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مقــدمـة
عندما ناق�ش امل�ؤمتر الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
مو�ضوع تغري املناخ لأول مرة عام � ،1999أعرب عدد قليل
من الأ�شخا�ص عن اقتناعه ب�أن على املنظمات الإن�سانية �أن
تقلق حق ًا بهذا ال�ش�أن .ويف تلك الأيام ،اعترب النا�س �أن تغري
املناخ هو م�س�ألة بيئية وخطر حمتمل يهدد امل�ستقبل البعيد
على �أكرث تقدير و�أنه نقا�ش علمي .وعندما �أ�س�س املركز
املعني باملناخ عام � ،2002أدركنا ما لتغري املناخ من
�آثار �إن�سانية لكننا ر�أينا �أن هذا التغري ميثل فى املقام الأول
ارتفاع ًا تدريجي ًا فى املخاطر ينبغي لنا �أن نبد�أ الت�أهب له.
وتغيت �أمور كثرية منذ ذلك احلني .ولي�س العامل فح�سب
رّ
مقتنع ًا الآن ب�أن تغري املناخ هو �أمر واقع بل يرى املوظفون
واملتطوعون يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر �أي�ض ًا �أن
هذا التغري يحدث �أمام �أعينهم �إذ ي�صيب �أ�شد النا�س �ضعف ًا
ب�رسعة وحدة �أكرب مما كنا نتوقعه على الإطالق.
تغي املناخ
وقلما يدور النقا�ش حول م�س�ألة ما �إذا كان رّ
يحظى باهتمام ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر بل يتناول
بالأحرى �أف�ضل الطرق التي ت�سمح لنا بالت�صدي للعواقب
الإن�سانية.
وهدفنا املن�شود من هذا الدليل لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر هو م�شاطرة خربات �أكرث من  40جمعية وطنية
تغي املناخ يف
بد�أت يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية مواجهة رّ
�إطار �أعمالها .وخربات اجلمعيات متنوعة بقدر تنوع طق�س
كوكبنا و�شا�سعة بقدر ات�ساع حركة ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر نف�سها .وعلى الرغم من ذلك ،تربز �أوجه �شبه عديدة.
وتغري املناخ جمال جديد بالن�سبة �إلينا جميعاً .وال بد لنا
�أجمعني من االنفتاح للتعلّم وعقد �رشاكات جديدة .وبد ًال
من اال�ضطالع ب�أعمال جديدة وخمتلفة كلياً ،فينبغي لنا �أن
نبني �أن�شطة املواجهة على �أف�ضل ممار�ساتنا بدمج املخاطر
املتغرية يف جهودنا املبذولة خلدمة �أ�شد النا�س �ضعفاً.
وعو�ض ًا عن توثيق هذه اخلربات فقط ،يهدف هذا الدليل
�أي�ض ًا �إىل �إ�سداء امل�شورة .وال ميكننا بالطبع �أن نطلع ك ّل
جمعية وطنية على حدة �إطالع ًا تام ًا على كيفية تغري
املخاطر والأعمال التي ينبغي اال�ضطالع بها ب�ش�أن هذه
املخاطر .فمعرفتنا ببلدانكم والفئات امل�ست�ضعفة فيها
تقل بدرجة كبرية عن معرفة �أي موظف �أو متطوع .ولذا،
ن�أمل �أن ن�ساعدكم على بدء طرح الأ�سئلة املنا�سبة عن

كيفية ت�أثري املخاطر املناخية فيكم والت�صدي لها بد ًال من
تزويدكم بالأجوبة ونقدم �إليكم فيما بعد بع�ض التوجيهات
بخ�صو�ص �سبل �إيجاد الأجوبة ب�أنف�سكم .وقد حاولنا توفري
مناهج تدريجية ت�ستطيع وينبغي �أن تتالءم مع ظروفكم.
والرجاء االطالع على هذا الدليل بو�صفه تقريراً عن اجلولة
الأوىل من اخلربات و�أ�ساليب العمل .ونحن يف بداية الطريق
�إذ ال تزال هناك جوانب عديدة ينبغي تناولها على نحو �أكمل
وت�شمل ما يلي :الأمن الغذائي والهجرة والنزاعات والتوازن
بني اجلودة والقدرة على تكثيف الأن�شطة و�أخرياً ولي�س �آخراً
نتائج ح�شد املتطوعني.
وقد �أعد هذا الدليل �أ�سا�س ًا من �أجل حركة ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر غري �أنه ي�رسنا بطبيعة احلال م�شاطرة
جتاربنا ووجهات نظرنا علم ًا ب�أن هناك عدداً متزايداً من
املنظمات الإن�سانية والإمنائية التي بد�أت الت�صدي لآثار
تغري املناخ.
وثمة �أعمال كثرية ينبغي القيام بها على وجه ال�رسعة .فتغري
املناخ يرافقنا ويجعل عملنا الإن�ساين �أكرث �صعوبة .ومن
املتوقع �أن تتفاقم الأمور .فيتعني علينا �أن نت�سم بالرباعة
والكفاءة وال ينبغي لنا �أن ن�ستهدف مواكبة التغريات فح�سب
بل ال بد لنا من ا�ستباقها .ونتطلع �إىل العمل معكم جميع ًا
من �أجل �إيجاد �أجوبة �إن�سانية عن التحدي الذي يطرحه
املناخ.
مركز ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر املعني باملناخ
ت�رشين الثاين/نوفمرب 2007

كلمة �شكـر وتقدير
ت�ألف الفريق الأ�سا�سي املعني ب�إعداد هذا الدليل من
مارتن فان �أل�ست ومادلني هلمر وكارولني دو جونغ
وفلور مونا�سو و�إليك فان �سلوي�س وبابلو �سواري�س.
و�صحح الن�ص �ألك�س وينرت وجون �سبارو.
وعالوة على ذلك ،ن�شكر كانيا�سورن تان�سوبهابول على
درا�سة احلالة املتعلقة ب�إندوني�سيا و�أنيتا �سواروب وعمر
فالدميار�سون على درا�سة احلالة اخلا�صة ب�إفريقيا
و�ألك�س وينرت على درا�سة احلالة اخلا�صة بنيكاراغوا
وكري�ستي �إبي وجاري فاينيو على م�ساهماتهما يف
الوحدة املتعلقة بال�صحة وبيك ماكنوت ونايلز �سكوت
على التعليقات واالقرتاحات ومكتب مامتو للت�صميم
يف �أم�سرتدام على ت�صميم الر�سوم البيانية.
ونخ�ص باالمتنان وال�شكر ال�صليب الأحمر الربيطاين
واالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر ومكتب مامتـو للت�صميم ووزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية الهولندية واحتاد بروفن�شيون والوكالة
ال�سوي�رسية للتنمية والتعاون على الدعم املايل املقدم.
و�أخرياً ولي�س �آخراً ،ن�شكر جميع رعاة م�ؤمتر العمل
الدويل املعني بالعواقب الإن�سانية لتغري املناخ
الذي عقد يف الهاي فى �شهر حزيران/يونيو 2007
وامل�شاركني فيه .فخرباتهم ون�صائحهم وطرفهم هي
جوهر هذا الدليل.
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يف �أ�سفل ال�صفحة  -رويرتز�/سرتينجر �شنجهاي
�صفحة  :87يف �أعلى ال�صفحة � -صورة :رويرتز/ميجيل فيدال
يف �أ�سفل ال�صفحة � -ألك�س وينرت /االحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
�صفحة  :103يف �أعلى ال�صفحة  -رويرتز/جيزون يل
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دليـل الدليـل
يتناول هذا الدليل بادئ ذي بدء امل�سائل الأ�سا�سية
ب�ش�أن تغري املناخ �أي توافق الآراء العلمية والعواقب
الإن�سانية والآثار العامة بالن�سبة �إىل ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر.
وتلي ذلك �ست وحدات مو�ضوعية حتمل العناوين
التالية :بدء العمل ،وحوارات ،وات�صاالت ،و�إدارة
الكوارث ،واحلد من املخاطر يف املجتمعات املحلية،
وال�صحة والرعاية .وتعر�ض ك ّل وحدة يف جزئها الأول
املعلومات الأ�سا�سية عن التجارب ووجهات النظر
الواقعية يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ثم تتطرق
يف اجلزء التايل �إىل «دليل العمل» بتقدمي توجيهات
تدريجية حمددة .وميكن احل�صول على معلومات
�إ�ضافية وعلى �صيغ حمدثة للمعلومات الواردة يف هذا
الدليل على املوقع الإلكرتوين للمركز املعني باملناخ
التايلwww.climatecentre.org :
وتظهر بع�ض الر�سائل الأ�سا�سية ب�شكل متكرر يف
هذا الدليل .وهذا �أمر متعمد من �أجل �ضمان �إمكانية
االطالع على الوحدات املنف�صلة على �أنها مواد
مرجعية م�ستقلة.
وكل املعلومات الواردة يف هذا الدليل متوفرة على
املوقع الإلكرتوين للمركزwww.climatecentre.org.
مبا فيها املعلومات امل�ستجدة والو�صالت التي تت�ضمن
الوثائق وم�صادر املعلومات ذات ال�صلة والقوائم
املرجعية والنماذج والأمثلة على �أف�ضل املمار�سات.
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الفريق احلكومي الدويل
املعني بتغري املناخ
وتوافق الآراء العلمية

تغيــّر املنــاخ :امل�سائل
الأ�سا�سية
توافق الآراء العلمية :وقع تغري
املناخ على خماطر الكوارث الطبيعية
تغري املناخ �أمر واقع

تغري املناخ يح�صل الآن .فقد ارتفعت درجة احلرارة
ال�سطحية العاملية مبا يزيد على  0,7درجات مئوية
خالل القرن الع�رشين مما يجعل هذا القرن الفرتة الأ�شد
حراً على مدى الأعوام  1300املا�ضية على الأقلّ.
وتزداد �رسعة تغري املناخ �إذ ت�صنف �إحدى ع�رشة �سنة
من �أ�صل الإثنتي ع�رشة �سنة املا�ضية ()2006-1995
من �ضمن ال�سنوات الأ�شد حراً منذ بدء الت�سجيل (انظر
ال�شكل .)1
املزيد من الظواهر املناخية الق�صوى نتيجة لتغري
املناخ

قد ال تبدو تلك الزيادة امل�سجلة مبا ي�ساوي  0,7درجات

تغي
ترد الإ�شارة �إىل توافق الآراء العلمية ب�ش�أن رّ
املناخ يف تقارير الفريق احلكومي الدويل املعني
بتغري املناخ ( )IPCCالذي �أن�ش�أه كل من برنامج
الأمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية للأر�صاد
اجلوية عام  .1988ويكلف الفريق احلكومي الدويل
الآالف من كبار اخلرباء يف العامل با�ستعرا�ض
بتغي املناخ .وتوافق احلكومات
املن�شورات املتعلقة رّ
على امللخ�صات املعدة ل�صانعي ال�سيا�سات
ب�صيغتها الكاملة .وقد حاز الفريق احلكومي الدويل
على جائزة نوبل لل�سالم عام .2007
ويلخ�ص هذا اجلزء نتائج �أحدث درا�سة ا�ستق�صائية
�أجراها الفريق (�سنة � )2007أي تقرير التقييم
الرابع وال �سيما ما تو�صل �إليه فريق العمل الأول
يف تقريره عن علم تغري املناخ وفريق العمل الثاين
التكيف ومواطن
يف تقريره عن الآثار والقدرة على ّ
ال�ضعف .والتقارير الكاملة متاحة على املوقع
الإلكرتوين التايلwww.ipcc.ch:
مئوية كبرية .وهي تقل على �سبيل املثال عن فرق
درجة احلرارة بني النهار والليل .فلما القلق؟ ح�سناً،
خذ مري�ض ًا يعاين من ارتفاع درجة احلرارة .فاالرتفاع
الطفيف فى درجة احلرارة لي�س �سوى م�ؤ�رش على وجود
خلل يف ارتفاع درجة احلرارة الإ�ضايف .ويف حالة
املناخ ،لي�س متو�سط ارتفاع درجة احلرارة الأمر الذي
يدعو اىل القلق �إىل حد كبري .فارتفاع حرارة الكرة
الأر�ضية املعروف باالحرتار العاملي يتزامن مع ذوبان
الأنهار اجلليدية مما يزيد خطر الفي�ضانات الناجتة
عن طفح مياه البحريات ويهدد توفري املياه ملاليني
تغيت �أي�ض ًا �أمناط تهاطل الأمطار
الأ�شخا�ص .وقد رّ
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مبا يف ذلك حاالت اجلفاف يف املناطق املدارية و�شبه
املدارية ومنطقة البحر الأبي�ض املتو�سط والزيادة يف
متو�سط �سقوط الأمطار والثلوج يف املناطق املعتدلة
مثل �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا ال�شمالية و�آ�سيا الو�سطى
وال�شمالية .ومن الأمور التي تدعو �إىل درجة �أكرب من
القلق زيادة ظواهر �سقوط الأمطار والثلوج الق�صوى
من حيث عددها وكثافتها وعدد حاالت اجلفاف .وقد
احلر والأعا�صري الأكرث
�شهدنا �أي�ض ًا املزيد من موجات ّ
حدة.

تغري املناخ ناجم عن الن�شاط الب�رشي
يف �أغلب الظن

من الوا�ضح �أي�ضا �أن هذه التغريات ناجمة �إىل حد كبري
عن الب�رش .ومن املرجح جداً �أن االحرتار املر�صود
منذ منت�صف القرن الع�رشين يعزى �أ�سا�س ًا �إىل الزيادة
املر�صودة يف م�ستويات تركيز غازات الدفيئة الب�رشية
املن�ش�أ وفق ًا للفريق احلكومي الدويل املعني بتغري
املناخ .وتعمل هذه الغازات كغطاء فوق الأر�ض يزيد
احرتارها (انظر ال�شكل  .)2وتنبعث عندما نحرق الوقود
الأحفوري مثل الفحم �أو النفط �أو الغاز �أو عندما نقطع
الأ�شجار ونحرقها .وتتجاوز م�ستويات تركيز غازات

الدفيئة احلالية النطاق الطبيعي القائم منذ �أكرث من
� 650000سنة.

تغيرّ املناخ �أمر واقع وباق

تغي املناخ �أمر واقع وباق و�سوف تزداد �رسعته .ومن
رّ
الأرجح �أن يرتاوح ارتفاع درجة احلرارة بني درجتني
و�أربع درجات مئوية خالل هذا القرن )انظر ال�شكل .)2
ومعدل االحرتار هذا مل ي�سبق له مثيل يف غالب الظن
خالل الع�رشة �آالف �سنة املا�ضية على الأقل .ومع
ذلك ،من املمكن جتنب �أ�سوء الآثار يف الأمد البعيد
�إذا خف�ضنا تخفي�ض ًا كبرياً انبعاثات غازات الدفيئة.
تغي املناخ على الرغم
ولكن ،من املحتم �أن ي�ستمر رّ
من تقلي�ص ا�ستخدام الوقود الأحفوري تقلي�ص ًا �شديداً.
فغازات الدفيئة املنبعثة تظل يف الغالف اجلوي لعدة
عقود .وال خيار �أمامنا �سوى الت�صدي للآثار .ومن حيث
الكوارث ،يحتمل توقع ت�سجيل ارتفاع �إ�ضايف يف عدد
موجات احلر والفي�ضانات وحاالت اجلفاف وزيادة
حدة الأعا�صري املدارية ف�ض ًال عن ت�سجيل ارتفاع هائل
يف من�سوب البحار (انظر اجلدول .)1
وميثل اخلط الأ�سود ذو الظالل الرمادية درجات احلرارة
العاملية املر�صودة خالل القرن الع�رشين.

ال�شكل  :1التغريات املر�صودة يف متو�سط درجة احلرارة ال�سطحية العاملية (امل�صدر)2007 ،IPCC :
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التغي املحتمل يف درجة
ميثل ك ّل خط ملوّ ن
رّ
احلرارة العاملية والناجت عن �سيناريو حمدد من
�سيناريوهات انبعاثات غازات الدفيئة (التي يطلق
عليها الفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ
الت�سميات التالية A2 :و A1Bو�إىل �آخره) .وي�شري
التظليل حول اخلط �إىل جمال ال�شك بخ�صو�ص هذا
النموذج .وتبني الأعمدة الواردة على ميني ال�شكل
درجات احلرارة املحتمل ت�سجيلها يف عام 2100
بالن�سبة �إىل املجموعة الكاملة ل�سيناريوهات
االنبعاثات التي حددها الفريق احلكومي الدويل
املعني بتغري املناخ.

ال�شكل � :2سيناريوهات االحرتار للقرن احلادي والع�رشين (امل�صدر)2007 ،IPCC :
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اجلدول � :1أمثلة على �آثار تغري املناخ
الظاهرة ووجهة
االجتاه

احتمال ت�سجيل
االجتاه يف �أواخر
القرن الع�رشين

احتمال ت�سجيل
االجتاه يف
امل�ستقبل

�أمثلة على الآثار الرئي�سية

يف معظم م�ساحات
الأر�ض� ،أيام �أ�شد حراً
و�أق ّل برداً لي ًال ونهاراً
وعدد �أكرب من الأيام
احلارة لي ًال ونهاراً

من املرجح جداً

�أمر �شبه م�ؤكد

•زيادة املحا�صيل الزراعية فى البيئات الباردة وتناق�صها فى البيئات احلارة.
•زيادة حاالت تف�شي احل�رشات.
•الآثار على م�صادر املياه التي تعتمد على ذوبان الثلوج.
•انخفا�ض معدالت الوفيات الناجمة عن التعر�ض للربد.
•تدين نوعية الهواء فى املدن.

يف معظم م�ساحات
الأر�ض ،زيادة عدد
فرتات/موجات احلر

من املرجح جداً

من املرجح جداً

•انخفا�ض املحا�صيل فى املناطق احلارة ب�سبب الإجهاد الذي ت�سببه احلرارة.
•تزايد خطر حرائق الأدغال.
•زيادة الطلب على املياه وم�شاكل جودة املياه.
�سيما لدى امل�سنني وامل�صابني
•ارتفاع معدالت الوفيات ب�سبب احلرارة وال ّ
ب�أمرا�ض مزمنة والأحداث واملنعزلني اجتماعياً.

يف معظم م�ساحات
الأر�ض ،تزايد هطول
الأمطار الغزيرة

�أمر مرجح

من املرجح جداً

•ت�رضر املحا�صيل.
•حتات الرتبة.
•�آثار �ضائرة على جودة املياه ال�سطحية واجلوفية.
•قد تزول م�شكلة ندرة املياه.
•زيادة خطر الوفيات والإ�صابات والأمرا�ض املعدية والتنف�سية واجللدية.
•اختالل امل�ستوطنات والتجارة وو�سائل النقل واملجتمعات ب�سبب الفي�ضانات.
•�ضغوط على البنى التحتية يف املناطق احل�رضية والريفية.
•فقدان املمتلكات.

تزايد املناطق
املت�رضرة من اجلفاف

�أمر مرجح يف العديد من
املناطق منذ ال�سبعينات

�أمر مرجح

•تدهور الأر�ض.
•انخفا�ض املحا�صيل وت�رضرها.
•ارتفاع فى عدد وفيات املوا�شي.
•تزايد خطر حرائق الغابات.
•زيادة خطر نق�ص الغذاء واملياه.
•تزايد خطر �سوء التغذية.
•زيادة خطر الأمرا�ض املنقولة باملياه والأغذية.
•الهجرة.

تزايد حدة الأعا�صري
املدارية

�أمر مرجح يف بع�ض
املناطق منذ ال�سبعينات

�أمر مرجح

•ت�رضر املحا�صيل والأ�شجار.
•انقطاع التيار الكهربائي ي�سبب اختالل �إمدادات املياه العامة.
•تزايد خطر الوفيات والإ�صابات وانت�شار الأمرا�ض عرب املياه والغذاء.
•اال�ضطرابات بعد ال�صدمات.
•حاالت االختالل ب�سبب الفي�ضانات والرياح العاتية.
•ان�سحاب �رشكات الت�أمني اخلا�صة من تغطية املخاطر يف املناطق املعر�ضة
للخطر.
•الهجرة وفقدان املمتلكات.

زيادة حاالت
االرتفاع الهائل يف
من�سوب البحار

�أمر مرجح

�أمر مرجح

الري واملياه العذبة وانخفا�ض توفر املياه العذبة.
•متلح مياه ّ
•تزايد خطر الوفيات والإ�صابات ب�سبب الغرق �إبان الفي�ضانات.
•�آثار �صحية متعلقة بالهجرة.
•تكاليف احلماية ال�ساحلية �إزاء انتقال الأ�شخا�ص.
•احتمال انتقال الأ�شخا�ص والبنية التحتية.
•�آثار الأعا�صري املدارية.

امل�صدر :الفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ ( ،)IPCCفريق العمل الثاين ،عام  ،2007ملخ�ص ل�صانعي ال�سيا�سات.

بحار ي�صلح قاربه على جمرى نهر جيالينغ اجلاف على طول املنطقة اجلنوبية الغربية لبلدية ت�شونغبينغ ال�صينية
�صورة من �إعداد رويرتز�/سرتينجر �شنجهاي
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ظاهرة الدفيئة الإ�شعاع
ال�شم�سي الإ�شعاع طويل
املوجات

Solar radiation
Long-wave
radiation

يف�رس ال�شكل �أعاله ظاهرة الدفيئة .وارتفاع درجة احلرارة
الذي ت�سببه غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي ي�شبه االحرتار
داخل امل�شاتل .وتخرتق �أ�شعة ال�شم�س الغالف اجلوي وت�سخن
�سطح الأر�ض .ويرتك جزء من الطاقة ال�شم�سية كوكبنا يف
�شكل حرارة (�إ�شعاع طويل املوجات �أو �إ�شعاع حتت الأحمر).
ومتت�ص غازات الدفيئة هذه احلرارة لدى خروجها من الغالف
اجلوي وتعمل عمل بطانية تغطي الأر�ض وتزيد احرتارها.
وينبغي لنا �أن نكون �شاكرين لهذه الظاهرة لأنها جتعل
احلياة ممكنة على الأر�ض .وثاين �أك�سيد الكربون وامليثان
هما من جملة غازات الدفيئة املهمة .وت�ساهم �إ�ضافة املزيد
من هذه الغازات �إىل الغالف اجلوي يف تعزيز �أثر ظاهرة
الدفيئة وترفع بالتايل متو�سط درجة حرارة �سطح الأر�ض مما
ميثل االحرتار العاملي.
وقد ارتفع م�ستوى تركيز ثاين �أك�سيد الكربون الناجت عن حرق
الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) بن�سبة تزيد
على  30يف املائة بينما ت�ضاعف م�ستوى تركيزامليثان
تقريب ًا منذ نهاية الثورة ال�صناعية .وميكن �أن تبقى جزيئات
ثاين �أك�سيد الكربون حوايل  100عام يف الغالف اجلوي.
ويبلغ م�ستوى تركيزها الآن ما يناهز  385جزءاً من املليون
مقارنة مب�ستوى تركيزها يف الفرتة ال�سابقة للحقبة ال�صناعية
البالغ نحو  280جزءاً من املليون .وارتفع م�ستوى تركيز غاز
ثاين �أك�سيد الكربون احلايل بن�سبة الربع على الأقل مقارنة
ب�أي وقت �سبق خالل ال�ست مائة وخم�سني �ألف �سنة املا�ضية.
و�إذا ا�ستمر حرق الوقود الأحفوري ب�أ�سلوب “العمل املعتاد”،
ف�سوف ترتفع م�ستويات تركيز ثاين �أك�سيد الكربون �إىل 600
�أو  700جزء من املليون بحلول عام  .2100ومن امل�ستبعد
�أن ت�ستقر م�ستويات تركيز ثاين �أك�سيد الكربون دون 450
جزءاً من املليون حتى لو عمل العامل ب�أ�رسه جاهداً للحد من
االنبعاثات.

ت�أثر الفقراء وامل�ست�ضعفني من تغري املناخ

�سوف ي�ؤثر تغري املناخ ت�أثرياً غري متنا�سب يف البلدان
النامية والفقراء املوجودين يف البلدان كافة �أي يف
�أقل الأ�شخا�ص م�ساهمة يف انبعاثات غازات الدفيئة.
و�سوف ي�ساهم هذا الأمر بدوره يف ا�ستفحال �أوجه
الإجحاف القائمة يف الو�ضع ال�صحي وفر�ص احل�صول
على الأغذية الكافية واملياه النظيفة وغريها من
املوارد.
وقد تنتج �آثار �إيجابية و�سلبية عن عامل �أ�شد حراً .وعلى
الرغم من ذلك� ،ست�ؤثر حتى التغريات الطفيفة ت�أثرياً
�سلبي ًا يف �أكرث املناطق تعر�ض ًا للمخاطر يف العامل مبا
فيها معظم البلدان النامية .وتزداد الآثار ال�سلبية حدة
يف جميع �أ�صقاع الأر�ض كلما كان حجم التغريات
�أكرب.
تغري املناخ يهدد �صحة الب�رش

�سوف تزداد ندرة املياه يف عدة مناطق .ويف �إفريقيا،
�سيعاين  250مليون �شخ�ص من ال�ضغط على املياه
بحلول عام  .2020ومن املحتوم �أن يتعر�ض الأمن
الغذائي للخطر �إذ تتدهور الإنتاجية الزراعية.
وت�شمل املخاطر التي تهدد ال�صحة الب�رشية حاالت
الإجهاد ب�سبب احلرارة والإ�صابات والأمرا�ض
الناجتة عن العوا�صف والفي�ضانات وحاالت اجلفاف
والتغريات الطارئة على جمموعة الأمرا�ض املنقولة
بالنواقل وحاالت تردي جودة املياه والهواء والأمن
الغذائي .وتواجه اجلزر ال�صغرية م�شكلة ارتفاع من�سوب
البحار يف الأمد الطويل و�ستت�رضر �أي�ض ًا من زيادة
عدد حاالت املد العا�صفي والأعا�صري قبل �أن تغمرها
املياه بالفعل بفرتة طويلة .وتتعر�ض مناطق دلتا
الأنهار املكتظة بال�سكان يف �آ�سيا وغريها من املناطق
ال�ساحلية للمخاطر ب�شكل خا�ص.
اجلهود الدولية جارية للحد من انبعاثات غازات
الدفيئة

ميكن تقليل فر�ص تغري املناخ و�آثاره يف الأمد
الطويل بخف�ض انبعاثات غازات الدفيئة .وقد و�ضعت
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ال�شكل :3عدد الكوارث الطبيعية ال�سنوي (امل�صدر) CRED EM-DAT:
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اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية املتعلقة بتغري املناخ
( )UNFCCCعام  1992للحد من االحرتار العاملي
ومواجهة حاالت ارتفاع درجة احلرارة التي ال مفر
منها .و�إذ تكاثرت الأدلة العلمية على تغري املناخ
وتعززت خالل الت�سعينات ،وقع الأطراف يف االتفاقية
الإطارية عام  1997على بروتوكول كيوتو الذي ين�ص
على تخفي�ضات �إلزامية النبعاثات غازات الدفيئة يف
البلدان املتقدمة .ومل ت�صدق بع�ض البلدان الرئي�سية
مثل الواليات املتحدة الأمريكية و�أ�سرتاليا على
الربوتوكول .وبد�أت مفاو�ضات ب�ش�أن بروتوكول جديد
عام  2007من املزمع اختتامها بحلول عام .2009
زيادة فر�ص تغري املناخ �أمر ال مفر منه وال بد لنا
التكيف معه
بالتايل من
ّ

تعترب اجلهود الدولية الرامية �إىل تخفي�ض انبعاثات
غازات الدفيئة �أمراً حا�سم ًا لتجنب �أ�سو�أ التوقعات
لنهاية هذا القرن غري �أنه من املحتوم �أن ي�ستمر
تغري املناخ يف العقود القليلة القادمة بغ�ض النظر
عن مدى جناح هذه اجلهود ويعزى ذلك بب�ساطة �إىل
غازات الدفيئة املنبعثة التي تبقى يف الغالف اجلوي
لفرتة طويلة جداً .وعليه ،لن يكون لدينا �أي خيار يف
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الأمد الق�صري �سوى مواجهة هذه التغريات على �أف�ضل
«التكيف» .ويف الواقع،
وجه ممكن �أي من خالل
ّ
�سوف يتحقق هذا الأمر على �أف�ضل وجه يف حال دمج
اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل احلد من املخاطر املتعلقة
باملناخ يف الأن�شطة اجلارية للتنمية واحلد من خماطر
الكوارث .وهذا النهج ال�شامل لإدارة املخاطر املتزايدة
ي�سمى «�إدارة خماطر املناخ».

�آثار الكوارث املتزايدة

�سجل ارتفاع كبري يف عدد الكوارث يف ال�سنوات
املا�ضية (من عدد يرتاوح بني  200و 250كارثة
يف الفرتة بني عامي  1987و� 1997إىل عدد يناهز
�ضعف ذلك يف ال�سنوات ال�سبع الأوىل من القرن احلادي
والع�رشين) .ويعود �سبب هذا االرتفاع �أ�سا�س ًا �إىل زيادة
عدد الكوارث املتعلقة بالطق�س (انظر ال�شكل  .)3وعلى
�سبيل املثال ،لقد ت�ضاعف عدد العوا�صف امل�سببة
للكوارث .كما تبني الإح�صاءات اخلا�صة بالكوارث �أن
الفي�ضانات ال حتدث ب�شكل متزايد فح�سب بل تلحق
�أي�ض ًا �أ�رضاراً بعدد �أكرب من املناطق مقارنة بالأ�رضار
التي كانت ت�سببها منذ عقدين .وتقرتن هذه الزيادات
بارتفاع �رسيع يف اخل�سائر االجتماعية واالقت�صادية
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تخفي�ض غازات الدفيئة
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وغريهما من املنظمات
الإن�سانية يف مقدمة املنظمات التي تواجه �آثار تغري املناخ.
و�إذا كنا نقلق ب�ش�أن تغري املناخ ونعلم �أنه �أمر ناجت يف �أغلب
الظن عن �أفعال الإن�سان ،فما ينبغي لنا فعله �شخ�صي ًا من
�أجل الت�صدي ل�سبب امل�شكلة الأ�سا�سي؟ هذا �س�ؤال يطرحه عدد
متزايد من اجلمعيات الوطنية.

 -3التعوي�ض عن االنبعاثات

من امل�ستبعد �ضمان عدم الت�أثري التام يف انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون بحيث ال ت�ضيف �أن�شطتنا �أي غاز
من غازات الدفيئة �إىل الغالف اجلوي على الإطالق
يف امل�ستقبل القريب .وميكننا بالتايل التعوي�ض عن
االنبعاثات بالإ�ضافة �إىل توفري الطاقة �أو ا�ستعمال
م�صادر الطاقة املتجددة.

وعلى �سبيل املثال� ،إن كان عليكم القيام برحلة جوية
 -1توفري الطاقة
للعودة �إىل جنيف فيمكنكم �أن حت�سبوا كمية غازات
ثمة �أعداد متزايدة من املنظمات وال�رشكات املوجودة يف الدفيئة التي تنبعث نتيجة لهذه الرحلة .وت�ستطيعون
العامل التي ميكنها تقدمي امل�شورة ب�ش�أن كيفية تخفي�ض بعد ذلك التعوي�ض عن هذه االنبعاثات بدفع مبلغ من
املال ملنظمة متخ�ص�صة لكي تغر�س الأ�شجار �أو تدير
ا�ستعمال الطاقة يف مكاتب اجلمعيات الوطنية ومركباتها.
م�شاريع للطاقة املتجددة.
وغالب ًا ما ميكن توفري الكثري من الطاقة باتخاذ تدابري
تكنولوجية ب�سيطة جداً مثل تخفي�ض م�ستوى التدفئة �أو وهناك �أفكار م�ستجدة يف ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر ب�ش�أن الطرق التي ت�سمح باال�ستفادة من مثل
التكييف.
هذه امل�شاريع يف �إطار برامج احلد من املخاطر مثل
كما ميثل ا�ستعمال املركبات و�صيانتها على وجه �أف�ضل
والت�صحر
برامج غر�س الأ�شجار ملكافحة انزالق الرتبة
ّ
و�سيلة لتوفري الطاقة.
�أو غر�س �أ�شجار املنغروف ملواجهة املد العا�صفي (يف
وميكن ت�شجيع املوظفني واملتطوعني يف ال�صليب الأحمر فييت نام على �سبيل املثال).
والهالل الأحمر على اعتماد �سلوك واع مل�سائل الطاقة
وبيان كمية الطاقة واملال التي مت توفريها بعد فرتة حمددة  -4ما الذي ي�أتي �أوالً؟
ومكاف�أة املوظفني .وت�شكل م�سابقات ا�ستك�شاف �أف�ضل فكرة جرت مناق�شات يف بع�ض اجلمعيات الوطنية بخ�صو�ص
لتوفري الطاقة و�سيلة �أخرى لتحفيز امل�شاركة.
ما �إذا كان ينبغي لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
وال تنطبق تدابري توفري الطاقة على امل�ستويني الوطني مواجهة تغري املناخ دون اتخاذ الرتتيبات الالزمة ب�ش�أن
واملحلي فح�سب بل على ال�صعيد الدويل �أي�ضاً .وال بد لنا من ا�ستخدام الطاقة �ضمن منظمتنا .ومع ذلك ،ي�شعر املركز
زيادة التدقيق يف تكاليف الطاقة الناجمة عن االجتماعات املعني باملناخ �شعوراً را�سخ ًا ب�أن م�س�ؤوليتنا الأولية
الدولية وال�سفر وبحث ما �إذا كانت هناك حلول بديلة جيدة هي م�ساعدة امل�ست�ضعفني على مواجهة خماطر املناخ
ّ
املتزايدة .وتتمثل مهمتنا الأ�سا�سية يف م�ساعدتهم و�إذا
مثل عقد امل�ؤمترات عن بعد.
ف�شلنا يف حتقيق ذلك ف�سوف نف�شل كمنظمة .ونحن
ال نحتفظ بالطائرات على الأر�ض �أو ال�شاحنات يف
 -2ا�ستخدام الطاقة اخل�رضاء
قد ترغبون يف �إلقاء نظرة على م�صدر الطاقة الرئي�سي لديكم خمازننا بعد حالة طوارئ لأنها ت�سبب انبعاث غازات
بعد تخفي�ض ا�ستخدامكم العام للطاقة .هل تتوفر م�صادر الدفيئة.
للطاقة املتجددة ال ت�ؤدي �إىل انبعاث غازات الدفيئة؟
ومن جانب �آخر ،من املمكن وال�رضوري �أن ي�شارك
ومتكّن �رشكات توليد الطاقة يف بع�ض البلدان ذات الدخل ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وب�شكل خا�ص اجلمعيات
املرتفع امل�ستهلكني من �رشاء الطاقة اخل�رضاء املولدة من الوطنية املوجودة يف البلدان الغنية يف مواجهة التحدي
م�صادر متجددة مثل الوقود احليوي والطاقة ال�شم�سية العاملي املتمثل يف تخفي�ض انبعاثات غازات الدفيئة.
والطاقة الكهرمائية والعنفات الهوائية.
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ويف عدد الأ�شخا�ص املت�رضرين 250 :مليون �شخ�ص
يف ال�سنة يف املتو�سط مما ينم عن زيادة بن�سبة تزيد
على  30يف املائة يف عقد واحد فقط .وقد انخف�ض
عدد الأ�شخا�ص الذين يلقون حتفهم من جراء الكوارث
الطبيعية منذ ال�سبعينات نتيجة لتح�سن �أن�شطة الت�أهب
للكوارث �إىل حد كبري �إال �أن هذا االنخفا�ض ي�سجل
تراجع ًا تدريجي ًا وحتى اجتاه ًا معاك�س ًا يف ال�سنوات
املا�ضية.
وت�شمل �أمثلة حمددة على الكوارث الأخرية تتم�شى
بو�ضوح مع اجتاه املخاطر املتزايدة ب�سبب تغري املناخ
احلر التي �شهدتها �أوروبا عام 2003
ما يلي :موجة ّ
و�أ�سفرت عن وفاة �أكرث من � 35000شخ�ص؛ ومو�سم
الأعا�صري املدمرة التي هبت يف املحيط الأطل�سي
عام  2005و�شملت �إع�صار كاترينـا الذي يعد �أكرث
الكوارث كلفة على الإطالق �إذ بلغت قيمة �أ�رضاره 125
مليار دوالر �أمريكي و�إع�صار ويلمـا الذي يعترب �أعتى
العوا�صف امل�سجلة يف املحيط الأطل�سي على الإطالق؛
والفي�ضانات الغزيرة �إبان هبوب الرياح املو�سمية
يف �آ�سيا عام 2007؛ والفي�ضانات التي تلت حاالت
اجلفاف يف مناطق �إفريقية خمتلفة ودمرت �سبل عي�ش
املاليني من الب�رش.
غري �أننا ال ن�شهد تزايداً يف عدد الكوارث الكربى فح�سب
بل ثمة �أي�ض ًا زيادة يف عدد الكوارث ال�صغرية التي ال
تلفت انتباه و�سائل الإعالم العاملية �إال �أنها ت�ؤثر ت�أثرياً
�سيما يف
�شديداً يف حياة الأ�شخا�ص و�أ�سباب عي�شهم وال ّ
�أ�شد النا�س �ضعفاً .ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن الأ�شخا�ص
الذين يعتمدون على الطبيعة كم�صدر لأ�سباب عي�شهم
هم غري قادرين ب�صفة متزايدة على �إدراك ما ينبغي
توقعه والقرارات التي ينبغي اتخاذها فيما يخ�ص مث ًال
مو�سم الزرع �أو نوعه نظراً �إىل التغريات الطارئة من
حيث كثافة الأمطار وموعد هطولها بوجه خا�ص.
وتعني هذه الزيادة يف اخل�سائر والأ�شخا�ص
املت�رضرين �أن هناك قابلية متزايدة للتعر�ض للمخاطر
�سيما املخاطر املتعلقة بالطق�س واملناخ
الطبيعية وال ّ
مثل الفي�ضانات وحاالت اجلفاف التي ت�سيطر على
الإح�صاءات اخلا�صة بالكوارث .وترتبط هذه القابلية

املتزايدة للتعر�ض للخطر ارتباط ًا وثيق ًا ب�أمناط
التنمية �إذ تنجم جمتمعات م�ست�ضعفة عن املمار�سات
البيئية غري ال�سليمة والنمو ال�سكاين والتح�رض والظلم
االجتماعي والفقر وق�رص النظر االقت�صادي .وهناك
خطر متمثل يف احتبا�س الب�رش يف حلقات مفرغة
ب�سبب الكوارث نف�سها في�صبح �أ�شد النا�س �ضعف ًا �أكرث
عر�ضة لكوارث جديدة.
وتتفاقم القابلية املتزايدة للتعر�ض للخطر نتيجة
الجتاهات الظواهر الق�صوى وال�شكوك الإ�ضافية
املرتبطة بتغري املناخ مما يجعل حتدي �إدارة املخاطر
املتزايدة واحلد من مواطن �ضعفنا �أمراً �أكرث �صعوبة
املتغي تكثيف
ال بل حتى �أكرث �إحلاحاً .ويعني املناخ
رّ
عمل املنظمات الإن�سانية.

