للري داخل أوزبكستان وكازاخستان 
القوة  تطوير  خطط  تنفيذ  عدم  إلى  وتؤدي 

الكهرومائية في قرغيزستان.  

اجلليدي  للذوبان  املناخ  تغير  سيناريوهات  ستتفاعل 
مع املشاكل البيئية احلادة بالفعل وتزيد من اإلجهاد 
الصناعة  بني  املنافسة  تخلق  الهند،  ففي  املائي. 
بني  املياه  حصص  على  توترات  بالفعل  والزراعة 
الواليات. وسيزيد التدفق اجلليدي املنخفض من حدة 
بالفعل  الصني هي  التوترات. ومنطقة شمالي  تلك 
وفي  املياه.  بسبب  توترا  العالم  مناطق  أكثر  أحد 
أجزاء من أحواض الهواي والهاي والهوانغ )األصفر( أو 
احلالي  االستخراج  فإن  “-3هـ”  الـ  بأحواض  يعرف  ما 
للمياه يبلغ 140 باملائة من اإلمدادات املتجددة، وهي 
النهرية  لألنظمة  السريع  االنكماش  توضح  حقيقة 
الرئيسية والسهول املنخفضة للمياه اجلوفية. وعلى 
اجلليدي  للذوبان  املتغيرة  األمناط  فإن  املتوسط،  املدى 
ستزيد من هذا التوتر. وفي منطقة هي موطن حلوالي 
نصف فقراء الصني الريفيني الـ 128 مليون - وتضم 
الزراعية  البلد  أراضي  باملائة من مساحة   40 حوالي 
الناجت احمللي - فإن هذا له  ثلث إجمالي  وحتصل على 

نتائج خطرة على التنمية البشرية )املربع 2.8(.78 

األنهار اجلليدية االستوائية تنكمش أيضا

تتراجع األنهار اجلليدية االستوائية بدرجة أكبر حتى من 
تلك التي في الهيمااليا. وفي عمر النهر اجلليدي، فإن 
ربع قرن ميثل طرفة عني. لكن السنوات الـ 25 املاضية 
شهدت حتول في أنظمة األنهار اجلليدية في املنطقة 
نتائج كارثية مؤكدة على  الوشيك  ولزوالها  املدارية. 

النمو االقتصادي والتنمية البشرية. 
تشير عمليات املسح التي أجراها اجليولوجيون 
في  اجلليدية  األنهار  به  تتراجع  التي  املعدل  أن  إلى 
2500 كيلومتر مربع  أمريكا الالتينية يتزايد. فهناك 
من األنهار اجلليدية في األنديز االستوائية، 70 باملائة 
والكتلة  بوليفيا،  في  باملائة  و20  بيرو  في  تقع  منها 
أن  املقدر  ومن  واإلكوادور.  لكولومبيا  حتسب  الباقية 
قد  البيرو  في  اجلليدية  لألنهار  السطحية  املساحة 
 30 إلى   20 السبعينات بحولي  بداية  تناقصت منذ 

في  الثلجي في كويلكايا  الغطاء  باملائة، مع فقدان 
يقرب  ملا  الشاسعة  بالنكا  كورديليرا  جبال  سلسلة 
أنهار  بالفعل بعض من  واختفت  ثلث مساحته.  من 
أجراه  بحث  ويتوقع   ،)2.7 )الشكل  اجلليدية  بوليفيا 
األكثر  اجلليدية  األنهار  من  العديد  أن  الدولي  البنك 
انخفاضا في اإلنديز ستكون مادة لكتب التاريخ في 

خالل عقد واحد.79
اجلليد  ذوبان  أن  وهو  واحد  فوري  خطر  هناك   
سيؤدي لتكون بحيرات جليدية أكبر ويؤدي إلى خطر 
متزايد من الفيضان واالنهيارات األرضية واالنهيارات 
الطينية وانفجار السدود. واإلشارات التحذيرية واضحة 
بالفعل، فعلى سبيل املثال، املنطقة السطحية من 
بحيرة سافونا ألتا - في كورديليا بالنكا في بيرو - زادت 
مبعدل خمسة أضعاف منذ عام 80.1975  والعديد من 
زيادة  التي تغذيها األنهار اجلليدية شهدت  األحواض 
في جريان املاء في السنوات األخيرة. وبالرغم من ذلك، 
عام  بعد  التدفق  في  سريعا  هبوطا  النماذج  تتوقع 

2050 خاصة في الفصل اجلاف.  
بيرو  في  للقلق  خاصا  مصدرا  هذا  ويشكل 
الساحلية  املناطق  في  يعيشون  الذين  فالسكان 
يعتمدون   - ليما  العاصمة  ذلك  في  مبا   - القاحلة 
األنهار  ذوبان  من  املياه  إمدادات  على  مقلق  بشكل 
اجلليدية في اإلنديز. وفي بلد تكافح بالفعل من أجل 
احلضريني  للسكان  األساسية  املياه  خدمات  توفير 
ووشيكاً  حقيقياً  تهديداً  اجلليدي  الذوبان  يشكل   -

للتنمية البشرية )املربع 2.9(.

ارتفاع مناسيب البحار والتعرض خملاطر األوضاع 
الطقسية املتطرفة

توقع الفريق الدولي املعني بتغير املناخ : من الوارد أن 
تصير األعاصير احللزونية املدارية التيفونية والرعدية 
أكثر شدة مع زيادة حرارة احمليطات، ومع ارتفاع سرعة 
التيفونية  األعاصير  وجميع  األمطار،  وزيادة  القمة 
والرعدية تسببها الطاقة املنبعثة من البحر - ومن 
إحدى  وكانت  الطاقة.  هذه  مستويات  ازدياد  املتوقع 
الدراسات قد اكتشفت حدوث تضاعف لقوة تبديد 
امتداد  على  املدارية  احللزونية  األعاصير  في  الطاقة 
مستويات  تواصل  وسوف  املاضية.81  الثالث  العقود 
منسوب البحار ارتفاعها، رغم عدم وجود أرقام مؤكدة 
حول حقيقة مقدار هذا االرتفاع. وكانت احمليطات قد 
امتصت ما يزيد عن %80 من احلرارة املتزايدة املتولدة 
جراء اإلحترار العاملي ومبا يقود العالم نحو استمرارية 
القحط  أحداث  تكثر  وسوف  احلراري،82  التمدد 

والفيضانات وتنتشر عبر أجزاء كثيرة من العالم.
تهدد  البشرية:  التنمية  منظور  من  التوقع 
سيناريوهات اخملاطر الناشئة العديد من أبعاد التنمية 
وعدم  الطقسية  األحوال  تطرف  وتعد  البشرية. 
الفقر،  من مصادر  كبيراُ  بها مصدراً  التنبؤ  إمكانية 
املستوى  على  املدى  قريبة  القالقل  تسبب  أنها  ذلك 
اإلنساني وتدمر أية جهود طويلة األجل تستهدف رفع 
اإلنتاجية وحتسني الصحة وتطوير التعليم ومبا يكمل 

لقد شهدت أنظمة األنهار 

اجلليدية في املناطق املدارية تغيراً 

كبيراً خالل ربع قرن، وتالشيها قد 

يتسبب بعواقب وخيمة على النمو 

االقتصادي والتنمية البشرية
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على امتداد العقدين املاضيني، كانت الصني قد أصبحت مبثابة ورشة التصنيع 

التراجع احلاد في معدالت  النمو االقتصادي السريع مع  ترافق  للعالم. فقد 

الفقر وحتسن مؤشرات التنمية البشرية. ومع ذلك، فإن الصني معرضة خملاطر 

تغير املناخ بشكل كبير. 

ومن املتوقع بحلول عام 2020 أن تتراوح الزيادة في متوسطات درجات احلرارة 

-1961 2 درجة مئوية فوق مستويات الفترة الزمنية  و   1.1 في الصني بني 

عديدة،  مناخية  أقاليم  ويغطى  كالصني  اإلتساع  شديد  بلد  وفي   .1990

الوطني  التقييم  تقارير  تتنبأ  ذلك  ومع  ومتنوعة،  معقدة  اآلثار  تأتي  سوف 

للتغير املناخي مبزيد من اجلفاف، وانتشار الصحاري وقلة موارد املياه. وتشير 

يتراجع  سوف  والقمح  والذرة  األرز  إنتاج  أن  إلى  بالزراعة  اخلاصة  التوقعات 

مبقدار 10 باملائة بحلول عام 2030، وبأكثر من 37 باملائة أثناء النصف الثاني 

من القرن نتيجة لعوامل مرتبطة باملناخ. 

الصني  املناخ في  تغير  يتفاعل  الدول، سوف  العديد من  احلال في  وكما هو 

الصني  شمال  في  األنهار  أنظمة  وتعطينا  احلاصلة.  الضغوط  أشكال  مع 

توضيحاً قوياً للضغوط اإليكولوجية التي يولدها النمو االقتصادي املتسارع. 

الهاء  أنهار  )أحواض  )األصفر(  والهوانغ  الهاي  الهواي،  أنهار  أحواض  وتوفر 

متطلبات  تنامي  ومع  قليالً.  أقل  أو  الصني  سكان  لنصف  املياه  الثالثة( 

املياه من األحواض بضعف  والزراعة، يتم سحب  واملراكز احلضرية  الصناعة 

وغرق  للبحر  الوصول  على  قادرة  تعد  لن  أنهار  والنتيجة:  امتالءها.  معدل 

مسطحات املياه اجلوفية. 

ومن شأن أي انخفاض في تدفق املياه خالل أحواض أنهار الهاء الثالثة أن يحول 

واقتصادية  اجتماعية  كارثة  إلى  األساس  في  إيكولوجية  ذات طبيعة  أزمة 

كاملة. وجدير بالذكر أن ما يقرب من ثلث الناجت احمللي اإلجمالي للصني ينبع 

من هذه األحواض، كما يعتمد عليها قدر كبير من إنتاج محاصيل احلبوب. 

اعتمادا  يعتمدون  هؤالء  ومعظم  هنا-  الريفيني  الفقراء  نصف  ويعيش 

مياه  وتراجع  احلرارة  درجات  وارتفاع  اجلفاف  ومع حدوث  الزراعة.  على  مباشراً 

األمطار بسبب تغير املناخ، فإن أحد األخطار اجللية التي ستنشأ هو أن يكون 

الفقراء هم أول من سيتحملون تكاليف التكيف.

والزيادات  التهديد.  حتت  الصني  غربي  في  بأكملها  بيئية  منظومات  وتقع 

بحلول  درجة مئوية   2.5-1 اإلقليم هي  احلرارة في هذا  درجات  املتوقعة في 

عام 2050. ويغطي سهل كينغاي-التبت مساحة واسعة من األرض تقترب 

من مساحة أوروبا الغربية ويضم أكثر من 45000 نهراً جليدياً. وهذه األنهار 

اجلليدية تتراجع مبعدالت درامية تصل إلى 131.4 كيلومتراً مربعاً في العام. 

وإذا ُقدر للمنوال احلالي أن يستمر فسوف تختفي معظمها متاماً بنهاية هذا 

القرن. 

بيئي وطني من  أمن  أزمة  الصني يشكل  اجلليدية في  لألنهار  ما يحدث  إن 

املياه  تدفقات  زيادة  تؤدي  أن  القصير  املدى  على  املتوقع  ومن  األول.  الطراز 

املدى  على  أما  الفيضانات.  من  مزيد  إحداث  إلى  اجلليد  ذوبان  عن  الناجمة 

البعيد، فإن تراجع األنهار اجلليدية سوف يحرم اجملتمعات القاطنة في اجلبال 

الصينية.  للبيئة  الكبيرة  النباتية  الرقع  حتول  إلى  سيؤدي  كما  ماءها  من 

وسوف تبدأ عملية التصحر تدريجياً وبسرعة متوالية مع زيادة االرتفاع في 

درجات احلرارة كما ستواصل ممارسات استغالل األراضي غير املستدامة تسريع 

الهائلة  الترابية  العواصف  مثل  حوادث  تصبح  وسوف  التربة.  تآكل  عملية 

الثالثة عشر واملسجلة في عام 2005 حوادث معتادة. وفي هذه األثناء، فإن 

على  تنبع  التي  األنهار  من  وغيرها  األصفر  ونهر  ياجنتزي  نهر  إلى  التدفقات 

سهل كينغاي-التبت سوف تتدهور، ومبا يضيف إلى الضغوط الواقعة على 

األنظمة البيئية القائمة على املياه.

وليست البيئات الريفية وحدها هي التي ستتحمل املعاناة، فمدينة شنغهاي 

إزاء اخملاطر احملدقة بها جراء تغير املناخ.  لن تستطيع الصمود بشكل خاص 

وستواجه املدينة، والتي تقع عند مصب نهر ياجنتزي وعند ارتفاع ال يزيد عن 

وستسهم  حادة.  فيضانية  مخاطر  البحر،  سطح  مستوى  عن  أمتار  أربعة 

منسوب  ارتفاع  وفرط  العواصف  شدة  وتزايد  الصيفية  احللزونية  األعاصير 

مياه األنهار في زيادة قوة الفيضانات.

خطر  نسمة  مليون   18 تعدادهم  البالغ  شنغهاي  سكان  جميع  ويواجه 

املوجات  وزيادة  البحر  سطح  مستويات  ارتفاع  كان  كما  الفيضانات، 

األعاصيرية قد وضعت مدينة شنغهاي الساحلية على قائمة اخلطر. ومع 

ذلك، فإن أغلب مناحي الضعف تتركز بني السكان املقيمني بشكل مؤقت 

من  هاجروا  والذين  املتاحة  التقديرات  وفق  نسمة  ماليني   3 عددهم  والبالغ 

املناطق الريفية. فهؤالء السكان الذين يعيشون في معسكرات مؤقتة حول 

مواقع اإلنشاءات أو في املناطق املعرضة للفيضانات، والذين يحظون بحقوق 

محدودة، سيكونون معرضون بشكل كبير لألخطار والتي سيزيد من وقعها 

سوء أوضاعهم وعجز إمكانياتهم. 

Cai 2006; O’Brien 2007; People’s Republic of China 2007; Shen and Liang 2003 :المصدر

المربع 2.8    تغير المناخ وأزمة المياه في الصين
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على  أتينا  التي  املنخفضة  البشرية  التنمية  شراك 
من  الكثير  وتضم   . الفصل  هذا  في  مبكراً  وصفها 
الدول قطاعات سكانية هائلة في غاية الضعف من 
شأنها أن تواجه زيادة حادة في اخملاطر املتعلقة باملناخ، 
هي  الفورية  آلثارها  تعرضاً  الفئات  أكثر  وستكون 
الفئات القاطنة بالقرب من املناطق الساحلية ودلتا 
املعرضة  واملناطق  الفقيرة  احلضرية  واألحياء  األنهار 

للجفاف.
التي ستؤثر  القوى  إحدى  إال  ليس  املناخ  وتغير 
في  لها  التعرض  سيتم  التي  اخملاطر  طبيعة  على 
طبيعية  عمليات  أيضا  وهنالك  القادمة،  العقود 
البيئة  على  الواقع  الضغط  مثل   - أخرى  عاملية 

والتوسع احلضري والنمو السكاني - والتي ستلعب 
دوراً هاماً أيضا، بيد أن تغير املناخ سوف يعيد تشكيل 
أمناط اخملاطر والضعف في العديد من املناطق. ومن 
شأن ذلك املزيج من زيادة اخملاطر املناخية وضعف قدرة 
أن تكون له  التحمل وضعفها  املناطق اخملتلفة على 

تداعياته املهلكة على مستقبل التنمية البشرية. 
للمخاطر  التعرض  مقدار  في  زيادة  أية  إن 
املرتبطة باملناخ ينبغي تقييمها على خلفية التعرض 
احلالية والتي تشمل األعداد التالية من البشر الذين 

يواجهون اخملاطر املرتبطة باملناخ:83   

344	  مليون شخص معرضون لألعاصير احللزونية 
املدارية

521	  مليون شخص معرضون للفيضانات

اجلفاف  ألحداث  معرضون  شخص  مليون    	130
والقحط

2.3	  مليون معرضون لالنهيارات األرضية 

وكما تشير هذه األرقام، جند أنه حتى الزيادة القليلة 
سوف  الوقت  مرور  مع  للخطر  التعرض  مقدار  في 
البشر. ومثلما هو  للغاية من  أعداد كبيرة  تؤثر على 
احملتملة  الروابط  أن  جند  نفسه،  املناخ  تغير  مع  احلال 
بني األمناط الطقسية املتغيرة ونزعات اخملاطر ومقدار 
تتبع  بالتعقيد، فهي  الضعف عن مقاومتها تتسم 
هي األخرى منحى غير خطي وليس هناك في املتناول 
تقييم  خاللها  من  لنا  يتسنى  جاهزة  حسابات  اية 
البحر  زيادة منسوب  أن حتدثه  الذي ميكن  األثر  حجم 
املدارية  األعاصير  شدة  بزيادة  مقترنة  مترين  مبقدار 
على التنمية البشرية، بيد أنه من املمكن اإلشارة إلى 

بعض مناحي الصلة وآليات االنتقال. 

القحط واجلفاف

خاصة  مخاوف  واجلفاف  للقحط  التعرض  زيادة  تثير 
ثمة  أن  رغم  الكبرى،  الصحراء  جنوب  مناطق  في 
الالتينية،  وأمريكا  أخرى، تشمل جنوب آسيا  مناطق 
ليست مبنأى عن اخلطر. ومن املتوقع أن يعاني اإلنتاج 
التي  املناطق  في  خاصة  املناطق،  هذه  في  الزراعي 
يعتمد فيها اإلنتاج على مياه األمطار. أما في جنوب 
مساحات  تتراجع  أن  املتوقع  فمن  الكبرى  الصحراء 
املناطق الصاحلة للزراعة وطول مواسم النمو ومقدار 
الرئيسية )انظر الفصل  الغلة من محاصيل الغذاء 
وبحلول  أعاله(.  الغذائي  واألمن  الزراعي  اإلنتاج  حول 
ملا  التنمية  تتضرر حياة وتطلعات  2020، سوف  عام 
يتراوح بني 75 و 250 مليون نسمة في جنوب الصحراء 
احلرارة  درجات  وارتفاع  القحط  نتيجة عوامل  الكبرى 

وزيادة اإلجهاد املائي.84 

تراجع األنهار الجليدية في
 أمريكا الالتينية

الشكل 2.7

المصدر:بينتر 2007 بناًء على بيانات من مجتمعات األنديز

بوليفيا
2006  1,370كم مربع  1970  1,958كم مربع

إكوادور
2006  396كم مربع   1975  562كم مربع

فنزويال
2006  79كم مربع    1976  113كم مربع

كولومبيا
2006  76كم مربع  109s  1950كم مربع

فنزويال
2006  2كم مربع  1950  3كم مربع
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اجلليدية  األنهار  عن  الناجم  الذائب  املاء  كان  طويلة،  قرون  امتداد  على 

وميد  الزراعية  األراضي  سقاية  متطلبات  يوفر  األنديز  جبال  سلسلة  في 

األنهار  تتصدر  واليوم،  به.  التنبؤ  املاء ميكن  بدفق من  البشرية  املستوطنات 

األنهار  وهذه  املناخ.  تغير  سيطالها  التي  اإلصابة  محطات  أولى  اجلليدية 

مستقبل  على  السلبية  تداعياته  الوشيك  والختفائها   – بسرعة  تذوب 

التنمية البشرية في منطقة اإلنديز.

في  املدارية  اجلليدية  األنهار  من  ألكبر مساحات  موقعاً  وبوليفيا  بيرو  وتُعد 

العالم – حيث تضم البيرو 70 باملائة من إجمالي األنهار اجلليدية في أمريكا 

الالتينية وبوليفيا 20 باملائة، كما تعد هذه الدول مأوى لبعض أكبر جتمعات 

الفقر والتفاوتات العميقة على املستوى االجتماعي واالقتصادي في أمريكا 

الالتينية- والتي تعد أكبر منطقة في العالم لعدم املساواة. ويهدد الذوبان 

اجلليدي ليس فقط بالتسبب في أزمة مياه وطنية، وإمنا في مفاقمة عدم 

املساواة في توفر املياه.

وتشكل جغرافيا املنطقة مبرراً جزئياً للمخاطر التي تواجه اآلن دول مثل البيرو. 

فشرق البيرو يضم 98 باملائة من املوارد املائية في البالد، إال أن اثنني من كل ثالثة 

أشخاص من سكان بيرو يقطنون الساحل الصحراوي الغربي – وهو أحد أشد 

مناطق العالم قحال وجفافاً. ويدعم إمدادات املياه احلضرية والنشاط االقتصادي 

عدد 50 نهراً يتدفقون من جبال األنديز، مع نبوع حوالي 80 باملائة من موارد املياه 

العذبة من الذوبان الثلجي أو اجلليدي. وتشكل املسطحات املائية التي يغذيها 

اجلليد املصدر الوحيد للمياه، ليس فقط للعديد من املناطق الريفية وإمنا كذلك 

لكبرى املدن وكذلك لتوليد الطاقة الهيدروكهربائية.