الت�صدي للعـواقب الإن�سانية:
دعوة �إىل العمل

تغي املناخ يف الأمد الطويل مبثابة
�سوف تكون عواقب رّ
فاجعة ما مل يتمكن الإن�سان من تقلي�ص انبعاثات
غازات الدفيئة �إذ تبلغ ن�سبة اخل�سائر االقت�صادية
ال�سنوية  20يف املائة من االقت�صاد العاملي ويكون
حجم العواقب الإن�سانية �أكرب بكثري من الزيادة التي
ن�شهدها حالي ًا يف عدد الكوارث .وب�إمكان منظمة
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وال �سيما اجلمعيات
الوطنية املوجودة يف البلدان املتقدمة اال�ضطالع
بدورها يف احل ّد من االنبعاثات العاملية من خالل
تعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف مكاتبها والتعوي�ض
عن االنبعاثات يف عملياتها مث ًال )انظر الإطار يف
ال�صفحة .)16
ولكن ب�رصف النظر عن كيفية متكن العامل من الت�صدي
لهذا التحدي طويل الأمد ،تطر�أ تغريات جوهرية ومن
املحتوم �أن ي�سجل ارتفاع �إ�ضايف يف عدد املخاطر
يتغي
خالل عدة عقود يف امل�ستقبل على الأقلّ .و�إذ رّ
املناخ العاملي ،ال بد حلركة ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر من
التغي �أي�ضاً .وي�ؤثر تغري املناخ ت�أثرياً
رّ
مبا�رشاً يف مهمة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
الأ�سا�سية املتمثلة يف م�ساعدة �أ�شد النا�س �ضعفاً.

17

18

دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر

ولي�س اخلمود خياراً .ف�إما نواجه املخاطر املتزايدة
و�إما نف�شل يف �أداء مهمتنا.
ومن ال�رضوري �أن تدمج �أعمالنا التحديات والفر�ص
اجلديدة ابتداء من �أن�شطة التخطيط والتدريب املت�صلة
باملوارد الب�رشية حتى �أن�شطة ت�صميم الربامج
وتطبيقها .وال بد لكل فرد من �أن يدرك �أننا نواجه
خماطر جديدة و�أنه يجب علينا التخطيط والت�رصف
بناء على ذلك اعتباراً من املخططني اال�سرتاتيجيني
وال �إىل املتطوعني
يف املقر الرئي�سي يف جنيف وو�ص ً
يف القرى املعر�ضة للفي�ضانات.
وامل�س�ألة الرئي�سية املطروحة ال تتعلق مبا �إذا ينبغي
مواجهة خماطر تغري املناخ بل بكيفية مواجهتها.
وميكن مالحظة بع�ض الآثار �أو توقعها ب�شكل دقيق �إىل
حد ما غري �أن العديد من الآثار الأخرى يظهر كمفاج�آت
�أو ال يربز �إال بعد تطور و�ضع تغري املناخ .وال ي�ساهم
تغري املناخ بالتايل يف زيادة املخاطر فح�سب بل
يف تكثيف ال�شكوك �أي�ضاً .وقد ي�صاب بلد ما بفي�ضان
حر �أو
يحدث مرة يف القرن خالل هذه ال�سنة ومبوجة ّ
حالة جفاف يف ال�سنة التالية .كما يحتمل �أن يواجه
كوارث �أكرث تعقيداً تزداد �سوءاً من جراء الفقر �أو
الأمرا�ض �أو النزاعات.
ومع ذلك ،لي�ست املفاج�آت �أمراً يعجز ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر عن التعامل معه .ويف الواقع ،تتنا�سب
املفاج�آت مع مهمتنا الأ�سا�سية املتمثلة يف م�ساعدة
�أ�شد النا�س �ضعف ًا يف �أي حالة من احلاالت .ومواجهة
املخاطر املتزايدة لي�ست م�س�ألة جديدة .فنحن بحاجة
فقط �إىل دمج مفهوم املخاطر املتغرية يف �أي عمل
نقوم به علم ًا ب�أن الظواهر الق�صوى قد تتزايد .وعلينا
تعزيز قدرتنا على اال�ستجابة وم�ساعدة الأ�شخا�ص
على احلد من ا�ست�ضعافهم .ويت�ضمن هذا الدليل العديد
من الأمثلة على جمعيات وطنية ت�ضطلع بذلك ويلخ�ص
اجلزء التايل العنا�رص الرئي�سية للنهج املتبع فيها.

�ستة مكونات حل�سن �إدارة خماطر
املناخ:

هناك الكثري من الأعمال التي ت�ستطيع اجلمعيات

الوطنية القيام بها على �أ�سا�س فردي وعرب االحتاد
الدويل من �أجل الت�صدي للعواقب الإن�سانية لتغري
املناخ .وتلخ�ص النقاط ال�ست التالية املكونات
الرئي�سية لإدارة خماطر املناخ:
�أوالً -تقييم خماطر املناخ :تقييم الأولويات
وتخطيط املتابعة

ينبغي للجمعيات الوطنية �أن ت�أخذ بادئ ذي بدء
يف احل�سبان املخاطر املتزايدة يف �إطار �إعداد
اال�سرتاتيجيات والربامج وت�صنيف الأن�شطة ح�سب
الأولوية وتخ�صي�ص املوارد .وتنطوي اخلطوة الأوىل
تغي املناخ
على تعيني من�سق و�إجراء تقييم �أويل لآثار رّ
املحتملة واالنعكا�سات على مهام اجلمعيات وبراجمها.
وت�ساعد الوحدة املعنونة “بـدء العمل” اجلمعيات
الوطنية على اتخاذ اخلطوات الأوىل لال�ضطالع بذلك.
ثانياً -الت�صدي للعواقب :دمج تغري املناخ يف
الربامج والأن�شطة

ينبغي �أن تنطوي �أن�شطة املواجهة الأ�سا�سية على دمج
مفهوم املخاطر املتزايدة يف جماالت الربامج الأكرث
ت�أثراً:

• �إدارة الكـوارث

�سوف يجلب تغري املناخ يف املقام الأول املزيد من
الكوارث املختلفة وي�ؤثر يف جميع �أوجه �إدارة الكوارث
التي ترتاوح بني الزيادة يف عدد عمليات الإغاثة
واحلاجة �إىل تعزيز �أن�شطة احلد من خماطر الكوارث
وحت�سينها (انظر الوحدة املعنونة �إدارة الكوارث).
• احلد من املخاطر يف املجتمعات املحلية

حتتاج اجلمعيات الوطنية ب�شكل خا�ص �إىل تكثيف
اجلهود مل�ساعدة املجتمعات املحلية على مواجهة
املخاطر املتزايدة من خالل �أن�شطة احلد من املخاطر
املبنية على املجتمع املحلي با�ستخدام �أدوات مثل �أداة
ّ
تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات (انظر الوحدة املعنونة
احلد من املخاطر يف املجتمعات املحلية).
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• ال�صحة والرعاية

تتطلب �أمناط الأمرا�ض املتغرية تعديالت يف الربامج
من �أجل الت�صدي ملخاطر ال�صحة والنهو�ض بال�صحة
والرعاية على امل�ستوى املحلي (انظر الوحدة املعنونة
ال�صحة والرعاية).
• الأمــن الغـذائــي

ميثل تغري املناخ �أحد التهديدات الرئي�سية التي يتعر�ض
�سيما يف �إفريقيا وال بد من
لها الأمن الغذائي وال ّ
الت�صدي له يف برامج الأمن الغذائي عرب تعزيز الإغاثة
وحت�سني الوقاية .وقد �أدمج عدد قليل من اجلمعيات
الوطنية �رصاحة تغري املناخ يف برامج الأمن الغذائي.
مر الزمن� ،سوف يعد املركز املعني باملناخ
وعلى ّ
�إر�شادات �إ�ضافية يف هذا املجال.
• املياه والإ�صحاح

تتناول عدة جمعيات وطنية م�سائل املياه والإ�صحاح
التي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا ب�أولوياتنا الرامية �إىل
النهو�ض بخدمات �أف�ضل يف جمال ال�صحة والرعاية.
ومن الوا�ضح �أن تغري املناخ �سي�ؤثر ت�أثرياً كبرياً يف
موارد املياه يف العديد من البلدان ومن ال�رضوري
�إدراج هذه التغريات يف عملية ت�صميم برامج املياه
والإ�صحاح وبنيتها التحتية .وقد �أدمج عدد قليل من
اجلمعيات الوطنية �رصاحة تغري املناخ يف برامج
مر الزمن� ،سوف يعد املركز
املياه والإ�صحاح .وعلى ّ
املعني باملناخ �إر�شادات �إ�ضافية يف هذا املجال.
• الهجرة والنزاعات

يكاد �أال يكون تغري املناخ �أبداً ال�سبب الوحيد الذي
ي�رشح حترك النا�س .ولذا ،من املهم عدم الإفراط يف
تب�سيط ال�صلة بني املناخ والهجرة والنزاعات .وعلى
الرغم من ذلك ،قد يزيد تغري املناخ ال�ضغوط على
املوارد ال�شحيحة ويهدد �أ�سباب العي�ش ويحث على
الهجرة ب�سبب الظواهر الق�صوى يف الواقع .ويتوقع
�إجراء املزيد من الأبحاث يف هذا املجال و�سوف يعد
املركز املعني باملناخ �إر�شادات �إ�ضافية.
وقد ت�ساعد م�صادر جديدة لتمويل تغري املناخ على

تي�سري دمج �إدارة خماطر املناخ يف برامج ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر (انظر الإطار يف ال�صفحة .)22
ثالثاً -زيادة الوعي

يتمثل �أحد الأدوار املهمة التي ي�ضطلع بها ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر يف م�ساعدة النا�س وامل�ؤ�س�سات
على �إدراك تغري املناخ وعواقبه الإن�سانية من خالل
املبنية على املجتمع وحمالت توعية اجلمهور.
الأن�شطة
ّ
وت�ساعد الوحدة املعنونة “ات�صاالت” اجلمعيات
الوطنية على �إنعام النظر يف املعلومات التي ترغب يف
نقلها ب�ش�أن تغري املناخ وطرق نقلها.
رابعا ً� -إن�شاء ال�رشاكات وتعزيزها

ال ميكن مواجهة تغري املناخ ب�شكل منعزل .وتتطلب
عمليات تقييم املخاطر �إ�سهام اخلرباء املعنيني
باملناخ (من مكتب الأر�صاد اجلوية الوطني مثالً).
وغالب ًا ما تقت�ضي �أن�شطة احلد من املخاطر عقد
�رشاكات مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية
الأخرى وال�رشكات وغريها من اجلهات .وتتمتع
اجلمعيات الوطنية مبكانة را�سخة للم�ساعدة على ردم
الثغرات بني �أ�صحاب امل�صالح على ال�صعيدين الوطني
واملحلي بف�ضل ت�أثريها املحلي .وت�ساعد الوحدة
املعنونة “حوارات” اجلمعيات الوطنية على �إن�شاء
�شبكة ات�صال مبراكز املعارف والوكاالت احلكومية
و�سائر اجلهات الفاعلة.
خام�سا ً -املنا�رصة الدولية :حتديد الأن�شطة العاملية
تغي املناخ
ملواجهة رّ

على امل�ستوى الدويل ،يتعني على ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر منا�رصة �أ�شد النا�س �ضعف ًا و�ضمان
�شملهم يف الأن�شطة العاملية ملواجهة تغري املناخ.
ويتمتع االحتاد الدويل ب�صفته �أكرب �شبكة �إن�سانية
يف العامل مبكانة فريدة من نوعها لربط عواقب
تغي املناخ الإن�سانية مبيدان ال�سيا�سات الإن�سانية
رّ
والإمنائية واملناخية الدولية الأو�سع نطاق ًا مبا يف
ذلك عرب اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية املتعلقة بتغري
املناخ .كما تقع على عاتقنا م�س�ؤولية دعوة احلكومات
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كافة �إىل الت�صدي للم�شكلة التي ت�سبب تغري املناخ �أال
وهي انبعاث غازات الدفيئة.
�ساد�سا ً -توثيق التجارب واملعلومات وم�شاطرتها

نحن يف �صدد ا�ستهالل مواجهة املخاطر املتزايدة فقط
وهناك معارف كثرية ينبغي لنا اكت�سابها .وميثل هذا
الدليل حماولة �أولية للتعلم من التجارب وا�ستخال�ص
الإر�شاد .وينبغي للجمعيات الوطنية حتليل جتاربها
وتوثيقها بغية حت�سني �أن�شطتها ملواجهة املخاطر
املتغرية �إال �أنه ينبغي لها �أي�ض ًا م�شاطرة هذه التجارب
مع جهات �أخرى �ضمن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
وخارجهما.

ما هي اخلدمات التي
ي�ستطيع املركز املعني
باملناخ تقدميها �إليكم؟
مركز ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر املعني باملناخ هو
مركز مرجعي تابع لالحتاد الدويل �أن�شئ عام  2002ويوجد
مقره يف املقر الرئي�سي لل�صليب الأحمر الهولندي يف ال
هاي وي�ساعد حركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر على
تغي املناخ الإن�سانية والت�صدي لها .ويعاون
فهم عواقب رّ
اجلمعيات الوطنية واالحتاد الدويل من خالل ما يلي:
•الإر�شاد ب�ش�أن طرق دمج تغري املناخ يف �أن�شطة التخطيط
والربامج.
• الر ّد على �أ�سئلة حمددة خالل تطبيق الربامج.
•توفري املعلومات امل�ستجدة عن الأخبار وال�سيا�سات
والعلوم املتعلقة باملناخ ب�صورة منتظمة.
•تبادل اخلربات وتوثيق �أف�ضل املمار�سات.
•التدريب وبناء القدرات فيما يت�صل ب�إدارة خماطر املناخ.
بتغي املناخ �ضمن ال�صليب الأحمر
•النهو�ض ب�شبكة معنية رّ
والهالل الأحمر.
•�إجراء ات�صاالت مبراكز املعارف واملنظمات غري احلكومية
واجلهات احلكومية املعنية.
•تقدمي امل�ساعدة املتعلقة با�سرتاتيجيات االت�صال
والإعالم.
•دعم �إعداد �أدوات �سمعية ب�رصية قائمة على امل�شاركة
وا�ستعمالها يف �إطار الربامج املتعلقة باملناخ.
•�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن اجتذاب موارد مالية (جديدة) للحد
من خماطر املناخ.
•و�ضع ال�سيا�سات وتطوير املنا�صب فيما يتعلق بتغري
املناخ �ضمن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر واملنا�رصة.
وي�ستهدف دعمنا ب�شكل خا�ص اجلمعيات الوطنية يف البلدان
النامية التي هي �أ�شد عر�ضة لآثار تغري املناخ .كما ن�ساعد
اجلمعيات الوطنية يف البلدان الغنية على تقييم براجمها
وح�شد املوارد من �أجل دعم اجلمعيات يف العامل النامي.
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متويل احلد من خماطر
املناخ
البلدان النامية
من امل�سلم به على نطاق وا�سع �أن تغري املناخ هو �أمر
واقع و�أن البلدان النامية �ستكون �أكرث البلدان ت�رضراً.
وتظهر �آليات متويل ملواجهة هذا التحدي وميكن
توقع ا�ستمرارها.
وتدعم بع�ض قنوات التمويل القائمة يف الوقت احلايل
اقرتاحات برامج تدمج �أن�شطة احلد من خماطر املناخ.
ومن الأمثلة على ذلك برنامج املفو�ضية الأوروبية
للت�أهب للكوارث .)2007-2006( DIPECHO
و�سيمول الربنامج املقرتح على الأرجح يف حال
مواجهة تغري املناخ ب�رصاحة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تطور جهات مانحة ثنائية
ومتعددة الأطراف قنوات خا�صة للحد من خماطر
“التكيف”) ميكن �أن ي�ستفيد منها ال�صليب
املناخ (�أو
ّ
الأحمر والهالل الأحمر �أي�ضاً .وعلى �سبيل املثال،
�أعربت املفو�ضية الأوروبية عن عزمها �إن�شاء حتالف
عاملي ب�ش�أن تغري املناخ بتخ�صي�ص مبلغ �أويل قدره
 50مليون يورو .كما خ�ص�صت عدة وكاالت مانحة
ثنائية �أموا ًال من �أجل عملية التكيف.
وعلى امل�ستوى العاملي ،انبثقت عدة �صناديق
للتكيف عن معاهدة الأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ
ّ
وبروتوكول كيوتو و�شملت �صندوق البلدان الأق ّل منواً
التكيف.
لتغي املناخ و�صندوق
ّ
وال�صندوق اخلا�ص رّ
وتت�سم �إجراءات ا�ستخدام هذه ال�صناديق بالتعقيد
�إال �أنها ما زالت تتطور .وعالوة على ذلك ،تدعم عدة
جهات مانحة �أخرى العمل على تغري املناخ �ضمن
املجتمعات امل�ست�ضعفة دعم ًا متزايداً (مبا فيها
امل�ؤ�س�سات والقطاع اخلا�ص وهيئات البحث).

البلدان ذات الدخل املرتفع
يبد�أ عدد متزايد من البلدان ال�صناعية الت�صدي
ملخاطر تغري املناخ على امل�ستوى الوطني .فهناك
بع�ض البلدان التي ت�ستثمر ع�رشات ماليني الدوالرات
وتخ�ص�ص مبالغ احتياطية تقدر قيمتها باملليارات.
وي�شارك عدد قليل من اجلمعيات الوطنية م�شرتكة يف
هذه العمليات.
وتعزيز وعي اجلمهور بخ�صو�ص تغري املناخ هو جمال
حمدد متنحه عدة بلدان �صناعية الأولوية الق�صوى.
وميكن �أن يكثف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
م�شاركتهما يف هذه العملية بت�سليط الأ�ضواء على
تغي املناخ الإن�سانية.
عواقب رّ
و�إذ تتكاثر الأدلة العلمية وتزداد ال�ضغوط العامة
وال�سيا�سية للعمل� ،سيكون هناك املزيد من الأموال
ملواجهة املخاطر املتزايدة .وتعترب م�شاركة ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر �أمراً حيوي ًا من �أجل حتديد
�سيا�سات التمويل كي تلبي حق ًا احتياجات �أ�شد النا�س
التكيف يف البلدان
�ضعف ًا وموازنة التمويل من �أجل
ّ
ذات الدخل املرتفع والبلدان الأ�شد فقراً و�إدارة املخاطر
املتزايدة با�ستخدام قدرتنا على اال�ستجابة الحتياجات
�أ�شد النا�س �ضعفاً.
ويتابع املركز املعني باملناخ متابعة فعالة
التكيف
املناق�شات العاملية ب�ش�أن متويل عملية
ّ
�سيما لفائدة البلدان النامية ودمج امل�ساعدة
وال ّ
الإمنائية الثنائية ومتعددة الأطراف .وال ينبغي �أن
ترتدد اجلمعيات الوطنية يف االت�صال بنا للح�صول
على الن�صح وامل�ساعدة على العنوان التايلwww.:
climatecentre.org
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فرن�سا الآمنة والغنية عام  ٢٠٠٦وكانت �إحدى �أكرب
الكوارث الطبيعية الع�رش يف العامل بعد م�ضي ثالث
حر �أ�شد حدة �أ�سفرت عن مقتل
�سنوات فقط على موجة ّ
�آالف الأ�شخا�ص.
وتغري املناخ �أمر واقع .وحتى البلدان الغنية تعاين من
الظواهر املناخية الق�صوى� .أما يف البلدان الأقل ي�رساً،
فت�ؤدي �آثار تغري املناخ �إىل حاالت طارئة جديدة
معقدة.

بـدء العمل
يتغري املناخ العاملي وت�شعر املجتمعات امل�ست�ضعفة
يف جميع �أنحاء العامل بالتغري .ويطلعنا العلماء بثقة
كبرية على �أن الأمطار ودرجات احلرارة والرياح �ستظل
تباغتنا مباغتة �سلبية يف الغالب .فما هي الأمور التي
ينبغي حلركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر اال�ستعداد
لها؟
وت�شغل �سيناريوهات «ماذا لو» ب�ش�أن تغري املناخ بال
ال�صحافيني والأكادمييني وال�سيا�سيني .فماذا لو ا�ستمر
الغطاء اجلليدي القطبي يف الذوبان باملعدل احلايل؟
وماذا لو �سجل من�سوب مياه املحيطات ارتفاع ًا قدره
مرت ون�صف مرت بحلول نهاية القرن؟ وماذا لو مل يكن
احتواء غازات الدفيئة �أمراً ممكن ًا بحلول عام ٢٠٢٠؟
ويرى ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر �أن �سيناريو
«ماذا لو» لي�س نافعاً .وتويل اجلمعيات الوطنية عناية
تامة لـم�س�ألة «ما هو» وما �سي�ؤول �إىل الأ�سو�أ قبل
احلر التي �أ�صابت
التح�سن مثل الوفيات جراء موجة ّ

وي�سبب التواتر ال�رسيع حلاالت اجلفاف ثم الفي�ضان ثم
اجلفاف كارثة م�ستمرة يف بع�ض �أنحاء �إفريقيا .ويلحق
عدم انتظام الف�صول �أ�رضاراً باملزارعني يف كل قارة.
ويزداد الفقراء يف املناطق الريفية الآ�سيوية فقراً ب�سبب
زيادة حدة الفي�ضانات وارتفاع عددها .ويهدد ارتفاع
من�سوب مياه املحيط الهادئ وجود بع�ض البلدان التي
يكافح ال�صيادون واملزارعون فيها و�سط الدمار الذي
ي�صيب بيئتهم ويرتبط جزئي ًا باملناخ .وي�ؤدي ارتفاع
درجات احلرارة �إىل تف�شي املالريا يف �أماكن مرتفعة
ويتحمل الفقراء وامل�سنون واملعوقون
ب�صورة متزايدة.
ّ
عبء خماطر هذه التغريات املناخية الأكرب.
وت�سرتعي �أ�سباب تغري املناخ انتباه العامل وت�شن عدة
منظمات حمالت ب�ش�أن تخفي�ض انبعاثات غازات
الدفيئة غري �أنه من النادر �أن تواجه بجدية �آثار امل�شكلة
على امل�ست�ضعفني وعواقبها الإن�سانية.
ويفتقر النا�س يف الدول النامية ،وال �سيما �أ�شد النا�س
فقراً� ،إىل الو�سائل الالزمة للت�صدي للفي�ضانات
وحاالت اجلفاف والكوارث الأخرى .وغالب ًا ما تت�أثر
�سبل العي�ش باملناخ مما يزيد الطني بلة كما هو
احلال عليه يف جمال الزراعة �إذ تقو�ض التغريات يف
الأمناط املناخية حتى املعارف التقليدية .ففي بع�ض
جزر املحيط الهادئ مثل جزر �سليمان ،كانت الرياح
املو�سمية حتدد على الدوام مو�سم زرع املحا�صيل� .أما
اليوم فلم يعد من املمكن االعتماد عليها مما يطرح
حتديات جديدة ومتزايدة.
عما يحدث .ويقول جورج
ويت�ساءل �سكان اجلزر ّ
باراغامو من ال�صليب الأحمر يف جزر �سليمان � ّإن
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“تغري املناخ �أمر جديد بالن�سبة �إىل العديد منهم .فقد
�سمعوا عنه بالطبع لكنهم ال يدركونه �إدراك ًا عميقاً”.

هي مواجهة التهديدات اجلديدة والت�أهب للأمور التي ال
ميكن التنب�ؤ بها.

وقد �أقنعت احلاجة �إىل فهم ما يحدث والقدرة التي قد
ت�أتي بها هذه املعرفة جمعيته الوطنية وعدداً متزايداً
من اجلمعيات يف جميع �أنحاء العامل با�ستهالل برنامج
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر املتعلق بالت�أهب لتغري
املناخ .فهي تدرك �أن �أكرث الطرق فعالية ملواجهة
املخاطر املتنامية هو الت�سليم بهذه املخاطر و�إدراجها
فى براجمها وال �سيما الربامج التي تنطوي على احلد
من املخاطر.

وهناك خطر االنتقال من حالة الإنكار �إىل حالة الي�أ�س
نظراً �إىل ت�أخر املجتمع الدويل يف االعرتاف ب� ّأن تغري
املناخ �أمر واقع �إال �أنه ميكن دائم ًا القيام ب�أعمال ترمي
�إىل حماية امل�ست�ضعفني.

و�آن الأوان لبدء دعم املجتمعات التي ت�رشع يف الت�أهب
لهذه التهديدات اجلديدة غري �أن ال�س�ؤال املطروح يف
الغالب هو التايل :من �أين نبد�أ؟ يهدف اجلزء املت�صل
بدليل العمل من هذه الوحدة �إىل م�ساعدة اجلمعيات
الوطنية على بدء العمل.

�إدراك الآثــار

يغيـر تغري املناخ كل �شيء .وي�ؤكد �آخر تقرير للفريق
احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ �أ�سو�أ خماوفنا �أي
� ّأن الفئات امل�ست�ضعفة هي �أكرث عر�ضة للمخاطر عندما
يتعلق الأمر بتغري املناخ.
ولقد حان الوقت كي يفهم املجتمع الدويل بكامله
ويقبل � ّأن �أ�سـاليب التفكري التقليدية ملواجهة الكوارث
مل تعد نافعة .ويتوقع اخلرباء زيادة عدد الفي�ضانات
احلر مما يجعل من ال�صعب
وحاالت اجلفاف وموجات ّ
على الفقراء االنتعا�ش ويكثف ا�ستغالل موارد وكاالت
الإعانة �إىل �أق�صى حد.
وال يعني ذلك �أننا نحتاج �إىل برامج جديدة .فال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر ي�ضطلعان ب�أن�شطة الت�أهب
للمخاطر الطبيعية واحلد منها ومواجهتها .وال يقت�ضي
الواقع اجلديد �سوى �إدماج تغري املناخ يف �صلب
جماالت �إدارة الكوارث وال�صحة والرعاية وجماالت
العمل الأخرى املت�أثرة بالطق�س (كالأمن الغذائي �أو
املياه والإ�صحاح) .فالأعمال التي يدعى �إىل القيام بها

وال ت�ؤدي املخاطر الطبيعية بال�رضورة �إىل حدوث
كارثة .فال تتحول الفي�ضانات �إىل كوارث �إال عندما
تعطّ ل �سري عمل املجتمع الطبيعي .وتقلل �إجراءات
احلد من املخاطر فر�ص حدوث هذه الكوارث وت�ساعد
املجتمعات على االنتعا�ش.
وقد تكمن احللول يف نظم الإنذار املبكر �أو امل�ساكن
املقاومة للعوا�صف �أو املحا�صيل البديلة التي ميكن �أن
تنمو يف الرتبة التي ت�صبح ماحلة نتيجة لت�رسب مياه
البحار ب�سبب ارتفاع من�سوبها �أو الفي�ضانات ال�ساحلية
�أو يف التدابري العادية التالية :تعليم الأطفال كيفية
الت�رصف يف حاالت الطوارئ وو�ضع خطط للإجالء
و�إن�شاء فرق عمل وفتح طرق للنجاة و�إعداد جداول
زمنية حلدوث الكوارث وغر�س الأ�شجار على التالل
وال�شواطئ ملكافحة انزالق الرتبة وتدفق الأمواج.
ويف الواقع ،ال ميكن متييز عدة ا�سرتاتيجيات جيدة
للتكيف مع تغري املناخ عن طرق �إدارة املخاطر
امل�ألوفة .ف�إذا �أخذت �صورة عن م�أوى يقي من
الفي�ضانات ،ال ميكنك القول ما �إذا كان املبنى معداً
للت�أهب لكارثة ب�شكل تقليدي �أو للتكيف مع تغري
املناخ .وال يكمن الفارق املهم يف نواجت عمل ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر بقدر ما يكمن يف العملية .و�إذ
تتغري املخاطر ،يجب �أن نعيد النظر يف الأمور التي قد
ال ت�سري على ما يرام وفيما �إذا كان ينبغي �أو ال ينبغي
اتخاذ الإجراءات بخ�صو�ص ذلك .وقد تكون املجتمعات
�أكرث ت�أهب ًا وقدرة على االنتعا�ش وال �سيما عندما تعمل
احلكومات ووكاالت املعونة �سوياً.
و�إذ تزداد املخاطر املتعلقة بتغري املناخ ،ي�صبح من
امللح ب�صفة متزايدة تنفيذ النهج املعتمدة للحد من
خماطر الكوارث �إال �أنه قد يكون من ال�رضوري �إدراج
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املعلومات عن كيفية زيادة املخاطر يف عمليات
املواجهة نظراً �إىل احتمال عدم فعالية بع�ض احللول
التقليدية.
و�أظهرت الأعمال االبتكارية التي ا�ضطلع بها ال�صليب
الأحمر يف �ساموا � ّأن التكيف مع تغري املناخ يف منطقة
املحيط الهادئ ال ينطوي على جمرد بناء �سدود بحرية
غالية الثمن .فثمة خيارات عديدة قليلة الكلفة قد تقدم
جمعية وطنية امل�ساعدة عن طريقها .فهي ت�ضمن الآن
�سماع �صوت امل�ست�ضعفني واتخاذ اخلطوات العملية
للحد من املخاطر.
وتبد�أ العملية ب�إجراء ات�صاالت داخلية و�إقناع جمال�س
الإدارة �إذا دعت احلاجة و�إعادة تقييم الأولويات و�إعادة
النظر يف اال�سرتاجيات والنهج .وتغري املناخ هو م�س�ألة
اجتماعية واقت�صادية تتداخل تداخ ًال تام ًا وجماالت
اهتمام ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر اجلوهرية �أو
ت�ؤثر ح�سب قول الأمينة العامة توتاال مواال بعبارة
ب�سيطة ت�أثرياً مبا�رشاً يف م�ساعي جمعيتها الرامية �إىل
حماية امل�ست�ضعفني .وقد �أ�ضافت الأمينة العامة قائلة
�إنه تقع على عاتق ال�صليب الأحمر م�س�ؤولية العمل على
تغري املناخ.
وكي يبد�أ ال�صليب الأحمر يف �سـاومـا العمل ،توىل ماكا
�سابولو ،امل�س�ؤول عن تغري املناخ والت�أهب للكوارث
�ضمن اجلمعية ،قيادة حلقات عمل �شارك فيها موظفون
ومتطوعون يف جزيرتي �ساموا الرئي�سيتني .وبحث
امل�شاركون تغري املناخ ومعناه بالن�سبة �إىل �شعوبهم
والطرق التي ي�ستطيع ال�صليب الأحمر عربها امل�ساعدة
على الت�صدي له.
ومن ثم جل�سوا مع قادة املجتمع واحلكومة ليدر�سوا
ال�سبل املحتملة لدمج تغري املناخ يف �أن�شطة �إدراة
الكوارث .و�أدت العملية �إىل �إجراء ات�صاالت جديدة
مع دوائر الأر�صاد اجلوية والبيئة وال�صحة واملكتب
الوطني لإدارة الكوارث والهيئة املعنية ب�ش�ؤون املياه
ومنظمات غري حكومية.
و�رسعان ما وجدت ال�شواغل امل�شرتكة من بينها النق�ص

املتزايد يف املياه .وحتتفظ �ساموا ببع�ض �أقدم �سجالت
الأحوال اجلوية يف منطقة املحيط الهادئ التي تبني
زيادة مطردة يف درجة احلرارة وانخفا�ض ًا يف كمية
الأمطار .وقد �أكدت املحادثات مع املجتمع � ّأن ندرة
املياه �أ�صبحت ق�ضية رئي�سية وجعلت الدوائر احلكومية
هذه امل�س�ألة �أولوية رئي�سية يف �إطار برناجمها الوطني
للتكيف.
و�سمحت �إحدى �أهم اخلطوات العملية التي اعتمدها
ال�صليب الأحمر بتخطي عوائق اللغة .ففي كل القرى
املوجودة يف �ساموا تقريب ًا تطلق ت�سميات خمتلفة على
كلمات ال�شمال واجلنوب وال�رشق والغرب مما يجعل
�إ�صدار الإنذارات املبكرة �أو توجيه النا�س �إىل امل�آوي
لدى اقرتاب وقوع حاالت الطوارئ �أمراً مع�ض ًال �إىل حد
ما.
وعليه ،ت�ساعد اجلمعية الوطنية الآن على ترجمة
معلومات الأر�صاد اجلوية و�إنذارات الطق�س .ومن
ال�صعب جداً �إيجاد مثال �أف�ضل على ال�سبل التي ي�ستطيع
ال�صليب الأحمر من خاللها م�ساعدة املجتمعات على
اتخاذ �إجراءات قليلة الكلفة �أو جمانية من �أجل حت�سني
ت�أهبها.
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الإقليمي التابع لالحتاد الدويل ب�ش�أن مواجهة الآثار.
وتلت ذلك حلقة عمل داخلية �شارك فيها مركز مانيال
املعني بتغري املناخ �أي�ض ًا وجرى خاللها بحث �صلة
تغري املناخ بربامج ال�صليب الأحمر الراهنة والنظر يف
الأولويات.

"“� ّإن تغري املناخ �أمر جديد
بالن�سبة �إىل العديد من
�سكان اجلزر”
جورج باراغامو ،جزر �سليمان

تقييـم مخاطر تغير المناخ
�إذ تبد�أ اجلمعيات الوطنية العمل على تغري املناخ ،جتد
الثغرات والفر�ص واحلجج الإ�ضافية لتنظيم �أن�شطة
ا�ستباقية يف جمال احلد من خماطر الكوارث والفر�صة
املحتملة للح�صول على متويل جديد.
وكان ال�صليب الأحمر الفلبيني يف عداد اجلمعيات التي
بد�أت العمل عام  .٢٠٠٧فالأعا�صري املتعاقبة وكوارث
�أخرى تركت نواقي�س اخلطر تدق يف �ضمري الأمة
اجلماعي .وقد ع�صفت خم�سة �أعا�صري رهيبة ال �سابق
لها بالأرخبيل خالل عدة �أ�شهر عام  ٢٠٠٦وخلفت
�أكرث من  ٢٠٠٠قتيل �أو مفقود .ولقي � ١١٠٠شخ�ص
�آخر حتفه ب�سبب انهيارات الرتبة التي �أحدثتها الأمطار
املو�سمية وطمرت قرى ب�أكملها.
وحثت املخاطر الطبيعية املتزايدة من حيث حدتها
وعددها اجلمعية الوطنية على الت�شاور مع مركز
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر املعني باملناخ والوفد

وات�ضحت احلاجة �إىل �إجراء حتليل للمناطق �شديدة
التعر�ض للمخاطر وتقيم اجلمعية الوطنية التهديدات
وتن�سق العمل مع الوكاالت واملجموعات التي ت�شاطر
مواطن قلقها وفل�سفتها .وتت�صدر املخاطر التي تتعر�ض
لها الفئات امل�ست�ضعفة يف الفلبني بوجه خا�ص جدول
الأعمال.
ويكمن التحدي الذي نواجهه ك�أع�ضاء يف حركة
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف دمج املعارف
املتاحة ب�ش�أن تغري املناخ يف عملنا الإن�ساين .وتتطلب
هذه املهمة اكت�ساب بع�ض املعارف واعتماد الكثري من
الأفكار اجلديدة .ولن يتبدل نوع العمل الذي نقوم به
�أ�سا�س ًا ولكنه من ال�رضوري اال�ضطالع ببع�ض الأعمال
اجلديدة.
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بدء العمل
دليل العمل
لي�س حتديد نقطة االنطالق �أمراً جلي ًا
على الدوام رغم اعرتاف عدد متزايد
من اجلمعيات الوطنية لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر ب�رضورة
�إدماج تغري املناخ يف عملها.
ويهدف هذا اجلزء �إىل م�ساعدة
اجلمعيات الوطنية على بدء العمل.
فما هي اخلطوات الأوىل التي ينبغي
اتخاذها لالن�سجام مع خماطر تغري
املناخ املتزايدة و�آثارها على عمل
اجلمعيات الوطنية؟

العمل التدريجي :نقطة
االنطالق
اخلطوة  :١توجيه �أويل

• تنظيم حلقة عمل ي�شارك فيها
املوظفون يف املقر الرئي�سي
للجمعية الوطنية وتت�صل مبخاطر
تغري املناخ التي قد يتعر�ض لها
بلدكم و�آثار هذه املخاطر املحتملة
على مهمة اجلمعية الوطنية
وبراجمها و�إمكانية دعوة خبري �أو
خبريين يف جمال تغري املناخ على
امل�ستوى الوطني لتقدمي العرو�ض.
• و�سيتكون لديكم �أول انطباع عما
ميكن �أن تعنيه التهديدات عقب
حلقة العمل املذكورة .وقد يرى
بع�ض الأ�شخا�ص �أن العرو�ض

تت�سم بطابع علمي وبالتعقيد
�إىل حد كبري �أو تقت�رص على الأمد
الطويل .وال تهابوا الآفاق العلمية
وال تتوقعوا �أن تزودكم ب�إجابات
وا�ضحة وقاطعة بل وا�صلوا
بالأحرى طرح الأ�سئلة عن الآثار
على اخلرباء وعلى �أنف�سكم .ف�أنتم
اخلرباء فيما يت�صل مب�س�ؤوليات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
و�أنتم على علم بكيفية ت�أثري
الطق�س يف بلدكم .و�إذا كان
الطق�س يتغري ،فعليكم �أن تفهموا
ما معنى ذلك بالن�سبة �إىل عملكم.