األنهار  لذوبان  املتسارعة  املعدالت  من كبرى  بيرو قد سجلت بعضاً  وكانت 

باملائة من مناطق  و30   20 البالد ما بني  العالم، حيث خسرت  اجلليدية في 

األسطح اجلليدية في العقود الثالثة املاضية. وهذه املساحة تقارب إجمالي 

املساحة اإلجمالية للجليد في اإلكوادور.

8 مليون  وتقع عاصمة بيرو )ليما(، والتي يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من 

نسمة، على الساحل وحتصل على مياهها من نهر ريو رمياك وغيره من األنهار 

في كورديليرا الوسطى والتي تعتمد كلها بدرجة أو بأخرى على ذوبان األنهار 

ومقدار  املتوفرة  املياه  موارد  بني  قائمة  كبيرة  هوة  بالفعل  وهناك  اجلليدية، 

نسمة  ألف   100 مبقدار  مستمر  تزايد  في  السكان  وعدد  عليها،  الطلب 

سنوياً بحيث أصبح تقنني املياه أمراً معتاداً في فصل الصيف. ومع محدودية 

املستودعات التخزينية وتزايد التعرض للجفاف، سوف تواجه املدينة ضرورة 

تقنني أكبر على املدى القريب. 

ويدعونا التراجع اجلليدي املتسارع في الكورديليرا بالنكا الشاسعة في شمال 

األنديز للتساؤل حول مستقبل الزراعة والتعدين وتوليد الطاقة وموارد املياه 

على نطاق مساحات هائلة. ومن ضمن األنهار التي تغذيها كورديليرا بالنكا 

هو نهر ريو سانتا، وهذا النهر يقتات عليه أعداد كبيرة من السكان كما يغذي 

النشاط االقتصادي. وعند ارتفاعات تتراوح بني 2000 و 4000 متر، يوفر هذا 

النهر املياه التي تروي الزراعات صغيرة النطاق. وفي الوديان األكثر انخفاضا، 

يقوم النهر بري األحواض الزراعية التجارية ذات املساحات الشاسعة، والتي 

النهر  ماء  ويقوم  التصدير.  الكبرى حملاصيل  الري  اثنني من مشروعات  تضم 

املناطق  كبرى  من  اثنني  الشرب  مباء  وميد  الهيدروكهربائية  الطاقة  بتوليد 

احلضرية على ساحل احمليط الهادي – شيمبوتى و تروجيلو - واللذين يتجاوز 

تعداد سكانهما معاً أكثر من مليون نسمة.

في  باملائة   40 نسبة  الى  تصل  التي  املياه  كمية  أن  في  املشكلة  وتكمن 

املوسم اجلاف والتي يقوم نهر سانتا ريو بتفريغها تنبع من ذوبان اجلليد الذي 

ال ميكن تعويضه بإعادة ملؤه من خالل املطر السنوي، ومن ثم ميكن أن ينشأ 

السكان.  مبعيشة  اإلضرار  إلى  باإلضافة  كبيرة  اقتصادية  خسائر  ذلك  عن 

قد  سانتا  ريو  نهر  )Chavimochic(على  شافيموتشيك  ري  مخطط  وكان 

أسهم في حدوث ازدهار وطني ملحوظ في الزراعة غير التقليدية. فقد زاد 

إجمالي الصادرات من هذا القطاع من 302 مليون دوالر في عام 1998 إلى 

مليار دوالر في 2005. وقد كان هذا االزدهار مدعوماً باملنتجات القائمة على 

االستخدام املكثف للمياه مثل اخلرشوف والهليون والطماطم وغيرها من 

اخلضراوات. ويهدد الذوبان اجلليدي باإلضرار باستمرارية االستثمارات في الري، 

ومبا يقوض من فرص التوظيف والنمو االقتصادي في نفس الوقت.

وستكون متابعة عملية تراجع األنهار اجلليدية املدارية في األنديز في بيرو إجراءاً 

سليماً نسبياً، بيد أن جل التحدي سيتركز في محاولة االستجابة لهذا التراجع. 

إن التعويض عن خسارة التدفقات اجلليدية على األمد املتوسط سوف يتطلب 

مليارات الدوالرات من االستثمارات في إنشاء األنفاق أسفل األنديز. كما سيتطلب 

التعويض عن خسائر الطاقة استثمارات في توليد الطاقة احلرارية يقدرها البنك 

الالزمة عدة تساؤالت صعبة  بـ 1.5 مليار دوالر. وتطرح فاتورة األسعار  الدولي 

عن تشارك التكلفة على املستويات احمللية والدولية. فالسكان في بيرو ليسوا 

مسؤولني عن الذوبان اجلليدي، فهم غير مسؤولني إال عن 0.1 باملائة من االنبعاثات 

الكربونية العاملية. ومع ذلك فإنهم يواجهون خطر سداد ثمن مالي وإنساني كبير 

ملستويات االنبعاثات الكربونية املرتفعة التي مصدرها الدول األخرى.  

.Carvajal 2007; CONAM 2004; Coudrain, Francou and Kundzewicz 2005; Painter 2007 :املصادر

املربع 2.9      األنهار اجلليدية الذائبة وتراجع آفاق التنمية البشرية
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الفيضانات واألعاصير املدارية 

التوقعات  اليقني في  ثمة هوامش عريضة من عدم 
جراء  للخطر  املعرضة  السكان  بأعداد  اخلاصة 
للغالف  املتسارع  التفكك  شأن  فمن  الفيضانات.85 
أن  اجلنوبي  القطب  من  الغربي  للقطاع  اجلليدي 
البحار  سطح  منسوب  في  اإلرتفاعات  من  يضاعف 
مبقدار خمسة أضعاف أعلى من السقف املتوقع من 
قبل الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ. ورغم 
ذلك، فإنه حتى السيناريوهات األكثر أماناً ال تزال تثير 

اخملاوف. 
وتقدر إحدى النماذج املستعينة بالسيناريو الذي 
املناخ  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي  الفريق  طرحه 
سيتعرضون  الذين  البشر  من  اإلضافي  العدد  بأن 
332 مليون نسمة  و   134 للفيضانات سيتراوح بني 
درجة  في  مئوية  درجة   3-4 مقداره  ارتفاع  جراء 
املدارية  األعاصير  نشاط  زيادة  تؤدي  وقد  احلرارة.86 
إلى زيادة األرقام املتأثرة إلى 371 بحلول نهاية القرن 
التي ستنجم  العواقب  والعشرين.87 ومن بني  احلادي 
عن ارتفاع مقداره 1 متر في منسوب مستوى سطح 

البحار ما يلي:

  	6 من  يقرب  ما  ينزح  سوف  السفلى،  مصر  في 
ماليني نسمة عن منازلهم وسوف يغرق ما يقرب 

الزراعية حتت مياه  4500 كم2 من األراضي  من 
باملستويات  املنطقة  هذه  وتتسم  الفيضان. 
من  العديد  في  والفقر  احلرمان  من  املرتفعة 
 17 من  يقرب  ما  يعيش  حيث  الريفية،  املناطق 
باملائة من السكان - أي حوالي 4 مليون نسمة- 

حتت خط الفقر.88

فيتنام،  في  نسمة  مليون    	22 عن  يزيد  ما  نزوح 
احمللى  الناجت  في   10% بنسبة  تراجع  حدوث  مع 
واألعاصير  الفيضانات  تؤدي  أن  اإلجمالي. وميكن 
البشرية  التنمية  إبطاء عمليات  إلى  األكثر قوة 
في كبرى املناطق السكانية، شاملة دلتا ميكونغ 

)املربع 2.10(.

	 سيؤدي ارتفاع مستوى مياه البحر في بنغالديش 
األرض  من  باملائة   18 غمر  إلى  واحد  متر  مبقدار 
مهددة بالتالي 11 باملائة من السكان، كما أن أثر 
األنهار  البحر على مستوى مياه  ارتفاع مستوى 
سيؤثر على حياة ما يقارب 70 مليون شخص.89 

جراء  املتأثرين  السكان  معظم  أن  من  الرغم  على 
ارتفاع مناسيب سطح البحر يعيشون في عدد صغير 
من الدول ذات التعدادات السكانية الكبيرة، إال أن آثار 
هذا االرتفاع سوف تتوزع على رقعة أكثر اتساعاً من 

على مدار اخلمسة عشر عاماً املاضية، كانت فيتنام قد أحرزت تقدماً كبيراً 
وحتسنت  الفقر  مستويات  تراجعت  فقد  البشرية.  التنمية  صعيد  على 
جميع  مستوى  على  املقدمة  على  البالد  وضع  ومبا  االجتماعية،  املؤشرات 
األهداف اإلمنائية لأللفية. ويشكل تغير املناخ خطراً حقيقياً ووشيكاَ على 

اإلجنازات- ويتركز هذا اخلطر أكثر ما يتركز في دلتا ميكونغ.
وتتمتع فيتنام بتاريخ طويل من التعامل مع ظروف الطقس املتطرفة، كما 
شريطاً  وتضم  التيفونية  األعاصير  منطقة  في  والواقعة  فيتنام-  حتتل 
الدول  قائمة  قمة  من  يقترب  ترتيباً  منتشرة-  أنهار  ودلتا  طويالً  ساحلياً 
املعرضة للكوارث الطبيعية حيث تضرب البالد في املتوسط من ستة إلى 
ثمانية أعاصير تيفونية كل عام، والعديد منها يخلف وراءه قدراً هائالً من 
الدمار والوفيات واإلصابات، كما تضر هذه األعاصير باملنازل وقوارب الصيد 
وتدمر احملاصيل. وتشهد الثمانية آالف كيلو مترا املمتدة من السدود النهرية 
والبحرية، والتي أنشئ البعض منها بواسطة العمل اجلماعي على امتداد 

قرون، على حجم االستثمارات الوطنية املبذولة في مجال إدارة اخملاطر.
ومتثل دلتا ميكونغ منطقة تستدعى مخاوف خاصة. فتلك الدلتا التي تُعد 
أكثر أجزاء فيتنام كثافة سكانية تؤوي نحو 17.2 مليون نسمة. كذلك فإنها 
الوطني.  الغذائي  األمن  في  كبيراً  دوراً  تلعب  للبالد، حيث  األرز”  “سلة  تعد 
األسماك  من  ذلك  من  أكبر  وكميات  فيتنام  أرز  نصف  ميكونغ  دلتا  وتنتج 

والفاكهة.
كانت تنمية الزراعة قد لعبت دوراً محورياً في خفض الفقر في دلتا ميكونغ، 
قد مكنت  والتسويق  التوسع  ودعم خدمات  الري  في  االستثمارات  وكانت 
املزارعني من زيادة اإلنتاج وزراعة اثنني أو حتى ثالثة من احملاصيل اجلديدة كل 

عام. وقد أنشأ املزارعون كذلك سدوداً وجسوراً حلماية حقولهم من الفيضان 
التي ميكن أن تصحب األعاصير التيفونية واألمطار الغزيرة.

ويطرح تغير املناخ تهديدات على عدة مستويات، فمن املتوقع أن يزيد هطول 
األمطار وأن تواجه البالد أعاصير مدارية أكثر حدة وان ترتفع مستويات سطح 

البحر مبقدار 33 سم بحلول عام 2050 ومتر واحد بحلول عام 2100.
التشاؤم.  على  التوقعات  هذه  تبعث  املنخفضة،  ميكونغ  لدلتا  وبالنسبة 
 2030 عام  بحلول  يحدث  أن  واملتوقع  البحر  سطح  مستوى  في  فاالرتفاع 
ودمار  الشديدة  امللوحة  إلى  الدلتا  يابسة  باملائة من   45 نحو  يعرض  سوف 
احملاصيل بسبب الفيضانات. كما ستتراجع اإلنتاجية احملاصيلية لألرز بنسبة 
أجزاء  فإن  واحد،  متر  مبقدار  البحر  سطح  مستويات  ارتفعت  وإذا  باملائة.   9

كبيرة من الدلتا سوف تغرق أثناء بعض الفترات في العام. 
كيف يُتوقع أن تؤثر هذا التغيرات على التنمية البشرية في دلتا ميكونغ؟ 
رغم أن مستويات الفقر كانت في تراجع، إال أن عدم املساواة واجلور االجتماعي 
في اجتاه متزايد، يدفعه في ذلك املستويات املرتفعة من عدم متلك األراضي. 
في  الفقر  من  أوضاع  ظل  في  يعيشون  شخص  ماليني   4 هناك  يزل  ولم 
مع  األساسية  الصحية  احلماية  من  محرومون  منهم  والكثيرون  الدلتا، 
ارتفاع معدالت التسرب من املدرسة بني أطفالهم. وبالنسبة لهؤالء، فإن 
ناجمة  التوظيف  لفرص  خسارة  اية  أو  الدخل  في  صغير  ولو  انخفاض  أي 
التغذية  مستويات  على  السلبية  تبعاتها  لها  تكون  سوف  الفيضان  عن 
أنهم يعيشون في  ذلك  مزدوجاً،  الفقراء خطراً  ويواجه  والتعليم.  والصحة 
املناطق األكثر تعرضاً للفيضانات - وفي نفس الوقت يقطنون منازل مؤقتة 

أقل صموداً.

املربع 2.10   تغير املناخ والتنمية البشرية في دلتا ميكونغ

.Chaudhry and Ruysschaert 2007; Nguyen 2007; UNDP and AusAID 2004 :المصدر



91   

ت
او

متف
لم 

عا
ي 

ف ف
ضع

وال
ر 

اط
مخ

 ال
ية:

اخ
لمن

ت ا
دما

ص
ال

2

تقرير التنمية البشرية 2008/2007

ذات  الدول  للعديد من  2.5(. فبالنسبة  )اجلدول  ذلك 
اجلزر الصغيرة املنخفضة، سوف يؤدي ارتفاع مناسيب 
سطح البحر وزيادة حدة األعاصير إلى أزمة إيكولوجية 
كبير.  بشكل  الوقوع  مؤكدة  واجتماعية  واقتصادية 
ارتفاع  فبالنسبة جلزر املالديف، والتي ال يتجاوز فيها 
واحد،  متر  عن  البحر  سطح  مستوى  عن  اليابسة 
رأفة  املناخ  تغير  سيناريوهات  أكثر  حتى  تؤدي  سوف 

إلى خلق مواطن ضعف عميقة. 
على  الصغيرة  اجلزر  ذات  النامية  الدول  وتقع 
جبهة الدول األقرب تأثراً بتغير املناخ، فتلك اجلزر تكون 
معرضة بشكل كبير للكوارث املناخية. وتقدر األضرار 
السنوية التي تضرب جزر فيجي وساموا وفانواتو في 
احمليط الهادي مبا يتراوح بني 2 و 7 باملائة من الناجت احمللي 
التقديرات من  إحدى  ترفع  وفي كيريباتى،  اإلجمالي. 
قيمة فاتورة األضرار السنوية اجملتمعة جراء التغيرات 
غياب  في  البحر  سطح  منسوب  وارتفاع  املناخية 
إجراءات التكيف إلى ما يتراوح بني 17 و 34 باملائة من 

الناجت احمللي اإلجمالي.90 
كذلك فإن اجلزر في منطقة الكاريبي تقع حتت 
50 سنتيمترا في  زيادة مقدارها  فمع  اخلطر.  مظلة 
مستويات سطح البحر، سوف يتعرض ثلث شواطئ 
تداعيات  من  ذلك  يصحب  ما  مع  للغرق،  الكاريبي 
مدمرة على صناعة السياحة في املنطقة. ومن شأن 
زيادة مقدارها متراً واحداً أن يغرق ولألبد ما يقرب من 
يؤدي  بينما  البهاما.  جزر  في  اليابسة  من  باملائة   11
نفاذ املياه املاحلة في هذه األثناء إلى اإلضرار مبوارد املياه 
استثمارات  إجراء  إلى  باحلكومات  يدفع  ومبا  العذبة، 

مكلفة في عمليات حتلية مياه البحر.91 
في  األعاصيري  النشاط  حدة  ارتفاع  ويعد 
تغير  بها في  املسلم  املعطيات  أحد  املدارية  املناطق 
املناخ حيث ستؤدي ارتفاع درجة حرارة البحار إلى زيادة 
إلى  إضافة  تؤدي  قد  كما  احللزونية،  األعاصير  قوة 
إلى تغيير مسار األعاصير  املناخية األوسع  التغيرات 
أول  وكان  أيضا.  األعاصيري  النشاط  وتوزيع  احللزونية 
إعصار يحدث في جنوب األطلنطي قد ضرب البرازيل 
في عام 2004، وشهد عام 2005 أول إعصار يضرب 
التاسع  القرن  عشرينات  منذ  األيبيرية  اجلزيرة  شبه 

عشر.
األعاصيري  النشاط  سيناريوهات  وتُظهر 
االجتماعية.  العوامل  مع  التفاعالت  أهمية  املداري 
فالتوسعات احلضرية املتسارعة تضع أعداداً متنامية 
من  يقرب  ما  ويعيش  اخلطر،  مهب  في  السكان  من 
غير  في مستوطنات حضرية  بالفعل  مليار شخص 
األمم  برنامج  ويقدر  تزايد.  في  الرقم  وهذا  رسمية، 
تواصلت  إذا  بأنه  البشرية  للمستوطنات  املتحدة 
 1.4 الوتيرة احلالية فسوف يكون هناك ما يقرب من 
مليار شخص يعيشون في األحياء احلضرية الفقيرة 
بحلول عام 2020 و 2 مليار بحلول عام 2030، أو واحد 
أن أكثر من  من بني كل ثالثة سكان حضريني. ورغم 
العالم  في  الفقيرة  احلضرية  األحياء  سكان  نصف 
يعيشون اليوم في آسيا، فإن مناطق جنوب الصحراء 
الكبرى تضم اآلن بعضاً من أكثر األحياء الفقيرة منواً 

في العالم.92 

ويتعرض سكان األحياء الفقيرة، والذين يعيشون 
التالل  جوانب  على  غالباً  الواقعة  املؤقتة  املنازل  في 
بشكل  األرضية،  واالنهيارات  للفيضانات  املعرضة 
املهلكة.  وتداعياتها  املناخية  التغيرات  آلثار  كبير 
العمليات  على  بناء  التأثيرات  هذه  قوة  تتحدد  ولن 
الفيزيائية احلادثة وحدها. وبإمكان السياسات العامة 
أن حتسن من سهولة التكيف في العديد من اجملاالت، 
وحتى  الفيضانات  على  السيطرة  بني  تتراوح  والتي 
حماية البنية التحتية من االنهيارات األرضية وتوفير 
حقوق االستيطان الرسمي لسكان األحياء احلضرية 
الفقيرة. ويقف غياب احلقوق الرسمية في العديد من 
احلاالت كعائق أمام االستثمار في مواد البناء األكثر 

قوة ومقاومة.
وسوف يخلق تغير املناخ تهديدات متزايدة. فحتى 
أقوى وسائل تخفيف آثار تغير املناخ لن تفلح إال في 
حتقيق القليل خلفض هذه التهديدات حتى عام 2030. 
وحتى ذلك احلني، سيقع على عاتق الفقراء في احلضر 
املناخ،  تغير  مع  بأنفسهم  التكيف  محاولة  مهمة 
وبإمكان السياسات العامة الداعمة أن تضطلع بدور 
في تسهيل هذا التكيف. وليكن منطلقنا هو وضع 
حقوق اكبر في متلك األراضي، واالستثمار في االرتقاء 
مبستوى األحياء الفقيرة وتوفير املياه النظيفة وسبل 

الرعاية الصحية لفقراء احلضر.