وال�سعي �إىل توجيه االنتباه �إىل
وقع تغري املناخ على �أ�شد النا�س
�ضعفاً.
•موا�صلة االطالع على املعلومات
امل�ستجدة ذات ال�صلة باملو�ضوع
واالجتماعات التي تعقد يف البلد.
•االت�صال مبركز ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر املعني باملناخ
وال�شبكة الإقليمية للزمالء العاملني
علىمو�ضوعتغرياملناخ.

•�إذكاء الوعي �ضمن املنظمة
بخ�صو�ص �سبل تغري
املخاطر املحتملة بناء على
اخلطوة :٢تعيني من�سق
�إذا قررمت � ّأن تغري املناخ مو�ضوع تلك ال�شبكات واملعلومات
يتطلب املزيد من االهتمام ،فمن والتحاليل.
املفيد تعيني من�سق معني بتغري
املناخ داخل اجلمعية الوطنية.
ويتوىل هذا ال�شخ�ص مهمة متابعة
نتائج حلقة العمل وال �سيما عن
طريق ما يلي:

وقد يكون هناك العديد من املن�سقني
املعنيني باملناخ الذين ي�ضمون على
�سبيل املثال من�سق ًا معني ًا بال�صحة
ومن�سق ًا �آخر معني ًا ب�إدارة الكوارث
يف بع�ض اجلمعيات الوطنية الأكرب
حجماً .وقد يتوىل املن�سق �أي�ض ًا
تنظيم فريق عمل �صغري معن
باملناخ من �أجل �إ�سداء الن�صائح
والتعبري عن االنطباعات.

•�إن�شـاء �شبكة خا�صة بتغري
املناخ ك�شبكة للتعاون مع دوائر
الأر�صاد اجلوية والبيئة وال�صحة
واملكتب الوطني لإدارة الكوارث
والهيئة املعنية ب�ش�ؤون املياه
اخلطوة  :٣حتليل الأولويـات
واملنظمات غري احلكومية من وتقييمها
�أجل جمع املعلومات عن العلوم تتمثل اخلطوة التالية يف �إعداد
وال�سيا�سات املتعلقة بتغري املناخ

املتطوعة �ساندرا روك�سانا فلور�س تراقب �أطفا ًال يتناولون مياه �صاحلة لل�رشب من �أحد ال�صنابري التي زودت بها مدينة
كولونيا ميت�ش يف غواتيماال ل�صالح �ضحايا الفي�ضانات التي �سببها �إع�صار ميت�ش الذي يحمل ا�سم املدينة.
�صورة من �إعداد ماركو كوكيت�ش /االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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تقييم ملخاطر املناخ على ال�صعيد
الوطني .وينبغي �أن يت�ضمن هذا
التقييم حتلي ًال وا�سع النطاق لآثار
تغري املناخ على البلد واجلمعية
الوطنية .كما ينبغي �إنعام النظر يف
املعلومات املتوفرة ب�ش�أن املخاطر
يف البلد واملنطقة على حد �سواء
ومواجهة ما تطلعكم عليه .وميكن
توزيع هذا التقييم الوطني ملخاطر
املناخ على موظفي اجلمعية
الوطنية الرئي�سيني .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ميكنكم �إعداد ن�سخة خمت�رصة
ومب�سطة من �أجل توزيعها على نطاق
�أو�سع على املتطوعني واملوظفني
العاملني يف امليدان.

اخلطوة  :٤العمل

ينبغي من الآن ف�صاعداً مواجهة
تغري املناخ من خالل الربامج
العادية و�إدماجه يف �أعمال اجلمعية
الوطنية املت�صلة ب�إدارة الكوارث
وال�صحة وجماالت �أخرى ويف �أن�شطة
املنا�رصة والتوعية .وتتطرق وحدات
هذا الدليل التالية �إىل كل مو�ضوع من
هذه املوا�ضيع على حدة.

ومن املهم يف هذه املرحلة عدم
تناول م�س�ألة تغري املناخ ب�شكل
منعزل .ويحقق املن�سق املعني
بتغري املناخ جناح ًا باهراً �إن متكن
الآن من بدء تقلي�ص مهامه وتوىل
املوظفون العاديون يف �أق�سام
ومتنح الأولوية ملخاطر تغري املناخ اجلمعية الوطنية زمام الأمور.
التي ينبغي الت�صدي لها �أو ًال �أو
الربامج الأ�شد ت�أثراً بها .وقد يزداد قائمة مرجعية
وعي اجلمعية الوطنية لبع�ض •تنظيم حلقة عمل ب�ش�أن تغري
اجلوانب بف�ضل عمليات حتليل املناخ.
املخاطر .وعلى �سبيل املثال ،من
•تعيني من�سق معن بتغري املناخ.
املحتمل �أن يتزايد خطر ح�صول
في�ضانات مفاجئة من جراء الأمطار •�إجراء حتليل ملخاطر املناخ يف
الغزيرة يف املناطق اجلبلية .وميكن البلد وكيفية ارتباطها ب�أولويات
�إيالء الأولوية لفروع ال�صليب ال�صليب الأحمر �أو الهالل الأحمر
الأحمر والهالل الأحمر يف هذه وبراجمهما.
املناطق لال�ستفادة من برامج
التوعية والت�أهب للكوارث �أو قد •منح الأولوية للإجراءات الأولية
متنح اجلمعية الوطنية الأولوية التي تريد اجلمعية الوطنية
لتوظيف اال�ستثمارات يف و�ضع اتخاذها للت�صدي ملخاطر تغري
نظام �أف�ضل للإنذار املبكر وتكثيف املناخ.
االت�صاالت مع خدمات الأر�صاد العمل.
اجلوية للح�صول يف الوقت املنا�سب
على بيانات تنذر بحدوث ظواهر العرثات
الطق�س الق�صوى �أو يحتمل �إعادة يعد تغري املناخ م�شكلة �ساحقة .فال
تن�شيط عملية ح�شد متطوعني جدد جتعلوها ت�سحقكم .وابد�أوا بتناول
نظراً �إىل تزايد خماطر تغري املناخ .امل�سائل التي لها �صلة مبا�رشة

بجمعيتكم الوطنية .وعلى �سبيل
املثال ،يعترب حت�سني االت�صال
مبكتب الأر�صاد اجلوية يف بلدكم
والإنذار املبكر �إجراء جيداً على
الدوام .وهناك مثال �آخر ينطوي على
ح�شد املتطوعني لرعاية امل�سنني
نظراً �إىل تعر�ضهم لت�أثري موجات
احلر .وهذا تدخل جيد حتى يف حال
عدم حدوث موجات احلر .و�إذكاء
وعي املجتمعات املحلية بخ�صو�ص
املفاج�آت التي قد يحملها تغري
املناخ ن�شاط ي�أتي دائم ًا بالفائدة.
الفـر�ص

ميكن اعتبار تغري املناخ م�س�ألة
جمردة تخ�ص الأمد البعيد .وقد
تكون �إحدى ظواهر الطق�س الق�صوى
(ال متثل كارثة بال�رضورة) حافزاً
لتعزيز الوعي والعمل .فا�ستغلوها.
معلومات �إ�ضافية

كل املعلومات الواردة يف هذا
الدليل متوفرة على املوقع
الإلكرتوين للمركز (www.
 )climatecentre.orgمبا فيها
املعلومات امل�ستجدة والو�صالت
التي تت�ضمن الوثائق وم�صادر
املعلومات ذات ال�صلة والقوائم
املرجعية والنماذج والأمثلة على
�أف�ضل املمار�سات.
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امر�أة م�سنة تتفح�ص بيتها املدمر �إثر �إع�صار دوريان الذي اجتاح الفلبني
�صورة من �إعداد رويرتز/روميو رانوكو
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�أ�شخا�ص ينظرون �إىل الأ�ضـرار الناجمة عن انهيار الرتبة يف مدينة �شان�شامايو يف جونني يف بيـرو
�صورة من �إعداد رويرتز/هو نيو

36

دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر

درا�سـة حـالة� :إندوني�سيا
ال تفارق الكوارث �سكان �إندوني�سيا �أبداً .فقد �شهدت
�إندوني�سيا ،وهي �أرخبيل م�ؤلف من  17000جزيرة،
يف العقد املا�ضي عدداً متزايداً من الكوارث الطبيعية
بدءا من الفي�ضانات العنيفة وحاالت اجلفاف القا�سية
ً
وال �إىل �أمواج ت�سونامي العالية والزالزل
وو�ص ً
والثورانات الربكانية .وتبني �إح�صاءات احلكومة
� ّأن عدد الكوارث امل�سجل على مدى � ١٢شهراً بلغ يف
املتو�سط ما ي�ساوي  2.7كوارث يف اليوم.
ويحدث االحرتار العاملي �آثاراً �ضائرة ويتوقع �أن
يتفاقم الو�ضع �إىل حد كبري .وبالن�سبة �إىل ال�صليب
الأحمر الإندوني�سي ،تتوا�صل عملية دمج تغري املناخ
يف برامج اجلمعية القائمة على املجتمع للت�أهب
للكوارث واحلد من خماطرها ب�صورة عاجلة من �أجل
مواجهة التحديات املطروحة يف الوقت احلا�رض واحلد
من مواطن ال�ضعف يف امل�ستقبل.
وتتعر�ض �إندوني�سيا ب�صفة متزايدة لآثار تغري املناخ.
ويهدد االحرتار العاملي بارتفاع من�سوب البحار

وحدوث في�ضانات يف املناطق الزراعية ال�ساحلية.
وقد تهدد درجات احلرارة املرتفعة وموا�سم الأمطار
الق�صرية والأمطار الغزيرة وحاالت اجلفاف الطويلة
والفي�ضانات الأمن الغذائي وال�صحة تهديداً �شديداً
وتعر�ض موئل املجتمعات ال�ساحلية و�سبل عي�شها
ّ
للخطر.
وهذه بع�ض اال�ستنتاجات الواردة يف تقرير �أعدته
الهيئة اال�ست�شارية التابعة ملعهد الأبحاث الإندوني�سي
الرائد ( )Pelangi Indonesiaبرعاية البنك الدويل
وق�سم التنمية الدولية يف بريطانيا وعقب حتذير وجهه
وزير البيئة الإندوني�سي ،راخمات ويتوالر ،ونبه فيه � ّأن
البلد قد يفقد ما يعادل  2000جزيرة �صغرية بحلول
عام ٢٠٣٠ب�سبب ارتفاع من�سوب البحار.
ومعهد � Pelangi Indonesiaرصيح وهو هيئة
م�ستقلة ت�سدي الن�صائح �إىل الوزارة .و�ست�ؤثر ظاهرة
تغري املناخ يف ماليني الإندوني�سيني �إن مل يكن ذلك
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عرب ت�رشيدهم مبا�رشة ف�سيكون عرب الق�ضاء على
املناطق ال�صناعية �أو الزراعية �أو م�صائد الأ�سماك
التي تقوم عليها �سبل معي�شتهم ورفاهيتهم .و�ستخرج
�أن�شطة التحكم يف الفي�ضانات و�شبكات ت�رصيف مياه
املجارير عن ال�سيطرة مما ي�ؤدي �إىل زيادة الأمرا�ض
املنقولة باملياه وتعطيل �شبكات التجارة والنقل.
وال بد من االلتزام الرا�سخ وو�ضع خطط العمل من
�أجل الت�صدي لالحرتار العاملي .ويتمثل التحدي الذي
يواجهه االحتاد الدويل وال�صليب الأحمر الإندوني�سي
و�سائر �أ�صحاب امل�صلحة يف دمج تدابري التكيف
واجلهود احلالية يف برامج احلد من خماطر الكوارث
وبرامج ال�صحة والرعاية .وينبغي منح الأولوية
للمجتمعات املعر�ضة للخطر يف �إطار �أن�شطة الت�أهب
والوقاية .وميكن مواجهة مواطن القلق الراهنة واحلد
من فر�ص التعر�ض للمخاطر يف امل�ستقبل بف�ضل
التكيف مع تغري املناخ والت�صدي له على م�ستوى
املجتمع.

ثمـن الكـوارث

تتمتع �إندوني�سيا بف�صل جاف تهب خالله الرياح
املو�سمية ال�رشقية (من �شهر حزيران/يونيو �إىل �شهر
�أيلول�/سبتمرب) وف�صل ممطر تهب خالله الرياح
املو�سمية الغربية (من �شهر كانون الأول/دي�سمرب �إىل
�شهر �آذار/مار�س) .وتظل درجات احلرارة مرتفعة طوال
ال�سنة وهناك فرق ب�سيط جداً بني �شهر و�آخر.
وتعترب �إندوني�سيا من �أكرث بلدان العامل عر�ضة
للكوارث وتعاين بانتظام من حاالت اجلفاف والأوبئة
والفي�ضانات والزالزل واالنزالقات الأر�ضية والثورانات
الربكانية و�أمواج ت�سونامي العالية وحرائق الغابات.
ووفق ًا ملركز �أبحاث علم �أوبئة الكوارث (،)CRED
�شهد البلد �أكرث من  ١٠٠في�ضان هائل و ٨٥زلزا ًال و٤٦
ثوران ًا بركاني ًا يف القرن املا�ضي.
ولهذه الكوارث وال �سيما الفي�ضانات عواقب اقت�صادية
وخيمة .وقد �أدت الفي�ضانات التي غمرت م�ساحة كبرية
من منطقة غرب جافا وباننت يف �شهر �شباط/فرباير

� ٢٠٠٧إىل ت�رشيد ما يقارب ن�صف مليون �شخ�ص �أو
نزوحهم .وتعطلت نظم التجارة واالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية لعدة �أ�سابيع مما �سبب �أ�رضاراً اقت�صادية
بلغ جمموعها مليار دوالر �أمريكي.
وتت�ص ّدر �إندوني�سيا القائمة الإقليمية بالبلدان
املت�رضرة من الكوارث بناء على اال�ستعرا�ض ال�سنوي
للإح�صاءات املت�صلة بالكوارث الذي �أجراه مركز
�أبحاث علم �أوبئة الكوارث �سنة  .2006كما تو�ضح
البيانات ت�سجيل ارتفاع كبري يف عدد الفي�ضانات التي
مثلت  ٥٩يف املائة من جميع الكوارث التي حدثت تلك
ال�سنة.
وقال رئي�س ق�سم �إدارة الكوارث يف ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي ،ال�سيد �أريفني موه هاديّ � ،إن �أمناط هطول
تغيت وا�ستحال التنب�ؤ بها يف
الأمطار يف �إندوني�سيا رّ
ال�سنوات الأخرية .فتارة تت�ساقط الأمطار يف مو�سم
اجلفاف وطوراً ي�صبح الطق�س حاراً جداً يف مو�سم
الأمطار .و�أ�ضاف قائ ًال �إنه من املمكن على الأرجح
اعتبار الفي�ضانات التي حدثت يف �شهر �شباط/فرباير
على �أنها �أثر من �آثار تغري املناخ ل ّأن هذه الظواهر غري
العادية يف ال�سابق ت�صبح م�ألوف ًة �أكرث ف�أكرث.

خماطر الفي�ضانات تت�ضاعف ثالث مرات

�شهدت جاكارتا ،عا�صمة �إندوني�سيا ،و�سكانها الذين
يبلغ عددهم  12مليون ن�سمة في�ضانات عنيفة يف
�أعقاب الأمطار الغزيرة يف �شهر �شباط/فرباير .٢٠٠٧
وطفحت مياه الأنهار واجلداول وغمرت مياه �شديدة
التلوث بع�ض املناطق وبلغ عمقها �أربعة �أمتار .كما
غمرت املياه �آالف املنازل واملباين والطرق وانقطعت
اخلطوط الهاتفية و�شبكات الطاقة الكهربائية يف بع�ض
�أنحاء املدينة .و�سدت مياه الفي�ضانات الطرق الرئي�سية
و�شلت حركة النقل .وح�رص النا�س على �سطوح املنازل
بينما تعرقلت عمليات الإجالء وتوزيع مواد الإغاثة
ب�سبب العدد املحدود لزوارق النجاة املطاطية املتاحة.
و�سبب هذا احلدث عدة م�شاكل �صحية مبا فيها تف�شي
حمى ال�ضنك.
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وت�شهد جاكارتا في�ضانات كل خم�س �سنوات غري �أن
الفي�ضانات الأخرية كانت �أ�سو�أ الفي�ضانات امل�سجلة
خالل ثالثني عام ًا وفق ًا ل�شهود عيان .وت�شري حتاليل
علماء املناخ من املعهد امللكي الهولندي للأر�صاد
اجلوية �إىل تفاقم الو�ضع يف امل�ستقبل .ويقول ه�ؤالء
العلماء �إن خطر الفي�ضانات على م�ستوى ما حدث
يف �شهر �شباط/فرباير قد يزداد بن�سبة  ٢٠يف املائة
مقارنة مب�ستوى اخلطر امل�سجل منذ  ٣٠عام ًا ب�سبب
االحرتار العاملي وقد تتوا�صل زيادته ليت�ضاعف ثالث
مرات خالل هذا القرن.
وقال ديزي �سوجاتينينغراين ،وهو متطوع يف ال�صليب
الأحمر يبلغ � 25سنة من العمر ويقيم يف مقاطعة
تانغريانغ غرب جاكارتا� ،إنه ال يذكر ح�صول في�ضانات
كتلك الفي�ضانات قبل ذلك احلني و�إن م�ستوى املياه
ارتفع ب�رسعة �إىل �أربعة �أمتار حتى و�صل �إىل منزله يف
الطابق الثاين مما ا�ضطر اجلميع �إىل مغادرة املكان.
وم�ضى يقول �إن �سكان املدينة كانوا ي�ستطيعون التنقل
�إبان الفي�ضانات ال�سابقة التي ح�صلت عام 2002
وا�ستدرك قائ ًال �إن الفي�ضانات الأخرية كانت غري
عادية جداً .وكان جمتمع راوا بوايا يف �سينكارينغ
غرب جاكارتا من املناطق الأخرى �شديدة الت�رضر من
الفي�ضانات .فقد غمرت مياه نهر �سيكاماجني املجاور
التي تدفقت يف ال�شوارع املزدحمة هذه املنطقة الفقرية
التي يقيم فيها قرابة � ٢٠٠٠شخ�ص فقري.
وي�أتي معظم �سكان راوا بوايا من املقاطعات .وال�سيدة
بونريا هي ربة منزل تبلغ � 40سنة من العمر وتقطن
منذ �سنني يف هذه املنطقة مع ابنها �أحمد البالغ ١٦
�سنة من العمر وزوجها م�ستكني الذي يعمل يف موقع
�إن�شاءات يف جاكارتا.
وقد ارتفعت مياه الفي�ضانات �إىل م�ستوى ن�صف الباب
الأمامي من منزلها .وقالت ال�سيدة بونريا �إن �أ�رستها مل
تغادر املنزل بل بقيت يف الطابق الثاين .وعندما �سئلت
عن �سبب الفي�ضانات يف هذه املنطقة ،ترددت يف
الإجابة ثم قالت �ضاحكة وبخجل �إن ال�سبب هو على
الأرجح الأوالد لأنهم يرمون دائم ًا النفايات يف النهر.

وتظل �أفكار العديد من �سكان املدن م�شو�شة وفق ًا لل�سيد
�أريفني موه هادي من ال�صليب الأحمر الإندوني�سي
�إال �أن النا�س �أ�صبحوا �أكرث �إدراك ًا مل�سائل مثل جمع
النفايات وتنظيف م�صارف املياه و�شواغل �أخرى
مت�صلة بالت�أهب للكوارث وال�صحة منذ �أن ا�ستهل
ال�صليب الأحمر برناجمه املتكامل القائم على املجتمع
واملتعلق باحلد من املخاطر وتغري املناخ.

ال�صليب الأحمر الإندوني�سي وتغـري
املنـاخ

�رشع ال�صليب الأحمر الإندوني�سي وال�صليب الأحمر
الهولندي عرب مركز ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
املعني باملناخ واالحتاد الدويل خالل عام 2005
يف العمل على برنامج متكامل م�شرتك دعمه ال�صليب
الأحمر الأملاين الحقاً .ثم �شارك ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي يف �شبكة �إندوني�سية معنية بتغري املناخ
تتكون من وزارة البيئة ومركزها املرجعي املعني
بتغري املناخ واملكتب الوطني للأر�صاد اجلوية ومعهد
 Pelangi Indonesiaوالوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية وكلية بوغور للزراعة ووكاالت �أخرى.

وفروع ال�صليب الأحمر الإندوني�سي يف �رشق مدينة
جاكارتا وغربها هي مقر تنفيذ الربنامج الذي يركز
على مقاطعة كامبونغ مااليو الفرعية يف �رشق املدينة
ومنطقة راوا بوايا يف الناحية الغربية .ويتوقف اختيار
هذه الفروع على خماطر ظواهر الطق�س الق�صوى و�آثار
تغري املناخ املتوقعة وق�ضايا الفقر وقدرة فروع ال�صليب
الأحمر الإندوني�سي والتزامها والدعم الذي تقدمه
احلكومة املحلية ورغبة املجتمعات يف تنفيذ الربنامج
وقدرتها على القيام بذلك.
و�أحاط ال�سيد �أ�شماد جيالين ،وهو موظف معني
بنظام معلومات �إدارة الكوارث يف ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي ،علم ًا ب�أن الربنامج و�ضع يف جاكارتا
نتيجة لظواهر تغري املناخ مثل الفي�ضانات التي حدثت
خالل �شهر �شباط/فرباير املا�ضي.
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وجعل املجل�س الوطني التابع جلمعية ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي من تغري املناخ �إحدى �أولوياته امل�ستمرة.
وكان تغري املناخ مو�ضوع اليوم العاملي لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر عام  ٢٠٠٧واملناق�شات التي
دارت خالل اجتماع اجلمعية ال�سنوي العام.
وقالت من�سقة �أن�شطة الت�أهب للكوارث القائمة على
املجتمع يف جمعية ال�صليب الأحمر الإندوني�سي ،بيفيتا
دوي ميديتياواتي� ،إن اجلمعية تولت حتى ذلك احلني
تدريب متطوعني من فروع و�شعب خمتارة تابعة لها.
و�أ�ضافت قائلة �إن هذا الأمر لي�س �إال نقطة انطالق غري
�أنها �أعربت عن اعتقادها �أن املتطوعني يف اجلمعية
�سيتمكنون من امل�ساعدة على تعزيز وعي اجلمهور عرب
اجلهود امل�ستمرة التي تبذلها اجلمعية يف �إطار الأن�شطة
القائمة على املجتمع.
ويتعاون وفد االحتاد الدويل يف �إندوني�سيا مع معهد
 Pelangi Indonesiaوقد �ساعد معهد الأبحاث
ال�صليب الأحمر الإندوني�سي لي�صبح وكالة مرجعية
فيما يتعلق بتغري املناخ وم�سائل الطاقة خالل دورات
تدريبية متنوعة.
وقال ال�سيد نوغروهو نورديكياوان من ق�سم املعلومات
واالت�صاالت التابع لـمعهد Pelangi Indonesia
�إنه من ال�رضوري بالفعل �أن يقتنع النا�س ب� ّأن ظواهر
تغرياملناخ هي �أمر واقع ي�ؤثر يف �أ�ساليب العي�ش �سواء
�أكانت تنطوي على ارتفاع من�سوب البحار �أم حدوث
الفي�ضانات وحاالت اجلفاف .و�أردف قائ ًال �إن هناك
لكن امل�شكلة يف �إندوني�سيا تكمن يف
حاجة �إىل البينات ّ
عدم توفر بيانات �أو �أبحاث كافية ب�ش�أن هذه امل�سائل
ف�ض ًال عن احلاجة �إىل املزيد من الأبحاث لدعم �أن�شطة
املنا�رصة.

دمـج تغيـر املنـاخ

تعترب منطقة واجو من �أكرث املناطق عر�ضة للكوارث يف
جنوب �سوالويزي .وتقع فيها بحرية متبي وهي �أكرب
بحرية يف الإقليم .وت�صب يف البحرية ت�سعة �أنهار �إال �أن
هناك خمرج ًا واحداً فقط تعرت�ضه �شباك �صيد الأ�سماك

يف الغالب .وي�ستعمل ال�سكان املحليون النهر كم�صدر
ملياه ال�رشب ودورة مياه ومو�ضع لرمي النفايات.
ويبلغ عدد �سكان املنطقة  ٣٦٠٠٠٠ن�سمة .ومتار�س
غالبية املقيمني يف واجو حرفة �صيد الأ�سماك وتعي�ش
�أ�رسهم يف مناطق معر�ضة للكوارث الطبيعية .وت�شهد
املنطقة ب�شكل متكرر في�ضانات وحرائق و�أعا�صري
وانزالقات �أر�ضية وحاالت غرق ال�سفن .و�أحدث كارثة
�أ�صابت هذه املنطقة هي الفي�ضانات الغزيرة التي
ت�رضر منها �أكرث من � ٨٠٠٠شخ�ص يف �شهر متوز/
يوليو .وغمرت مياه الفي�ضانات خالل هذه ال�سنة قرية
ليلو التي تعي�ش فيها � 400أ�رسة ملدة تزيد عن �أربعة
�أ�سابيع.
وقال �أبو بكر فتاح البالغ � ٦١سنة من العمر � ّإن
الفي�ضانات هي م�شكلة �شائعة يف املنطقة و�إن �سيا�سة
احلكومة املحلية تق�ضي برتحيل ال�سكان �إىل مناطق
�أخرى �أكرث �أمان ًا وا�ستدرك قائ ًال �إن النا�س ال يريدون
الرحيل لأن تلك الأر�ض ملك لأ�سالفهم ولأنهم ال
يعرفون �سبي ًال لك�سب رزقهم �إال عن طريق �صيد ال�سمك.
وحممد �إدري�س البالغ � ٤٢سنة من العمر ال يريد �أي�ض ًا
مغادرة املنطقة .وكان يتمكن من �صيد الأ�سماك خالل
الفي�ضانات على الرغم من حتقيق مك�سب قليل .وقال
�إنه يجب على النا�س البحث عن �أعمال �إ�ضافية جانبية
يدر عليهم دائم ًا بالدخل الكايف
ل ّأن �صيد الأ�سماك ال ّ
للبقاء على قيد احلياة وذكر �أنه يعمل �أحيان ًا يف موقع
�إن�شاءات يف البلدة.
وعمل ال�صليب الأحمر الإندوني�سي مع ال�صليب الأحمر
الدامنركي لتنفيذ برنامج قائم على املجتمع للت�أهب
للكوارث بهدف حت�سني الت�أهب للكوارث من �أجل احلد
من املخاطر الناجمة عن املخاطر الطبيعية وبناء قدرة
املجتمعات املحلية على مواجهة الكوارث .وت�شمل
امل�سائل النموذجية التي مت تناولها توفري املياه
النظيفة ال�صاحلة لل�رشب والوقاية من الفي�ضانات
واالنزالقات الأر�ضية والتحات وت�آكل ال�سواحل وبناء
منازل مقاومة للزالزل.
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ويعتربال�سيد الر�س مولر ،من�سق ال�صليب الأحمر
الدامنركي للربامج القائمة على املجتمع للت�أهب
للكوارث يف �سوالويزيّ � ،أن دمج م�سائل تغري املناخ
يف املرحلة املقبلة من الربنامج هو ن�شاط يندرج يف
�سري الأمور الطبيعي.
وقال �إن م�س�ألة تغري املناخ مل تكن مدجمة فع ًال عندما
خطط ال�صليب الأحمر الدامنركي ونفذ برناجمه القائم
على املجتمع للت�أهب للكوارث يف جنوب �سوالويزي
منذ خم�س �سنوات .وا�ستدرك قائ ًال �إن ال�صليب الأحمر
الدامنركي �سيتكيف مع الأمور يف املرحلة املقبلة
خلدمة املجتمع وال�سكان املحليني ب�شكل �أف�ضل نظراً
�إىل بدء ت�أثري تغري املناخ.
وغالب ًا ما تغطي بحرية متبي نباتات الياقوتية العائمة
التي تنت�رش ب�رسعة فت�سبب عدة م�شاكل لأهايل قرية
ليلو .وتعرقل هذه النباتات تدفق الأنهار يف البحرية
وت�سبب �أي�ض ًا امتالء جماري الأنهار بالطمي .وجترف
بكميات هائلة خالل الفي�ضانات وقد تلحق �أ�رضاراً
باملنازل عندما تندفع مع ال�سيل.
وقال ال�سيد �إيراوان خاري من ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي � ّإن معظم �أهايل قرية ليلو يدركون �إدراك ًا
قلي ًال � ّأن الفي�ضانات تنجم عن م�شاكل بيئية مزمنة يف
املنطقة وال يفهمون حق ًا ما يعني تغري املناخ.
ويف ال�سابق ،كان هناك نق�ص يف الوعي لأمور حماية
البيئة وال �سيما فيما يتعلق بتكاثر امل�ستوطنات على
�ضفاف الأنهار وانخفا�ض م�ستجمعات املياه .وال تزال
احلكومة املحلية تركز �إدارتها للكوارث على �أن�شطة
الإغاثة واملواجهة والتنمية .وقد �أعارت القليل من
االهتمام جلعل املجتمع املحلي يواجه الكوارث مما
�أدى �إىل االفتقار �إىل موظفني يتمتعون باملهارات
والكفاءات يف جمال مواجهة الكوارث.
وبعد تنفيذ الربنامج القائم على املجتمع للت�أهب
للكوارث يف منطقة واجو ،تقل�ص خطر الأ�رضار الناجتة
عن نباتات الياقوتية العائمة بف�ضل بناء حواجز
من الأعمدة الإ�سمنتية ملنع النباتات من االرتطام

باملنازل .كما دربت جمموعة خمتارة من القرويني
املحليني لي�صبحوا �أع�ضاء يف فريق العمل القائم على
املجتمع والتابع لل�صليب الأحمر الإندوني�سي .وزودت
املنطقة ببنية حتتية ومعدات ومرافق جديدة وح�سنت
خدمات الرعاية ال�صحية فيها .فقد مت ت�شييد �أبراج
لتخزين مياه ال�رشب النقية يف القرى و�إن�شاء مراكز
للمعلومات ومراكز �صحية تعمل خالل � ٢٤ساعة.
وقال ال�سيد �أريفني موه هادي �إن هناك عنا�رص من
ق�ضايا تغري املناخ �أدجمها ال�صليب الأحمر الإندوني�سي
يف خطط عمله للت�أهب والوقاية واال�ستجابة على الرغم
من �أن الربنامج القائم على املجتمع للت�أهب للكوارث
املنفذ يف املنطقة مل ي�شمل تغري املناخ مبا�رشة يف
البداية.
وا�سرت�سل قائ ًال �إنه ال يوجد معيار واحد لتغري املناخ
بل ينبغي �إدراجه �أو �إدماجه يف كل برنامج حمدد.
وذكر على �سبيل املثال �أنه ينبغي �أن ي�شمل برنامج
�إدارة الكوارث �أو برنامج ال�صحة عنا�رص تغري املناخ
كجزء من خطته.
وم�ضى يقول �إن الربنامج القائم على املجتمع للت�أهب
للكوارث املنفذ يف جنوب �سوالويزي لي�س برناجم ًا
لتغري املناخ من الناحية التقنية �إال �أنه يت�ضمن
عنا�رص تتعلق بق�ضايا املناخ مثل الفي�ضانات و�أمناط
هطول الأمطار مما ميكن مالحظته بناء على املعومات
املح�صلة من القرويني عن التغيريات الطارئة على
�أمناط هطول الأمطار وامل�صاعب امل�صادفة للتنب�ؤ
ب�سقوط املطر.

املنا�رصة والتوعيـة

بد�أت وحدة االت�صاالت التابعة لل�صليب الأحمر
الإندوني�سي �ضمان ًا ملواجهة �آثار تغري املناخ اتخاذ
تدابري عملية وا�سرتاتيجية لتنفيذ برامج قائمة على
املجتمع ت�ستهدف «التكيف مع تغري املناخ» �أي
« »Adaptasi Perubahan Iklimوفق ًا للت�سمية
املحلية.
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و�أدمج ال�صليب الأحمر الإندوني�سي عنا�رص تغري
املناخ يف براجمه القائمة على املجتمع على �أربع
مراحل .وتركز املرحلة الأوىل على املنا�رصة والتوعية
والتوجيه من خالل املنا�رصة الداخلية (�ضمن ال�صليب
الأحمر الإندوني�سي على م�ستوى املقاطعات والبلديات
واملناطق الرئي�سية والفرعية كافة) واملنا�رصة
اخلارجية التي ت�ستهدف احلكومة واملجتمع املحلي
و�أ�صحاب امل�صلحة كاملنظمات غري احلكومية واالحتاد
الدويل واجلمعيات الوطنية .كما تنظم �أن�شطة التوجيه
والتوعية بخ�صو�ص التكيف مع تغري املناخ لفائدة
�أع�ضاء الإدارة واملوظفني واملتطوعني يف ال�صليب
الأحمر الإندوني�سي.
وي�شمل �أ�سلوب املنا�رصة املذكور تطوير �شبكات م�ؤلفة
من وكاالت ت�شارك يف جهود التكيف مع تغري املناخ
مثل وزارة البيئة واملنتدى الإندوني�سي للبيئة ووكالة
الأر�صاد اجلوية والفيزياء الأر�ضية ومعهد العلوم
الإندوني�سي ومركز البحوث احلرجية الدولية ومعهد
.Pelangi Indonesia

وقالت رئي�سة �شعبة االت�صاالت يف ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي ،ال�سيدة ماريا روزا �أ�سوي ريك�سانينغتيا�س،
�إن «تغري املناخ» عبارة ذات معنى جتريدي جداً
بالن�سبة �إىل معظم النا�س �إذ ما زال معظمهم ال يفهم
معناها .وا�ستدركت قائلة �إن جمعية ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي ترى �أنه �آن الأوان لبدء العمل من �أجل
تثقيف النا�س وتزويدهم باملعلومات من خالل برامج
اجلمعية القائمة على املجتمع.
و�أ�ضافت قائلة �إن اجلمعية تعكف حالي ًا على املرحلة
الأوىل بعد �أن ا�ستهلت ر�سمي ًا حملة توعية اجلمهور
ب�ش�أن ق�ضايا تغري املناخ يف اليوم العاملي لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر خالل �شهر �أيار/مايو املا�ضي
يف جاكارتا و�إن هذه املرحلة قد ت�ستغرق بع�ض الوقت
غري �أن اجلمعية �ستوا�صل العمل عن كثب مع ال�شعب
والفروع التابعة لها.
ويف املرحلة الثانية ،يهدف ال�صليب الأحمر الإندوني�سي
للتكيف مع تغري املناخ من خالل
�إىل �إعداد �أدوات
ّ

الربامج القائمة على املجتمع التي مت ا�ستهاللها يف
�إندوني�سيا .وميكن �إجناز ذلك بتنظيم �أن�شطة جديدة
واختيار املناطق لو�ضع تدابري تغري املناخ كجزء من
حمالت احلد من املخاطر .ويف املرحلة الثالثة ،من
املزمع �إدماج تغري املناخ يف برامج �إدارة خماطر
الكوارث والربامج القائمة على املجتمع وتدريب
ال�شباب املنتمني �إىل ال�صليب الأحمر وفرق العمل
املعنية مبواجهة الكوارث والقائمة على املجتمع
واملتطوعني املعنيني بال�صحة يف القرى.
ويف املرحلة الأخرية ،يعتزم ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي النهو�ض بجهود التكيف ب�إدراج مو�ضوع
تغري املناخ يف مناهج التعليم ومواد التدريب.
وجمتمع راوا بوايا هو مثال على جهود ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي املبذولة لإبالغ اجلمهور بق�ضايا تغري
املناخ عرب الربامج اجلاري تنفيذها .وقال ال�سيد �أ�شماد
جيالين �إن الأمر ال يتعلق باحلد من املخاطر فح�سب بل
مب�شاركة املقر الرئي�سي لل�صليب الأحمر الإندوني�سي
ووقوف املنظمات غري احلكومية على م�س�ألة تغري
املناخ �أي�ضاً.

دور ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

ي�ضطلع كل من االحتاد الدويل واجلمعيات الوطنية
الأع�ضاء فيه بدور مهم وال �سيما عندما تواجه
املجتمعات على امل�ستوى العاملي �سل�سلة من �آثار
تغري املناخ املكثفة التي تنتج عنها زيادة هائلة يف
عدد الأ�شخا�ص املت�رضرين واخل�سائر االجتماعية
واالقت�صادية.
و�أفاد مركز �أبحاث علم �أوبئة الكوارث يف اال�ستعرا�ض
الذي �أجراه عام  2006لأعداد الكوارث واجتاهاتها ب� ّأن
�آ�سيا ال تزال �أكرث املناطق ت�رضراً من حيث عدد القتلى.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،بلغت قيمة الأ�رضار االقت�صادية
امل�سجلة يف جنوب �رشق �آ�سيا يف تلك ال�سنة  3.2مليار
دوالر �أمريكي مما يفوق �إىل بعيد متو�سط الأ�رضار
امل�سجل يف الفرتة  2004-2000والبالغ  1.05مليار
دوالر �أمريكي.
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وقال من�سق �إدارة الكوارث يف �إندوني�سيا ،ال�سيد جيونغ
بارك� ،إنه يجب على االحتاد الدويل بناء على ما �سبق
ذكره �أن ي�سعى جاهداً �إىل احلد من املخاطر املحتملة
ويعزز بناء القدرات يف جمايل الت�أهب للكوارث
ومواجهتها يف املناطق املعر�ضة للكوارث الطبيعية.
وا�ستطرد قائ ًال �إن على ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
ترجمة الظواهر العلمية �إىل لغة ي�ستطيع النا�س فهمها
و�إن هذه العملية متثل ن�شاط التوعية .وم�ضى يقول �إن
ال�صليب الأحمر يحاول �أن يبني �أن الأمور الب�سيطة يف
احلياة اليومية لها �صلة كبرية جداً بالتكيف مع تغري
املناخ .و�أ�شار على �سبيل املثال �إىل رمي الأكيا�س
البال�ستيكية التي قد ت�س ّد م�صارف املياه وت�ساهم يف
تفاقم و�ضع الفي�ضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
امل�ضي قدم ًا
امل�رشوع املتكامل القائم على املجتمع واملتعلق باحلد
من املخاطر وتغري املناخ هو الآن يف املرحلة الأوىل
من تنفيذه يف جاكارتا .ومن املقرر انتها�ؤه يف عام
 .٢٠٠٨وهو يركز �أ�سا�س ًا على الأ�سلوب التقليدي للت�أهب
للكوارث املت�صلة بتغري املناخ .وت�شمل م�شاريع �أخرى
�أن�شطة الن�رش واحلد من املخاطر وتوجيه امل�س�ؤولني
لتثقيف املجتمع.
وقال ال�سيد جيونغ �إنه ينبغي �أن يتج�سد الوعي
بخ�صو�ص �أهمية الربامج املتكاملة القائمة على
املجتمع للحد من املخاطر يف نهاية املطاف يف حت�سن
الت�أهب وم�شاركة املجتمع يف حمالت املنا�رصة.
و�أ�ضاف قائ ًال �إن الفئات امل�ستهدفة يف �إطار برامج
تغري املناخ هي الفئات الفقرية املقيمة يف مناطق
جاكارتا احل�رضية و�إن حت�سن املجتمع والبيئة
احل�رضية يف حال تكلل هذه الربامج بالنجاح �سي�ؤدي
�إىل احلد من الفقر.
فالفئات املحرومة هي �أ�شد الفئات ت�رضراً لدى حدوث
الكوارث .وح�ضور ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر على
م�ستوى القاعدة ال�شعبية يف �إندوني�سيا و�أماكن �أخرى
مينح الأولوية للحد من املخاطر ب�صورة طبيعية.
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�أعلى نقاطنا تعلو �أربعة �أمتار فقط فوق م�ستوى �سطح
البحر .ويعي�ش معظم النا�س عند ما بني مرت واحد �إىل
ثالثة �أمتار .لذا ،ف�إن بلدي عر�ضة للخطر بن�سبة 100
يف املائة”.
وفى رقعة �أر�ض تبلغ م�ساحتها الإجمالية  26كيلومرتاً
مربع ًا فقط ،يعي�ش كل �سكان توفالـو البالغ عددهم
 10.000ن�سمة على ال�سواحل .ف�إن م�سرية ب�ضع دقائق
على الأقدام من �أي �شاطئ يف �أحد اجلوانب كفيلة ب�أن
تبلغ املياه عند اجلانب الآخر .وعندما ت�أتي الأمواج
الكبرية ،وي�شتد املد ،ال يوجد مكان �آخر ميكن الذهاب
�إليه� .إال �إذا �أخذت بعني االعتبار نيوزيلندا ،حيث يقيم
 4.000من �سكان توفالـو بالفعل ،وي�ساعد ا�ستيعابها
ر�سمي ًا لعدد � 75شخ�ص ًا على زيادة هذا العدد.

احلــوارات
لي�س لدى تاتـوا بي�سـي �شك يف مكان خط املواجهة مع
تغي املناخ ،فهو يزحف على �شاطئ جزيرة موطنه
رّ
يف جنوب املحيط الهادئ ،فم�ستوى �سطح البحر
يرتفع ب�ضعف متو�سط املعدل العاملى الذي تنب�أ به
العلماء ،وينحر فى ال�شاطئ .وكما هو احلال يف العديد
من الأماكن يف �شتى �أنحاء العامل ،يت�ساءل ال�سكان
املحليون الذين يالحظون التغريات ال�رسيعة واخلطرية
عن �سبب حدوث ذلك ،وعما ميكن عمله حيال ذلك ،ومن
ميكنه تقدمي امل�ساعدة.
و�إذا م�ضى الأمر على هذا املنوال ،ف�إنه يخ�شى �أن
تختفي فى غ�ضون قرن اجلزر املرجانية الت�سع
املوجودة �شمال جزر فيجي التي تت�ألف منها �أمة
توفالو البولينيزية .وقد يختفي النا�س خالل عقود.
وقد �أخرب بي�سـي ،وهو م�س�ؤول تغري املناخ و�إدارة
الكوارث يف ال�صليب الأحمر يف تـوفـالـو ،زمالءه يف
م�ؤمتر ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر يف الهـاى “�أن

�أما تاتـوا بي�سـي فلن يذهب �إىل �أي مكان ،و�سيظل �آخر
املوجودين و�إن كان لديه �سبيل ،و�سيكون �آخر من
يغادر على منت �آخر �سفينة ،على الرغم من وجود الكثري
مما ميكن القيام به قبل جمئ هذا اليوم مل�ساعدة اجلزر
املتغية .فلم نفقد ك ّل �شيء.
التكيف مع احلالة
على
ّ
رّ
وما زالت هناك حياة بني تلك اجلزر املرجانية.
ويعتمد مدى نفع ذلك على ال�رشاكات ،هكذا يقول
بي�سـي .ف�ضخامة التحديات ،وت�سارع وترية الوقت يف
جنوب املحيط الهادئ ،وحمدودية املوارد ،متلي على
من يواجهون التغريات مواجهتها معاً .ومن وجهة
نظره :يجب جتميع املعرفة وت�شاطر اال�سرتاتيجيات
وتن�سيق الو�سائل املتاحة .
ويقول م�ؤكداً“ :لي�س ذلك �شيئ ًا تفعله مبفردك .ففي
جزر �صغرية مثل هذه ،يكون من املهم جداً �أن يعمل
�أ�صحاب امل�صلحة مع ًا بيد واحدة ،و�أن يعرف ك ّل منهم
ما يقوم به الآخر ،وما الذي يجيدون فعله”؛ م�ضيف ًا
“فمع ًا ميكننا فعل الكثري”.

ال�سعـي اىل احلـوار يف �أنحـاء العالـم

ال تعمل حركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر �أبداً ب�شكل
�سواء يف اجلزر ال�صغرية �أو يف �أي مكان �آخر.
منعزل،
ً
فلم تكن ال�رشاكات ،وهي �أحد توجهاتها اال�سرتاتيجية،
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�أكرث �أهمية يوم ًا منها يف �سياق االحرتار العاملي ،ففي
جميع �أنحاء العامل ،مع ا�ضطالع اجلمعيات الوطنية
بربامج تغري املناخ� ،سعت �إىل احلوار مع احلكومات
وال�سلطات املحلية ،ومع مكاتب الأر�صاد اجلوية ،ومع
اجلامعات وغريها من مراكز املعرفة ،ومع املنظمات
غري احلكومية ،واملجتمع املدين .فهذه اجلمعيات
الوطنية بانفتاحها على الآخرين ،بد�أت التوا�صل.
ورمبا يكون التعاون �أكرث �سهولة يف بلد �صغري جداً،
فاجلميع يعرف بع�ضهم بع�ضاً .ومع هذا ،فعندما �أبدى
ال�صليب الأحمر قلقه ب�ش�أن تغري املناخ ،تفاج�أت
حكومة توفالـو وت�ساءلت :هل �أ�صبح ال�صليب الأحمر
منظمة بيئية؟

"“�إن بلدي عر�ضة للخطر
بن�سبة  100يف املائة “

تاتـوا بي�سـي – تـوفـالـو

وقد �أو�ضحت اجلمعية الوطنية �أن ما تود الرتكيز عليه
هو العواقب الإن�سانية .و�أنها احتلت بتواجدها يف
�سيما فيما يتعلق
املجتمع املحلي موقع ًا جيداً ،وال ّ
برفع م�ستوى الوعي بني �سكان اجلزر وتطوير الوعي
باحلد من املخاطر .
واليوم ،يعمل تاتـوا بي�سـي عن كثب مع احلكومة ومع
مكتب الأر�صاد اجلوية ،وب�شكل بالغ الوثاقة مع الوكالة
الوطنية لإدارة الكوارث حيث يعتمد املن�سق على دعم
ال�صليب االحمر .فيقول بي�سـي “لي�س لديه موظفون”،
و�أ�ضاف “ولكن لدينا قدرة كامنة فى متطوعينا،
واملن�سق يقدر هذا الأمر”.
وخالل الفي�ضانات ب�شكل خا�ص ،و�إىل جانب التوعية
واتخاذ تدابري احلد من املخاطر ،فقد عزز ال�صليب
الأحمر �أي�ض ًا مواجهته للكوارث .ففيما م�ضى ،كان
ب�إمكان �سكان اجلزر التنب�ؤ ب�أمواج املد العالية ،فكانت
ت�أتي �إىل اجلزر يف �أوائل ك ّل �سنة� .أما الآن ،فهي ت�أتي
يف �أي وقت ،وتكون �أكرث �رضاوة فى الفرتة ما بني
كانون الثاين/يناير �إىل ني�سان�/أبريل .ويقدم ال�صليب
الأحمر امل�ساعدة فيما يتعلق بالإجالء وامل�أوى ،كما
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يت�شاور مع ال�سلطات واملنظمات غري احلكومية ب�ش�أن
التدابري الالزمة حلماية الأماكن الأكرث عر�ضة للخطر
ب�شكل خا�ص.
و�أكرث ما يخ�شاه بي�سـي هو موجات املد التى ت�سببها
الأعا�صري التي �أ�صبحت �أكرث تواتراً من ذي قبل ،فهو
يقول متوقع ًا كارثة كربى�“ :إنها مل حتدث بعد ،بيد
�أنني واثق من �أنها �ست�أتى”.
وقد �أتى الدعم من �أجل التعاون على جميع اجلبهات
من �شبكة العمل املناخي يف توفالـو ()TuCAN
التي ي�شكل بي�سـي �أحد �أع�ضائها امل�ؤ�س�سني .وهي فريق
عمل يجمع بني احلكومة والكني�سة ومنظمات غري
حكومية وال�صليب الأحمر .ومن خالل هذه ال�شبكة،
قام ال�صندوق العاملي للطبيعة ( )WWFبدعم تطوير
جمموعة �أدوات لتقييم الأخطار املجتمعية وكيفية
مواجهتها .
ومع مثل هذا العمل اجلماعى ،فقد �أرج�أ ال�صليب الأحمر
القيام ب�إجراء تقييمه املجتمعي (يرجى االطالع على
احلد من املخاطر يف املجتمعات املحلية) �إىل �أن يتم
االنتهاء من �إعداد جمموعة الأدوات تلك ،ليت�سنى تنفيذ
نهج م�شرتك .ويقول بي�سـي “�إن لل�صليب الأحمر دوراً
وا�ضح ًا هنا يف اجلزر .ولدينا �أن�شطتنا اخلا�صة وجدول
�أعمالنا ،ولكن مع تلك ال�شبكة للعمل املناخي ،ف�إننا
نعمل كل �شيئ كمجموعة” .ورفع م�ستوى الوعي هو
�أحد هذه الأ�شياء ،وهو �أمر ي�صبح �أكرث قوّ ة عندما تتفق
املنظمات على الر�سالة التي تود �إبالغها.

م�ساعدة الفئـات امل�ست�ضعفـة على
م�ساعـدة نف�سها

يكون التعاون يف �أف�ضل حاالته عندما يدرك كل طرف
جدول الأعمال اخلا�ص به ،فب�إمكان ال�شبكات �أمثال
�شبكة العمل املناخي يف توفالو (� )TuCANأن تعزز
ذلك حتماً ،لأن حتديد ما ميكن لأحد ما �أن يفعله �أو ال
يفعله هو �رشط �أ�سا�سي لكيفية عمله.

ويف يوم البيئة العاملي يف  5حزيران/يونيـو ،ا�شرتك

ال�صليب الأحمر يف توفالـو مع الآخرين يف حمة جلعل
�سكان اجلزر يهتمون ببيئتهم اخلا�صة .ويقول بي�سـي:
“�إنه �أحد �أكرب �أيامنا للتنظيف .فنحن نقوم بعمليات
التنظيف على طول ال�شاطئ حلماية ال�شعاب املرجانية،
ف�إلقاء القمامة هناك هو عادة وطنية ،ولكنها ت�ؤثر
على ال�شعاب املرجانية يف البحرية ،لذا نقوم بحمالت
ملناه�ضة ذلك “.
وال ب�أ�س فى ذلك .فال يوجد خط�أ فى امل�ساعدة على
ت�شجيع ا�ستخدام الطاقة النظيفة يف اجلزر ،حتى و�إن
كان انبعاث غازات االحتبا�س احلراري يف توفالـو
�أقل مما ينفثه قطيع من الأبقار يف �إحدى زوايا حقل
يف �أملانيا ،فقد ي�سبب ذلك حرج ًا لأكرب املنتجني فى
العامل ،الذين يت�سبب التلوث ال�صادر عنهم فى رفع
درجة حرارة املحيط و�إحلاق معظم ال�رضر بال�شعاب
املرجانية ،مما يدفعهم �إىل التحرك ب�رسعة �أكرب .
وبالن�سبة لل�صليب الأحمر ،ف�إن حدث يوم  5حزيران/
يونيو مل يكن جمرد جهداً بيئياً :ف�سالمة ال�شعاب
املرجانية تدعم �سبل ك�سب العي�ش ،مما يحد يف نهاية
الأمر من مواطن �ضعف �سكان اجلزر بالن�سبة �إىل
تغري املناخ .وباملثل ،ف�إن زرع الأ�شجار على طول
ال�شاطئ ي�ساعد على احلد من قوة الأمواج ،وبالتايل
يحد من ت�آكل ال�سواحل ،وهذا هو الدر�س الأكرث �أهمية.
ويقول بي�سـي “تتمثل مهمتنا الأ�سا�سية يف العمل مع
املجتمعات املحلية لفهم ماذا يحدث ،وال�سبيل �إىل احلد
من ت�أثريه”.
وذلك هو جوهر عمل ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر:
م�ساعدة امل�ست�ضعفني على م�ساعدة �أنف�سهم .ومما
يجعل الأمر �أ�سهل على اجلمعيات الوطنية� ،أن دور
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر حمدد بو�ضوح يف
االتفاقات القائمة مع احلكومات ككيان م�ستقل م�ساعد
لل�سلطات العامة فيما يتعلق بالأن�شطة الإن�سانية.
بل �أن بع�ض اجلمعيات الوطنية وجدت نف�سها يف و�ضع
ميكنها من الت�أثري على ال�سيا�سة الوطنية ،وال�صليب
الأحمر يف نيكاراجوا هو �أحد تلك اجلمعيات ،فهو يلعب
دوراً رئي�سي ًا يف اخلطة الوطنية لإدارة املخاطر ،ويعمل
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مع �صناع القرار على امل�ستويني الوطني والإقليمي
لتعزيز مواجهتهم اجلماعية للكوارث ،بدءاً من التدريب
�إىل �إجراءات تن�سيق املواجهة.

و�أقام منتدى وا�سع النطاق للتو�صية ب�إجراءات .وكانت
حيز
احلر ،دخلت ّ
النتيجة خطة وطنية ب�ش�أن موجة ّ
التنفيذ يف عام .2007

وقد كان �أحد الدرو�س امل�ستفادة قيمة ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر الكامنة يف الو�صل بني عامل تغري
املناخ و�إدارة خماطر الكوارث ،ففي معظم البلدان
يجري التعامل مع تغري املناخ من قبل دوائر حكومية
مرتبطة بالبيئة تركز على ق�ضايا التلوّ ث ،ومع �إ�رشاك
�ضئيل للم�سائل املتعلقة بالكوارث ،وب�إمكان ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر ت�سهيل احلوار وتعزيز مكونات
لتغي املناخ.
�إدارة الكوارث يف �إطار ال�سيا�سة الوطنية رّ

�إن احلوار مع مراكز املعرفة �أمر �أ�سا�سي ،ولكنه قد يكون
�صعباً ،وتتحدث �إحدى امل�س�ؤوالت يف جمعية وطنية
يف �أمريكا الالتينية عن كيف كانت بداية برنامج
حول تغري املناخ ،حيث ق�صدت مكتب الأر�صاد اجلوية
بكم هائل من املعلومات
لديها طلب ًا للم�شورة ،فزودها ّ
ب�ش�أن الزراعة وهطول الأمطار ا�ستلزم منها درا�ستها
بعناء على مدى �شهرين ،ويف نهاية الأمر �أ�صبح ذهنها
م�شو�شاً :فهي مل تفهم �شيئ ًا ولو ب�شكل مبهم.

وال�صليب االحمر يف فييت نــام هو جمعية �أخرى
تربط النظام الوطني لإدارة الكوارث مع املعنيني
بتغري املناخ ومع امل�ؤ�س�سات البيئية .وعندما مل تتم
دعوة جمل�س �إدارة الكوارث يف البالد �إىل م�ؤمتر تغري
املناخ الذي نظمته �إحدى الوكاالت احلكومية ،ات�صلت
اجلمعية الوطنية بتلك الوكالة ،و�أعربت عن اهتمامها
باملو�ضوع ،وقد ان�ضمت �إىل ال�شبكة منذ ذلك احلني.
ويف اجلنوب الأفريقي ،جمع ال�صليب الأحمر يف
موزمبـيق الوكاالت حكومية مع قادة املجتمع املحلي
على ال�صعيدين الوطنى واملحافظات واملحليات
لت�شاطر املعلومات حول الطق�س املتطرف واحلاجة �إىل
تطوير قدرة �أكرب على التعايف فيما يتعلق بالعوا�صف
والفي�ضانات وموجات اجلفاف .يعمل ال�صليب الأحمر
يف مـالوي مع خدمة الأر�صاد اجلوية وقادة املجتمع
الريفي للت�أكد من متكن مزارعي الكفاف من احل�صول
على املعلومات املناخية التي يقدمها العلماء وفهمها
بناء عليها.
والوثوق بها والعمل ً

وهذه ال�صعوبة متبادلة .فاملزيد واملزيد من امل�ؤ�س�سات
تغي املناخ ،كما تقوم بع�ض
العلمية تتحول �إىل رّ
اجلامعات بتطوير مناهج درا�سية .بيد �أن معظمها
يتخذ �أ�سلوب ًا علمياً ،ويتجه نحو القيام بالأبحاث
ون�رشها يف الدوريات العلمية بلغة معقدة .وال�س�ؤال
الذي يطرح نف�سه هو كيف ميكن تو�صيل املعرفة �إىل
امل�ست�ضعفني على نحو ي�ستفيد منه �أقلهم تعليم ًا دون
امل�سا�س بالتعقيد العلمي؟ هذا �س�ؤال يريد الأكادمييون
�أي�ض ًا الإجابة عنه.

ويف هولنـدا� ،أظهر ال�صليب الأحمر ما ميكن حتقيقه عن
احلر على
طريق اجلمع بني النا�س ،فقد �أدت موجات ّ
مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية �إىل تزايد عدد الوفيات،
وقد �شعر ال�صليب الأحمر ب�أن هولنـدا غري مهي�أة لفرتات
حر �أكرث و�أطول .لذلك قام باملنا�رصة من �أجل الت�أهب
ّ
ملوجات احلر ،وفتح حواراً مع وزارة ال�صحة و�أكرث من
 60منظمة .ووجد �رشكاء غري متوقعني – يف قطاعي
البناء وال�صحة ،ومراكز املعرفة ،ويف �أماكن �أخرى –
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“رمبا كنا نعالج تغري املناخ ،ولكننا مل
نكن ندرك ذلك”
بفيتا دوي ميديتياواتي – �إندوني�سيـا

ما مدى �رضورة �أن تكون املعلومات كاملة؟� ،س�ؤال
تطرحه بع�ض اجلمعيات الوطنية ،فلي�س من ال�سهل
التعامل مع عدم اليقني الذى يعترب ركن ًا من �أركان هذا
العلم نف�سه.

�رشاكـة وثيقـة مع احلكومـة املحليـة

تكمن نقطة البداية فى تنظيم لقاءات مع مكاتب
الأر�صاد اجلوية ملناق�شة ما يعرفونه وما يجهلونه
لتغي املناخ ،وكذلك مع
ب�ش�أن الت�أثريات املتوقعة
رّ
م�ؤ�س�سات �أكادميية ملعرفة ما تقوم به وما ال تقوم به
من �أبحاث ودعم ل�سيا�سات احلكومة.

وبالن�سبة اىل باالنـغ ميـراه �إندوني�سيا ( ،)PMIوهو
ال�صليب الأحمر الإندوني�سي ،ي�أتي احلوار مع مراكز
املعرفة من خالل �شبكة تغري املناخ التي ت�شكل
جزءاً منها ،وت�شمل املجموعة كل من املكتب الوطني
للأر�صاد اجلوية وجامعة بـوجـور الزراعية ،وت�شمل
�أي�ض ًا وزارة البيئة ومعهد بحوث م�ستقل يقدم امل�شورة
لها ،وجمعية �أ�صدقاء الأر�ض يف �أندوني�سيا ،والوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية ،وال�صندوق العاملي للطبيعة
( )WWFووكاالت �أخرى.

ووجود �رشاكة وثيقة مع احلكومة املحلية واملجتمع
املحلي ي�شكل عن�رصاً �أ�سا�سي ًا لنجاح خطته طويلة
الأجل لإدارة الكوارث ،بدءاً من م�ستوى القرية �إىل املركز
الفرعي �إىل املركز الذي ير�أ�سه عمدة �إىل م�ستوى الإقليم
�أو املقاطعة ،ويتخذ ذلك �شكل م�ساعدة يف املجاالت
الفنية واملالية ،كما ميكن للمجاالت ال�صحية وال�ش�ؤون
االجتماعية والأ�شغال العامة والتعليم والإمداد باملياه
والوكاالت املعنية بالأحراج �أن ت�شكل جزءاً من هذه
ال�رشاكة.
وت�ضع تلك الهياكل والعمليات باالنغ مرياه �إندوني�سيا
يف مو�ضع جيد مفيد ،وعليه ،فقد بد�أ للتو دمج تغري
املناخ فيما تقوم به اجلمعية الوطنية ،بيد �أنه كان
بالإمكان �صياغة برامج الت�أهب من �أجله .وتقول
من�سقة الت�أهب للكوارث يف باالنغ مرياه �إندوني�سيا،
بفيتا دوي ميديتياواتي “رمبا كنا نعالج تغري املناخ،
ولكننا مل نكن ندرك ذلك بعد”.
وي�رضب مركز بوليوالـي مانـدار يف غرب �سوالوي�سـي
مثا ًال منوذجي ًا على ذلك ،ففي عام  ،2003وبالتعاون
مع ال�صليب الأحمر الدامنركي� ،أدخل باالنغ مرياه
�إندوني�سيا برنامج ت�أهب جمتمعي للكوارث مدته
خم�س �سنوات ،يعمل فى �أربعة �أقاليم ،مبا فيها غرب
�سوالوي�سـي .ومت تطويره مبا يتما�شي مع الهياكل
احلكومية ،و�شمل  15قرية ،ثالث منها يف بوليوالـي
مانـدار ،وكان نهج الربنامج من القاعدة �إىل القمة،
حيث تقوم املجتمعات املحلية بنف�سها بتحديد ور�صد
املخاطر املحتملة على حياتها و�سبل ك�سبها للعي�ش،
وو�ضع خطة عمل لتالفى الآثار ال�سلبية �أو على الأق ّل
للحد منها.
وت�أتي التهديدات �إىل بوليوالـي مانـدار ب�شكل �أ�سا�سي
نتيجة لت�آكل �شواطئ البحار وفي�ضانات الأنهار.
فالقرى تقع على امتداد ال�شواطئ ،يحدها البحر من
جانب والنهر من اجلانب الآخر .وقد حقق م�رشوع
حاجز الأمواج ،وزراعة �أ�شجار املنغـروف حلماية
ال�شاطئ حت�سن ًا بالفعل� ،إىل جانب بناء مركز �صحي
وتوفري �إمدادات للمياه امل�أمونة.

التعليق على ال�صورة :ن�ساء يجمعن مياه ال�رشب من نهر جامونـا فى �أري�شـا ببنجالدي�ش
م�صدر ال�صورة :رويرتز  /رفيق الرحمن
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تغي
وقد تزيد املواجهة القادرة على التكيف من �أجل رّ
تغي من اجتاهه
املناخ من الربنامج� ،إال �أنها لن رّ
لأنه ي�ساهم بالفعل يف احلد من �أخطار الكوارث ،كما
�أنه لن يحيد عن ممار�سة ال�رشاكة التي يتطلع باالنغ
مرياه �إندوني�سيا من خاللها �إىل “م�شاركة كثيفة” من
املجتمع املحلي ،واحلكومة و�أي م�ؤ�س�سات منظمات
غري حكومية �أخرى ت�شاركه االهتمام.
ومن بني الدرو�س امل�ستفادة ،ت�ست�شهد بفيتـا دووي
ب�أهمية دمج مفهوم الت�أهب املجتمعي للكوارث يف
التيار العام للحكومة املحلية .فهي تقول� ،إن �إحدى
الطرق لتحقيق ذلك هي دمج خطة العمل املجتمعية يف
اال�سرتاتيجية الإمنائية للحكومة.
وقد يبدو للعيان �أن باالنغ مرياه �إندوني�سيا ي�سلك
امل�سار ال�صحيح .فاحلكومة ت�سعى �إىل تكرار ما حققه
يف غرب �سوالوي�سـي وغريها ،يف �أماكن �أخرى ،مع
ال�صليب الأحمر �أو بدونه.
والآن ...هذا هو التوا�صل حقــاً.
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احلـوارات
دليل العمل
�إن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
ال يعمل يف عزلة ،وهذا �صحيح
ب�صفة خا�صة فيما يتعلق بالعمل
ب�ش�أن تغري املناخ ،فال بد من �إقامة
االت�صاالت واملداومة عليها مع
احلكومة على ال�صعيدين املحلي
والوطني ،ومع مراكز املعرفة مثل
مكاتب الأر�صاد اجلوية واجلامعات،
وغريها من اجلهات الفاعلة يف
املجتمع املدين.
ويجب �أن يرتبط عمل ال�صليب
الأحمر/الهالل الأحمر ب�ش�أن تغري
املناخ ب�سيا�سات احلكومة ،ويف
بلدان كثرية ،ترتبط اجلمعية
الوطنية باتفاق مع احلكومة ،و�ضمن
هذا ال�سياق ،ميكن �إجراء حوار مع
ال�سلطات .بل �إنه ب�إمكان جمعية
ال�صليب الأحمر �أو الهالل الأحمر
�أن تكون �رشيك ًا يف تطوير �سيا�سة
وطنية ب�ش�أن العواقب الإن�سانية
لتغي املناخ ،وذلك نظراً �إىل �أن احلد
رّ
والتكيف معه
من خماطر املناخ
ّ
�أمران جديدان بالن�سبة �إىل معظم
احلكومات.
ويعطيكم هذا اجلزء اقرتاحات ب�ش�أن
تعزيز �رشاكاتكم �أو بدء �رشاكات
جديدة ،وهو مهم ب�صفة خا�صة
للنقطة املرجعية جلمعيتكم الوطنية
بتغي املناخ ،ويف وقت
املعنية
رّ
الحق ،عندما يقوم مزيد من �أق�سام

ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر متام ًا �أن يطلب من اخلرباء حماولة
بدمج تغري املناخ يف خططها تب�سيط ر�سائلهم الرئي�سية.
وبراجمها ،ف�إن هذا اجلزء �سيكون
و�إذا كانت جمعيتكم الوطنية ت�ساند
مفيداً لها �أي�ضاً.
ن�رش ذلك ،فمن املحتم على اخلرباء
احلوار مع مراكز املعرفة �ضمان �أن يجري التعبري عن �أهم
بتغي املناخ
نظراً لأن تغري املناخ م�س�ألة عامة اجلوانب املتعلقة
رّ
لهذه الدرجة ،فمن املهم �أن يرتكز ما ب�أ�سلوب �سهل ووا�ضح ،ويرجى
تقوم به جمعيتكم الوطنية من �إبالغ �أال ترتددوا �أبداً يف طلب التو�ضيح
ب�ش�أن تغري املناخ على �أ�س�س علمية ،والتب�سيط عند التعلم ب�ش�أن علم
ولتحقيق ذلك ،فمن ال�رضوري وجود املناخ.
عالقات طيبة مع مراكز املعرفة يف
وينطوي معظم العمل ب�ش�أن علم
بلدكم.
تغي املناخ على توقعات وت�صورات
رّ
وميكن احل�صول على معلومات لعقود ،بل ولقرون مقبلة ،ولكن هذا
كثرية من مكتب الأر�صاد اجلوية �آخذ يف التغري ببطء ،وثمة املزيد من
الوطني ،ومن اجلامعات يف بع�ض الأبحاث ب�ش�أن التغريات امللحوظة
الأحيان .ولكن هدفهم الأول هو يف �أمناط الطق�س والأحداث املتطرفة.
القيام ب�أبحاث ون�رشها بطريقة بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن التنب�ؤات
فنية دقيقة .لذا يجد الكثري من ق�صرية الأجل ملثل هذه الأ�شياء ،مثل
العلماء �صعوبة يف نقل معارفهم هطول الأمطار الغزيرة ،والأعا�صري
�إىل النا�س ب�أ�سلوب ي�سهل لكل فهمه املدارية ،وحتى الأمطار املو�سمية،
لكل واحد و�إن كان يعك�س التعقيد قد حت�سنت حت�سن ًا كبرياً ،وقد تكون
مفيدة للغاية بالن�سبة �إىل التخطيط
العلمي يف نف�س الوقت.
لإدارة الكوارث (يرجى االطالع على
وقد ي�صعب التعامل مع معلوماتهم� ،إدارة الكوارث :دليل العمل واحلد من
وال �سيما فيما يتعلق بعدم التيقن املخاطر يف املجتمعات املحلية:
الذي ي�شكل جزءاً مت�أ�ص ًال يف دنيا دليل العمل).
العلم .وحيث �أنه لي�س من املتوقع �أن
يكون فريق عمل ال�صليب الأحمر /قائمـة مرجعية للتحقـق
الهالل الأحمر على علم باجلوانب •قوموا بتنظيم اجتماعات مع
الفنية لعلم املناخ ،فمن املنطقي املكتب الوطنى للأر�صاد اجلوية
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لديكم وغريه من مراكز املعرفة،
كاجلامعات مثالً.
•قوموا مبناق�شتهم ب�ش�أن ما
يعرفونه وما يجهلونه ب�ش�أن
لتغي املناخ
الت�أثريات املتوقعة رّ
يف بلدكم.
•هل لدى مكتب الأر�صاد اجلوية
لديكم تنب�ؤات املو�سمية (�أمناط
الأحوال اجلوية لل�شهور الثالثة
القادمة) وكيف ي�ستخدمها
وينقلها اىل املجتمع املحلي؟
•توقعوا تلقي وابل من الكلمات
والر�سوم التو�ضيحيةاملعقدة،
وكونوا م�ستعدين لتكرار طلب
التو�ضيح والتب�سيط ،وذلك
لتتمكنوا من تلقي الر�سالة
ال�صحيحة من مراكز املعرفة
ومن ثم نقلها �إىل اال�شخا�ص
املعر�ضني للخطر.
•قوموا بتحديد موطئ قدم لعمل
ال�صليب الأحمر /الهالل الأحمر،
مثل �إقامة قنوات االت�صال بني
مراكز املعرفة واملجتمعات
املحلية لكي يت�سنى لها فهم
االحتياجات والق�ضايا اخلا�صة
بامل�ست�ضعفني ب�شكل �أف�ضل� ،أو
�ضمان �أن ت�صل التنب�ؤات الأطول
�أج ًال �إىل املجتمعات املحلية
(يرجى االطالع على املربع
املوجود �إىل اليمني).
•اطلبوا من خرباء تغري املناخ
لديكم �أن ي�شاركوا فى من�شوراتكم
وغريها من �أدوات االت�صال
(مثل �أ�رشطة الفيديو والعرو�ض
امل�رسحية) ،للت�أكد من �صحة ما

�إل نيــنــو والتنبـ�ؤ املـو�سمي
تغي املناخ ،ثمة وهناك �أدلة وفرية ب�ش�أن العالقة
بالإ�ضافة �إىل رّ
جمال �آخر للحوار مع مراكز املعرفة بني ظاهرة �إل نينـو وموجات
يتمثل يف التنب�ؤ املو�سمى.
اجلفاف يف �أنحاء خمتلفة
من العامل ،مبا فيها اجلنوب
الإفريقي ،وجنوب �رشق �آ�سيا،
فمنذ قرون ي�شهد النا�س اجتاهات و�شمال �رشق الربازيل.
و�أمناط تتعلق بهطول الأمطار
واحلرارة ،وغالب ًا ما ت�ؤدي مالحظة
العالقات بني الأحداث �إىل توقعات واليوم ،يقوم علماء املناخ
ميكن االعتماد عليها ب�شكل معقول .والأر�صاد اجلوية بتطوير توقعات
فعلى �سبيل املثال ،يعرف �صيادو مو�سمية للعديد من املناطق يف
بيـرو منذ قرون �أنه ك ّل �أربع �إىل �شتى �أنحاء العامل ،ا�ستنادا �إىل
�سبع �سنوات ،قرابة �شهر كانون ر�صد وتوقع ظروف املحيطات
الأول/دي�سمرب ،ت�صبح مياه املحيط والغالف اجلوي ،وقد ت�صل هذه
الهادئ عند �شواطئهم دافئة ب�شكل التنب�ؤات �أحيان ًا �إىل �أ�شهر مقبلة،
غري عادي ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل وميكنها �أن تقدم توجيه ًا ب�ش�أن
�أجواء �أكرث رطوبة ودفئ ًا للأ�شهر م�سائل متعددة ،من الأعا�صري
املقبلة .ويطلقون على ذلك ا�سم �إل �إىل املالريا ،و�إمكانية امل�ساعدة
نينـو ،وتتيح املعلومات بهذا ال�صدد ملاليني الب�رش.
للمزارعني تعديل قراراتهم ب�ش�أن
وب�إمكان ال�صليب الأحمر
الغرا�س لتح�سني ح�صادهم.
والهالل الأحمر �أن ي�ستعني بهذه
املعلومات للتخطيط للعمل ب�ش�أن
الأمن الغذائي ،وال�صحة واملياه
ولقد �ساعدنا التقدم العلمي م�ؤخراً
و�إدارة الكوارث .كما �أنه ب�إمكان
على فهم العالقة بني �أحداث مثل �إل
مركز املناخ تقدمي امل�ساعدة
نينـو و�أحوال املناخ املو�سمية.
يف ا�ستخدام هذه التنب�ؤات ،ويف
ربطكم بامل�ؤ�س�سات املنا�سبة.
وال بطريقة جتريدية �أو معقدة للغاية،
ي�صدر من جانبكم كتابة �أو ق ً
�أو ت�صويراً .
فال ترتعب ،وكن �صبوراً ،و�أعرب
�رصاحة عن حاجتك �إىل ر�سالة
مب�سطة.
املزالق
تغي املناخ
قد يجري تقدمي علم رّ
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التعليق على ال�صورة :امر�أة كينيـة تكافح من �أجل �إيجاد ما يكفى من املياه بعد ف�شل مو�سم الأمطار عام  ،2005حيث ت�شري التقديرات
�إىل وجود قرابة  2.5مليون ن�سمة بحاجة �إىل معونة طارئة ،بالإ�ضافة �إىل نفوق  %30من الرثوة احليوانية.
م�صدر ال�صورة� :أنتوين مواجني/ال�صليب الأحمر الكيني
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النقطة املرجعية هي كيفية ارتباط
الفـر�ص
قد تكون اجلمعية الوطنية لل�صليب هيكل �إدارة الكوارث يف بلدكم
للتكيف مع
الأحمر �أو الهالل الأحمر منرباً مثرياً بتطوير ا�سرتاتيجيات
ّ
لالنتباه ،ميكن ملراكز املعرفة تغري املناخ ،وكيف ميكن للجمعية
الوطنية عرب ات�صاالتها مع احلكومة
التوا�صل من خالله.
�أن تنخرط يف احلد من خماطر
احلـوار مـع حكـومتـكم
املناخ؟
لقد قامت كافة احلكومات تقريب ًا
بكتابة تقارير ب�ش�أن مواطن ال�ضعف بعد االجتماعات الأولية وت�شاطر
يف بلدانها �إزاء تغي املناخ ،وهي املعلومات ،من املهم بالن�سبة
رّ
املرا�سالت الوطنية املكتوبة من �أجل للجمعية الوطنية القيام ب�صياغة ما
االتفاقية الإطارية للأمم املتحدة تريد ا�ستخال�صه من هذا احلوار من
ب�ش�أن تغي املناخ ( .)UNFCCCحيث ال�سيا�سات ،واملعرفة ،وحت�سني
رّ
وعلى الرغم من �أن الأجزاء الرئي�سية جودة الربامج وح�شد املوارد
لهذه التقارير تتعلق باالنبعاثات الب�رشية واملالية .فذلك يعطي جدول
ب�ش�أن االحتبا�س احلراري (الأق ّل �أعمال للحوار وي�ضفي عليه مزيد
�أهمية بالن�سبة �إىل ال�صليب الأحمر من الرتكيز.
والهالل الأحمر) ،ف�إنها ت�صف �أي�ض ًا ومبعرفتكم مبا تقوم به احلكومة من
تغي املناخ
مواطن �ضعف بلدكم �إزاء ت�أثريات �أجل احلد من خماطر رّ
تغي املناخ يف العقود املقبلة.
رّ
وما ال تقوم به ،ميكنكم احل�صول
ولقد كتبت بع�ض البلدان الأقل على �صورة �أو�ضح عن الدور الذي
منواً ،برامج العمل الوطنى للتكيف ميكنكم لعبه من �أجل تعزيز ال�سيا�سة
ّ
( .)NAPAويف هذه الوثائق ،الوطنية.