األنظمة اإليكولوجية والتنوع األحيائي

توقع الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ: ثمة 
توقع كبير بأن تغير املناخ سوف يعصف بقدرة العديد 
من األنظمة البيئية على التكيف معها، مع ما يؤدي 
ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في اجلو  إليه 
من تقليل للتنوع األحيائي واإلضرار باألنظمة البيئية 

واإلضرار باخلدمات التي تقدمها.
التوقع من منظور التنمية البشرية: إن العالم 
يندفع صوب خسائر غير مسبوقة في التنوع األحيائي 
احلادي  القرن  أثناء  اإليكولوجية  األنظمة  وانهيار 
2 درجة  ارتفاع درجة احلرارة لتتجاوز  والعشرين. وعند 
تزيد.  األحيائي سوف  االنقراض  فإن معدالت  مئوية، 
وسوف تزيد عجلة اخلراب البيئي، مع ما سيصحب ذلك 

ارتفاع مستوى 
البحر )باألمتار(

)%( من إجمالي العوامل املؤثرة

عدد السكانمساحة األرض
الناجت احمللي 

اإلجمالي
املناطق 
املناطق املائيةاملناطق الزراعيةاحلضرية

10.31.31.31.00.41.9

20.52.02.11.60.73.0

30.73.03.22.51.14.3

41.04.24.73.51.66.0

51.25.66.14.72.17.3

املصدر: داسغوبتا وآخرون، 2007

إن الرتفاع مستوى سطح البحر آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة اجلدول   2.5 
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من معاناة األنظمة البيئية في الغابات واملستنقعات 
املرجانية من خسائر متسارعة وهذا الضرر  والبيئات 
البيئية والتنوع  بالفعل حاليا، وخسائر األنظمة  جار 
املؤسفة على  تداعياتها  ذاتها  لها في حد  األحيائي 
التنمية البشرية فبيئاتنا لها أهميتها في حد ذاتها 
للجيل احلالي ولألجيال القادمة، وسيترتب على خسارة 
احليوية  اإليكولوجية  لألنظمة  خسارة  البيئات  هذه 
التي تفيدنا بها هذه البيئات. وسوف يتحمل الفقراء، 
والذين يعتمدون أكثر ما يعتمدون على هذه اخلدمات 

التي تسديها الطبيعة لهم، ثمن هذه اخلسارة.
وكما هو احلال في مناطق أخرى، سوف تتضافر 
على  األوسع  الضغوط  مع  املناخ  تغير  تفاعالت 
األنظمة البيئية والتنوع األحيائي. والعديد من كبرى 
لهذا  بالفعل  معرضة  العالم  في  البيئية  النظم 
تتراكم  التنوع األحيائي  التهديد، وحيث اخلسائر في 
وتطال العديد من املناطق. ويُعد تغير املناخ واحداً من 
القوى احملركة لهذه األحداث، ومع الوقت سوف تزداد 

ضراوة هذا القوة.
العاملية  للبيئة  التدهور  متسارعة  احلالة  إن 
تعيننا على تقدير أثر تغير املناخ في املستقبل. ففي 
2005، كان تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية  عام 
خدمات  إجمالي  من  باملائة   60 أن  إلى  توصل  قد 
األنظمة اإليكولوجية كانت إما في حالة متدهورة أو 
يتم استغاللها استغالالً غير مستدمي 93 ويستدعي 
أشجار  ألراضي  خسارة  من  اآلن  يحدث  ما  القلق 
املنغروف املدارية وأنظمة الشعاب املرجانية والغابات 
واملستنقعات ، مع تضافر التنامي الزراعي واإلسكاني 
والتنمية الصناعية في تدمير قاعدة املوارد الطبيعية 
والبيئية. وما يقرب من حيوان واحد من كل أربعة أنواع 

ثديية يتعرض لتدهور خطير في فرص بقاءه.94
إلى  الطبيعية  املوارد  خسارة  تؤدي  وسوف 
التغيرات  مع  التكيف  على  البشر  بقدرة  اإلضرار 
على  مثاالً  املستنقعات  وتعد  واحتواءها.  املناخية 
عريضة  مجموعة  تقدم  العالم  فمستنقعات  ذلك، 
من اخلدمات اإليكولوجية، حيث تؤوي التنوع األحيائي 
وتوفر املنتجات الزراعية واخلشبية والطبية كما تغذي 
أنها  كثير من السالالت السمكية. واألكثر من ذلك 
حتجز املناطق الساحلية وضفاف األنهار عن العواصف 
البشرية  املستوطنات  وحتمي  الضارية،  والفيضانات 
من إرتفاعات موج البحر. وخالل القرن العشرين، فقد 
العالم نصف مستنقعاته نتيجة التصريف والتحول 
للزراعة والتلوث. واليوم، يتواصل التدمير في وقت يهدد 
فيه تغير املناخ بتوليد عواصف وموجات بحرية أكثر 
ضراوة وشدة.95 وفي بنغالديش، أدى االجنراف املستمر 
املناطق  وغيرها من  املنغروف في سوندابرانز  ملناطق 
إلى اإلضرار بحياة كثير من الناس مع زيادة تعريضهم 

خلطر ارتفاع مستويات سطح البحر.
وبني  البشر  بني  العالقة  يحول  املناخ  تغير  إن   
اإليكولوجية  األنظمة  من  الكثير  فثمة  الطبيعة. 
للغاية  األنواع احليوانية معرضة  إلى معظم  إضافة 
والنباتات  املناخ. ولدى بعض احليوانات  للتحوالت في 
املناخية  األشكال  بعض  مع  التكيف  على  القدرة 
املعينة. وال يوجد سوى نوع واحد فقط هو الذي ميلك 

الترموستات  زر  خالل  من  املناخ  تعديل  على  القدرة 
النوع  وهو   - التسخني  أو  التبريد  بأجهزة  املتصل 
واحليوانات  النباتات  أما  العاملي.  اإلحترار  املسؤول عن 

فعليها أن تتكيف بأن تنتقل إلى أماكن أخرى.
اخلرائط  معالم  وحتديد  رسم  إعادة  حالياً  ويتم 
املاضية،  الثالث  العقود  مدار  فعلى  اإليكولوجية. 
فيها  تسود  التي  املناطق  ترسيم  خطوط  كانت 
األيزوثيرم-  أو   - معينة  حرارة  درجات  متوسطات 
 56 مبعدل  واجلنوبي  الشمالي  القطبني  باجتاه  تنزاح 
كيلومتراً لكل عقد من الزمان،96  بينما حتاول األنواع 
احليوانية تتبع مناطقها املناخية. وبالفعل مت الكشف 
عن حدوث تغيرات في فصول التبرعم وأمناط الهجرة 
وتوزيع احلياة النباتية واحليوانية في مناطق كثيرة من 
العالم. فالنباتات األلبية، على سبيل املثال، باتت تنحو 
للعيش على ارتفاعات أكبر عن ذي قبل. ولكن عندما 
يزداد إيقاع تغير املناخ إلى درجة هائلة، أو عندما تقطع 
الهجرة  مسارات  على  الطريق  الطبيعية  احلواجز 
الطبيعية، فعندها سيلوح شبح االنقراض. واألنواع 
األكثر تعرضاً للخطر هي الواقعة في املناطق املناخية 
إليه.  تذهب  آخر  لن جتد مكاناً  ألنها  نظراً  القطبية، 
خارج  إمنا يدفعهم دفعاً  املناخ  تغير  آخر، فإن  وبتعبير 

الكرة األرضية. 
وكان تغير املناخ قد ساهم بالفعل في خسارة 
إلى  العاملي  اإلحترار  يؤدي  وسوف   - األنواع  بعض 
ضراوة  األكبر  اآلثار  ولكن  اخلسارة،  هذه  مضاعفة 
2 درجة مئوية أعلى من  سوف تبدأ في احلدوث عند 
املستويات السابقة للعصر الصناعي. فذلك هو احلد 
الذي ستبدأ عند جتاوزه الزيادة في معدالت االنقراض 

املتوقعة. 
 وطبقاً للهيئة الدولية املعنية بتغير املناخ، من 
باملائة من   30 و   20 احملتمل أن يتعرض ما يتراوح بني 
األنواع النباتية واحليوانية لزيادة خطر االنقراض إذا ما 
الزيادة في متوسطات درجات احلرارة العاملية  تخطت 
األنواع  هذه  وتشمل  مئوية،  درجة   2.5  -  1.5 حاجز 
الدببة القطبية واألنواع السمكية التي تتغذى على 
الشعاب املُرجانية. وسوف يتعرض 277 نوعاً من أنواع 
الثدييات متوسطة أو كبيرة احلجم في إفريقيا للخطر 

جراء اية زيادة في اإلحترار مبقدار 3 درجات مئوية.97

القطب الشمالي في خطر

مغايرة  وجهة  الشمالي  القطب  منطقة  لنا  توفر 
للنظرية التي تقول بأن تغير املناخ هو تهديد مستقبلي 
غير أكيد حيث نرى هنا األنظمة اإليكولوجية سهلة 
التأثر قد تعرضت بالفعل لزيادات سريعة وكبيرة في 
السطحية  احلرارة  درجة  احلرارة. فكان متوسط  درجة 
على مدار اخلمسني عاماً املاضية في املناطق املمتدة 
من أالسكا إلى سيبيريا قد زاد بنسبة 3.6 درجة مئوية 
- أي أكثر من ضعف املتوسط العاملي. وقد انخفض 
الثالثني  مدار  على  باملائة   10 مبقدار  الثلجي  الغطاء 
عاماَ املنصرمة، بينما انخفض الغطاء اجلليدي البحري 
20 باملائة. وتتعرض األراضي  15 و  بنسبة تتراوح بني 

تشهد العديد من األقاليم 

خسائر كبيرة في التنوع احليوي، 

وتغير املناخ هو أحد أسباب هذه 

التوجهات ومن املتوقع أن يصبح 

سبباً أكبر مع مرور الوقت
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الزراعات  خط  بدأ  بينما  للذوبان  الدائمة  اجلليدية 
الشجرية يتحول باجتاه الشمال.

أشياء  صوب  املناخ  تغير  سيناريوهات  وتشير 
تستدعي القلق. فمن املتوقع أن يزيد متوسط درجات 
3 درجة مئوية أخرى بحلول  احلرارة السطحية مبقدار 
جليد  في  درامية  انخفاضات  حدوث  مع   ،2050 عام 
البحار الصيفي، وزحف الغابات نحو أقاليم التندرا ومن 
واحلياة  اإليكولوجية  لألنظمة  الشاملة  اخلسارة  ثم 
البرية. إن هناك أنواعاً بأكملها تقع حتت اخلطر. وطبقاً 
لتقييم آثار املناخ في منطقة القطب الشمالي: “إن 
مبا فيها  البحار،  املعتمدة على جليد  البحرية  األنواع 
الدببة القطبية وعجول البحر وحيوانات الفّظ التي 
معرضة  البحرية،  الطيور  وبعض  اجلليد  على  تعيش 
أحوال معيشتها، وبعضها سيواجه  الحتمال تدهور 

خطر االنقراض “98 
وكانت الواليات املتحدة قد أقرت بتأثير تغير املناخ 
على منطقة القطب الشمالي. وفي ديسمبر 2006، 
اقترحت وزارة الداخلية األمريكية، وبناءاً على “أفضل 
قائمة  على  القطبية  الدببة  وضع  العلمية”،  األدلة 
األنواع املُهددة باالنقراض. وهذا التصرف يقر بشكل 
فعال الدور الذي يلعبه تغير املناخ في زيادة عدم قدرة 
هذه األنواع على التكيف - وهو يتطلب من الهيئات 
أُضيف  ومؤخراً،  احليوانية.  األنواع  حماية  احلكومية 
للقائمة جنباً إلى جنب مع الدببة القطبية 10 أنواع 
من البطريق واملهددة كذلك باالنقراض. ولسوء احلظ، 
يثير  اجتاه  في  بنا  تنحو  العلمية”  األدلة  “أفضل  فإن 
الكثير من اخملاوف، فعلى امتداد جيلني فحسب، سوف 
العالم  في  املوجودة  الوحيدة  القطبية  الدببة  تكون 
هي تلك املعروضة في حدائق احليوان، حيث بدأ جليد 
الصيف،  أواخر فصول  في  الشمالي  القطبي  البحر 
فرائسها،  صيد  أجل  من  الدببة  عليه  تعتمد  والذي 
في التعرض لالنكماش بنسبة تزيد عن 7 باملائة على 
القرن  من  السبعينات  أواخر  منذ  واحد  عقد  امتداد 
احلديثة عن  العلمية  الدراسات  وقد أظهرت  املاضي. 
الدببة القطبية البالغة في كندا وأالسكا نقصاً في 
أوزان الدببة، وتراجع فرصة قدرة الثعالب على البقاء 
الضطرارها  نتيجة  الغارقة  الدببة  أعداد  في  وزيادة 
خليج  وفي  الفرائس.  عن  بحثاً  أبعد  ملسافات  للعوم 
تراجعت  قد  الدببة  أعداد  كانت  الغربي،  هودسن 

بنسبة 22 باملائة.99 
الداخلية  وزارة  عليه  أقدمت  الذي  التحرك  إن 
األمريكية يؤسس مبدأ تشارك املسؤولية عبر احلدود، 
ميكن  ال  حيث  املتشعبة  تضميناته  املبدأ  ولهذا 
املنظومة  عن  مبعزل  القطبية  الدببة  مع  التعامل 
لها.  تنتمي  التي  األوسع  واإليكولوجية  االجتماعية 
وإذا أدركت احلكومات تأثير تغير املناخ وما يتصل به من 
ينبغي  مسؤوليات حيال القطب الشمالي، فعندها 
اتساعاً.  أكثر  رقعة  على  املبدأ  هذا  تطبيق  يتم  أن 
والبشر الذين يقطنون املناطق املعرضة للجفاف في 
إفريقيا واملناطق املعرضة للفيضانات في آسيا يتأثرون 
كذلك. وسيكون األمر كيالً مبعيارين إذا قمنا بتطبيق 
مجموعة منفصلة من القواعد على الدببة القطبية 

ومجموعة أخرى مختلفة على البشر املستضعفني 
في مداخل تخفيف تغير املناخ. 

امتداد  على  املناخي  للتغير  احلادة  الوتيرة  إن 
من  العديد  على  حتديات  تخلق  الشمالي  القطب 
املستويات. ومن شأن ذوبان األراضي اجلليدية الدائمة 
غاز  من  هائلة  كميات  النطالق  العنان  يطلق  أن 
امليثان- وهو أحد غازات االحتباس احلراري التي ميكن أن 
تقوض من جهود التخفيف من خالل العمل كمحرك 
“للتغذية املرجتعة اإليجابية”. فالذوبان املتسارع جلليد 
القطب الشمالي قد فتح مجاالت جديدة للتنقيب 
عن النفط والغاز الطبيعي، ومبا خلق نوعاً من التوتر 
بشأن   1982 عام  اتفاقية  تفسير  بشأن  الدول  بني 
أن  املمكن  فمن  الدول،  داخل  أما  البحار.100    قانون 
املستويني  على  بالغة  أضرار  إلى  املناخ  تغير  يؤدي 
االجتماعي واالقتصادي، فيدمر البنية التحتية ويهدد 

املستوطنات البشرية. 
هذه  بروسيا  اخلاصة  السيناريوهات  توضح 
النقطة. فمع تغير املناخ، سوف تتعرض روسيا لتأثيرات 
الزراعي، رغم  إحترارية من شأنها أن ترفع من اإلنتاج 
على  يطغى  قد  والقحط  للجفاف  التعرض  زيادة  أن 
للحدوث نتيجة  التبعات توقعاً  اية فوائد. وأحد أكثر 
تغير املناخ بالنسبة إلى روسيا هو زيادة ذوبان األراضي 
من  باملائة   60 حوالي  تغطي  التي  الدائمة  اجلليدية 
في  زيادات  إلى  بالفعل  أدى  قد  الذوبان  وكان  البالد. 
وسوف  املوجودة.  األنهار  لكبرى  الشتوية  التدفقات 
يؤثر الذوبان املتسارع على املستوطنات البشرية على 
السواحل وضفاف األنهار، ومبا يعرض الكثيرين خملاطر 
الفيضانات. كذلك فإن هذا الذوبان سوف يتطلب صب 
التحتية،  البنية  تكييف  أجل  من  هائلة  استثمارات 
التوصيل  زيادة احتماالت تعرض الطرق وخطوط  مع 
لألضرار.  آمور(  )بايكال  حديد  وسكك  الكهربائي 
التي  اخلطط  وضع  اللحظة  هذه  في  يتم  وبالفعل 
من شأنها حماية خطوط تصدير النفط الواصلة بني 
الهادي من خالل احلفر املوسع  شرق سيبيريا واحمليط 
للخنادق ملكافحة الُنحات الساحلي الناجم عن ذوبان 
ما  على  آخر  دليل  وهو   - الدائمة  اجلليدية  األراضي 
تكاليف كبيرة  اإليكولوجي من  التغير  ينطوي عليه 

يتحملها االقتصاد.101 

الشعاب املُرجانية- بارومتر تغير املناخ

للعالم  بالنسبة  الشمالي  القطب  مناطق  تنهض 
على  املبكر  لإلنذار  اجلودة  عالية  مرئية  كمنظومة 
أخرى  بيئية  أنظمة  وثمة  املناخية.  التغيرات  حدوث 
احلساسية  من  الدرجة  ذات  على  بارومتراً  تعطى 
وتعد  املناخ.  تغير  على  وضوحا”  أقل  بدرجة  يكن  وإن 
القرن  فخالل  ذلك.  على  مثاالً  املرجانية  الشعاب 
احلادي والعشرين، استطاعت احمليطات احمُلترَّة وتصاعد 
درجات حموضة األمطار أن تدمر قدراً كبيراً من شعاب 
العالم املرجانية، مع ما لهذا من عواقب تدميرية على 

الصعيد االجتماعي والبيئي واالقتصادي. 

تشير “أفضل األدلة العلمية” إلى 

اجتاه خطر وهو أنه من املمكن أن 

تكون الدبب القطبية الباقية 

على وجه األرض هي تلك التي 

تعيش في حدائق احليوان
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لقد ساهمت البحار احملترَة في تدمير الشعاب 
املرجانية على نطاق واسع، مع تدهور نصف أنظمة 
الشعاب املرجانية بالفعل.102 وحتى الفترات القصيرة 
غير  نحو  على  احلرارة  درجات  ارتفاع  شهدت  التي 
طبيعي - أعلى بشكل طفيف مبقدار 1 درجة مئوية 
عن املتوسط طويل األمد- ميكن أن تدفع باملرجان ألن 
يطرد الطحالب التي تشكل معظم غذاءه، ومبا ينتج 

عنه من قصر لونه وموته املفاجئ.103 
وحتمل أنظمة الشعاب املُرجانية في العالم اآلن 
آثار اجلروح التي سببها لها تغير املناخ فما يقرب من 
نصف هذه األنظمة قد تعرض بالفعل لقصر اللون، 
كما تتعرض مساحة قدرها 50000 كيلومتراً مربعاً 
من الشعاب املُرجانية في اندونيسيا، أي 18 باملائة من 
مستوى  على  الشعاب  ملساحات  العاملي  اإلجمالي 
العالم، للتدهور السريع. وكانت إحدى االستقصاءات 
التي أجريت في حديقة )بالي بارات( الوطنية في عام 
قد  املُرجانية  الشعاب  أغلبية  أن  وجدت  قد   2000
سببه  كان  التدهور  هذا  ومعظم  أحوالها،  تدهورت 
أُلتقطت  التي  اجلوية  الصور  وكانت  التقصير104  
لشعاب احلاجز العظيم في أستراليا قد سجلت مدى 

التقصير احلاصل. 
فمع  سوءاً.  أكثر  أمور  حتدث  أن  املمكن  ومن 
2 درجة مئوية،  زيادة متوسط درجة احلرارة ألعلى من 
القصر  عملية  تكتسي  أن  اإلمكان  في  يصبح 
وعندها  اعتيادياً.  طابعاً  املرجانية  للشعاب  السنوي 
رافقت  التي  الكبرى  القصر  أحداث  تصبح  أن  ميكن 
باملائة   16 تعرضت  1998، عندما  عام  النينو  إعصار 
من الشعاب املرجانية في العالم للتدمير خالل تسعة 
أشهر فحسب، هي القاعدة السائدة بدالً من أن تكون 
هي االستثناء. وبالفعل فقد أصبحت أحداث القصر 
يعطى  ومبا  املناطق،  بعض  في  احلدوث  كثيرة  احمللية 
مؤشرات مقلقة حول املستقبل. فعلى سبيل املثال، 
عانت مناطق شرق الكاريبي في عام 2005 من أسوأ 

أحداث القصر املسجلة حتى اآلن.105
تهديدات  بني  من  واحداً  إال  ليس  القصر  وهذا 
عديدة يطالعنا بها تغير املناخ فالعديد من الكائنات 
صدفاتها  بصنع  تقوم  املرجان،  شاملة  املائية، 
احمليط  وأعالي  الكالسيوم.  كربونات  من  وهياكلها 
شديدة التشبع بهذه املواد. ومع ذلك، فإن األرتفاع في 
حموضة احمليط التي يتسبب فيها امتصاص احمليطات 
لعشرة مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً 
تعمل على مهاجمة الكربونات، ومبا ميحو أحد اللبنات 

األساسية التي تعتمد عليها حياة املرجان. 106
آخر  نظير  إلى  أشاروا  قد  البحار  علماء  وكان 
مقلق لهذه الظاهرة. فاألنظمة احمليطية تستجيب 
إزاء  للغاية  طويلة  زمنية  آفاق  وعلى  بطيء  بشكل 
تغير  شأن  ومن  اجلوي.  الغالف  بيئة  في  التغيرات 
احلادي  القرن  في  احلالية  وتيرته  على  سار  إذا  املناخ 
على  حموضة  أكثر  احمليطات  يجعل  أن  والعشرين 
امتداد القرون القليلة القادمة عنه في أميا وقت آخر 
خالل الثالثمائة مليون عام السابقة، باستثناء إحدى 
املرات التي حدثت فيها إحدى احلوادث الكارثية منذ 55 
مليون سنة مضت. وكانت هذه احلادثة نتيجة للزيادة 