�صنـّفت احلكومات �أولويات اخلطوات
التى ينبغى اتخاذها جلعل بلد ما
تغي املناخ.
�أق ّل عر�ضة لأخطار رّ

ومن امل�س�ؤوليات الرئي�سية
للحكومات زيادة توعية اجلمهور
تغي املناخ ،وب�إمكان
مبخاطر
رّ
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
تقدمي �شبكته الوطنية من الفروع
املحلية واملتطوعني لأن�شطة رفع
م�ستوى التوعية ،وعند حتديد �أخطار
�سائدة ما ،ميكنكم امل�ساعدة على
حتديد ا�سرتاتيجيات للت�صدى لها.

ولدى كافة احلكومات نقطة
بتغي املناخ ،غالب ًا
مرجعية معنية رّ
ما يكون مركزها يف وزارة البيئة �أو
مكتب الأر�صاد اجلوية .وب�إمكانكم
احل�صول على تفا�صيل االت�صال
بها من خالل موقع UNFCCC
على الإنرتنت .وهذا ال�شخ�ص هو وغالب ًا ما يكون للحكومات فريق
نقطة الدخول املمكنة �إىل مزيد من ا�ست�شاري معني بتغري املناخ مع
التوا�صل واحلوار مع حكومتكم.
جهات فاعلة يف املجتمع املدين،
و�أول ق�ضية للمناق�شة مع هذه ميكن للجمعية الوطنية �أن تقرتح

�أن ت�صبح ع�ضواً فيه .وفى الواقع،
ف�إن النقاط املرجعية املعنية بتغري
املناخ غالب ًا ما تقدر الدور الداعم
الذى تلعبه اجلمعيات الوطنية
والتكيف
الي�صال ر�سائل التوعية
ّ
الرئي�سية �إىل املجتمعات املحلية
امل�ست�ضعفة ،ويتعني عليكم ت�أكيد
تواجد قاعدتكم ال�شعبية يف املناطق
التى ي�صعب على برامج احلكومة
الو�صول �إليها.
و�إذا كان لدى بلدكم منرب وطني
للحد من خماطر الكوارث ت�شارك فيه
جمعيتكم الوطنية ،فيمكن �أن يكون
هذا هو املنتدى الذى ت�ستطيعون
من خالله اقرتاح مناق�شة العواقب
تغي املناخ.
الإن�سانية الناجمة عن رّ
وثمة خماطرة الت�سمر على امل�ستوى
الوطني .فمن ال�رضوري �أي�ض ًا قيامكم
باحلوار مع احلكومات املحلية ،وال
�سيما فيما يتعلق باملناطق الأكرث
ّ
عر�ضة للخطر يف بلدكم و�/أو حيث
توجد للجمعية الوطنية برامج
�صحية �أو برامج للحد من املخاطر،
و�إن حركة ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر يف و�ضع ممتاز ميكنها من
حتفيز احلوار حول ال�سيا�سة العامة
مع احلكومة املحلية وربطه باحلوار
الوطني ،والعك�س بالعك�س ،وميكن
جلمعيتكم الوطنية �أن تلعب دوراً
رئي�سي ًا من خالل القيام ب�ضمان
معاجلة املناق�شة معاجلة �صحيحة
للتحديات والفر�ص الناجمة عن
تغي املناخ بني الفئات الأكرث
رّ
عر�ضة للخطر.
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من �سيا�سات �إدارة الكوارث ،ال تعالج احلد من خماطر تغري املناخ ،وحيث
قـائمـة مرجعية للتحقـق
•االت�صال بالنقطة املرجعية �أخطار املناخ ،لذا ،فال ي�صيبنكم �إن املوارد حمدودة (ب�رشي ًا ومالي ًا
بتغي الإحباط ،و�إمنا انظروا �إىل الأمر وزمنياً) ،فعلينا العمل مع ًا لنكون
الوطنية لديكم املعنية
رّ
�أكرث كفاءة.
املناخ للتعرف على �سيا�سات باعتباره فر�صة.
التكيف مع تغري
حكومتكم ب�ش�أن
ّ
وال تت�سمروا على امل�ستوى الوطني ،و�أف�ضل ما يكون التعاون ،عندما
املناخ.
بل قوموا بدعم الفروع لكى تكون تقر جميع الأطراف ب�أوجه الت�شابه
•قراءة الوثائق ذات �صلة (مثل على ات�صال بحكوماتها املحلية واالختالف يف جداول �أعمالها
نف�سها ،على �سبيل املثال ،ال �ضري
املرا�سالت الوطنية ،وبرامج العمل ب�ش�أن احلد من خماطر املناخ.
يف قيام جمعيتكم الوطنية بتعزيز
للتكيف )NAPA
الوطنى
ّ
ا�ستخدام الطاقة النظيفة (كما
الفـر�ص
•التحقق من حقيقة وكيفية ارتباط �إن حقيقة وجود عدم توافق فى تقرتح ذلك منظمات بيئية غري
هيكل �إدارة الكوارث القائم مع كثري من الأحيان بني �سيا�سات حكومية عديدة) ،ولكن جوهر عملنا
بتغي املناخ.
ال�سيا�سات املعنية رّ
تغي املناخ و�سيا�سات الكوارث ،هو م�ساعدة امل�ست�ضعفني على
رّ
تغي
•معرفة ما �إذا كانت لدى حكومتكم تخلق الفر�صة �أمام اجلمعية م�ساعدة �أنف�سهم �ضد خماطر رّ
جمموعة ا�ست�شارية معنية الوطنية لت�سهيل احلوار بني هاتني املناخ مثل الفي�ضانات وموجات
ب�سيا�ساتها للتكيف مع تغي املجموعتني ،وبالتايل امل�ساعدة فى اجلفاف ،وقد ترغب �رشكات يف
ّ
رّ
املناخ .وهل ت�سطيع اجلمعية تن�سيق هذين املجالني احليويني من بيع ب�ضائع وخدمات تتعلق باحلد
من املخاطر يف املناطق املربحة
جماالت ال�سيا�سة.
الوطنية امل�شاركة فيها؟
فقط ،وا�ستبعاد املجتمعات املحلية
•�إذا كان هناك منرب وطني للحد وب�إمكانكم �إ�رشاك �شبكة املتطوعني الأكرث تعر�ض ًا لأخطار املناخ ،والتي
من خماطر الكوارث ،فت�أكدوا من والفروع املحلية لديكم يف ن�شاطات هى حمل اهتمام ال�صليب الأحمر
مناق�شة �أخطار تغري املناخ فيه .التوعية العامة ب�ش�أن �أخطار رّ
تغي والهالل الأحمر ،وعندما تكون هذه
املناخ.
املواقف املختلفة وا�ضحة ومعلومة،
•اال�ستثمار يف حوار دائم مع
يكون للتعاون �أ�س�س �أكرث �صالبة،
احلكومة لكي تكونوا رواداً يف احلوار مع املنظمات
وميكن حينئذ �أن تن�ش�أ �رشاكات غري
تطورات ال�سيا�سة ذات ال�صلة.
غري احلكومية ،واجلهات متوقعة.
•حددوا ما الذي ميكن للجمعية املانحة والقطاع اخلا�ص
يزداد االهتمام بتغري املناخ ب�شكل وال تن�سوا �أنه ب�إمكان جمعيتكم
الوطنية �أن ت�ساهم به لتطوير
�رسيع يف منظمات عديدة .بيد �أنه الوطنية امل�ساعدة على بدء �إقامة
ال�سيا�سات الوطنية ب�ش�أن احلد من
نظراً �إىل �أن النقا�ش حول �أخطار تغي �رشاكات وحتالفات جديدة ب�ش�أن
خماطر املناخ.
رّ
املناخ �أمر جديد ن�سبياً ،ميكن توقع تغري املناخ ،وميكنها توفري
�أنها ،على غرار جمعيتكم الوطنية ،م�صداقية كبرية �أو �رشعية �أو تقدير
املزالق
حتاول زيادة قدرتها على فهم لال�سم فيما يتعلق باجلهود اجلماعية
ما زالت معظم احلكومات تنظر �إىل
يعجـل من عملية
�سيا�سات تغي املناخ باعتبارها ومعاجلة هذه الق�ضية ،ونظراً حلجم النا�شئة ،الأمر الذي ّ
رّ
الق�ضية ،فال ميكن لأحد معاجلة التوعية واحلد من املخاطر.
�سيا�سة بيئية ،وقد تكون غري مهتمة
تغي املناخ فى معزل ،ولذلك ف�إن
رّ
بالزاوية املتعلقة ب�إدارة خماطر
الكوارث فيها ،وباملثل ،ف�إن كثرياً التعاون هو حجر الزاوية فى نهج
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قـائمـة مرجعية للتحقـق

•حتديد املنظمات الن�شطة �أو التي
قد يكون لها اهتمام باحلد من
خماطر املناخ ،والتعرف على ما
تقوم به� ،أو تنوي القيام به� ،أو ما
هي قادرة على القيام به.

•معرفة ما �إذا كان لدى املانحني
برامج ميكنها متويل الأعمال
املتعلقة بتغري املناخ يف بلدكم.
•معرفة ما �إذا كانت اجلهات
الفاعلة من القطاع اخلا�ص
ميكنها مبا�رشة العمل� ،أو دعم
العمل ب�ش�أن ق�ضايا تغري املناخ.

تقييم خماطر املناخ� ،أو ا�ستهداف
امل�ست�ضعفني) ،وب�ش�أن ما لن
ت�ساهموا فيه بن�شاط (مثل تقدمي
اقرتاح للحكومة ب�ش�أن ا�ستخدام
و�سائل النقل العام املوفرة للطاقة).
وقد تكون هناك �ضغوط على اجلمعية
تغي
الوطنية التخاذ مواقف ب�ش�أن رّ
املناخ تنتهك حيادكم ،على �سبيل
املثال ،ب�ش�أن تدابري حكومية حمددة
للحد من انبعاث غازات الدفيئة،
فيتعني عليكم �أن تكونوا وا�ضحني
�أنه عندما ال ميكنكم دعم مثل هذه
املواقف ،ولكن هذا يف الوقت نف�سه
ال يعني بال�رضورة نهاية ال�رشاكة.

•معرفة ما �إذا كان التعاون ممكناً،
على �سبيل املثال ،ب�ش�أن زيادة
م�ستوى التوعية العامة حول عندما تنجح ال�رشاكات يف ت�سليط
ال�ضوء على ما يجمع �أكرث مما يفرق،
املخاطر املناخية.
تغي املناخ كثري من عنا�رص
(ولدى رّ
•معرفة �إمكانية �أن تكون الإجراءات اجلمع) ف�إنها قد ت�ؤدي �إىل برامج
مكملة ،فاملنظمات غري احلكومية حم�سّ ـنة من �أجل كافة ال�رشكاء.
النا�شطة يف خمتلف املناطق ،على �سبيل املثال� ،إقامة �رشاكة بني
�أو العاملة على م�سائل خمتلفة مكتب الأر�صاد اجلوية واجلمعية
ولكنها ذات �صلة ،ميكنها تعزيز الوطنية وحمطات الإذاعة املحلية
اخلربات على امل�ستوى املحلى ،قد حت�سّ ن التوعية وبرامج الإنذار
على �سبيل املثال ،ميكن دمج املبكر للجميع.
برامج تقييم مواطن ال�ضعف
والقدرات لل�صليب الأحمر/الهالل وقد تثري برامج ال�رشاكات الوطنية
اجليدة اهتمام املانحني
الأحمر مع الربنامج الزراعي واملحلية ّ
بتمويلها.
ملنظمة ما غري حكومية.
الفـر�ص

املزالق

كونوا واثقني من جدول �أعمال
اجلمعية الوطنية ب�ش�أن التعاون،
ويتعني �إي�ضاح الأمور لل�رشكاء
الآخرين ب�ش�أن املوا�ضيع التي
تهتمون بالتعاون فيها (مثل
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التعليق على ال�صورة :با�ص مدر�سي يجوب �شارع ًا مغموراً باملياه �أثناء �أمطار غزيرة فى مدينة كـلكتـا فى اجلانب ال�رشقي من الهنـد.
م�صدر ال�صورة :رويرتز  /بارت �سانيـال
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وال �سيما يف الدول الفقرية �أو فيما بني املجتمعات
املحلية الفقرية فى البلدان الغنية .وقد �أظهر �إع�صار
كاتـرينـا يف �آب�/أغ�سط�س  2005كيف ميكن �أن ت�سوء
الأمور حتى و�إن كان التنب�ؤ اجليد متاحاً.
ففي نيـو �أورليانـز ،مات الكثريون جداً �إما لعدم تلقيهم
التنب�ؤ بالإع�صار يف الوقت املنا�سب �أو لعدم فهمهم
له� ،أو لعدم ثقتهم به� ،أو لأنهم ال ميتلكون الو�سائل لرد
الفعل املنا�سب – وقد حدث كل ذلك يف مدينة كربى
يف الواليات املتحدة.
ويجب �أن يفهم النا�س التحذيرات ويثقوا بها على ح ّد
�سواء ،ويجب �أن يكون لديهم القدرة على املواجهة
بطريقة منا�سبة .فقد ال يكون هناك مفر من احلدث� ،إال
�أنه من ال�رضوري �أن يعرف النا�س ما بو�سعهم القيام
به يف هذا ال�صدد.

االت�صــاالت
تغياً كبرياً
لقد جلبت العقود القليلة املا�ضية معها رّ
يف عالقتنا باملناخ :فالعلماء لديهم �أ�ساليب �أكرث
تطوراً ملعرفة ما قد يكون عليه املناخ يف امل�ستقبل،
تغي املناخ يزيد من خماطر
ونحن على علم الأن ب�أن رّ
الكوارث.
وقد �أدى التقدم العلمي والتكنولوجي م�ؤخراً �إىل حتقيق
منو ملحوظ يف تطوير التنب�ؤات التي ميكن �أن ت�ساعد
يف احلد من الت�أثري ال�سلبي للظروف املتوقعة .ومع
التنب�ؤات التي تتدرج من ر�صد الأعا�صري اال�ستوائية
على املدي ق�صري الأجل �إىل التحوالت يف �أمناط ت�ساقط
الأمطار ب�سبب تغري املناخ ،تواجه الإن�سانية حتديني
جديدين :لي�س جمرد الت�أهب من �أجل املناخ الذي ميكن
توقعه ،و�إمنا �أي�ض ًا لتعديل عملية �صنع القرار لكي
يت�سنى دمج ما يتوافر من معلومات جديدة.
ومع ذلك ،ف�إن جمرد وجود التنب�ؤات لي�س كافياً ،فمن
ال�رضوري ن�رش هذه التنب�ؤات ،وهذا ي�شكل حتدي ًا للجميع،

ويف عام � ،2000شهد حو�ض نهر ليمبـوبـو يف اجلنوب
وال غزيراً للأمطار ا�ستمر لعدة �أيام نتيجة
الأفريقي هط ً
لأعا�صري غري عادية ،وقد عرف اخلرباء �أن كمية املياه
املتدفقة �إيل النهر �ست�ؤدى حتم ًا �إىل طوفـان هائل،
بحجم غري م�سبوق بالن�سبة لهذه املجتمعات الريفية
يف مـوزمبيـق .ي�ضاف �إىل ذلك �أنه مل يعلم بالأمر �سوى
عدد قليل جداً من القرى ،فمعظمها بدون كهرباء وال
ا�ستقبال ال�سلكي ،بيد �أن النا�س كانوا قادرين على
التنب�ؤ ب�شكل ناجح بحدوث الفي�ضانات عرب مراقبة
النمـل (فهذه احل�رشات يبني م�ساكنها حتت الأر�ض،
لذلك فعندما يرتفع من�سوب املياه اجلوفية ف�إنها ترتك
م�ساكنها – وعندئذ يعرف النا�س �أن من�سوب املياه �آخذ
فى االرتفاع).
وقد كانت هناك قرية واحدة حمظوظة ،فقد تلقي
�أحد الأ�شخا�ص املعلومات و�سافر �إىل هناك و�أخرب
املزارعني ب�أن هناك في�ضان ًا كبرياً و�شيكاً ،و�أن عليهم
�إخالء املكان ،غري �أن الزعيم املحلي �س�أله“ :من �أنت
وملاذا ينبغي �أن �أفعل ما تقوله؟ فمنذ �أيام �أ�ساليف
مل حتدث الفي�ضانات �إال بعد �أن يرتك النمل م�ساكنه،
والنمل مل يغادر الآن ،بينما ت�أتي �أنت وتطلب مني
الرحيل؟”
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ومما ي�ؤ�سف له �أن الفي�ضان جاء مباغتاً ،فلم يكن
هناك وقت الرتفاع من�سوب املياه اجلوفية� ،أو للنمل
كي يت�رصف قبل في�ضان النهر .وكما هو احلال فى
معظم �أنحاء وادي ليمبـوبـو ،مل يغادر العديد من النا�س
بيوتهم ،فغرق حواىل � 700شخ�ص.
فامل�شكلة مل تكن ب�ش�أن املعرفة ،و�إمنا ب�ش�أن ت�شاطرها.
فكيف ميكننا نقل ما نعرفه ب�شكل �أف�ضل؟
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يتزايد ،والفقراء وامل�سنني واملر�ضى معر�ضون للخطر
ب�شكل يتجاوز ن�سبتهم ال�سكانية؛ ولكن ب�إمكاننا
الت�أهب”.

كيف نعرف امل�ستقبل؟

فى ال�سنوات االأخرية ،يتزايد النظر �إىل املعلومات
باعتبارها “�سلعة” �إغاثة فى ح ّد ذاتها ،يجري تداولها
كمهمة رئي�سية من مهام العمل الإن�سانى .ويقول
متمر�س خم�رضم من منظمة �أوك�سفـام
تونـي فـو ،وهو
ّ
عمل فيها لقرابة العقد كمن�سق حلاالت الطوارئ على
ال�صعيد العاملي�“ :إن النا�س فى حاجة �إىل املعلومات
بقدر حاجتهم �إىل املاء �أو الغذاء �أو الدواء �أو امل�أوى”.

“�إن املجتمعات املحلية
تعرف �أن �شيئ ًا ما يحـدث”
�أتايدي �ساكرامنتو ،موزمبيق

�إن املناخ العاملى يتغري ،فلم يعد املا�ضى يف�رس
احلا�رض ،بينما تتزايد عدم موثوقية املعارف التقليدية
لأن خربتنا مبا حدث �سابق ًا مل تعد تنطبق بال�رضورة
على خماطر احلا�رض وامل�ستقبل.
ويعتقد االحتاد الدويل ب�أن ثمة ثالث ر�سائل مهمة يجب
نقلها �إىل النا�س ،وذلك وفق ًا ملا ذكره رئي�س و�سائل
الإعالم  ،بيري كرميـر�“ :إن خطر الكوارث املناخية

تغي املناخ ،يتعني على موظفى ومتطوعي
وفى �سياق رّ
ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر �إعادة التفكري يف كيفية
التوا�صل .ففي حني �أن معظم النا�س يف املجتمعات
ال�ضعيفة يالحظون بالفعل وقوع �أحداث متطرفة وغري
عادية ،ف�إنهم غالب ًا ما يف�رسونها ب�أنها قوى خارقة
للطبيعية ،مثل العقاب الإلهي �أو تدخل من الأ�سالف
الغا�ضبني .وي�ؤدي هذا النوع من التف�سري �إىل االعتقاد
ب�أن الأمور �رسعان ما �ستعود �إىل طبيعتها – �أو على
النقي�ض �إىل ما هو �أ�سو�أ� ،إىل الت�سليم بالق�ضاء والقدر
والتقاع�س .وعلى حد قول امر�أة موزمبيقية خالل حلقة
عمل ت�شاركية�“ :إذا �أراد اهلل معاقبتي ،ف�سوف يحل بي
العقاب ال حمالة”.
بيد �أنه ميكن تغيري ذلك الأ�سلوب يف التفكري عرب
الو�صول �إىل معلومات جديدة .فبعد معرفة الأ�سا�سيات
اخلا�صة بعملية تغري املناخ ،وم�شاهدة فيلم فيديو
ق�صري عن ت�أثريات الفي�ضانات املتكررة بكرثة يف
الأرجنتني وبنغالدي�ش ،قالت نف�س املر�أة “ :كنت �أعتقد
�أن جمتمعي هو الوحيد الذى عوقب مبثل هذه الق�سوة،
و�أن ذلك لن يحدث مرة �أخرى .ولكني �أرى الآن �أن
الن�ساء يف �شتى �أنحاء العامل يعانني بطرق متماثلة،
تتغي و�سوف ت�ستمر يف
لذا ،فلعله �صحيح ًا �أن الأمطار رّ
التغري ،ورمبا يكون ب�إمكاين القيام ب�شيء حيال ذلك”.
�إن الأمور الآن �أف�ضل تنظيماً ،وي�ستخدم نظام الإنذار
من الأعا�صري الذي �أقامته حكومة موزمبيق نظام ًا
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التعليق على ال�صورة� :شهيد الإ�سالم ،متطوع بنغالدي�شي ،ي�شارك فى تدريب الت�أهب للكوارث فى كاالبـارام
م�صدر ال�صورة� :شهاب الدين  /ال�صليب الأحمر الربيطانى
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مرمزاً بالألوان ذا رايات ت�شري �إىل اقرتاب الأعا�صري.
وقد �ساهم برنامج ال�صليب الأحمر املوزمبيقي للت�أهب
ملواجهة الكوارث يف ت�صميم وتنفيذ هذا النظام .وقد
بد�أ ب�س�ؤال املجتمعات املحلية عن �أ�ساليب التنب�ؤ
التقليدية ،وت�شاطر املعلومات حول طرق جديدة للتنب�ؤ،
ومت بعد ذلك �إن�شاء نظام متعارف عليه ،يعتمد على
�أجهزة الراديو والأعالم وال�صفارات لبث الإنذارات.
وقد مت حتديد م�سارات الهروب وغريها من خيارات
املواجهة ،ون�رشها على م�ستوى املجتمع املحلي .وقد
�ساهمت هذه العملية للتوا�صل يف تخفي�ض اخل�سائر
الب�رشية �إىل �أقل حد خالل الإع�صار الكبري التاىل الذي
هب على البالد.
َّ
ويف �أوائل عام  ،2007يف قرية بـامبـارا� ،سمعت
�أنيتـا ورفاقها من �أع�ضاء جلنة الكوارث حتذيرات
ر�سمية عن �إع�صار فـافيـو على موجات راديو ال�صليب
الأحمر .وقالت“ :مل ي�صدقنا النا�س يف بادئ الأمر ب�أن
ثمة �إع�صاراً قادماً ،و�س�ألونا كيف متكنا من التحدث
مع الرب للح�صول على معلومات ب�ش�أن الطق�س ،لذا
قمنا بتق�سيم القرية �إىل جمموعات �صغرية ،و�أخذنا
جهاز راديو �إىل كل جمموعة ،و�أدرناه �إىل التقاط البث
الإذاعي احلكومي لكي يتمكنوا من �سماعه ب�أنف�سهم.
ون�صحناهم بتقوية منازلهم ،و�إحكام ربط الأ�سقف،
و�إبقاء �أوالدهم فى املنزل بد ًال من الذهاب �إىل املدر�سة.
ولقد �أ�صيبت املنازل ب�أ�رضار ،ولكن مل ميت �أحد”.
ويرى �أتايـدي �سكرامنتـو ،امل�س�ؤول عن �إدارة الكوارث
لدى ال�صليب الأحمر املوزمبيقي ورئي�س م�رشوعه
التجريبي لتغري املناخ� ،أن الأمر على هذا النحو�“ :إن
املجتمعات املحلية تعرف �أن �شيئ ًا ما يحدث لها
ولبيئتها ،وهم ال ينتظرون منا �إخبارهم ب�أن املناخ
يتغي ،فهم يعرفون ذلك ،و�إمنا ينتظرون منا �أن ن�أتي
رّ
بحلول”.
بيد �أن موارد ال�صليب الأحمر املوزمبيقي قد �أجهدت
بتزايد ال�ضغوط عليها ،فاجلمعية الوطنية حتتاج �إىل
تغي
مزيد من املوظفني التقنيني العارفني ب�أمور رّ
املناخ واحلد من املخاطر �إذا كان يراد ن�رش الوعي
ب�ش�أن خماطر املناخ يف كل املجتمعات ال�ضعيفة يف

�شتى �أنحاء البالد .واملدخل الأ�سا�سي هو معرفة كيفية
نقل املعلومات اجلديدة ب�ش�أن الأو�ضاع امل�ستقبلية
ب�أ�ساليب تفهمها املجتمعات املحلية التي نخدمها
وتثق بها.

�إع�صـار من اجلـانب الآخــر

ديـان ترنكوي�سـت ،م�س�ؤولة عن �إدارة الكوارث يف
ال�صليب الأحمر جلزر البـاهامـا ،تنقر الطاولة برفق
م�شرية �إىل �أنها كانت تتعامل هي وزمالئها مع تغري
املناخ ل�سنوات عديدة ،و�إن مل يكونوا يطلقون عليه هذا
اال�سم.
ويف ندوة �أثناء م�ؤمتر ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر
حول تغري املناخ يف حزيران/يونيو  ،2007يف
الهــاى ،روت ترنكوي�سـت ق�صة �آخر حدث وقع لكى
تذكـِّر البـاهاميني ب�أن كافة الرهانات ت�سقط عندما
يتعلق الأمر بالطق�س :ف�إن �إع�صار ويـلما – وهو �أحد
“وحو�ش العوا�صف” املحطمة للأرقام القيا�سية يف
مو�سم  ( 2005هو فى الواقع �أ�شد الأعا�صري الأطل�سية
التي �سجلت على الإطالق).
فبعد �أن دمر �إع�صار ويلما جنوب فلوريـدا على امل�سار
ال�شمايل -ال�رشقي ،باغت �سكان الطرف الغربي من
جزيرة البـاهامـا الكبـرى :فالعوا�صف تتجه عادة
من اجلنوب باجتاه ال�شمال وتلتف حول اجلزء الغربي
من البـاهامـا الكبـرى� ،إال �أن ويـلمـا �أتى من اجتاه
خمتلف .وبالتايل ،فلم ي�صدق النا�س التنب�ؤات ،وعندما
و�صلت العا�صفة القوية مل يكونوا متيقظني لها .وقد
كان �إع�صار ويـلما كبرياً للغاية لدرجة �أنه �سحق
طرف اجلزيرة ب�أكمله .و�أيقن املقيمون على الفور ب�أن
املياه �ست�شكل ال�رضر الأكرب ولي�ست الرياح .فقد ت�سببت
العا�صفة فى ارتفاع الأمواج �إىل ما يقارب الأربعة
�أمتار جارفة عدداً ال يح�صى من املنازل ومت�سببة
مبقتل �شخ�ص واحد على الأقل.
وظل �أهل البـاهامـا يت�ساءلون ب�ش�أن ما ميكنهم فعله
حلماية �أنف�سهم يف امل�ستقبل ،ولكن تـرنكوي�سـت تقول
�أن النا�س �أف�ضل ا�ستعداداً الآن ،فهم م�سلحون مبعرفة
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يتغي ،و�أنه من املرجح حدوث �أمور غري
�أن املناخ
رّ
عادية.
وقد �رشع ال�صليب الأحمر للبـاهامـا يف حملة توا�صل
مبتكرة ب�ش�أن تغري املناخ  ،تت�ضمن ك ّل �شيء من
م�سابقات الفيديو و�إعالنات التلفزيون �إىل �أعمال
ال�صم يف نـا�ساو لتعزيز الت�أهب
�إبداعية مع الأطفال
ّ
للكوارث ومواجهتها بني ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر ،تدعو
تـرنكوي�سـت �إىل “والية دولية �رصيحة لل�صليب
الأحمر” ب�ش�أن تغري املناخ من �أجل م�ساعدة اجلمعيات
الوطنية مثل جمعيتها على نقل ر�سائل الت�أهب للكوارث
�إىل حكوماتها.
وخالل م�ؤمتر حزيران/يونيو ،كان هناك توافق عام
فى الآراء على �أن التحدي الأول للتوا�صل بالن�سبة �إىل
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر هو حتد داخلي :لإقناع
القيادات ب�أن تغري املناخ �أمر يتعني على اجلمعيات
الوطنية �أن تهتم به وتقلق ب�ش�أنه.
وت�شري �إيثيـل كامييـال ،من�سقة الربامج يف ال�صليب
الأحمر املـالوي قائلة“ :عندما بد�أنا نتوا�صل ب�ش�أن
تغري املناخ ،قمنا بذلك داخلياً ،وب�شكل �أ�سا�سي نحو
جمهور كبار املديرين ،كيف �سي�ؤثر ذلك على براجمنا؟
وعملنا االن�ساين؟ عالم �سيكون الرتكيز ومن هم
ال�رشكاء اجلدد؟
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يف ال�صليب الأحمر الكولومبـي ،فقد كانت له جتربة
مماثلة“ :كانت هناك بالت�أكيد فرتة من العزوف يف
جمعيتي الوطنية عن امل�شاركة يف مثل هذا النوع من
العمل – فالكثري من كبار امل�س�ؤولني كانوا يظنون �أن
هذا الأمر غاية يف التعقيد و�أن لديهم ما يكفيهم من
العمل بالفعل ،ولكن بعد ذلك بد�أنا نعانى من املزيد
واملزيد من الطق�س املتطرف”� .أما الآن فاجلمعية
منخرطة متام ًا يف الق�ضية ،وال�صليب الأحمر الكولومبـي
يقف يف طليعة التوا�صل ب�ش�أن تغري املناخ �ضمن
حركة ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر ،با�سرتاتيجيات
ترتاوح من العمل امل�شرتك مع الربامج اجلامعية ب�ش�أن
االت�صال �إىل عرو�ض العرائ�س املتحركة التي �أحدثت
تغياً فى �سلوك املجتمع من خالل �أطفال املدار�س.
رّ

“لن نتمكن من امل�ضي نحو خماطبة
اجلماهري اخلارجية �إال عندما نتحدث
ب�سهولة عن تغري املناخ داخل اجلمعية
الوطنية ”
�إيثيـل كامييـال  -مـالوي

ووفق ًا لكامييـال “لن نتمكن من امل�ضي نحو خماطبة
اجلماهري اخلارجية �إال عندما نتحدث ب�سهولة عن تغري
املناخ داخل اجلمعية الوطنية” .وال�صليب الأحمر يف
مـالوي يعمل الآن مع املكتب الوطني خلدمة الأر�صاد
اجلوية من �أجل �إنتاج مواد ات�صال ب�ش�أن تغري املناخ
ميكنها �أن ت�ساعد مزارعي الكفاف (وهم غالب ًا �أميّون)
على فهم ت�أثريات تغري �أمناط هطول الأمطار على
الزراعة.
�أما والتـر كوتـي ،الرئي�س املخ�رضم ملواجهة الكوارث

وبالن�سبة اىل ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،ف�إن عدم
القيام ب�شيء لي�س خياراً عندما يعاين امل�ست�ضعفون،
فهناك دائم ًا ما ميكن عمله ب�ش�أن التهديدات التي
يطرحها تغري املناخ ،مثل �أنظمة الإنذار املبكر،
واملنازل املقاومة للأعا�صري ،وزرع الأ�شجار ملقاومة
العوا�صف واالنزالقات الأر�ضية� ،إ�ضافة �إىل خطط
الإجالء ،وهذه فقط بع�ض الأمثلة التى ت�رشح كيف
ميكن لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر القيام بالعمل
امل�شرتك مع املجتمعات املحلية واحلكومات ووكاالت
املعونة لدعم القدرة على التعايف.
ووفق ًا ملحمد خميـر ،رئي�س ق�سم ال�سيا�سة والت�أهب
يف االحتاد الدويل“ :ل�سنوات عديدة ،كان ينطر �إىل
تغي املناخ باعتباره م�س�ألة بيئية وعلمية يف املقام
رّ
تغي املناخ ي�رضبنا
بالفعل
�شهدنا
قد
أننا
�
إال
�
أول،
ال
رّ
يف �صميم عملنا :فهو م�شكلة �إن�سانيةـ ومن الوا�ضح �أنه
�أمر ال ميكن الهروب منه �أو جتاهله ،فمن ال�رضوري �أن
ن�ستبق ت�أثريه ،و�أن نعمل الآن”.
�إن العمل الناجح يتطلب توا�ص ًال فعاالً ،فاملناخ العاملي
يتغي ،ومن ال�رضوري �أي�ض ًا حلركة ال�صليب الأحمر
رّ
والهالل الأحمر �أن تغري ا�سرتاتيجيتها يف التوا�صل.
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التعليق على ال�صورة :مزارع مي�شي على بركة جافة يف �ضواحي باوكانغ ،ال�صني.
م�صدر ال�صورة :رويرتز�/سرتينغر �شانغهاي.
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التـوا�صــل
دليل العمل
من وجهة نظر حركة ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر ،يتعني نقل ثالث
ر�سائل مهمة �إىل �أ�صحاب امل�صلحة:
�إن خطر الكوارث املتعلقة باملناخ
يتزايد.

ال�رضوري بالن�سبة لكم الو�صول �إىل
�أ�شخا�ص وم�ؤ�س�سات لديهم م�ستوى
معينّ من اخلربة (يرجى االطالع
على بدء العمل) .وفى بع�ض الأحيان،
قد ي�صعب فهم ه�ؤالء اخلرباء (يرجى
االطالع على احلوارات).

وحددوا ما تريدون من جمموعتكم
امل�ستهدفة �أن تفكر فيه �أو تفعله
ب�شكل خمتلف ب�سبب ر�سالتكم حول
تغري املناخ .على �سبيل املثال� ،إذا
كنتم تركزون على متطوعني يف
برنامج �إدارة الكوارث ،فقد تودون
القيام بت�سليط ال�ضوء على �رضورة
الت�أهب ملواجهة التهديدات التي
مل حتدث قط يف جمتمعهم املحلي،
�أما �إذا كنتم ت�ستهدفون وا�ضعي
ال�سيا�سات ،فقد تريدون منهم حينئذ
�أن يدرجوا جمعيتكم الوطنية يف
ت�صميم وتنفيذ ال�سيا�سات والربامج
تغي املناخ.
احلكومية للتكيف مع رّ

حددوا اجلمهور الذي ت�ستهدفونه
والتح ّول الذي ت�سعون �إليه.

ت�صميم حمتويات و�شكل ر�سالتكم
وفقا ً للجمهور امل�ستهدف

�إن الفقراء وامل�سنني واملر�ضى هم �إن دوركم هو تف�سري معرفتهم
الأكرث عر�ضة للخطر.
و�إعادة ت�شكيلها ب�أ�ساليب ميكن �أن
يفهمها من يحتاجون �إىل معرفة
�إن ب�إمكانناالت�أهب.
املزيد عن هذا املو�ضوع.
وقد ميثل نقل هذه الر�سائل حتدياً:
فتغري املناخ م�س�ألة معقدة ،ولكن اجمعوا الأمثلة عن كيفية حماوالت
يلزم التعبري عنها ب�أ�سلوب ب�سيط م�ؤ�س�سات �أخرى لنقل ر�سائل مماثلة،
وفعال ليت�سنى �إ�رشاك موظفي والتم�سوا الإلهام وامل�شورة.
ومتطوعي ال�صليب الأحمر/الهالل
اخلـطــوة رقم :3
الأحمر – واملجتمعات املحلية التي اخلـطــوة رقم :2
يخدمونها.
واخلطوات التالية توجه اجلمعيات
الوطنية يف كيفية االت�صال ب�ش�أن
يتغي،
بعد �أن تعرفتم على ما الذي رّ
تغري املناخ.
وما هي الت�أثريات الإن�سانية التي
تغي املناخ يف
�سترتتب على
رّ
بلدكم ،فمن ال�رضوري �أن حتددوا
اخلـطــوة رقم :1
جمهوركم ،و�ستحتاجون �إىل
تعرفوا على التغريات امللحوظة
نهوج ات�صال خمتلفة ح�سب من
واملتوقعة يف منطقتكم.
تقومون باالت�صال بهم :موظفون
�إن اخلطوة الأوىل هي احل�صول على �أو متطوعون �أو جمتمعات حملية
�إدراك �أف�ضل لكيفية رّ
تغي �أمناط �أو وكاالت حكومية .وت�أكدوا من
والرياح،
هطول الأمطار ،واحلرارة،
تفهمكم لوجهات نظر جمهوركم
والعوا�صف وغريها من الأحوال و�أولوياتهم.
تغيها .ومن
اجلوية� ،أو توقعات رّ

عند االت�صال ب�ش�أن تغري املناخ،
عليكم �أن ت�أخذوا يف االعتبار
�أن هناك مفا�ضالت بني التعقيد
والو�ضوح .ويتعني املحافظة على
الإبقاء على الر�سالة الأ�سا�سية دقيقة
ولكن ب�سيطة ،لكي يكون اجلمهور
امل�ستهدف �أكرث فهم ًا وا�ستيعاب ًا
وا�ستجابة لها.
و�أبقوا على الر�سالة �سهلة املنال
قدر الإمكان (يرجى االطالع على
املربع يف ال�صفحة رقم  .)64ومن
الأف�ضل �إثارة ف�ضول ورغبة اجلمهور

والهالل األحمر
للصليب
دليل املناخ
األحمربرنامج
جزء من
التوعية ،وهو
التعليق على ال�صورة :قرويون من بنغالدي�ش يتجمعون من �أجل عر�ض م�رسحي ب�ش�أن زيادة

التوعية والت�أهب ب�ش�أن الكوارث .ونتيجة ذلك ،جتمع القرويون مع ًا من �أجل بناء ج�سور من اخليزران ت�ساعد على �إجالء
الأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة للخطر.
م�صدر ال�صورة� :شهاب الدين /ال�صليب الأحمر الربيطاين.
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يف تعلّم املزيد ،وذلك بد ًال من
جعلهم ي�شعرون بامللل واالرتباك
مب�صطلحات معقدة ونظريات �صعبة
ب�ش�أن علم الغالف اجلوى.
وعليكم القيام بتعزيز امل�صداقية من
خالل االرتكاز على عالمات تغري
املناخ التي الحظها النا�س بالفعل،
وكلما كان ذلك ممكناً ،ا�ستخدموا
تعليقات و�آراء �أقران �أو �أ�شخا�ص
�آخرين يثق بهم اجلمهور .على �سبيل
املثال� ،إذا كنتم حتاولون ا�ستهداف
املجتمعات املحلية الريفية،
فعلى الأرجح �أن يكون فيلم فيديو
م�صحوب بتعليقات من مزارعني
�أكرث فعالية من فيديو �أخر بتعليقات
من خرباء يف املناخ.
ادر�سوا خيارات خمتلفة من �أجل
قنوات االت�صال (مثل :العر�ض
ال�شفهي ،الن�رشات الإعالنية،
املل�صقات ،املذياع ،الفيديو،
العرو�ض امل�رسحية).