انطالق  سببها  التي  احمليط  حموضة  في  السريعة 
الكربون.107 وقد استغرق األمر  4500 غيغا طن من 
100 ألف سنة لكي تعود احمليطات لسابق مستويات 
حموضتها السابقة. ومن جهة أخرى، تظهر السجالت 
اجليولوجية حدوث انقراض هائل حليوانات بحرية. وكما 
ورد على لسان أحد كبار علماء احمليطات :”كانت جميع 
التي كانت تصنع أصدافها  الكائنات البحرية تقريباً 
الكالسيوم قد اختفت من  أو هياكلها من كربونات 
انبعاثات  خفض  يتم  لم  فإذا  اجليولوجي...  السجل 
ثاني أكسيد الكربون، فإننا بذلك جنعل احمليطات أكثر 
إضراراً باملعادن الكربونية عن أميا وقت مضى منذ عصر 
ذلك  أن  أعتقد  شخصياً  وأنا  الديناصورات،  انقراض 

سوف يسبب انقراض الشعاب املرجانية “108
حادثة  املرجانية  األنظمة  انهيار  ميثل  وسوف 
إن  القرون.  للكثير من  البشرية  التنمية  كارثية على 
ألشكال  محمية  مجرد  ليست  املُرجانية  الشعاب 
لالقتيات  مهم  مصدر  وإمنا  األحياء،  من  استثنائية 
دولة.   60 عن  يزيد  ملا  االقتصادي  والنمو  والغذاء 
النامية  الدول  في  األسماك  صيادي  صغار  ومعظم 
يعتمدون  نسمة  مليون   30 عددهم  يبلغ  والذين 
الغذاء  أجل  من  املرجانية  الشعاب  على  ما  بشكل 
البروتينات  أكثر من نصف  أن  السالالت، كما  وتربية 
واملغذيات الرئيسية في وجبات 400 مليون من فقراء 
العالم الذين يعيشون في املناطق الساحلية املدارية 

مصدرها األسماك.
تعتبر الشعاب املُرجانية جانباً مهماً من األنظمة 
السمكية،  األسراب  تغذي  التي  البحرية  البيئية 
لذلك.  احملترة تشكل تهديدا  احمليطات  أن  بالرغم من 
غير  على  احملترة  املياه  تيارات  عن  جنم  ناميبياً،  ففي 
انتقال   - نينو  بنجويال  تيار   -  1995 عام  في  املعتاد 
أسراب السمك للمعيشة عند خط عرض 4-5 درجة 
جنوباً - وهى نتيجة دمرت صناعة املصايد الصغيرة 

لسمك البلشار.109
وغذاء  ملعيشة  بالنسبة  قيمته  جانب  وإلى 
قيمة اقتصادية واسعة  أيضاً  املرجان له  البشر، فإن 
حيث يولد الدخل والصادرات، وفي بعض مناطق مثل 
صناعة  املرجان  يدعم  الكاريبي،  وجزر  الهندي  احمليط 
إدراك الدور املهم للمرجان في احلياة  السياحة. وكان 
حدا  قد  واالجتماعية  واإليكولوجية  االقتصادية 
بالعديد من احلكومات واجلهات املقدمة للمساعدات 
إلى االستثمار في إعادة تأهيله. واملشكلة تكمن في 
أن تغير املناخ قوة هائلة بيد أنها قوة تدفع في االجتاه 

املغاير.

الصحة اإلنسانية وحوادث الطقس املتطرفة

املناخ:  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي  الفريق  توقع 
سوف يؤثر تغير املناخ على الصحة اإلنسانية بطرق 
معقدة تتضمن التغيرات في درجة احلرارة، والتعرض 
على  احلصول  على  القدرة  ومدى  املتطرفة  للحوادث 
الغذاء وجودة الهواء وغيرها من املناحي. وحالياً ميكن 
لنا أن نتوقع عن يقني زيادة مطردة لقدر صغير من اآلثار 

الشعاب املرجانية ليست مجرد مأوى 

للتنوع البيئي بل هي مصدر من 

مصادر كسب الرزق والغذاء والنمو 

االقتصادي ألكثر من 60 دولة
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الصحية في جميع الدول واملناطق، مع حدوث أسوأ 
هذه التأثيرات في الدول منخفضة الدخل.

يتفاعل  سوف  البشرية:  التنمية  منظور  من 
املناخ مع الصحة اإلنسانية على عدد من األصعدة 
الحتواء  وجتهيزاً  استعداداً  األقل  فالبشر  املتنوعة. 
التهديدات الصحية للمناخ - وأغلبهم من الفقراء 
النكسات  ثمن  يدفعون  سوف  الفقيرة-  الدول  في 
التي  األسباب  أقوى  أحد  الصحة  وسوء  الصحية. 
لدى  البشرية  التنمية  وفرص  إمكانيات  من  تقوض 
األسر الفقيرة. وسوف يزيد تغير املناخ من شدة وأثر 

هذه املشكلة.
تداعياته  املناخي  للتغير  يكون  أن  الوارد  ومن 
احلادي  القرن  في  اإلنسانية  الصحة  على  الهائلة 
وعدم  الشك  من  كثيرة  مساحات  وثمة  والعشرين. 
اليقني تكتنف عمليات التقييم، ومبا يعكس الطبيعة 
املعقدة للتفاعل بني األمراض والبيئة والبشر. ورغم 
من  غيره  في  هو  مثلما  الصحة،  مجال  ففي  ذلك، 
اجملاالت، ينبغي أال يحضنا اعترافنا بعدم يقني النتائج 
اية  إلى اخلمول والتقاعس في مواجهة  الركون  على 
احتماالت. وتتنبأ منظمة الصحة العاملية بأن التأثير 

اإلجمالي للتغير املناخي سوف يكون سلبياً.110 
تشكيل  في  العوامل  من  عدد  يسهم  وسوف 
تداعيات تغير املناخ على الصحة العامة. وأحد هذه 
العوامل املهمة احلالة الصحية والوبائية املوجودة قبل 
القائمة،  الصحية  األوضاع  وطبيعة  الكارثة  حدوث 
املستويات  األهمية  من  املستوى  نفس  على  ويقع 
املوجودة أصال في مضمار التنمية البشرية وإمكانيات 
تتركز  وسوف  القائمة.  العامة  الصحة  منظومات 
العامة  الصحة  على  الناشئة  األخطار  من  الكثير 
والتي يشكل فيها سوء األوضاع  النامية  الدول  في 
رئيسياً للمعاناة اإلنسانية  الصحية بالفعل مصدراً 
والفقر - وحيث تفتقد أنظمة الصحة العامة للموارد 
)البشرية واملالية( الالزمة للتعامل مع هذه التهديدات. 
ويتجلى لنا كخطر واضح أن تغير املناخ في ظل هذه 
الظروف سوف يفاقم من التفاوتات العاملية الكبيرة 

بالفعل في الصحة العامة.
مدعاة  األمراض  أكثر  إحدى  املالريا  وتشكل 
حياة  يحصد  مرض  فاملالريا  الشأن،  هذا  في  للقلق 
مليون نسمة سنوياً، ويعيش أكثر من 90 باملائة منهم 
في إفريقيا. وميوت ما يقارب من 800 ألف طفل دون 
الكبرى  الصحراء  جنوب  مناطق  في  اخلامسة   سن 
بسبب املالريا كل عام، وهو ما يجعل من هذا املرض 
ثالث أكبر األمراض القاتلة لألطفال في جميع أنحاء 

العالم.111
كذلك  املالريا  فإن  األرقام،  هذه  جانب  وإلى 
تسبب معاناة شديدة، وحترم البشر من فرص التعليم 
إنفاق مواردهم  والتوظيف واإلنتاج وجتبر البشر على 
احملدودة على العالج من أجل تسكني آالمها. وثمة ثالث 
متغيرات هي األمطار ودرجة احلرارة والرطوبة وهي أكثر 
ما تؤثر على انتقال املالريا - وبالطبع فإن تغير املناخ 

سوف يؤثر على تلك الثالثة.

وسوف تخلق زيادة األمطار، حتى عند اإلنهمارات 
“عاصفة  والرطوبة  احلرارة  درجة  وزيادة  لها،  القصيرة 
الذي  البالزموديوم  طفيل  نشر  على  تعمل  مثالية” 
يسبب املالريا. وتستطيع درجات احلرارة املرتفعة أن تزيد 
من نطاق وارتفاع جتمعات الذباب، وكذلك خفض فترة 
حضانة بيوضها إلى النصف. وبالنسبة ملناطق جنوب 
الصحراء الكبرى على وجه اخلصوص، فإن أي متدد في 
وخيمة  خملاطر  يؤدي  سوف  للمالريا  اإلصابات  نطاق 
أربعة  من  يقرب  فما  العامة،  الصحة  على  العاقبة 
من كل خمسة أشخاص في هذه املنطقة يعيشون 
املستقبلية  والتوقعات  باملالريا.  اإلصابة  مناطق  في 
أن يستفحل  أن هناك مخاوف من  رغم  غير مؤكدة، 
نطاق اإلصابة باملالريا لتصل إلى مناطق السهول. ومما 
يؤسف له أن فترات االنتقال املوسمية سوف تزيد هي 
األخرى، ومبا يزيد من متوسط التعرض لإلصابة باملالريا 
باملائة.112   28 و   16 بني  تتراوح  بنسبة  نسمة  لكل 
ويُقدر بأن أعداداً إضافية تتراوح بني 200-400 مليون 
شخص على مستوي العالم سوف يتعرضون لإلصابة 

باملالريا.113
بالفعل  املتغيرة  الطقسية  األمناط  وتسبب 
أشكاالً مرضية جديدة في العديد من املناطق. ففي 
شرق إفريقيا، أدت الفيضانات في عام 2007 إلى خلق 
مناطق لتوالد عدد من مسببات األمراض مثل الذباب، 
ومبا أطلق عدد من األمراض الوبائية منها ُحمى الوادي 
أدى  إثيوبيا،  وفي  املالريا،  مستويات  من  وزاد  املتصدع 
التي  العارمة  الفيضانات  الكوليرا عقب  وباء  انتشار 
2006 إلى خسائر هائلة في  البالد في عام  اجتاحت 
شرق  في  أما  األمراض،  من  العديد  وانتشار  األرواح 
املعتادة  غير  واحلرارة  اجلفاف  أدت ظروف  فقد  إفريقيا 
فيروسي  مرض  وهو  شيكونغونيا،  حمى  انتشار  إلى 

انتشر في أنحاء املنطقة.114
من  يزيد  أن  كذلك  املناخ  تغير  استطاعة  وفي 
وهو  الدجن.  بحمى  لإلصابة  املعرضون  السكان  أعداد 
محصور  وهو  املناخية  باألوضاع  بشدة  يتأثر  مرض 
ميكن  لكن  احلضرية  املناطق  في  كبير  بشكل  حالياً 
تغير  لعدة خطوط عرضية جراء  املرض  النتشار هذا 
خلطر  املعرضني  السكان  أعداد  من  يزيد  أن  املناخ 
مليار   3.5 إلى  مليار   1.5 من  احلمى  بهذه  اإلصابة 
بحلول عام 115.2080 وجند أدلة ساطعة بالفعل على 
املناطق  في  أعلى  ارتفاعات  على  الدجن  حمى  انتشار 
التي كانت من قبل خالية من هذه احلمى في أمريكا 
الالتينية. وفي اندونيسيا، أدت االرتفاعات في درجات 
احلرارة إلى حدوث طفرة في فيروس احلمى، وهو ما أدى 
املمطر.  املوسم  في  يسببها  التي  الوفيات  زيادة  إلى 
ورغم عدم وجود أدلة مثبتة على تورط تغير املناخ، إال 
أن أعاصير النينو والالنينا التي ضربت البالد في عقد 
لكل من  بإندالعات خطيرة  ارتبطت  قد  التسعينات 
حمى الدجن واملالريا، مع انتشار املالريا الرتفاعات أعلى 

في هضاب إيريان جايا.116
وتبرز حوادث املناخ املتطرفة مجموعة أخرى من 
واألعاصير  اجلفاف  وحوادث  فالفيضانات  التهديدات. 
مثل  الصحية،  اخملاطر  في  زيادة  أعقابها  في  جتلب 
الكوليرا واإلسهال بني األطفال. وثمة ما يدل بالفعل 

تشهد العديد من املناطق 

أمناط جديدة من األمراض 

تسببت بها أمناط تغير املناخ
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الدول  في  احلرارة  درجة  في  االرتفاعات  تأثير  على 
النامية، فأثناء عام 2005، واجهت بنغالديش والهند 
درجة مئوية فوق   6-5 ارتفاعات مقدارها  وباكستان 
املتوسط اإلقليمي لدرجات احلرارة. ووردت التقارير بوفاة 
400 شخص في الهند وحدها جراء هذه الزيادة، رغم 
أن حاالت الوفاة التي لم يتم التبليغ عنها قد تؤدي بنا 
إلى توقع أضعاف هذا الرقم.117 ولم تسلم منظومة 
الصحة العامة في الدول املتقدمة من هذه اخملاطر. 
فموجة احلرارة التي اجتاحت أوروبا في 2003 قد حصدت 
أرواح ما بني 22000 و 35000 شخص، معظمهم من 
العجائز. وفي باريس، أكثر املدن تضرراً، كان 81 باملائة 
من الضحايا تزيد أعمارهم عن 75 عاماً.118 ومن الوارد 
جداً أن تتكرر املزيد من احلوادث املنتمية لهذه النوعية، 
مرات حدوث  تزداد  أن  املثال  على سبيل  املتوقع  فمن 
موجات احلرارة في معظم مدن الواليات املتحدة مبقدار 

الضعف بحلول عام 119.2050
الغنية  األمم  العامة في  الصحة  وجتد سلطات 
نفسها مجبرة على مواجهة التحديات التي يفرضها 
تغير املناخ. وتنهض مدينة نيويورك كمثال موسع على 
ذلك. فقد أشارات تقديرات التأثيرات املناخية إلى زيادة 
في درجات احلرارة في فصل الصيف، مع زيادة تكرارية 
حدوث موجات احلرارة ومدتها. وكانت التكهنات كما 
يلي: زيادة متوقعة في النسبة املرضية ناجمة عن زيادة 
حرارة فصل الصيف، خاصة بني الفقراء من العجائز. 
بارتفاع  ومن املمكن أن تزيد نسبة الوفيات املرتبطة 
سخونة فصل الصيف بنسبة 55 باملائة بحلول عقد 

العشرينات من هذا القرن، وإلى أكثر من الضعف في 
الثالثة أضعاف في  أكثر من  وإلى  اخلمسينات،  عقد 
تغير  أن يسهم  الوارد كذلك  ومن   . الثمانينات  عقد 
انتشار ثالث مشكالت  املناخ بشكل غير مباشر في 
املنقولة  األمراض  بعض  انتشار  وهي:  أوسع  صحية 
بواسطة احلشرات مثل فيروس غرب النيل، وتزايد مرض 
المي واملالريا، وقد تصبح الكائنات املمرضة التي تنتقل 
بواسطة املاء أكثر انتشاراً، كما قد يتزايد تلوث الهواء 
الفوتوكيميائي.121 وتوضع حالياً اإلستراتيجيات التي 

من شأنها مكافحة هذه اخملاطر.
أن  املتقدم  العالم  في  احلكومات  على  وينبغي 
تنهض ملواجهة التهديدات التي يسببها تغير املناخ 
بالنسبة للصحة العامة. والعديد من الهيئات - كما 
تواجهها  التي  اخلاصة  باملشاكل  تقر  نيويورك-  في 
التعرض  وسهلة  الفقيرة  السكانية  القطاعات 
لإلصابة. بيد أنه سيكون من اخلطأ إذا اقتصرت الدول 
املالية  واملوارد  املتميزة  الصحية  الرعاية  نظم  ذات 
أراضيها  املناخ ضمن  تغير  تواجه مخاطر  أن  الهائلة 
وتتغاضى عن اخملاطر التي يواجهها الفقراء في الدول 
النامية. إن ثمة حاجة للتغير الفوري والعاجل إلجراء 
تقديرات للمخاطر التي يشكلها تغير املناخ بالنسبة 
أن يعقبه  النامي، وعلى  العالم  العامة في  للصحة 
حشد املوارد إلنشاء بيئة موائمة إلدارة اخملاطر. وسوف 
يكون منطلق التحرك هو إدراك اضطالع الدول الغنية 
إزاء  التاريخية  املسؤولية  من  كبير  لقدر  أنفسها 

التهديدات التي تواجه اآلن العالم النامي.

من الضروري اتخاذ اخلطوات الالزمة 

وبسرعة تقييم مخاطر تغير املناخ 

على الصحة العامة في العالم 

النامي يتبعه تعبئة املوارد الالزمة 

خللق بيئة ميكن فيها السيطرة 

على اخملاطر والتعامل معها
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كان املؤلف والكاتب املسرحي األشهر جورج برناردشو 
قد كتب قائالً: “نحن ال نصبح حكماء بذكريات ماضينا 
وإمنا مبسؤوليتنا عن مستقبلنا”. ومن منظور التنمية 

البشرية، يضع تغير املناخ املاضي واملستقبل معاً.

كنا في هذا الفصل قد رأينا احلصاد املبكر لكارثة 
آلياته بالفعل،  املناخ. وهذا احلصاد، والذي بدأت  تغير 
يء في بداية األمر من التقدم احلاصل في  سوف يبطِّ
التنمية البشرية. ومع تنامي تغير املناخ، سوف تزداد 
احتمالية االنتكاسات كبيرة النطاق. وتعطينا قرائن 
بهذه  ستدفع  التي  اآلليات  إلى  أعمق  نظرة  املاضي 
املناخ  تغير  ظل  في  املستقبل  أن  بيد  االنتكاسات، 
النكسات  وستتخذ  باملاضي،  شبيهاً  يكون  لن  هذا 
البشرية طابعاً ال خطياً،  التنمية  بها  التي ستمنى 
بعضاً.  بعضها  تدفع  إرجتاعية  تأثيرات  انطالق  مع 
فاخلسائر في اإلنتاجية الزراعية سوف تخفض الدخل، 
الرعاية الصحية  ومبا يقوض من فرص احلصول على 
الصحة  في  الفرص  تراجع  فإن  وباملقابل،  والتعليم. 
والتعليم سوف يقيد الفرص السوقية ويزيد الفقر. 
املناخ على  العام، سوف يقضي تغير  وعلى املستوى 
يضعوا  أن  على  العالم  في  ضعفاً  الناس  أكثر  قدرة 
التي ستؤثر على  التغيير  وآليات  القرارات  بأنفسهم 

حياتهم. 

الكارثية على  االنتكاسات  وفي اإلمكان تالفي 
لتغيير  رئيسيان  متطلبان  وثمة  البشرية.  التنمية 

رأفة.  أكثر  اجتاه  إلى  والعشرين  احلادي  القرن  سيناريو 
وأول هذه املتطلبات هو تخفيف آثار تغير املناخ. فبدون 
أكسيد  ثاني  غاز  النبعاثات  والعميق  املبكر  اخلفض 
حتدث-  سوف  خطيرة  مناخية  تغيرات  فإن  الكربون، 
واسع.  نطاق  على  اإلنسانية  القدرات  ستدمر  وهى 
وعدم  اجلور  ظهور  في  ذلك  تبعات  تنعكس  وسوف 
املساواة داخل وبني الدول وارتفاع معدالت الفقر. وقد 
يكون مبقدور الدول الغنية أن تتفادى العواقب الفورية 
عواقب  تفادي  تستطع  لن  أنها  بيد  املناخ،  لتغير 
البشري  االستيطان  أمناط  وحتول  والسخط  الغضب 
الدول  التغيرات اخلطيرة للمناخ في  التي ستصحب 

الفقيرة.

الفصل  هذا  يطرحه  الذي  الثاني  واملتطلب 
لتحاشي التهديدات املناخية هو التكيف. فليس بوسع 
أي قدر من التخفيف أن يؤمن احلماية للبشر الضعفاء 
للتغيرات  املتراكمة  اخملاطر  من  النامية  الدول  في 
املناخية التي يواجهونها اليوم، أو من اإلحترار العاملي 
التعرض  تفاقم مقدار  إن  بات حقيقة مؤكدة.  الذي 
للمخاطر أمر ال ميكن جتنبه - لكن االنتكاسات التي 
على  اخملاطر  هذه  جراء  البشرية  التنمية  ستصيب 
بناء قدرة فقراء  والتكييف هو  العكس ميكن جتنبها، 
العالم على التكيف ومقاومة مشكلة هي في األصل 

مما اقترفته أيدي الدول الغنية.   

اخلالصة
من املمكن جتنب كوارث انتكاس 

مسار التنمية البشرية