اخلـطــوة رقم :4
تط ّويـر منتجات لالت�صال

عند ت�صميم منتجاتكم ،ال تن�سوا �أن
النا�س يتلقون واب ًال من الر�سائل
التي تتناف�س على احل�صول على
انتباههم ،بدءاً من برامج احلكومة
التي تت�ضمن االنتخابات �إىل
حمالت الت�سويق التي تهدف �إىل بيع
ال�صابون .لذا ،ف�إن ر�سالتكم ب�ش�أن
تغري املناخ �سي�سهل �إهمالها �أو
جتاهلها� ،إال اذا ا�ستحوذت على ك ّل
من عقل وقلب اجلمهور امل�ستهدف.

ماذا حتتاج املجتمعات املحلية �إىل معرفته عن تغري املناخ
ال تن�سوا �أنه من الأرجح �أن ي�ؤدي
ولهذه التغريات ت�أثري �أي�ض ًا على
ا�ستعمال قنوات ات�صال متعددة
�سلوك النباتات واحليوانات،
�إىل جذب اهتمام النا�س� .أخربوا
وقد تظهر احل�رشات والآفات �أو
النا�س يف املجتمعات املحلية �أن
تختفي ب�أعداد كبرية.
تغي املناخ �سببه حرق الوقود،
رّ
ومن املهم �أي�ض ًا تو�ضيح �أن �آالف
والغازات ،والفحم والأ�شجار يف
العلماء حول العامل من�شغلون يف
�شتى �أنحاء العامل ،و�أن الغازات
حماولة فهم ما يجري ،ولكنهم
ت�شكل نوع ًا من الغطاء ال�شفاف
يجدون �صعوبة ب�سبب تعقيد
حول الأر�ض ،مما ي�سمح لأ�شعة
امل�شكلة فى �أن يقولوا بالتحديد
ال�شم�س �أن تدخل �إىل كوكبنا
ما الذي �سيجري.
ولكنه مينع احلرارة من العودة
�إىل الف�ضاء.
و�سيتوجب �أن ن�ستعد للمفاج�آت،
غري �أنه من املمكن القيام
ويت�سبب دفء الأر�ض يف تغيري
بالكثري لتجنب حتول املفاج�آت
الطق�س.
�إىل كوارث.
والتغري الأ�سا�سي هو �أن الطق�س
ول�ستم يف حاجة �إىل الدخول مع
قد ي�صري �أكرث تطرفاً .فعندما
املجتمعات يف �أدق التفا�صيل
متطر ،قد يكون املطر �أكرث
املناخ،
بتغري
املتعلقة
غزارة .وعند اجلفاف ،فقد يدوم
فال�سيناريوهات املتعددة التي
هذا اجلفاف لفرتة �أطول .واجلليد
ي�ضعها العلماء لبلدكم حول
والثلوج على اجلبال �آخذ يف
تغري املناخ قد تكون مربكة
الذوبان مما قد ي�ؤدي يف بداية
للغاية.
الأمر �إىل زيادة من�سوب املياه
يف الأنهار ثم �إىل ن�سبة �أق ّل
�إن ال�س�ؤال عما يجب/ال يجب
(عندما تفنى الأنهار اجلليدية).
ت�شاطره مع امل�ست�ضعفني قد
وقد تزداد �شدة العوا�صف
يكون م�شكلة دائمة لل�صليب
والأعا�صري وت�صيب �أماكن غري
الأحمر والهالل الأحمر،
معتادة ،وقد ت�أتى مبزيد من
وبالتايل ،ف�إن تبادل اخلربات
الأمطار.
مع الزمالء �سيكون مهم ًا للغاية
يف ال�سنوات املقبلة.
تتغي كذلك املوا�سم ،فيبد�أ
وقد رّ
مو�سم الأمطار يف وقت مبكر �أو
مت�أخر ،وقد يكون ال�شتاء �أق ّل
برودة بيد �أن الثلوج قد تت�ساقط
بكميات �أكرب.
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كونوا مبدعني :وحاولوا جذب انتباه
النا�س من خالل نهوج مبتكرة (مث ًال
من خالل الدعابة ،الفنون اجلمالية،
ا�ستعمال �أدوات مده�شة لتو�ضيح
املفاهيم الأ�سا�سية) .ووظفوا
ا�ستخدام اللغة وال�صورة ب�شكل م�سلٍ .
على �سبيل املثال :لقد اقرتح متطوع
من جزيرة كـاميـان يف ال�صليب
«تغي املناخ :هذا
الأحمر �شعار
رّ
غريب!» ،مما ي�ستحوذ على جوهر
امل�شكلة ،ويجعل النا�س ت�ضحك،
وي�سهل يف الوقت تذكره.
فكروا يف مرحلة التطوير هذه على
�أنها عملية تتطلب عدة جوالت
من التجربة والت�صحيح و�إعادة
ال�صياغة .وكلما كان ذلك ممكناً،
حاولوا �إ�رشاك اجلمهور امل�ستهدف
فى تطوير منتجات االت�صال.
وت�أكدوا من �أن الر�سالة مفهومة
ولها الت�أثري املن�شود.

الربط بني �أحداث الطق�س وتغري املناخ
�إن �أبلغ ر�سول يعرب عن تغري
املناخ هو املناخ نف�سه .فعند
وقوع طق�س غري عادي (لي�س
بال�رضورة �أن ي�ؤدي �إىل كارثة)
يتحدث عنه اجلميع ،يكون هذا
الأمر نقطة دخول جيدة �إىل
املزيد من االت�صال ب�ش�أن تغري
املناخ.
فكونوا على علم ب�أنه ال ميكن
القول �أبداً ب�أن كارثة واحدة �أو
وقوع طق�س غريب �سببه تغري
املناخ (فقد تقع �أكرث الأحداث
تطرف ًا دون تغري يف املناخ ،غري
�أنه من امل�ستبعد وقوعها) .وما
ي�سعنا قوله هو �أن حدث ًا حمدداً
يالئم منط الأخطار املتزايدة
ب�سبب تغري املناخ.

وقوموا باختيار �أ�ساليب �إنتاج
وموردين على �أ�سا�س �رشوطكم
اخلا�صة وباجلودة املرجوة لر�سالتكم على نحو مالئم.
ملنتجكم.
ويجب الت�أكد من �أن منتجكم معروف
لدى النا�س امل�ستهدفني با�ستعماله
�أو ر�ؤيته.
اخلـطــوة رقم :5
ن�شـر الر�سالة.

من الناحية املثالية ،يجب �أن يكون
تغي املناخ
االت�صال ب�ش�أن خماطر رّ
جزءاً من االت�صال العام للجمعية
الوطنية .وهذا الأمر هو الأكرث
كفاءة .ومع ذلك ،فبمجرد �أن يتم
عمل املنتج اجلديد املتعلق باملناخ،
يتعني عليكم الرتكيز على كيفية
الت�أكد من تلقي اجلمهور امل�ستهدف

ومتى قمتم مبثل هذا الربط بتغري
املناخ ،يتعني عليكم الت�أكد من
متتعكم بدعم خرباء املناخ يف
بلدكم ،و�إال فلن توجد م�صداقية
ملا تقولونه ب�ش�أن �أخطار تغري
املناخ.
وعندما ت�ؤدي حالة طق�س متطرف
اىل كارثة ،يكون ال�شعور بحاجة
الطوارئ ب�شكل �أقوى بكثري.
ولكن كونوا على حذر :فغالب ًا ما
ن�ستعد للكارثة الأخرية ،بينما قد
تكون الكارثة اجلديدة املتعلقة
بتغري املناخ خمتلفة متاماً.
فبعد الفي�ضان ،قد نعمل جميعا
بج ّد من �أجل احلد من خماطر
الفي�ضان ،بينما قد تكون الكارثة
حر �أو جفافاً .ومن
التالية موجة ّ
املهم الت�شديد على هذا الأمر يف
ات�صالكم.
والتوزيع يف منافذ البيع بالتجزئة
واملنا�سبات اخلا�صة.

واكت�شفوا نقاط جناح �أو ف�شل جهد
االت�صال ،واعملوا على ت�صحيح
وتوثيق النتائج لت�سهيل تعديل منتج
وحددوا ال�رشكاء املحتملني فيما االت�صال لديكم ال�ستخدامه يف وقت
يتعلق بجهود الن�رش� .أوالً ،من داخل �آخر �أو يف مكان �آخر.
املنظمة ،وقد يكون املتطوعون
هم الأ�سا�س فى نقل الر�سالة �إىل قـائمــة مرجعية للتحقـق
املجتمعات املحلية ،وميكن �أن
•ثقفوا �أنف�سكم ب�ش�أن �أخطار تغري
ي�ساعدكم �أ�شخا�ص وم�ؤ�س�سات من
املناخ لبلدكم والعواقب الإن�سانية
القطاع اخلا�ص واحلكومة واملجتمع
املرتتبة على ذلك.
املدين يف ا�ستعمال قنوات االت�صال
املوجودة – الإذاعة والتلفزيون •حددوا جمهوركم والر�سالة
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التي تودون �إخبارهم بها وما

تتوقعون منهم القيام به بطريقة �أمثلة عن ا�سرتاتيجيات ات�صال ت�ستخدمها اجلمعيات
الوطنية العاملة يف جمال تغري املناخ
خمتلفة.

•ت�أكدوا من �أن جمهوركم يفهم ما
تودون �إخبارهم به.
•كونوا مبدعني يف �أ�سلوب
ات�صالكم.
•ت�أكدوا من و�صول ر�سالتكم �إىل
جمهوركم وا�ستخدموا ال�شبكات
الداخلية واخلارجية لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر.
املزالق

يف �إطار التيقن من تغري املناخ،
فما زال هناك الكثري من عدم اليقني
ب�ش�أنه ،وقد يريد النا�س احل�صول
منكم على معلومات لي�ست بحوزتكم
ب�ش�أن تغري املناخ لأنها غري موجودة
�أ�صالً� ،أو قد ي�سعون �إىل الت�أكد منكم
ب�ش�أن �أي نوع من الطق�س الغريب،
وقد ي�صبح تغري املناخ يف القريب
العاجل هو التف�سري لكل جديد يحدث،
فال ت�سمحوا لهذا ب�أن يحدث.
و�أ�صعب جزء فى هذه املهمة هو
كيفية االت�صال فيما يتعلق بعدم
التيقن ب�ش�أن تغري املناخ ،فقد يفقد
النا�س اهتمامهم عند عدم متكنكم
من �إعطائهم �إجابات وا�ضحة عن
�أ�سئلتهم العديدة .وغالب ًا ما تكون
الإجابات الوا�ضحة �إجابات خاطئة.
لذا ،حاولوا �إقناع النا�س ب�رضورة
اال�ستعداد لعدم التيقن ب�ش�أن الطبيعة
الدقيقة لتغري املناخ.
�إن ما نعرفه يف �أغلب االحيان هو

�رشائط فيديو وتلفزيون

�أنتيغوا وبربودا ،الأرجنتني،
الباهاما ،جزر كاميان،
جامايكا ،مالوي� ،سانت كيت�س
ونيف�س� ،ساموا ،فييت نام.
برامج �إذاعيـة

ترينيداد وتوباغو ،م�رشوع هنا
ال�صليب الأحمر/ال�صوت احلر
يف �أمريكا الالتينية.

برامج تـوعيـة املجتمع املحلي

الأرجنتني ،توفالو� ،ساموا.
امل�رسح

كولومبيا،
كرييبا�س.

�ساموا،

عرو�ض العرائـ�س

كولومبيا

فيجي،

�أحداث

�إندوني�سيا (اليوم العاملي لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر) ،توفالو،
جزر �سليمان ،توجنا ،كرييباتي
(اليوم العاملي للحد من الكوارث،
اليوم العاملي للبيئة).
لوحات �إعـالنات ورايـات

بنغالدي�ش ،كولومبيا.

برامج تثقيفية ومواد للمدار�س

نيكاراجوا ،ترينيداد وتوباغو،
توفالو� ،ساموا ،جزر �سليمان.
وهناك املزيد من املعلومات ب�ش�أن
هذه الأمور وغريها من الأمثلة
متاح على موقع مركز املناخ:

www.climatecentre.org

�أن الأخطار تتزايد ،و�إن كنا ال نعلم �إىل مزيد من املعلومات والأمثلة
عن كيفية االت�صال ب�ش�أن تغري
بالتحديد كيف.
املناخ .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ففيما
يتعلق بالكوارث الرئي�سية ،ف�إن
الفـر�ص
ا�ستغلوا وقوع حدث متعلق بتغري مركز املناخ غالب ًا ما يقوم بتوزيع
املناخ (مثل هطول الأمطار الغزيرة معلومات متعلقة بتغري املناخ �إىل
قائمته الربيدية.
جداً) بطريقة ذكية.
كما �أن االحتاد الدويل لديه جمموعة
مـزيـد مـن املعلـومـات
و�سائل �إعالمية ب�ش�أن تغري املناخ،
�إن كافة املعلومات املوجودة يف تت�ضمن ر�سائل �أ�سا�سية من �أجل
هذا الدليل متاحة على املوقع :اجلمعيات الوطنية.
www.climatecentre.org
مبا فيها التحديثات والو�صالت
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التعليق على ال�صورة :متطوعة يف ال�صليب الأحمر يف ايكـاتينـي ،كينيـا ،خالل اجتماع ملناق�شة �إمدادات املياه مع �أهاىل القرى ،وهي
يف جزء من البالد مت�رضر ب�شدة من اجلفاف.
م�صدر ال�صورة :دانيال �سيما  /ال�صليب الأحمر الأمريكي.
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التعليق على ال�صورة :متطوع يف ال�صليب الأحمر الزامبى يقوم بتوزيع نامو�سيات �أ�رسة للم�ساعدة على الوقاية من املـالريـا
م�صدر ال�صورة :ال�صليب الأحمر الهولندي
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درا�سـة حــالة� :أفـريقيـا
مناظر طبيعية حمروقة ،حما�صيل ذابلة� ،أنهار وبحريات
جافة� ،أو العك�س – في�ضانات مدمرة ،ما�شية نافقة� ،أنا�س
جياع .قد تكون هذه هي ال�صورة التي نواجهها يف �أفريقيا
خالل عقد من الزمن ما مل نقم ب�شكل �أف�ضل ب�إدارة خماطر
املناخ.

ت�شري البحوث اجلديدة �إىل �أن التهديد املاثل يف التعر�ض
تغي املناخ يف �أفريقيا �أكرب منه يف �أي مكان �آخر
خلطر رّ
التغيات لن تقت�رص على ارتفاع معدل
يف العامل .و�أن
رّ
وتغي �أمناط هطول الأمطار ،فموجات
درجات احلرارة رّ
اجلفاف والفي�ضانات ت�رضب بوترية وحدة متزايدتني،
وي�صحب ذلك �أمرا�ض مثل الإ�سهال ،كما بد�أت املالريا
يف الظهور يف مرتفعات مل يكن فيها بعو�ض من قبل،
مثل املرتفعات الو�سطى ب�إثيوبيا ،كما عادت حمى
الوادي املت�صدع �إىل الظهور جمدداً.
�إن تغري �أمناط الطق�س يف ال�سنوات الأخرية له ت�أثري
�ضار على الأمن الغذائى ،فاملزارعون يجدون �أنه مل
يعد ب�إمكانهم زراعة �أو ح�صاد حما�صيلهم على النحو

الذي اعتادوه لقرون ب�سبب ت�أخر �أو عدم انتظام �سقوط
الأمطار.
وتتعر�ض املجتمعات املحلية لأخطار غري م�ألوفة،
وهي ال تتمكن حتى من مواجهة ال�صدمات اخلفيفة
– الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ارتفاع م�ستمر يف �أعداد
املحتاجني �إىل م�ساعدات �إن�سانية .وقد ازداد متو�سط
عدد حاالت الطوارئ الغذائية يف �أفريقيا �إىل ثالثة
�أمثاله منذ منت�صف الثمانينيات ،بينما واجه 25
مليون ن�سمة �أزمات غذائية يف ال�سنة املا�ضية وحدها.
�إن �أفريقيا ،مبواردها التي تعاين من الإجهاد �أ�صالً ،ال
متلك �إال القليل من القدرة للتعامل مع مزيد من الكوارث
تغي املناخ ،فحوايل  %90من النا�س
الناجتة عن رّ
يعتمدون على الزراعة لك�سب رزقهم – حيث �إن العديد
منهم مزارعو كفاف ممن يزرعون فقط من الغذاء ما
يكفي لإطعامهم وعائالتهم ،لذلك ف�إن �أي انخفا�ض �أو
تغي يف �أمناط هطول الأمطار قد يعني ف�شل املح�صول
رّ
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وبالتايل نق�ص ًا حاداً يف الأغذية �أو حتى جماعة.
تغي
و�سوف يت�أثر الإنتاج الزراعي ب�شدة من جراء رّ
املناخ – فمن املتوقع �أن تقل امل�ساحة ال�صاحلة
للزراعة و�أن تنكم�ش موا�سم الزراعة و�أن تتناق�ص غلة
املح�صول .ومن �ش�أن ذلك املزيد من الت�أثري �سلب ًا على
الأمن الغذائي ،وتفاقم �سوء التغذية يف بع�ض البلدان.
فقد تنخف�ض غلة حما�صيل الزراعة البعلية (التي تعتمد
على الأمطار) بن�سبة قد ت�صل �إىل  %50بحلول عام
 2020وفق ًا لر�أي العلماء يف الفريق احلكومي الدويل
بتغي املناخ ( .)IPPCوهناك �أجزاء عديدة
املعني رّ
فى �أفريقيا قد �أ�صبحت تعترب بالفعل «عاجزة مائياً»
تغي املناخ.
– وهو �أمر �سوف يتفاقم مع رّ
�إن �أي ارتفاع كبري يف درجة احلرارة قد ي�ؤثر ب�شدة
على املحا�صيل النقدية مثل ال�شاي والنب .وقد �أ�صبحت
املناطق القاحلة و�شبه القاحلة يف كافة �أنحاء �أفريقيا
دون م�ستوى اجلفاف .ففى املتو�سط �أ�صبحت هذه
القارة الآن �أكرث دفئ ًا مبقدار ن�صف درجة مئوية مما
كانت عليه قبل � 100سنة ،بل �إنها �أكرث من ذلك يف
بع�ض الأجزاء.
لتغي املناخ ،فالنا�س
والهجرة هي نتيجة �أخرى
رّ
ينزحون من املناطق املعر�ضة للجفاف ،ويعملون
كعمال يف مزارع �أخرى لك�سب املال الالزم ل�رشاء
ّ
الطعام ،مما يزيد من ال�ضغط على �أجزاء معينة من
القارة.

�إثيـوبيـا

يق�سم �إثيوبيا الوادي املت�صدع الأفريقي ال�رشقي �إىل
مرتفعات ومنخف�ضات ،ومناخها �شديد التنوع ب�شكل
غري عادي ،من مرتفعات ديـجــا الباردة املمطرة �إىل
منخف�ض دنـاكيـل – �أحد الأماكن الأ�شد حرارة وجفاف ًا
على وجه الأر�ض.
ويعتمد االقت�صاد على الزراعة التى ت�شكل ن�صف
الناجت املحلي الإجمايل ،ومتثل  %60من ال�صادرات،
وت�ستخدم  %80من �إجمايل اليد العاملة .بيد �أن %1
فقط من الأرا�ضى املزروعة تعتمد على الري ،لذا ،فمن

املمكن �أن يوقع اجلفاف بكامل البالد يف �أزمة ونق�ص
فى الغذاء.
ووفق ًا لـ �أبيبـي تاديجـي ،رئي�س الأبحاث يف املكتب
الوطنى للأر�صاد اجلوية يف �أديـ�س �أبـابـا« :لقد كانت
التغي املناخي يف �أثيوبيا منذ عام
هناك �إ�شارات عن
رّ
 ،2000وحتى قبل ذلك .ف�أفريقيا اال�ستوائية ت�شكل
ب�ؤرة �ساخنة لت�سارع التغريات ،و�أنا �أ�شعر بقلق بالغ.
فما هو ت�أثري ذلك على املحا�صيل ،والتيف (الغذاء
الأ�سا�سي التقليدي) ،وال�شاي ،والنب ،واملا�شية؟»
ومع خم�س موجات جفاف رئي�سية خالل عقدين ،مل
يكن هناك وقت كاف لعائالت عديدة لكي تتعافى
بينما يعي�ش مئات الآالف من الب�رش على �شفا املوت
كل عام.
ويف الفرتة من عام � 2000إىل  ،2003عانى  %46من
ال�سكان من �سوء التغذية ،وذلك وفق ًا ملنظمة الأغذية
والزراعة.
ومن جهة �أخرى� ،شهد عام  2006بع�ض �أ�سو�أ
الفي�ضانات يف تاريخ �إثيوبيا ،م�رشداً ال�سكان يف كافة
�أنحاء البالد .فال�سيول فى دير داوا ،ثاين �أكرب املدن بعد
�أديـ�س �أبـابـا� ،أودت بحياة ما يقرب من � 250شخ�ص ًا
و�رشدت الآالف.
وفى عام  2006قتل �أكرث من � 400شخ�ص خالل تف�شي
حاالت �إ�سهال مائي خطري ،وقد �رضب اجلفاف احلاد
منطقة فـاديـ�س يف ال�رشق ،وعانى مزارعون عديدون
من �سوء الغلة عام ًا بعد عام ب�سبب عدم انتظام هطول
الأمطار .ويف ال�سنوات الأخرية ،مل ت�سقط الأمطار.
�أما يو�سـف �إدريـ�س ،وهو من �شيوخ قريته ،يعي�ش يف
املنطقة منذ  40عام ًا وتعتمد عائلته وقريته بانتظام
على م�ساعدات الإغاثة الغذائية ،فالأمطار ت�شح ب�شكل
م�ستمر يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وهو ال ي�ستطيع
زراعة حما�صيله ،ويقول« :عندما ي�شح املطر ،ميكننا
زراعة ال�رسغوم والذرة ولكننا ال ننتج الكثري».
�أما نهر بـوكـو القريب الذي كان عادة �أحد امل�صادر
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للري يف املنطقة ،فقد جف منذ �سنوات عديدة،
الرئي�سية ّ
ويعود ذلك جزئي ًا اىل نق�ص كمية الأمطار .وهاهو
يو�سـف يتذكر ب�ساتني الربتقال والليمون بجانب هذا
النهر ،وهو ي�شري �إىل هجرة العديد من �أهايل قريته
�سنوي ًا ب�سبب اجلفاف ،وندرة الغذاء واملاء.

املـالريـا

وعلى م�سافة ب�ضعة كيلومرتات بالقرب من مدينة
هـرار ،جفت �أي�ض ًا بحرية هـاالمايـا منذ عدة �سنوات،
ويعود ذلك جزئي ًا �إىل ندرة كمية الأمطار يف املنطقة،
فبحرية هـاالمايـا التي يبلغ طولها حوايل خم�سة
كيلومرتات ،كانت ت�شكل امل�صدر الرئي�سي للمياه
ملدينة هـرار والقرى املحيطة بها ،كما كانت مورد
دخل لل�صيادين.
تقول فاتية �أباتيـ�ش جاكـوب ،وهي تاجرة حملية عا�شت
قرب البحرية لفرتة  14عاماً« :اعتدت على احل�صول
على مياه ال�رشب من البحرية� ،أما الآن فيتعني على
ال�سري على الأقدام ثمانية كيلومرتات للح�صول على
املياه ،كما كان هناك العديد من مزارعي اخل�رضوات
للري ،واعتدنا �أن نحظى منها
حولها ي�ستخدمون املياه ّ
بالأ�سماك� ،أما الآن ،فلم تعد هناك �أ�سماك يف الأرجاء
و�أ�صبحت اخل�رضوات �أغلى ثمناً».
وبينما كان اجلفاف ي�رضب منطقة هـرار يف اجلنوب،
كانت هناك يف عام  2006في�ضانات غزيرة يف غرب
�شـوا ،حيث ت�رشد � 3.000شخ�ص ،ويقول ترينغـو
اينغـداورك� ،أمني فرع جمعية ال�صليب الأحمر يف
�إثيوبيـا «مل يحدث مثل هذا الفي�ضان القوي منذ 40
عاماً ،فقد دمر املنازل واملحا�صيل واملا�شية» ،وقد
ارتفعت معدالت الإ�صابة باملالريا حملي ًا ب�شكل
مروع.
ّ
وي�شدد ق�سم الت�أهب للكوارث يف جمعية ال�صليب الأحمر
الإثيوبي على �إيجاد املياه النقية وغر�س الأ�شجار من
�أجل الأخ�شاب والفاكهة و�إن�شاء املدرجات الزراعية.
ويعتقد جابريـال �أبات�شـو ،رئي�س التنمية التنظيمية� ،أنه
تغي املناخ ،وجمع
يتعني عليهم الآن «خلق وعي ب�ش�أن رّ
البيانات وتدريب املتطوعني» على م�ستوى الفرع.

وعلى حد قول جيـودي بيـني ،م�س�ؤول الإغاثة« :لدينا
متطوعون مدربون على �أن�شطة الت�أهب للكوارث يف
كل �أنحاء �إثيوبيا ،فقد بد�أنا منذ عامني لأننا ندرك
�أننا مت�رضرون من الكوارث الطبيعية الأكرث تواتراً.
ونحن نحاول �إعداد مواد الإغاثة مثل البطانيات
وجراكن املياه وتخزينها يف مناطق خمتلفة ،كما
تتجه ال�سيا�سة الآن �إىل تخ�صي�ص  %10من دخل الفرع
لإمدادات �أن�شطة الت�أهب».
وقد �أولت جمعية ال�صليب الأحمر لإثيوبيا �أهمية
كبرية لوجوب حفظ املياه ،و»ح�صاد» الأمطار ،وهي
طريقة كف�ؤ جلمع املياه النظيفة خالل الفرتة املمطرة،
وميكنها �أن ت�ستغرق عدة �أ�سابيع �أو �أ�شهر.
وتو�ضح جيـودي بيـني «يف مـويـال يف اجلنوب ،على
�سبيل املثال ،ال يوجد نهر ،وبالتايل ف�إن ح�صاد مياه
الأمطار عملية مهمة ،فاملياه هي الأ�سا�س ،وال �سيما
خالل الت�أهب للكوارث ،فقد ال ي�ستخدم بع�ض النا�س
يف اجلنوب �إال لرتاً واحداً فقط من املياه �أ�سبوعياً» .وقد
مت خالل ال�سنتني �أو ال�سنوات الثالث املا�ضية بناء �أكرث
من  50خزان ًا جلمع مياه الأمطار ،على الأ�سطح وحتت
الأر�ض.
ولدى جمعية ال�صليب الأحمر الإثيوبي �أي�ض ًا برنامج
للرعاية ال�صحية املجتمعية بهدف رفع م�ستوى الوعى
تغي املناخ.
والتثقيف ،بيد �أنه يتطلب ت�صعيداً يف �ضوء رّ
فاملالريا والتيفود والكولريا والإ�سهال كلها �أمرا�ض
تنت�رش ب�رسعة �أكرب خالل الفرتات الع�صيبة.
كما �أن الأمرا�ض التي اعترب �أنها قد اختفت ،عادت
لتظهر جمدداً .ففي عام  ،2006مت ت�سجيل حاالت
�إ�سهال مائي حاد للمرة الأوىل منذ ع�رش �سنوات .فثمة
تفاعل وا�ضح بني �سوء التغذية واملالريا والإيدز
وفريو�سه.
روانــدا

على الرغم من مرور عقد من النمو االقت�صادي ال�رسيع،
ما زال الفقر وا�سع االنت�شار يف روانـدا ،املعروفة با�سم
«�أر�ض الألف تـل» ،وروانـدا هي بلد �صغري غري �ساحلي،
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حتيط به بـورونـدي وتـنزانيـا و�أوغنـدا وجمهورية
الكونغـو الدميقراطيـة .ولكن على الرغم من �صغر
حجمها ،فلديها �أنظمة بيئية متنوعة.
وت�شكل روانـدا جزءاً من اله�ضبة الأفريقية ال�رشقية
الكربى ،التي تتدرج من الأرا�ضى املنخف�ضة يف
الغرب التي تت�سم بامل�ستنقعات والبحريات �صعوداً �إىل
املرتفعات يف ال�رشق .ويق�سم ذلك البالد بني حو�ض
نهر النيل وحو�ض نهر الكونغو .واملناخ هناك معتدل
وا�ستوائي ،مع مو�سم جفاف ق�صري ميتد من �شهر كانون
الثاين/يناير �إىل �شباط/فرباير ،ومو�سم جفاف طويل
يبد�أ من �شهر حزيران/يونيو �إىل �أيلول�/سبتمرب.
وقد �رضب اجلفاف امل�ستمر �أنحاء من روانـدا على مدى
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وا�ضطربت �أمناط هطول
الأمطار ،ونتيجة لذلك مرة �أخرى ،احتار املزارعون
ب�ش�أن توقيت الزراعة واحل�صاد ،ويقول مو�سوين
تغي
ديـدا�س ،مدير خدمة الأر�صاد اجلوية يف البالد �أن رّ
املناخ «وا�ضح جدا» ،ويتجلى ذلك يف ارتفاع درجات
احلرارة ال�صغرى يف ال�سنوات الثالثني املا�ضية مبا
ي�صل �إىل درجتني.
والواقع �أن عام  2005كان �أ�شد الأعوام حرارة يف
روانـدا منذ �سنوات عديدة .فقد ارتفعت درجة احلرارة
يف العا�صمة كيغـالـي لتبلغ  35درجة مئوية .وارتفاع
درجة احلرارة يعني �أي�ض ًا انت�شار الأمرا�ض مثل
املالريا ،وهي بالفعل ال�سبب الرئي�سي حلاالت املر�ض
والوفيات يف كل �إقليم.
كما ي�شكل التفاعل بني الأمرا�ض م�صدر قلق :فال�شخ�ص
امل�صاب باملالريا على �سبيل املثال معر�ض اللتقاط
فريو�س الإيدز ،والعك�س بالعك�س .كما يعني �سوء التغذية
انت�شار الأمرا�ض ب�رسعة �أكرب ،ف�إنها حلقة مفرغة� ،أما
الأمرا�ض التي اعتقد انها اختفت مثل الكولريا ،فقد
عادت لتظهر جمدداً .حيث مت ت�سجيل حاالت كولريا
جديدة للمرة االوىل يف كيغـالـي يف عام  2006ويف
املنطقة ال�شمالية ال�رشقية يف عام .2007
وي�شكل القطاع الزراعي نقطة مركزية للبيئة الروانـدية،

فهو يهيمن على االقت�صاد من حيث امل�ساهمة يف الناجت
املحلي الإجمايل ،كما �أنه ميثل ما يزيد على  %90من
فر�ص العمل ،بينما متثل ال�صادرات الزراعية �أكرث من
 %70من الإجمايل ،وال�شاي والنب هما املح�صوالن
لتغي املناخ عواقب
الت�صديران الرئي�سيان ،وقد يكون رّ
وخيمة على الإنتاج الزراعي.
ويف عام  ،2006كان هناك عدد من الوفيات ب�سبب
الأمطار الغزيرة والفي�ضانات ال�شديدة ،وتدمرت
املحا�صيل ونفقت املا�شية .وتقول وزيرة البيئة
باتري�شيـا هاجاباكيجا� ،أن هذا الأمر �أ�رض بامليزانية
الوطنية� ،إذ جرى ا�ستعمال الأموال املخ�ص�صة للنمو
االقت�صادي من �أجل تدابري طارئة مثل �رشاء �أغدية
للإغاثة.
ويف الوقت نف�سه ،انخف�ضت م�ستويات املياه وت�أثرت
حمطات توليد الطاقة الكهرمائية ،وال �سيما يف
نتـاروكـا ومـوكونغـوا .فرتاجع �إنتاج الكهرباء ،وكانت
هناك �أزمة طاقة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ومن
�أجل �إنتاج الكهرباء ،كان على احلكومة �رشاء مولدات
للكهرباء تتكلف ماليني الدوالرات .وقد كان لذلك
ت�أثري على ال�سكان – �إذ ارتفع �سعر الكهرباء �إىل ثالثة
�أمثاله.
الهـجــرة

�شهدت منطقة بـوغو�سيـرا ،يف جنوب روانـدا ،موجات
جفاف ب�شكل م�ستمر ،ويعاين  %40من �سكانها من عدم
ت�أمني م�صادر الغذاء .كما يعانى الكثري من املزارعني
فيها من �سوء املحا�صيل ب�سبب ت�أخر �أو عدم انتظام
هطول الأمطار.
ومـاري جايـن نزابامويتـا مزارعة يف غا�شـورا ،لديها
خم�سة �أطفال يتعني عليها �إطعامهم .ومنذ عام 1998
مل يعد بالإمكان توقع هطول الأمطار .وهي تقول« :نظن
�أنها �ستمطر� ،إال �أنها ال متطر ،وحينئذ نفقد حم�صولنا».
وتقوم مـاري جايـن بزراعة ال�رسغوم والفا�صوليا
والبطاطا احللوة واخل�رضوات وتبيع بع�ضها يف
ال�سوق ،بيد �أن ح�صادها انخف�ض �إىل الن�صف يف العام
املا�ضى.
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وقد جنحت بالكاد يف توفري ما يكفي من املال لإر�سال
�أوالدها �إىل املدر�سة (فالأوالد يح�صلون يف املدر�سة
على الطعام من برنامج الأغذية العاملي) ،بيد �أنها
ال ت�ستطيع حتمل �سداد ر�سوم الت�أمني ال�صحي عن
الأ�رسة ب�أكملها .وعلى الأ�سـرة الآن �أن ت�رشب من مياه
امل�ستنقعات القريبة وتعاين ب�شكل م�ستمر من الإ�سهال
واملالريا.
وتوا�صل القول�« :أ�شعر ب�أنني �أتقهقر ،فالأطفال لي�سوا
بحالة �أف�ضل ،وعندما ترى طف ًال يبلغ العا�رشة من
العمر تظن �أنه يبلغ اخلام�سة فقط».

املزارعني ب�ش�أن مواعيد نرث البذور ،وحفر امل�ستنقعات،
وما �إىل ذلك .ومن ال�رضوري �أن ن�ساعدهم على التفكري
‘ما الذي ميكنني القيام به واقعي ًا للمواجهة؟’ «
ووفق ًا ملاري �أنطونيت �أوميـانـا ،رئي�سة الربامج يف
جمعية ال�صليب الأحمر الرواندي�« :إن احلكومة قد بد�أت
تغي املناخ ،وحيث �إننا ع�ضو
هذا العام احلديث عن رّ
يف فريق العمل املعني ب�إدارة الكوارث ،فقد ناق�شنا هذا
الأمر معهم» .وثمة �إدراك الآن ب�أن مواجهة الكوارث مل
تعد كافية ،و�أن احلد من املخاطر مهم ويجب ت�صعيده.

وي�رشح متطوع يف جمعية ال�صليب الأحمر الروانـدي
من منطقة بـوغو�سيـرا �أنه ميكنك الآن ر�ؤية �أمناط مناخ
�أكرث ا�ضطراب ًا وجفاف ًا مما يدفع النا�س �إىل الهجرة �إىل
�أماكن �أخرى من روانـدا حيث ميكنهم العمل ،وقد يق�صد
النا�س �أي�ض ًا مدن ًا قريبة لك�سب بع�ض املال عن طريق
جتارة ب�سيطة و�رشاء بع�ض الأغذية لبيعها يف قراهم .

وعلى حد قول �إريـك جنيبوامي ،رئي�س املتطوعني
تغي املناخ موجودة ،وقد
«�إن الت�أثريات الناجمة عن رّ
حدثت م�شاكل يف ال�سنوات الأخرية ،فاملناطق ال�رشقية
واجلنوبية تعاين نق�ص ًا يف الطعام ب�سبب انقطاع
الأمطار ملو�سم طويل ».والنتيجة هي عدم متكن القرى
من التخطيط للزراعة �أو احل�صاد ب�سبب عدم انتظام
الأمطار.

وقد انف�صلت �أ�رس عديدة ،فتقوم كل من ميمـى وجـوزفيـن
برعاية �أطفالهما ومزارعهما فى حني ذهب زوجاهما
�إىل مكان �آخر لك�سب بع�ض املال .وقد ف�شل حم�صولها
للذرة هذا العام ب�سبب عدم قلة �سقوط الأمطار ،وهما
ال زالتا ت�أمالن يف �سقوط الأمطار من �أجل حم�صول
الفا�صوليا ،و�إذا مل ت�سقط الأمطار �أو ت�أخرت ،ف�إنهما ال
تعرفان من �أين �ستح�صالن على الطعام.

وحتاول جمعية ال�صليب الأحمر الرواندي معاجلة هذا
الأمر عن طريق �إبالغ النا�س مبتى �سيواجهون اجلفاف،
واحل�صول على معلومات حول الطق�س و�إنذار النا�س
من �أجل االحتفاظ مبخزون من الطعام .ولكن على
املدى الطويل ،يقول �إريـك جنيبوامي �أنه يتعني على
النا�س «تنويع الأن�شطة التجارية �أو اللجوء �إىل غريها
من م�صادر الدخل».

وقد �أ�صبحت الهجرة م�شكلة خطرية� ،إذ �إنه فى الفرتة
 ،2005 -2003هجر ما يقرب من  %80من �سكان
املنطقة مزارعهم للبحث عن عمل يف مناطق �أخرى.
ومع ذلك ،فقد حاولت احلكومة املحلية تخزين
احتياطى من الذرة وال�سورغوم والفا�صوليا ،فتدنت
الآن معدالت الهجرة وفق ًا لفياتـور ندافيـزابـاي ،الأمني
التنفيذي يف حكومة غـا�شـورا الإقليمية.

ويقول كـاراماغا «من امل�شاكل الكربى �أن املزارعني
تقليديون للغاية و يرتددون حيال التغيري ،ولكن قد
يكون من ال�رضوري �أن نقوم بتغيري حما�صيلنا �أو
نظامنا الغذائي يف امل�ستقبل ،بيد �أن النا�س يتغريون
ببطء �شديد» .وهو يعتقد �أنه من املهم تدريب املتطوعني
من �أجل تدريب املزارعني على االبتعاد عن طرقهم
التقليدية يف �إنتاج املحا�صيل التي قد ال تكون الأكف�أ
يف ظل الظروف الراهنة.

ويقول �أبـولينيـر كاراماغـا ،الأمني العام جلمعية
تغي املناخ م�شكلة
ال�صليب الأحمر الروانـدي «�إن رّ
كبرية ،ومن ال�رضوري �أن نقوم بتدريب متطوعني على
املهارات اال�سا�سية ،مثل القدرة على �إ�سداء امل�شورة �إىل

ومن الوا�ضح �أن �إدارة املياه وحماية البيئة للأرا�ضي
هي املفتاح ،فب�سبب ال�ضغط ال�سكاين ،تعر�ضت �أنحاء
كثرية من روانـدا �إىل �إزالة الغابات مما نتج عنه تدهور
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وت�آكل الرتبة مما ي�ؤدي �إىل تفاقم ت�أثري اجلفاف.
وي�ستخدم قرابة  %90من ال�سكان اخل�شب كوقود
للطهي .وعليه ،ف�إن ح�شد املجتمع املحلي من �أجل
غر�س الأ�شجار هو هدف مهم بالن�سبة �إىل ال�صليب
الأحمر يف روانـدا .والهدف النهائي هو �أن يكون يف كل
مركز م�شتل زراعي ي�ضم � 10.000شجرية.
امل�ستنقعـات

ال ت�ضم رواند العديد من التالل فقط ،بل �أي�ض ًا العديد
من امل�ستنقعات �أ�سفل التالل .ويف املا�ضى ،مل يجر
ا�ستزراع العديد منها ب�سبب تكاليف �رصف املياه
و�إدارة امل�ستنقع .ومع ذلك ،فنظراً لل�ضغط على الأرا�ضي
وتزايد عدم انتظام الأحوال املناخية الأمر الذي ي�ؤثر
على املحا�صيل التي تزرع تقليدي ًا على جوانب التالل،
ف�إن تطوير امل�ستنقعات �سوف ي�ؤمن م�ساحات جديدة
�صاحلة لزراعة الفا�صوليا والأرز �أو الكا�سافا.
كما تعني املياه اجلوفية �أن الإنتاج الزراعي يعتمد
ب�شكل �أق ّل على هطول الأمطار وميكنه تخطي فرتات
اجلفاف.
ولدى جمعية ال�صليب الأحمر الروانـدي م�رشوع من هذا
القبيل بد�أ منذ عدة �سنوات – حيث يوجد ما يقارب من
 10هكتارات من م�ستنقع �أغـاتنغـا مزروعة الآن ب�شكل
ناجح ،تنتج الفا�صوليا والك�سافا والأرز للقرى .وقد
�رضب اجلفاف هذا اجلزء من روانـدا يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،ويعاين ما ي�صل �إىل  %30من ال�سكان من
انعدام الأمن الغذائى .وي�شكل تطوير م�شاريع مثل هذا
امل�رشوع جزءاً من ا�سرتاتيجية جمعية ال�صليب الأحمر
الرواندي من �أجل تعزيز قدرة املجتمعات املحلية على
املواجهة.
و�إميـانويـل مونينتـواري مزارع يعمل هناك ،ميتلك
قطعة �أر�ض على جانب التـل ،ولكنه �أكرث اعتماداً هناك
على الأمطار ،ويقول« :توقعنا يف العام املا�ضي �سقوط
الأمطار يف �أيلول�/سبتمرب ،بيد �أن املطر مل يهطل �إال
فى ت�رشين الثاين/نوفمرب ،لذلك مل ن�ستطع الزراعة
�إىل �أن حان �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب ،ومل يكن لدى

النا�س ما ي�أكلونه – فقد كان هناك نق�ص يف الطعام»
 .بيد �أن املحا�صيل الإ�ضافية التي زرعها يف م�رشوع
امل�ستنقع كانت مفيدة ،فمح�صوله اخلا�ص كان قلي ًال
ومل يزرع القدر الكايف من الغذاء لطعامه .وهو يقول �أن
حلمه هو �أن يتمكن يوم ًا ما من حتمل الر�سوم املدر�سية
لإر�سال زوجته جمدداً �إىل املدر�سة .وي�ضيف قائ ًال «لقد
قام ال�صليب الأحمر بعمل طيب هنا ،و�آمل �أن ينت�رش
هذا العمل».
�إن تدريب املتطوعني وح�شد املجتمع املحلي هو �أمر
تغي املناخ .وتعمل �إيفـون
�أ�سا�سي للتعامل مع ت�أثريات رّ
كابـاجيـر م�س�ؤولة عن االت�صاالت يف جمعية ال�صليب
الأحمر الروانـدي ،كما �أنها تق ّدم برناجم ًا �إذاعي ًا خا�ص ًا
بها مدته  15دقيقة ،بعنوان العمل الإن�ساين لل�صليب
الأحمر الروانـدي .تغطي فيه ك ّل �أ�سبوع موا�ضيع مثل
الإيدز وفريو�سه ،والبيئة ،واجلفاف ،والفي�ضانات
والكوارث ،وت�ستحوذ على جمهور ال يق ّل عن  %70من
�إجمايل �سكان روانـدا.
وترى كابـاجيـر �أن املذياع و�سيلة مهمة لن�رش
تغي املناخ .وتقول« :من ال�رضوري
املعلومات ب�ش�أن رّ
�أن يعرف النا�س بهذا ال�ش�أن لأن بلدنا لي�ست جزيرة،
ومن ال�رضوري �أن يفهموا هذه الظاهرة وكيفية قيامهم
بدور يف بناء ا�سرتاتيجيات املواجهة».
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التعليق على ال�صورة :بعد فرتة طويلة من اجلفاف الذى �أدى �إىل نفوق املا�شية يف كينيـا ،ق�ضت الفي�ضانات على ما تبقى.
وقد فقد هذا الرجل معظم ما لديه من املاعز واخلراف.
م�صدر ال�صورة :االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
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ولكن ماذا لو كان امل�ستقبل يختلف جذري ًا عن
املا�ضي؟ وبطرق ال ميكن التنب�ؤ بها بثقة؟ وماذا �إذا
تغي املناخ يف القرن احلادي والع�رشين
كانت ت�أثريات رّ
ال تعني فقط املزيد من الكوارث اخلطرية ،مثل املزيد من
الفي�ضانات ،و�إمنا تعني �أي�ض ًا كوارث غري م�ألوفة ،مثل
موجات احلر”القاتلة” يف �أوروبا ال�شمالية و�إع�صارين
من الدرجة اخلام�سة ي�رضبان الياب�سة الأمريكتني يف
مو�سم واحد؟
�إن احلقيقة الواقعية التي تواجه العديد من اجلمعيات
الوطنية يف �شتى �أنحاء العامل هو �أن جمال �إدارة
الكوارث ب�أكمله – العمل الإن�ساين قبل وبعد انتهاء
عملية تر�سخت م�ؤخراً
يتغي ب�رسعة يف ّ
احلدث – قد رّ
منذ عقد من الزمان.

�إدارة الكـوارث
عند وقوع كارثة ،يبادر ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر للمواجهة ب�أ�رسع ما ميكنه ،وب�أق�صى ما ت�سمح
به املوارد.
ولقد كانت مواجهة الكوارث مهمة �أ�سا�سية لل�صليب
الأحمر منذ عام  ،1880حينما ن�رشت الرائدة
الأمريكية كالرا بارتـون كتيبها للمنا�رصة فما يتعلق
واحلمى
بتقدمي امل�ساعدة ل�ضحايا “الطاعون والكولريا
ّ
ال�صفراء وما �شابه ذلك من احلرائق والفي�ضانات
املدمرة ،وكوارث ال�سكك احلديدية ،وحوادث املناجم،
�إلخ� ،”.إ�ضافة �إىل العمل �أثناء �أوقات احلروب.
�أما احلد من �آثار الكوارث فى امل�ستقبل من خالل
الت�أهب ملواجهة الكوارث واحلد من املخاطر ،فهو
مفهوم �أكرث حداثة ،ويت�ضمن حتم ًا قدراً معين ًا من
القدرة على و�ضع الأولويات.

وقد كان ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يركز ب�شكل
تقليدي على املواجهة� ،أما الآن فهناك جوانب �أخرى
تت�ضمن مفهوم احلد من املخاطر اجلديد ن�سبياً ،تعطى
لها �أولوية فيما ي�سمى بـ “دورة �إدارة الكوارث”.
ولقد ناق�ش تقرير االحتاد الدويل عن الكوارث يف العامل
لعام � ،2002أن الت�أهب للكوارث لي�س �إال جزءاً من “احلد
من املخاطر” .ويقول التقرير “كلما �أمكن ،يجب اتخاذ
تدابري للحد من الت�أثريات املادية والب�رشية للكوارث”.
ففي منطقة الكاريبـي ،حيث تكون الأعا�صري حقيقة
يف واقع احلياة ،يكون تنفيذ قوانني البنـاء �أمراً �أ�سا�سي ًا
كما هو احلال يف كل مكان� .أما يف الدول ال�ساحلية
املنخف�ضة مثل بنغالدي�ش ،حيث تكون الفي�ضانات
الكارثية حقيقة يف واقع حياة ،ي�صبح توفري م�أوى
�أعا�صري متينة �أمراً �أكرث �أهمية.
كما يربز مفهوم الكارثة “الطبيعية” بحد ذاته ق�ضايا
تغي املناخ “الذي �سببه
تعريفية ،وال ّ
�سيما يف ع�رص رّ
الإن�سان” .ويف الواقع ،ف�إن الكوارث (با�ستثناء الكوارث
ال�صناعية) هي جمرد ما يحدث عند ا�صطدام النا�س
ب�أحداث طبيعية مثل الهزات الأر�ضية ،والت�سونامي،
والعوا�صف ،والفي�ضانات ،وموجات اجلفاف .كما �أن
مكان وكيفية معي�شتهم يحددان حجم الكارثة ،ولي�س
جمرد احلجم “الطبيعي” للخطر.
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التعليق على ال�صورة :وانـغ هـواي ميـن يجل�س على طوف ي�ستعمله لزيارة منزله املغمور باملياه خالل في�ضانات متوز/يوليو عام  2003يف ال�صني.
م�صدر ال�صورة :ثورير جودموند�سون  /االحتاد الدويل.
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ولقد مت �أي�ض ًا حتديد املفهوم اجلديد ن�سبي ًا للكوارث
املعقدة :فقد ينطوي ذلك على عوامل مت�شابكة مثل
البطالة ،والفقر ،وال�سل (الدرن) ،والربد ال�شديد بعد
االنهيار االجتماعي  -االقت�صادي امللحوظ يف
�أجزاء من االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،وفريو�س الإيدز،
واجلفاف ،و�إزالة الغابات يف �أفريقيا اجلنوبية� ،أو النمو
ال�سكاين ،واالنتقال الع�شوائي �إىل املناطق احل�رضية،
وهطول الأمطار الغزيرة يف كافة �أنحاء العامل النامي.
و�سوف يخلق تغري املناخ بحد ذاته كوارث معقدة:
فارتفاع من�سوب �سطح البحر امل�صحوب بالكثري من
العوا�صف ال�شديدة �سوف ي�ؤدي �إىل املزيد من الثورات
العارمة للعوا�صف املدمرة ،وكذلك موجات اجلفاف
املتبوعة بالفي�ضانات ب�شكل �رسيع ،و�سيكون غزو
احل�رشات �أكرث تدمرياً.
وهناك متييز �آخر يجرى غاالب ًا ملحاولة ترتيب
الأولويات يف عامل العمل الإن�ساين ،وهو بني الكوارث
“املباغتة” من جانب ،وبخا�صة الأحداث الزلزالية
مثل الرباكني ووكذلك الأحداث املناخية مثل العوا�صف
وال�سيول اجلارفة وحتى موجات احلرارة من جانب،
والكوارث “البطيئة احلدوث” من اجلانب الآخر مثل
اجلفاف واملجاعة.
متغي رئي�سي �آخر ،وهو بالطبع حجم
بيد �أن هناك
رّ
الذيوع الذي حتظي به الكوارث – الذي غالب ًا ما يعتمد
على مدى �سهولة قيام �أطقم حمطات تلفزيون العامل
الأول بتغطيتها .وهذا �أمر حيوي بالن�سبة لعملية ح�شد
املانحني .فالأعا�صري حتظى بذيوع �أكرث من معظم
�سيما حني ت�رضب الواليات املتحدة.
الكوارث ،وال ّ

"“�إن حالة الطوارئ التالية
�ستكون بب�ساطة مو�سم الأمطـاراملقبل”
والتـر كوتـي ،كولومبيا

�سيكون امل�ستقبـل خمتلفاً

ذكر �أحدث تقرير علمي �صادر عن الفريق احلكومي
الدويل املعني بتغري املناخ �أنه من املرجح �أن ت�صبح
الأعا�صري اال�ستوائية امل�ستقبلية “ �أكرث �شدة “ ،مع
رياح �أعلى �رسعة و�أمطار �أكرث غزارة.
وقد كان عدد الأعا�صري يف �شمال املحيط الأطل�سي فوق
املتو�سط فى ت�سع من ال�سنوات الإحدى ع�رشة املا�ضية،
وت�شري الأدلة �إىل وجود زيادات كبرية يف كثافتها
ومدتها منذ ال�سبعينيات ،لدرجة �أن الدرا�سات احلديثة
تبني �أن معدل تكون الأعا�صري الأطل�سية �سنوي ًا يبلغ
الآن �ضعف ما كان عليه قبل قرن م�ضى .ومع ذلك،
ف�إن �سلوك االعا�صري وبخا�صة امل�سار الذي تتبعه فوق
�سطح الأر�ض هو �أبعد ما يكون عن �سهولة التنب�ؤ به.
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ومن املهم عدم ت�صنيف �أحداث الطق�س املتطرف
“تغي مناخي” ،فبد ًال من ذلك،
الفردية على �أنها
رّ
التعرف على االجتاه التي قد ت�شكل جزءاً منه،
ب�إمكاننا ّ
والزيادة ب�شكل عام يف عدم اليقني واملخاطر .وت�شكل
الأعا�صري مثا ًال جيداً على ذلك .ورمبا كان ال�شيء
الوحيد الذي نعرفه م�ؤكداً هو �أن :امل�ستقبل �سيكون
خمتلف ًا عن املا�ضي.
وقد كان ذلك �إىل حد كبري احلالة التى واجهت ال�صليب
الأحمر الكولومبي عندما �رضب �إع�صار بـيـتـا جزر
بروفيدن�سيا و�سان اندري�س يف منطقة الكاريبي قرب
نهاية املو�سم الأطل�سي الذي حطم الأرقام القيا�سية يف
عام � ،2005أما والتـر كـوتـى ،رئي�س متمر�س يف جمال
مواجهة الكوارث يف ال�صليب الأحمر الكولومبي ،فهو
يتذكر الأمر على �أنه “نقطة حتول” يف موقف النا�س
حيال الأخطار املناخية اجلديدة.
�أما اجلمعية الوطنية ،وهي مندجمة بالكامل يف النظام
الوطني ملواجهة الكوارث يف كولومبيا ،فكانت حت�رض
اجتماعات الطوارئ عندما كان الإع�صار يقرتب،
وت�ضع فروعها على �أهبة اال�ستعداد مبجرد �أن ت�صدر
ال�سلطات حتذيراً ب�ش�أن عا�صفة.
وي�شري كـوتي قائ ًال “عادة ما جتتاح الأعا�صري �شمالنا،
وقد �أ�صبح تغري املناخ الآن ق�ضية ت�شغل كل املنطقة
الكاريبية يف كولومبيا بطريقة غري م�سبوقة – ولي�س
جمرد ال�ساحل ذاته – وال �سيما يف جزرنا حيث يعتقد
النا�س �أنهم مهددون و�أن ت�أهبهم �أمر �رضوري”.
مل ي�سبق �أن �شهد املحيط الأطل�سي من قبل  27عا�صفة
ا�ستوائية ذات �أ�سماء معروفة .ويف عام  2005كان
من ال�رضورى �أن تتو�سع الالئحة الأبجدية العادية
بالألقاب الب�سيطة – �أرلني ،بريت� ،سيندي ،ديني�س،
�إمييلي� ،إلخ لت�شمل الأحرف اليونانية ،بدءاً من الإع�صار
�ألفا يف  22ت�رشين الأول�/أكتوبر ونهاية بالعا�صفة
اال�ستوائية زيتا التي دامت �إىل ال�سنة اجلديدة للمرة
الثانية فقط يف التاريخ .وكان الإع�صار امل�ش�ؤوم
احلادى ع�رش يف املو�سم ،هو بالطبع الذي �سجل رقم ًا
قيا�سي ًا جديداً للأ�رضار االقت�صادية التى �سببها ،ودمر

مدينة يف الواليات املتحدة :وهو �إع�صار كاتـرينا.
ويبدو �أنه من املرجح �أن ي�ستمر هذا االجتاه :فكان
مو�سم عام  2007هو الأول يف التاريخ الذي ي�رضب
فيه الياب�سة �إع�صاران من الدرجة اخلام�سة.
�إذاً ،فال�س�ؤال الأهم الذي يواجه الكولومبيني الآن هو:
اىل �أي ح ّد �سيثبت تكرر هذا اخلطر؟ وعلى حد قول
كوتي“ :بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص العاديني ،ف�إن ما
يت�صورونه �أن تقلبية الطق�س هى امل�شكلة ،بد ًال من
تغي املناخز”
اجتاه رّ
“تركز جهودنا يف الوقت الراهن على �أربعة حماور:
تغي املناخ
رفع م�ستوى الوعي لدى النا�س ب�ش�أن رّ
باعتباره م�شكلة ،والعمل كم�سهل لعمل القطاعني
اخلا�ص والعام واملجتمعات املحلية ،وامل�ساعدة على
ن�رش امل�ساعدات الإمنائية على امل�ستوى املحلي يف
بتغي املناخ ،وفوق ك ّل
امل�شاريع ال�صغرية ذات ال�صلة رّ
�شيء املنا�رصة با�سم امل�ست�ضعفني”.
حتفيـــز التــ�أهــب

ال خيار �أمام �سكان �أمريكا الالتينية �سوى �إدارة الكوارث
املتعلقة باملناخ .فمنطقتا الكاريبى و�أمريكا الو�سطى
تقعان يف نطاق حزام �أعا�صري املحيطني الأطل�سي
والهادئ .كما �أن اجلبال و�أحوا�ض الأنهار املت�شابكة
تولد االنزالقات الطينية والفي�ضانات القاتلة ،بيد �أن
العك�س يحدث �أي�ضاً :فبع�ض املناطق تواجه اجلفاف
مبعدل غري م�سبوق.

ويقع تغري املناخ �ضمن العديد من العمليات االجتماعية
– االقت�صادية مثل �أمناط ا�ستخدام الأر�ض التي تزيد
خطر الكوارث .فب�سبب الفقر الب�سيط ،يعي�ش النا�س
يف �أمريكا الالتينية يف �أغلب الأحيان يف الأرا�ضي
الرخي�صة املعر�ضة للأخطار الطبيعية ،مما يزيد ب�شكل
كبري من مواطن �ضعفهم.
ويذكر والرت كوتي“ :لقد كنت م�شارك ًا يف �إدارة
الكوارث يف كولومبيا لفرتة طويلة ،وميكنني القول
بثقة �أن ال�سنوات اخلم�س الأخرية �شهدت زيادة حادة
يف عدد املت�رضرين من الفي�ضانات ويف كمية ال�رضر
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الذي �أحدثته ،ومما ال �شك فيه �أنها حتدث ب�شكل �أكرث
تكراراً ،و�أحيان ًا يجتمع مو�سما الأمطار مع ًا وي�شكالن
مو�سم ًا واحداً!

تغي املناخ ميكن �أن يحفز
والر�سالة الأ�سا�سية هي� :إن رّ
الت�أهب للكوارث ب�شكل �أف�ضل عن طريق ت�شجيع �إدراج
معلومات جديدة والتقدم نحو عمليات �أكرث فاعلية.

“والآن ،هناك ما ال يقل عن ن�صف مليون �شخ�ص
من املت�رضرين بالفي�ضانات يف كولومبيا ،فهي حالة
طوارئ كبرية ،بيد �أن النظام الوطني ميكنه مواجهتها
فى الوقت احلا�رض .وال�س�ؤال احلقيقى هو كيف ميكن
حل هذه امل�شكلة ح ًال جذرياً .فحالة الطوارئ التالية
�ستكون بب�ساطة مو�سم الأمطار املقبل”.

وهناك قرية يف غواتيمـاال من بني العديد الذين فكروا
جدي ًا بهذه الر�سالة .فقد �سبق �أن مت نقل قرية �سانتـا
روزا يف مقاطعة �شيكيميـال مرة قبل احلرب العاملية
الثانية ب�سب خطر االنزالقات الأر�ضية .وعندما بد�أت
ال�شقوق تظهر فى التالل �أعالهم� ،أدرك القرويون الذين
غالب ًا ما يعي�شون على زراعة الكفاف� ،أن ال�شيء نف�سه
قد يحدث مرة �أخرى.

ويف �سياق �أمريكا الالتينية بوجه خا�ص ،ينتج عن
الأمطار والفي�ضانات اجلارفة ف�ض ًال عن الهزات
الأر�ضية والرباكني ت�أثرياً �آخراً غري مبا�رش ال يق ّل فتك ًا
عن �أحوال الطق�س املتطرفة :مثل االنزالقات الأر�ضية.
فماليني عديدة من �سكان �أمريكا الالتينية يعي�شون يف
ظروف �سيئة يف مناطق معر�ضة للأخطار ،عند �سفح
جبال غري م�ستقرة ،وعلى طول �ضفاف الأنهار� ،أو
يف مناطق منخف�ضة معر�ضة للفي�ضانات .ومما يزيد
امل�س�ألة �سوءاً االنتقال �إىل املناطق احل�رضية و�إزالة
الغابات ال�شجرية.
وعلى وجه التحديد ،فب�سبب زيادة الت�أثر بالأحوال
اجلوية املتطرفة يف �أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي،
فقد بد�أ العمل على دمج التوعية اجلديدة ب�أخطار املناخ
�إىل الدورة النظامية لإدارة الكوارث ،وذلك يف برنامج
ميوّ له اليان�صيب الهولنـدي .ويت�صدر ال�صليب الأحمر
التنفيذ يف غواتيمـاال ،ونيكاراغوا ،وكو�ستـاريـكا،
وكولومبيـا بينما تقوم منظمة “ال�صوت احلر” – وهي
منظمة غري حكومية هولندية لالت�صاالت – بتغطية
جمهورية الدومينيكان وهايتي.
والهدف من هذا الربنامج هو تو�صيل فكرة �أن امل�ستقبل
�سيجلب �أخطاراً جديدة ،ويتعني وجود تخطيط �أف�ضل يف
ك ّل مرحلة من مراحل دورة �إدارة الكوارث ،وا�ستخدام
التنب�ؤات اجلوية ا�ستخدام ًا �أف�ضل – وهو عن�رص رئي�سي
من عنا�رص �أى نظام للإنذار املبكر ،وا�ستخدام التنب�ؤات
املو�سمية للأع�صاير وموجات اجلفاف وت�أثريات
النبنـو/النينا ب�شكل �أف�ضل.

يدرك �سكان �سانتـا روزا متام ًا الأخطار املحيقة بهم،
تغي
ً
وبناء على طلبهم ،فقد مت �إدراجهم يف م�رشوع رّ
املناخ ،وهم ي�شاركون يف ان�شاء جلنة حملية للتدريب
على احلد من الكوارث والت�أهب لها.
�إندوني�سيـا :كارثـة كلّ يـوم

يف اجلانب الآخر من العامل ،هناك بلد �آخر معر�ض
مروعة من الأخطار
ب�شدة للكوارث يقدم جمموعة ّ
الزلزالية واملناخية وتلك التي يت�سبب فى �صنعها
الإن�سان� :إندوني�سيـا.
فخطر الزالزل يف الأرخبيل االندوني�سي �أ�سطوري ،كما
املدمر.2004
ات�ضح من كارثة ت�سونامي عام 2004
ّ
بيد �أنه ال يجب �أي�ض ًا اال�ستهانة مبخاطر املناخ
املتطرف ،ففي  8مـايو  ،2007اليوم العاملي لل�صليب
الأحمر/الهالل الأحمر ،اختار ال�صليب الأحمر
تغي
الإندوني�سي
ّ
“التكيف مع الآثار املرتتبة على رّ
املناخ” كهدف وطني له ،من �أجل ت�سليط ال�ضوء على
عمل اجلمعية الوطنية يف جمال الت�أهب للكوارث واحلد
من املخاطر.
وقد قالت فيتا دوي ميديتياواتي من ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي – متذكرة فى حديث لها يف �شهر حزيران/
يـونيو “عندما كنت يف املدر�سة� ،أخربوين �أن الأمطار
ت�أتي بني �شهرى �أيلول�/سبتمرب وني�سان�/إبريل ،و�أن
وقت اجلفاف يحل من �أيار/مـايو �إىل �آب�/أغ�سط�س.
ولكن الأمر يتغري ،فقد �شهدنا للتو �شهراً كام ًال من
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الأمطار ،ون�شهد كل خم�س �سنوات في�ضان ًا كبرياً يف
جاكارتا ،والأمر يتعاظم ،فقد دامت في�ضانات عام
 2007لفرتات �أطول وكانت �أكرث كلفة .بينما كنا ن�شهد
يف عام  ،2006كوارث [متعلقة بالطق�س] كل �شهر”.
وبجمع كل من الكوارث املناخية والزلزالية واحلوادث
التي يت�سبب فيها الإن�سان مثل حوادث ال�سري واحلوادث
ال�صناعية ،فلن يكون ذلك �سوى حديث بالغ بع�ض
ال�شئ عن كارثة كل يوم يف �إندوني�سيا.
وي�شري بيتـر ريـ�س ،رئي�س ق�سم دعم العمليات يف
االحتاد الدويل يف جنيف� ،إىل �أن االحتاد الدويل قد
اتخذ خطوات ملواجهة الزيادة الكوارث يف ال�سنوات
الأخرية“ :لقد قمنا بزيادة ا�ستثمارنا يف �أنظمة الإنذار
املبكر وعززنا تخطيطنا حلاالت الطوارئ على امل�ستوى
الوطني”.
و�أ�ضـاف قائالً“ :نحن نقوم بت�صعيد مرحلة ما قبل
االنت�شار ملواد الإغاثة ،مثل البطانيات واخليم ،كما
نقوم بزيادة قدرة وحداتنا ملواجهة الطوارئ ،امل�ؤلفة
من فرق من الإخ�صائيني اجلاهزين على �أهبة اال�ستعداد
الر�سالهم �إىل مناطق الكوارث .ومع مناخ متغري ،ف�إننا
نحتاج �إىل قدرة �أقوى على املواجهة ب�أ�سلوب منا�سب
ويف الوقت املنا�سب”.

“عندما متطر ت�سبب في�ضانات تقتل
النا�س .وعندما ال متطر يحدث جفاف،
وهذا يقتل النا�س �أي�ضا ً»
عبد ال�شكور �أوثواى عبداهلل ،كينيا

كارثة معقدة يف كينيـا

�إن كينيا واحدة من البلدان العديدة التي تت�شابك فيها
التطرفات املناخية – وال �سيما الفي�ضانات واجلفاف،
ثم �أ�صبحت م�شو�شة لوجود العوامل الب�رشية مثل �إزالة
الغابات ال�شجرية والهجرة لتخلق ظروف ًا افرتا�ضية
دائمة حلاالت الكوارث.

ويف عام  ،2007بد�أ ال�صليب الأحمر الكيني برناجم ًا
�أ�سا�سي ًا ال�ستعادة �سبل ك�سب العي�ش لدعم االنعا�ش
للعائالت التي تعتمد على الزراعة و�صيد الأ�سماك ،التي
�أملت بها في�ضانات �ضخمة يف نهاية عام  ،2006وما
زالت تكافح من �أجل التعايف من اجلفاف احلاد.
ومن بني الآثار امل�ألوفة ملا بعد الفي�ضان« ،القفزة
يف �أ�سعار الأغذية مبا يفوق القدرة ال�رشائية للعديد
من العائالت» وذلك على حد قول عبدال�شكـور �أوثواي
عبداهلل ،مدير م�رشوع اجلفاف يف ال�صليب الأحمر
الكيني ،و�أحد املنا�رصين امل�سموعني لربنامج ال�صليب
الأحمر للت�أهب للكوارث يف �أفريقيا.
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ويقول يف عبارة جمملة «لقد انقلب الطق�س ر�أ�س ًا على
عقـب ».م�ضيف ًا «ففى الأ�شهر املعتادة للمطر ،قد ال متطر،
وموا�سم ال�شتاء التي كانت باردة عادة مل تعد باردة.
وعندما متطر ت�سبب في�ضانات تقتل النا�س ،وعندما ال
متطر ،يحدث جفاف وهذا يقتل النا�س �أي�ضاً».
«و�سوف يخربكم املزارع �أنه يزرع وال متطر فيخ�رس
البذور .ومن املفرت�ض �أن ت�ستمر الأمطار عندما تنبت
البذور �إىل �أن ين�ضج املح�صول ،عندئذ ،فمن املفرت�ض
�أن تتوقف الأمطار� .إال �أن الأمور مل تعد جتري على هذا
املنوال� ،أو �أنها قد متطر عندما يو�شك املزارع �أن يقوم
باحل�صاد فيف�سد املح�صول.
«يف ما م�ضى كان النا�س يقولون �أن هذه �إرادة اهلل� ،إال
�أنه مع ا�ستمرار الأمر منذ ع�رش �سنوات ،فبد�أوا يقولون
تغي .فلم يعد هناك
تغي و�أن املناخ قد رّ
�أن الطق�س قد رّ
مو�سم طبيعي واحد وال مو�سم حما�صيل واحد.
«وتكمن �سيا�ستنا الآن يف �إخبار النا�س ب�أنه علينا
التكيف مع هذه الظاهرة لأنها �سرتافقنا لفرتة طويلة
ّ
جداً».
ولقد طور ال�صليب الأحمر الكيني م�ساهمة تتمثل يف
م�رشوعه البارع «لتجديد قطعان املا�شية» .حيث تقوم
اجلمعية الوطنية خالل فرتة اجلفاف ب�رشاء املا�شية
ال�سيئة احلالة وتقوم بذبحها من �أجل حلومها ،ممكنة
املزارعني من توفري املال الذي ربحوه ،ويتم بعد ذلك
�إعادة بيع ما�شية بحالة �صحية جيدة �إىل املزارعني
بعد نهاية فرتة اجلفاف.
وي�ضيف �أوثـوا عبداهلل�« :إن ال التقليدي لل�صليب الأحمر
هو ت�أمني الدم ،والإ�سعاف ،وتزويد النا�س بالبطانيات
بعد الكوارث� ،إال �أنه علينا �أي�ض ًا التحرك لإنقاذ �سبل
ك�سب العي�ش ف�ض ًال عن �إنقاذ الأرواح.
«ويف كافة �أعمالنا ،ف�إننا جنعل �سبل ك�سب العي�ش
�أهم الأولويات ،ويتعني �أن تكون حماية �سبل ك�سب
العي�ش جزءاً ال يتجز�أ من عمليات الإغاثة يف حاالت
الطوارئ».
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�إدارة الكـوارث
دليل العمل
ن �إدارة الكوارث هي �إحدى املهام
اجلوهرية للعديد من اجلمعيات
الوطنية مثل� :إنقاذ الأرواح
وم�ساعدة املت�رضرين من الكوارث،
ف�ض ًال عن التح�ضري ملواجهة
الأحداث امل�ستقبلية واحلد من
مواطن �ضعف النا�س فيما يتعلق
لتغي
بالأخطار املتوقعة .ونتيجة رّ
املناخ ،ف�إن هذه اجلمعيات الوطنية
�ستواجه عمليات �أكرث و�أكرب حجماً،
وكوارث ذات طبيعة خمتلفة ،مما
ي�ؤدي �إىل زيادة الطلبات على
قدراتها ،فقد تواجه �أخطاراً �صحية
متزايدة ،وتقل�ص ًا يف الأمن الغذائي
و�إمدادات املياه ،بل وت�صاعد الهجرة
والنزوح.

احلد من املخاطر و�إجراءات الإنذار
املبكر مع الأخطار املتغرية ،مبا
ذلك �رضورة نقل ذلك ب�شكل فعال
�إىل الأ�شخا�ص املعر�ضني للمخاطر.
وعلى الرغم من �أن ذلك يقع �إىل ح ّد
ما خارج نطاق معظم اجلمعيات
وطنية ،ف�إن ذلك �سي�ستلزم �أي�ض ًا بذل
املزيد من اجلهود من �أجل االنتعا�ش
و�إعادة الإعمار جراء كوارث �أكرث
تكراراً ،و�أكرث كثافة ،و�أكرث غرابة.

ويو�ضح هذا اجلزء اخلطوط العري�ضة
املتغية يف
لكيفية دمج املخاطر
رّ
عمليات �إدارة الكوارث العادية.
واملبد�أ التوجيهى هو التكامـل :فتغري
املناخ لي�س خطراً جديداً �أو منف�ص ًال
بالكامل ،ولكنه عام ًال �إ�ضافي ًا
يت�صدر عوامل عديدة �أخرى حتدد
خماطر الكوارث يف بلد �أو جمتمع
حملي معينّ  .ومن هذا املنطلق ،ف�إن
تغري املناخ هو يف الأ�سا�س م�س�ألة
تخطيط ،وهو ي�ؤثر على الأولويات
واخلطط ،وميكنه �أن يدفع اجلمعية
الوطنية �إىل زيادة جهودها �أو �إعادة
تركيز �أن�شطتها.

تغي املناخ يجلب فر�ص ًا
�إال �أن رّ
�أي�ضاً ،فمن املمكن بل ويجب �أن
يكون حافزاً لإدارة �أف�ضل للكوارث،
وال �سيما لأن �أنا�س ًا �أكرث يدركون
�أننا بحاجة �إىل اال�ستثمار يف جمال بيد �أن �أنواع الأ�صول والأن�شطة
الت�أهب للكوارث ملواجهة الأخطار املحددة ال�رضورية ملواجهة الكوارث
�أو الت�أهب لها – مثل خمزونات
ومن ال�رضوري تكييف �أن�شطة املتزايدة.
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الطوارىء �أو امل�أوى �أو �أنظمة الإنذار
املبكر املجتمعية ـو �أدوات االت�صال
�أو �شبكات املتطوعني – تبقى �إىل
حد كبري نف�س ال�شيئ.

اخلطوة رقم 1
جمـع معلومـات �أ�سا�سية عامـة

تغي املناخ مدرج ًا �أي�ضاً ،وقد
رّ
يبدو ذلك الأمر معقداً ،بيد �أنه لي�س
كذلك يف الواقع ،فبمجرد ح�صولكم على امل�ستوى الت�شغيلي:
على معلومات ب�ش�أن كيفية تغري •هل ت�ستفيدون من التوقعات
املخاطر (من اخلطوة رقم  ،)1فل�ستم ق�صرية الأجل فيما يتعلق
بحاجة �إىل �إر�شادات معقدة �أو خرباء بالأر�صاد اجلوية وهطول الأمطار
خارجيني ليخربوكم ب�ش�أن كيفية املو�سمية ،والتنب�ؤات على املدى
التعامل مع املخاطر
رّ
املتغية :ف�إن الطويل فيما يتعلق بتغري املناخ؟
موظفيكم ومتطوعيكم هم اخلرباء
املتغية
•هل تدرجون املخاطر
رّ
فيما يتعلق بهذا الأمر.
يف الأن�شطة التدريبية؟
وبدايـة ،يتعني عليكم التحقق من
اخلطط الرئي�سية لإدارة الكوارث •هل تقومون ب�إبالغ املجتمعات
املتغية
فى جمعيتكم الوطنية .على �سبيل املحلية باملخاطر
رّ
املثال ،ميكن التحقق من الأ�سئلة و�إدراجها يف برامج الت�أهب؟
التالية با�ستخدام معلومات من �إذا كنتم ت�ستخدمون الإر�شادات
خ�رص خماطر املناخ وخرائط من �أجل جمعية وطنية فعالة،
الأخطار املمكنة ( يرجى االطالع ف�سيكون من املفيد التحقق من
على اخلطوة رقم .)1
هذه الأ�سئلة مع الأخذ يف االعتبار
ال�ضغط على املوارد الطبيعية؟

اخلطوة االوىل هي معرفة ما
تتعاملون معه .وفهم املخاطر
املتغية التي قد يواجهها بلدكم.
رّ
ويتم هذا الأمر عادة كجزء من
احل�رص الوطني ملخاطر املناخ
(يرجى االطالع على بدء العمل :دليل
العمل اخلطوة رقم  .)3وحيثما �أمكن،
ميكن �أن تت�ضمن نلك املعلومات
�أي�ض ًا خرائط �أخطار للبلد ،و�أن حتدد
الأخطار و�أكرث املناطق عر�ضة لها،
�ضم
وكذلك ،متى توافر ذلك ،ميكن ّ
معلومات ب�ش�أن تقييمات مواطن على امل�ستوى اال�سرتاتيجي:
ال�ضعف والقدرات القائمة على
•هل �أنتم م�ستعدون لكافة الكوارث
املجتمع املحلي.
التي ميكن توقعها؟
وعند هذه املرحلة ،ينبغي �أن تكون
اجلمعية الوطنية قد حددت بالفعل •هل �أنتم م�ستعدون لها يف جميع
مركزاً مرجعي ًا لتغي املناخ ،الذي �أنحاء البلد؟
رّ
املخاطر
دمج
عن
�سيكون م�س�ؤو ًال
•هل تركزون على �أ�شد الفئات
الكوارث،
إدارة
�
برامج
املتغية يف
رّ
�ضعفاً؟
والذي �سيتوىل بع�ض التخطيط يف
•هل �أنتم على دراية بالأمرا�ض
اخلطوة رقم  2التالية.
اجلديدة التي قد تن�ش�أ �أثناءالكوارث
(يرجى االطالع على ال�صحة
اخلطوة رقم 2
والرعاية �أي�ضاً)

تقييـم الأولـويـات

ت�شمل معظم ا�سرتاتيجيات �إدارة
الكوارث لدى اجلمعيات الوطنية
و�ضع �أولويات للموارد واملناطق
امل�ستهدفة ،كما ينبغي �أن يكون

احل�رص الوطني للجمعية الوطنية
ب�ش�أن خماطر املناخ .ومرة �أخرى،
تغي املناخ �شيئ ًا جديداً،
ال يتطلب رّ
و�إمنا ي�ضيف فقط عن�رصاً �إ�ضافي ًا
�إىل تقييمكم الذاتي.

وينبغي مناق�شة هذه الأ�سئلة فى
االجتماعات العادية للتخطيط
العادية مب�شاركة املوظفني
الأ�سا�سيني يف �إدارة الكوارث .ويف
بع�ض احلاالت ،قد تنبهكم الإجابات
�إىل �إعطاء مزيد من االهتمام �إىل
بع�ض الأخطار �ضمن �سياق ما
تقومون به �أ�صالً .ويف حاالت �أخرى،
فقد تكون �سبب ًا لبدء برامج جديدة،
•هل �أنتم على دراية بالتهديدات مثل زيادة قاعدة املتطوعني.وقد
اجلديدة للأمن الغذائي؟
ت�شمل من بني �أمور �أخرى الأن�شطة
•هل �أنتم على دراية بالنزاعات املحددة املقرتحة يف اخلطوة رقم
املحتملة ،مث ًال  ،نظراً لتزايد � 3أدناه.
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التعليق على ال�صورة :كان عمال ال�صليب الأحمر املحليون من بني �أوائل الوافدين �إىل مكان الكارثة يف �شباط/فرباير 2006
عقب االنزالقات الأر�ضية التى �أودت بحياة �أكرث من � 1.000شخ�ص يف قرية غين�ساوغون الفليبينية .وقد جاء ذلك نتيجة
االمطار الغزيرة التي ت�ساقطت على اجل�سـر الذي ميكن ر�ؤيته على بعد.
م�صدر ال�صورة :رومولو غودينيز  /االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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اخلـطـوة 3
العـمـل

•تعزيز الت�أهب للمواجهة .قد
ي�ستلزم الأمر �إجراء تعديل للقدرة
على املواجهة لرتاعي املخاطر
اجلديدة واملتزايدة ب�سبب تغري
املناخ .وينبغي التخطيط للأن�شطة
با�ستخدام الأدوات املعتادة
للجمعية الوطنية واالحتاد
الدويل ،مثل نظام معلومات
�إدارة الكوارث ( ،)DMISوتقييم
جمعيتكم الوطنية ملخاطر
املناخ .وقد ي�شمل هذا الأمر �إجراء
تعديالت لأ�شياء مثل التخطيط
للطوارئ ،وعدد ومواقع املخازن
التي تت�ضمن خمزونات لأعمال
املواجهة والإغاثة ،وح�شد
وتدريب قاعدة متطوعني كبرية
كافية.
•تعزيز احلد من خماطر الكوارث.
بالن�سبة جلمعيات وطنية عديدة،
ف�إن احلد من املخاطر را�سخ ب�شكل
قوي على امل�ستوى املجتمعي
(يجى االطالع على جزء احلد
من املخاطر يف املجتمعات
املحلية) .ففي بع�ض اجلمعيات
الوطنية ،كانت هناك برامج
ناجحة جداً للحد من املخاطر،
مثل زراعة �أ�شجار املنغروف على
طول �ساحل فييت نام للحد من
خماطر الفي�ضانات .ويف حاالت
عديدة� ،ستكون احللول امل�شابهة
فعالة من �أجل معاجلة الأخطار
تغي املناخ .وال
املتزايدة ب�سبب رّ
تن�سوا �أن مواطن ال�ضعف فيما
بتغي املناخ ترجع يف
يتعلق
رّ

�أغلب الأحيان �إىل عوامل عديدة،
مثل معي�شة النا�س يف �أماكن غري
منا�سبة ،و�إزالة الغابات ال�شجرية،
وتدمري ال�شواطئ .وب�ساعد
الت�صدى لهذه العوامل على احلد
من ت�أثريات الأخطار املتزايدة.
•تعزيز برامج الأمن الغذائى� .إن
تغي املناخ ي�ؤثر على �سبل ك�سب
رّ
العي�ش والأمن الغذائى ،ويرجع
ذلك مبا�رشة �إىل التغريات يف
درجة احلرارة و�أمناط هطول
الأمطار� ،أو من خالل التغريات
ب�أ�شكال متطرفة .وينبغي لربامج
الأمن الغذائي �أن تراعي الطريقة
تغي املناخ
التي قد ي�ؤثر بها رّ
على املخاطر التي تواجه الأجزاء
ال�ضعيفة يف املجتمع الريفي .وقد
تكون احللول الب�سيطة متوفرة،
مثل �أ�صناف املحا�صيل املقاومة
للجفاف �أو حتى تغريات يف
ممار�سات �إدارة الرتبة ،ومرة
�أخرى ،ف�إن املعلومات الأ�سا�سية
التي مت جمعها يف احل�رص الوطني
ملخاطر املناخ جلمعيتكم الوطنية
ينبغي �أن تت�ضمن املعلومات
الأ�سا�سية التي ميكن دجمها يف
وثائق التخطيط لربامج الأمن
الغذائى والإنذار املبكر.
تغي
•تعزيز الإنـذار املبكر .مع رّ
املناخ ،فقد يجد النا�س �أنهم ما
عادوا “يثقون” بعد الآن يف
الطق�س �أو يتعرفون على الأخطار
كما اعتادوا من قبل .وهذا الأمر
ي�ؤدي �إىل مزيد من احلاجة �إىل
ا�ستعمال تنب�ؤات الطق�س ب�شكل
�أف�ضل – على م�ستوى التخطيط

يف اجلمعية الوطنية ،و�أي�ض ًا من
خالل �إبالغها �إىل املجتمعات
املحلية املعر�ضة للخطر ،والت�أكد
من فهم النا�س احلقيقي لهذه
املعلومات وثقتهم فيها .وخذوا
يف االعتبار �سل�سلة الإنذار
املبكر الفعال :معرفة املخاطر،
وخدمات الر�صد والإنذار ،والن�رش
واالت�صال ،والقدرة على املواجهة
تغي
للنا�س العر�ضة للخطر� .إن رّ
املناخ ال ي�ؤدي حق ًا �إىل تغيري
الطريقة التي ينبغي للجمعية
الوطنية �أن تنظم بها مثل هذه
ال�سال�سل ،ولكنه يزيد من �أهمية
مثل هذه الأن�شطة يف مواجهة
عدم اليقني ب�ش�أن الطق�س.
•فالتنب�ؤات املعتادة للطق�س
تغطي من �ساعات �إىل �أ�سبوعني
م�سبقاً .ويف ال�سنوات الأخرية،
فقد حت�سنت جودة ما ت�سمى
بالتنب�ؤات املو�سمية (من �شهر اىل
�ستة �أ�شهر مقدماً) حت�سن ًا كبرياً
بالن�سبة �إىل مناطق عديدة .وعلى
الرغم من كونها غري مع�صومة
من اخلط�أ ،بيد �أنه ب�إمكانها
م�ساعدة املزراع على معرفة ما
�إذا كان من املرجح �أن مو�سم
ال�شتاء �سي�أتي مت�أخراً �أو �سيكون
جاف ًا ن�سبي ًا (يرجى االطالع على
املربع يف ال�صفحة � .)54إوىل
جانب التنب�ؤات بدرجة احلرارة
وهطول الأمطار والعوا�صف،
فهناك م�ؤ�س�سات عديدة تقدم
تنب�ؤات متعلقة بتهديدات حمددة،
مثل خماطر الأوبئة ال�صحية
�أو غزو اجلراد �أو م�شاكل الأمن
الغذائى.
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•ت�أكدوا من �أنكم على دراية بهذه
املعلومات يف بلدكم .وقد يكون
املكتب الوطني للأر�صاد اجلوية
نقطة انطالق جيدة ،كما ميكن
�أي�ض ًا ملركز املناخ �أن ي�ساعدكم
على حتديد امل�ؤ�س�سات املنا�سبة
ملنطقتكم� .أما على ال�صعيد
العاملي ،ف�إن نظام معلومات
�إدارة الكوارث يقدم عدداً من
�أدوات الر�صد والو�صـالت.
•تعزيز املنا�رصة وال�رشاكات.
تتطلب �إدارة الكوارث بفعالية
التعاون الوثيق مع احلكومات
وجهات فاعلة عديدة �أخرى ،مبا
فيها وكاالت �أخرى ملواجهة
الطوارئ .ويت�ضمن جزء
“احلوارات” توجيه حمدد ب�ش�أن
املنا�رصة وال�رشاكات.
•تعزيز زيادة الوعي بني الفئات
امل�ست�ضعفة .ميكن �أن يكون رفع
م�ستوى الوعي ب�ش�أن خماطر
جديدة دوراً رئي�سي ًا للجمعية
الوطنية ،با�ستخدام �شبكتها
والثقة التي ت�ستحوذ عليها
على امل�ستوى املجتمعي .وقد
ت�شمل الطرق �إىل ذلك الأعمال
امل�رسحية والربامج املدر�سية
وو�سائل الإعالم .ويت�ضمن جزء
“االت�صاالت” توجيه ًا حمدداً
بهذا ال�صدد.

الت�صورات واملالحظات املحلية الأ�سا�سية وتقييم الأولويات.
حول التغريات يف الطق�س (يرجى
االطالع على احلد من املخاطر يف وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي
املجتمعات املحلية) .وميكن لهذه للجمعيات الوطنية القيام بتوثيق
املعلومات �أن تكون �أداة تخطيط ق�ص�ص النجاح .على �سبيل املثال،
تغي املناخ
ال تق ّدر بثمن ،وال �سيما يف �إذا �ساعد الوعي ب�ش�أن رّ
الأماكن التي تندر فيها ّالبيانات على ا�ستقطاب متطوعني جدد يف
والتحليالت العلمية وتكون ذات مقاطعة واحدة ،فقد تنجح مثل هذه
اال�سرتاتيجية �أي�ض ًا يف �أنحاء �أخرى
نوعية رديئة.
من البالد ،وحتى يف جمعيات
•تعـزيز التدريب .من ال�رضوري وطنية �أخرى .وكلما زاد ت�شاطر هذه
�أن يت�ضمن التدريب املعتاد الأمثلة وتكرارها ،ت�سارعت قدرتنا
ملوظفي ومتطوعي �إدارة الكوارث على تو�سيع تغطيتنا فيما يتعلق
معلومات ب�ش�أن الطريقة التي بالتعامل بفاعلية مع املخاطر
املتغية.
تتغي بها املخاطر .وميكن ملركز
رّ
رّ
املناخ �أن يقدم مناذج وعرو�ض
معيارية لن حتتاج منكم �سوى قـائمـة مرجعية للتحقـق
تكييفها وفق ًا لظروفكم اخلا�صة• .ت�أكدوا من �أن جمعيتكم الوطنية
لتغي املناخ
لديها مركز مرجعي رّ
تغي املناخ
ميكنه تن�سيق دمج رّ
اخلطوة رقم :4
يف �أن�شطة �إدارة الكوارث.
التقييـم

يتعني على اجلمعيات الوطنية
القيام مرة واحدة يف ال�سنة على
الأقل ب�إجراء تقييم للأخطار التي
تواجهها .ومن ال�رضوري �إجراء هذه
العملية ب�شكل متوا�صل .هل تقع �أي
كوارث جديدة و�/أو غري عادية؟ �أي
�أمرا�ض جديدة �أو نزاعات جديدة؟
هل هناك �أ�سباب جديدة لف�شل
املحا�صيل وانعدام الأمن الغذائى؟
كيف تتعامل اجلمعية الوطنية
•جمع املعلومات املحلية .معها؟ هل من حاجة �إىل حتديث
تكملة زيادة الوعي عرب �إبالغ خطط ،بدء �أن�شطة جديدة ،ا�ستقطاب
املجتمعات مبا هو معروف عن متطوعني جدد؟
املتغية على ال�صعيدين
الأخطار
رّ
الوطني والعاملي ،كما ينبغى ت�شري مثل هذه الأ�سئلة على الفور �إىل
للجمعية الوطنية الإ�صغاء �إىل اخلطوتني  1و :2حتديث املعلومات

•قوموا ب�إجراء تقييم خطط وبرامج
�إدارة الكوارث لدى جمعيتكم
الوطنية فى �ضوء احل�رص الوطني
ملخاطر املناخ ،وقوموا بتحديد
الأولويات( .ما ينبغى القيام
به ب�شكل خمتلف؟ �أين نريد
الرتكيز؟).
•اعملوا.
املزالق

لتغي
ال تقهرنكم اجلوانب العديدة رّ
املناخ .ابد�أوا ب�إدراك �أن املا�ضي مل
يعد يف�رس امل�ستقبل ،وينبغي �أن يظل
را�سخ ًا يف �أولوياتكم ومفهومكم
اخلا�ص يف جميع الأوقات �أن
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التخطيط
لتغي املناخ لي�س �أمراً
رّ
جديداً ومعقداً.
الفــر�ص

هو نظام معلومات �إدارة الكوارث
التابع لالحتاد الدويل على املوقع
 www.ifrc.org/dmisالذي يحق
لكافة موظفي ال�صليب الأحمر/
الهالل الأحمر الدخول �إليه.
ويت�ضمن هذا النظام معلومات
ب�ش�أن الر�صد ،والت�أهب ،واملواجهة،
ف�ض ًال عن جمموعة �أدوات مع �إر�شاد
مف�صلة ب�ش�أن ال�سيا�سات
ومعلومات ّ
والإجراءات.

تغي املناخ حافزاً
ميكن �أن يكون رّ
لتح�سني �إدارة الكوارث ،فقد ي�ساعد
على �إلقاء نظرة جديدة على
خططكم وبراجمكم ،وعلى القيام
بدمج معلومات ومواطن �ضعف
جديدة .وقد يجعل من الأ�سهل ح�شد
متطوعني جدد و�إن�شاء �رشاكات مع
وعلى املوقع ,www.ifrc.org
احلكومات واملانحني وغريهم من
ميكن �إيجاد مزيد من املعلومات
�أ�صحاب امل�صلحة.
الت�شغيلية العامة ،تت�ضمن نداءات،
�إن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ون�رشات معلومات ،وحتديثات
يف و�ضع جيد ميكنه من الت�صدى ومواقع ب�ش�أن العمليات.
بتغي املناخ.
للمخاطر املتعلقة
رّ
فتغي املناخ م�شكلة عاملية ذات
رّ
ت�أثريات حملية .كما �أنه موجود على كما ميكن احل�صول على �أمثلة
ال�صعيدين العاملي والوطني ،وفوق جيدة عن م�شاريع الإنذار
كل �شيء على امل�ستوى املحلي .املبكر على العنوانwww. :
والتوافق على كافة هذه امل�ستويات unisdrearlywarning.org/
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج جيدة يف ewpp
حماية �أ�شد النا�س �ضعفاً.
مـزيـد مـن املعلـومـات

�إن كافة املعلومات املوجودة يف
هذا الدليل متاحة على املوقع:

w w w .c l i m a t e c e n t r e .o r g

مبا فيها التحديثات والو�صالت
�إىل مواد ذات �صلة مثل :وثائق
وم�صادر معلومات وقوائم مرجعية
للتحقق ومناذج و�أمثلة عن �أف�ضل
املمار�سات.

امل�صدر الرئي�سي للمعلومات العامة
ب�ش�أن �إدارة الكوارث من �أجل
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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التعليق على ال�صورة :موظفو متجر يقومون برتكيب م�صاريع ملواجهة �إع�صار جــني يف فلوريدا ،الواليات املتحدة الأمريكية.
م�صدر ال�صورة :رويرتز/مارك �سريوتا

101

102

دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر

دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر

دليل املناخ لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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الكوارث زاد بقيمة الثلث عما كان عليه يف ال�سنوات
الع�رش ال�سابقة ،وفق ًا ملا يخربنا به مركز بحوث الأوبئة
املتعلقة بالكوارث املوجود يف بلجيكا .فاللمرة الأوىل
منذ  30عاماً ،مل يعد ينخف�ض عدد القتلى من جراء
الكوارث ،بل على العك�س ،ارتفع عدد الوفيات جراء
الكوارث بن�سبة  84يف املائة عن العقد ال�سابق .وقد
ت�ضاعف ثالث مرات يف مناطق �أوقيانو�سيا (البالد
الواقعة يف جنوب املحيط الهادئ مبا فيها �إ�سرتاليا
ونيوزيلندا) ،و�إىل �أكرث من ال�ضعف يف الأمريكتني.

احلد من املخاطر يف
املجتمعات املحلية
�إن الأرقام تتحدث عن نف�سها .فعلى مدى العقد املا�ضى،
ت�رضر  250مليون �شخ�ص �سنوياً ،فى املتو�سط ،من
الكوارث الطبيعية ،وه�ؤالء هم من نعرف ب�ش�أنهم .بينما
متر معظم الكوارث بدون �أن نالحظها� ،أو على الأقل
بدون �إجراء حتقيق ب�ش�أنها.
فما ميكن �أن يكون �أمراً كارثي ًا بالن�سبة �إىل قرية �أو
اثنتني يف �أنحاء من العامل �أقل �شهرة ،غالب ًا ما يتم
الإغفال عنه عندما جتلب الفي�ضانات الآ�سيوية ال�سنوية
�أو موا�سم الأعا�صري املعاناة ملاليني النا�س .ولكن كل
الكوارث خطرية ،ومعظمها يتزايد عدداً وكثافة� ،أما
الأحداث الأ�صغر ،فتمر ب�رسعة �أكرب من الأكرب.
وعلى ال�صعيد العاملي خالل العقد من � 1996إىل
 ،2005تفيد التقارير ب�أن عدد املت�رضرين من

وقد عاد هذا االجتاه �إىل الظهور يف جنوب �آ�سيا يف عام
 ،2007وكذلك كان احلال يف ال�صني� .أما �أفغان�ستان
وبنغالدي�ش والهند وباك�ستان ،فقد عانت كل منها من
�أمطار مو�سمية غزيرة ،وفي�ضانات جارفة ،و�أعا�صري،
وانزالقات �أر�ضية .وتدمرت مناطق �شا�سعة .وبعد
�أ�سابيع قليلة فقط� ،أ�صيب غرب و�رشق �أفريقيا بنف�س
القدر من الفي�ضانات املدمرة .وكانت البداية املبكرة
ملو�سم الفي�ضان يف ال�صني قد �أدت �إىل غمر الأجزاء
اجلنوبية من البالد� ،أما يف ال�رشق ،فقد فر مئات �آالف
من القرويني من �أ�سو�أ في�ضان لنهر رئي�سي منذ �أكرث
من  50عاماً.
ويف �سهول بنغالدي�ش ال�شمالية املنخف�ضة والعر�ضة
للفي�ضانات ،انتظر �سكان الريف انق�ضا�ض الفي�ضان.
وكان من بينهم متطوعو الهالل الأحمر مثل �أمري
الإ�سالم الذي يدرك �أن الأحوال قد ت�سوء قبل �أن تبد�أ
يف التح�سن .وهم يعرفون �أن التهديدات جراء الطق�س
تغي املناخ قد تظهر
املتطرف تتزايد ،و�أنه ب�سبب رّ
في�ضانات كبرية وب�شكل �أكرث تكراراً.
�إن اخليارات حمدودة .فب�إمكان النا�س الهرب،
وب�إمكانهم االنتظار يف ي�أ�س حلدوث الأ�سو�أ� ،أو
ب�إمكانهم احلد من ت�أثري الغمر الذي ال ميكن جتنبه.
وقد كان �أمري الإ�سالم و�أ�صدقائه يقومون بتو�ضيح
�أنه ميكن لل�سكان املحليني القيام ب�شيء .وبالقرب من
قرية �سرياكوجن ،زرع املتطوعون حوايل � 300شجرة –
بداية مل�شتل زراعي – وعندما تنمو مبا فيه الكفاية،
�سيتم نقلها �إىل �ضفاف النهر وجوانب الطرق للم�ساعدة
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التعليق على ال�صورة :وانـغ هـواي ميـن يجل�س على طوف ي�ستعمله لزيارة منزله املغمور باملياه خالل في�ضانات
متوز/يوليو عام  2003يف ال�صني.
م�صدر ال�صورة :ثورير جودموند�سون  /االحتاد الدويل.

105

106

دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر

على التحكم يف قوة الفي�ضان� .إنها رمبا تكون خطوة
متوا�ضعة ،ولكن مهمة للغاية فيما يتعلق باملجتمع
املحلي.
وكما �رشح �أمري الإ�سالم لأهل القرية ،ف�إن الأ�شجار
�ست�ساعد على حت�سني بيئتهم ،و�ست�ساعد املجتمع
املحلي لي�س فقط على البقاء ،و�إمنا على التطور �أي�ضاً.
وكبداية ،ف�إن جذورها املنت�رشة �ست�ساعد على تثبيت
الرتبة املزروعة فيها ،كما �ست�ساعد على منع ت�آكل
الرتبة ال�سطحية املهمة للغاية من �أجل الزراعة .كما
�أنها �ستوفر دخ ًال م�ستدام ًا حيث �سيجري قطع الأ�شجار
عند ن�ضجها وزراعة �شجريات جديدة بد ًال منها ،وبيع
اخل�شب يف الأ�سواق املحلية لتعود الأموال �إىل املجتمع
املحلي.
وهذا ال يلغى دور الأحراج يف حتقيق التوازن لآثار
انبعاثات غازات الدفيئة .ولكن ال�شيء الأهم هو �أن
القرية �ستكون �أقل عر�ضة للكوارث .و�ستكون �أكرث قدرة
على التعايف ،و�أن تكون �أ�رسع تعافياً ،و�أف�ضل مواجهة
لل�شدائد ،وهي لي�ست قرية واحدة ،ولي�س هذا فقط.
فربامج الهالل الأحمر البنغالدي�شي للحد من خماطر
الكوارث ت�ستفيد منها قرية بعد قرية عرب البالد.
ويختلف الأمر وفق ًا الحتياجات القرية ،في�شمل تدابري
عملية مثل رفع حوائط الآبار للوقاية من غمرها
بالفي�ضانات التي تقطع و�صول النا�س �إىل مياه ال�رشب
امل�أمونة .وبها ي�أتى ن�ص الر�سالة� :أينما كنتم وبغ�ض
النظر عن �ضخامة الأخطار ،فهناك دائم ًا �سبيل للتقليل
من تهديدها.
�إن احلد من خماطر الكوارث الطبيعية هو �أولوية
لل�صليب الأحمر/الهالل الأحمر فى �شتى �أنحاء العامل،
و�أمراً ي�ضع اجلمعيات الوطنية فى و�ضع فريد للمتابعة
ب�سبب انت�شار وجودها على نطاق وا�سع على م�ستوى
املجتمعات املحلي.
ولهذا ال�سبب ،وعلى مدى ال�سنوات اخلم�س من 2006
�إىل  ،2010يرتكز جدول الأعمال العاملى لل�صليب
الأحمر/الهالل الأحمر على خف�ض عدد الوفيات

والإ�صابات واعتالل ال�صحة من جراء الكوارث
والأمرا�ض وحاالت طوارئ ال�صحة العامة �إىل جانب
ت�أثريها الأو�سع نطاقاً .ولهذا ال�سبب يف الوقت نف�سه،
يريد زيادة قدرة املجتمعات املحلية واملجتمعات
املدنية وال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر فيما يتعلق
بالتعامل مع مواطن ال�ضعف ال�شديدة.
وما ت�سميه املنظمات الإن�سانية احلد من الكوارث
القائم على املجتمع املحلي (�أو ،بلغة املخت�رصات
اللفظية – حديث املعاناة لأهل الكوارث� -سي بي
تغي املناخ
دي �آر  ،)CBDRلي�س ح�رصي ًا ب�ش�أن رّ
بالطبع .ال فرق �سواء كانت التدابري املتخذة بغر�ض
خف�ض ت�أثريات الكوارث املائية (االنهيارات الثلجية،
االنزالقات الأر�ضية ،موجات اجلفاف ،املجاعات،
درجات احلرارة املتطرفة ،الفي�ضانات ،احلرائق،
العوا�صف ،الأمواج العارمة) �أو اجليوفيزيائية (الهزات
الأر�ضية ،الت�سونامي ،ثورات الرباكني) .فاحلد اجليد
من الكوارث القائم على املجتمع املحلي (ال�سي بي دي
�آر اجليد) ي�ساعد على احلد من الأخطار التي يفر�ضها
تغي املناخ .فاخلطوات املتخذة الحتواء تهديد قدمي،
رّ
ميكن �أن ت�ساعد على احتواء تهديدات جديدة �أو متزايدة
يكون الطق�س املتطرف �أو االحتبا�س احلراري م�س�ؤولني
عنها.
تغي املناخ هو الدافع لل�صليب الأحمر الفييت
ومل يكن رّ
نامي للبدء بزرع �أ�شجار املنغروف على طول �شاطئ
البحر يف عام  .1994فعمليات الإزالة املكثفة للغابات
ال�ساحلية �سلبت بقع ًا �ساحلية وا�سعة من املنغروف
عر�ض �سكان
التي كانت موجودة يوما ما ،الأمر الذي ّ
ال�ساحل لأ�رضار الأعا�صري والعوا�صف .ونظراً الرتفاع
درجات حرارة ومن�سوب �سطح البحر ،ميكن توقع
املزيد من �أخطار الأر�صاد اجلوية القا�سية ،وهنا تكمن
�أهمية الدفاعات الطبيعية التي يحييها اجلهد احلا�سم
للمجتمع املحلي ب�شكل �أكرث من ذي قبل.
بتغي املناخ يف
و�إذا مل تكن اجلمعية الوطنية مهتمة رّ
عام  ،1994فهي اليوم مهتمة .فما زال من املمكن
�أن تكون الأخطار التي يجلبها تغري املناخ كارثية،
وبينما ي�ستمر برنامج زراعة املنغروف ،فما زال هناك
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الكثري قيد التنفيذ .وعوداً �إىل عام  ،2003فقد بد أ�
ال�صليب الأحمر الفييت نامي م�رشوع ًا جتريبي ًا لدمج
تغي املناخ يف براجمه القائمة للت�أهب للكوارث ،ب�ضم
رّ
اجلهود مع ال�صليب الأحمر الهولندي ومركز مناخ
ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر يف الهاي من �أجل
بدء ما ي�صفه نغويـن هونغ ثانغ ،م�س�ؤول كبري ،التعلم
بالعمل.
يغي طبيعة
تغي املناخ رّ
فهو يقول “لي�س الأمر �أن رّ
�أن�شطتنا للحد من املخاطر ،ولكنه يطرح م�سائل ذات
�سيما على م�ستوى املجتمع املحلي”.
�أولوية ،وال ّ
تغي املناخ على هذا البلد الذي ي�ضم  85مليون
�إن �آثار رّ
ن�سمة ميكن �أن تكون وخيمة .ففي ال�سنوات القليلة
املا�ضية� ،شهدت فييت نـام �أع�صاير تتحرك ب�رسعة،
تنمو بكثافة وت�رضب الياب�سة يف اجلنوب حيث مل تكن
يوم ًا بهذه القوّ ة .وقد تعك�س الفي�ضانات ال�ساحلية
بالفعل ارتفاع م�ستوى �سطح البحر ،وكان هناك مزيد
من ال�سيول يف املناطق اجلبلية� .أما اجلفاف فهو �أ�سو�أ
يف املناطق الو�سطى اجلنوبية .وقد تكون كل هذه
الأحداث �إ�شارات على جمئ املزيد يف امل�ستقبل.
وفييت نام واحدة من �أكرث الأمم الآ�سيوية التى
جتتاحها الأعا�صري .فهي تتعر�ض يف املتو�سط لأربعة
�إع�صارات �سنوياً ،والكثري جداً من العوا�صف التي ت�شيع
اخلراب فيها ،ولكنها �أي�ض ًا �شديدة الت�أثر بارتفاع
م�ستوى �سطح البحر ،والذي ارتفع مبا يقرب من خم�س
�سنتيمرتات خالل ال�سنوات الثالثني املا�ضية� .أما
املناطق املنخف�ضة مثل دلتا نهر ميكوجن ودلتا النهر
الأحمر املكتظة بال�سكان ،فت�شري التقديرات �إىل توقع
�أن يت�رشّ د ماليني الأ�شخا�ص ب�سبب ارتفاع م�ستوى
�سطح البحر مع نهاية هذا القرن.
ويقول نغوين هونغ ثانغ �أن التحدي الأكرب هو ك�سب
فهم املجتمع املحلي ل�سبب قيام ال�صليب الأحمر
تغي املناخ ،وكيفية ارتباط تغري
بالعمل يف جمال رّ
املناخ بالكوارث وما له من ت�أثري �سلبي على حياتهم.
�أما زيادة الوعي ب�ش�أن اجلفاف – وهو م�شكلة تعاين
منها مقاطعات عديدة – وكيفية احلد من عواقبه،

فقد طرحت حتديات خا�صة .وعلى حد قوله “مييل
النا�س �إىل طلب �أ�شياء تتخطى قدرتنا ،مثل بناء م�صنع
للمياه”.
وي�ضيف قائ ًال “�إن تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات –
وهي طريقة طورها االحتاد الدويل من �أجل املجتمعات
بتقييم الأخطار التي تواجهها
املحلية نف�سها لكي تقوم
ّ
والقدرة التي لديها للتعامل معها – قد �ساعد ال�صليب
الأحمر ب�شكل مبا�رش.
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�أكرث �أو �أقل من الالزم .فقام ال�صليب الأحمر بتمويل
ت�شييد �سد على الوجه ال�صحيح ،وقد ر�أى املجتمع
املحلي الفوائد ب�رسعة .وتقول فام تي فو “مل ينهر
ال�سد وبالتايل مل تغمر الفي�ضانات احلقول ،وب�إمكاننا
احل�صول على حم�صولني يف ال�سنة بد ًال من حم�صول
واحد ،ولقد زاد ح�صادنا يف املرة الأخرية بن�سبة 30
يف املائة عن املعتاد”.

يغي طبيعة
تغي املناخ رّ
لي�س الأمر �أن رّ
�أن�شطتنا للحد من املخاطر ،ولكنه يطرح
م�سائل ذات �أولوية
نغوين هونغ ثانغ ،فييت نام

وعندما ال ت�أتي الأمطار ،يكون لدينا ما يكفي من
للري� .إذ يوجد خلف ال�س ّد خزان �صغري.
املياه ّ
لقد �أوجد هذا ال�سد معنى �أكرث من م�صنع للمياه .ولكن
كما �أ�شار نغويـن هانغ ثانغ من ال�صليب الأحمر ،يكون
النا�س م�ستعدين ملناق�شة الأمور عندما حتدث الكارثة.
�أما حملهم على الإعداد لأعا�صري حمتملة يف جمتمع
حملي مل ي�سبق له �أن �شهد �إع�صاراً من قبل ،فيظل هو
التحدي الأكرب.
انتبـه �إىل مـا تقـوله

�إن العملية هي عملية متكني .فبتوجيه من ال�صليب
الأحمر/الهالل الأحمر ،يجتمع �أهل القرية لتحديد
املخاطر التي يواجهونها ،ويحللون مواطن �ضعفهم
فيما يتعلق بهذه الأخطار ،وبعد ذلك يقومون بتطوير
خطوات ملمو�سة من �أجل خطة عمل.
وفام تي فو مزارعة من مقاطعة كوانغ بينه ،حيث
التطرف هو كل �شئ – بدءاً من الأمطار الغزيرة �إىل
موجات اجلفاف القا�سية ،وهى تعرف كل �شيء عن
تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات .ويف بلدتها ،كوانغ فو،
قاموا ببناء �سد �صغري م�ؤقت حلماية حقولهم املزروعة
بالأرز ،ولكن الفي�ضانات دمرته مراراً وتكراراً ،و�أ�صبح
�إعادة بنائه حدث ًا �سنوياً.
وعندما قام ال�صليب الأحمر الفييت نامي ب�إقناعهم
ب�إجراء تقييم ملواطن ال�ضعف والقدرات ،تبني �أن ال�سد
هو ما يحتاجه املجتمع �أكرث من غريه .فاجلميع هناك
تقريب ًا مزارعون ،واملياه هي ما يعتمدون عليه ،لي�ست

تفهم ديان ترنكوي�سـت ،عن �إدارة الكوارث يف ال�صليب
الأحمر يف جزر البـاهامـا ،هذا التحدي.

ون�صيحتها هي :انتبه �إىل ما تقوله ،يا عزيزي.
فهي عندما تخاطب جمتمع ًا حملي ًا ما ،ال تبد�أ �أبداً
تغي املناخ ،وال ت�ستعمل عبارات مثرية
باحلديث عن رّ
مثل تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات ،ف�إن ذلك ينفـّر
للنا�س ،على حد قولها.
فهي ت�س�أل �صياداً يت�ضاءل حجم ما ي�صطاده من �سمك
«�أين ال�سمكة الكبرية؟».
«ملاذا �أنت خارج املحيط يف هذه الأيام؟».
«حقاً ،وملاذا الأمر كذلك؟»
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تغرق هذه اجلزر اجلميلة ببطء .وجعلهم �أقوى هو نوع
اللغة التي يقدرونها.

"“�إنهم يفكرون الأن ب�شكل خمتلف.
وهذا يعمل على متكني املجتمع املحلي”

مدمر بالعوا�صف ،يقع يف جزيرة
و�سـت �إنـد ،جمتمع ّ
الباهاما الكربى ،وهو مثال على ذلك .فبعد �أن خربته
ثالثة �أعا�صري متتالية ،قام منتجع جديد فاخر للتنمية
ال�سياحية مت �إن�شا�ؤه يف منطقة جماورة ،بالتربع
ب�سيارة �إ�سعاف و�شاحنة لإطفاء احلريق �إىل املجتمع
املحلي .وبالن�سبة �إىل ال�صليب الأحمر يف الباهاما،
امل�شغول �إىل الآن ب�أعمال �إغاثة الطوارئ ،ف�إن هذه
اللحظة تبدو منا�سبة لإجراء بع�ض التقييم الذاتي.

ديان تورنكوي�سـت ،البهامـا

�سئلوا« :ماذا �ستفعلون بهذه املـركبات؟»
مل يكن جمتمع و�سـت �إنـد مت�أكداً .فقد كانت �سيارة
الإ�سعاف خالية – فلم ت�أت معها �أي معدات  -ومل
يكن يف و�سـت �إنـد رجال �إطفاء .لذا ،فقد اجتمع �أهل
و�ست �إند ملناق�شة اخليارات ،وبد�أ تقييم مواطن ال�ضعف
والقدرات.

ينتقل احلديث �إىل تبيي�ض ال�شعاب املرجانية ،وهي
عملية مميتة تهدد منطقة البحر الكاريبى واملحيط
الهادئ .فال�شعاب املرجانية ح�سا�سة جداً الرتفاع
درجة حرارة املياه .وعندما ت�صري املحيطات �أكرث
دفئاً ،متوت ال�شعاب املرجانية و�أنظمتها البيئية
الرقيقة ،وكذلك تختفى الأ�سماك واحليوانات البحرية
التي تعي�ش وتتكاثر وتتغذى عند هذه ال�شعاب .كما
ي�ؤثر ذلك الدمار على ال�سياحة.
وتقول ترنكوي�ست «�إنها حمادثة ميكن �أن جتريها مع
�صياد ،اعرف ثقافتك ،اعرف النا�س ،اعرف �أ�سلوب
�أي ّ
اللغة التي يتعني ا�ستخدامه ،اعرف كيف متهد ملا تريد
القيام به بتكييفه مع الظروف املحلية».
لتغي املناخ وتقييم مواطن ال�ضعف
�إن املبد�أ التوجيهى رّ
والقدرات يجب �أن يكون ب�سيط ًا دائماً� .ضع فى االعتبار
قدرة املجتمع على الفهم �ضمن �سياقه اخلا�ص.
وتقول تورنكوي�سـت �أن �سكان الباهاما ال يبالون
مبحادثات كئيبة ،وينفرون من مثل هذه الأفكار ،بينما

وقد ن�ش�أت م�سائل �أخرى� .إذا قال البع�ض «هذا م�ضيعة
للوقت .فلن جتدوا �أبداً حريق ًا �أو حادثاً».
وهنا �س�أل ال�صليب الأحمر «ملاذا؟»
«لأن �شوارعنا لي�ست لها �أ�سماء ،ولي�ست لدينا
عناوين».
هنا اقرتحت ترنكوي�سـت «رمبا كان من الأف�ضل الذهاب
والعودة ب�أ�سماء وعناوين».
وبعد ب�ضعة �أيام ،ارتدى �سكان و�سـت �إنـد �أف�ضل ما
لديهم ،ورافقوها �إىل مدينة فـريبورت ،التي تبعد 65
كيلومرتاً ،ملقابلة مدير الأ�شغال العامة .فاملجتمع
املحلي كان يتحرك .و�رسعان ما �سيتم ح�شده.
وهناك ،ح�صلوا على �أ�سماء ل�شوارعهم ،و�أ�صبحوا
متحم�سني ،كما جاء رجال �إطفاء لتدريب �رسية
متطوعني .وقاموا بو�ضع خطة �إخالء ،وحددوا مواقع
امل�سنني وال�ضعفاء واملعاقني ،وو�ضعوا خطط ل�ضمان
الرعاية للمحتاجني فى حاالت الطوارئ.
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وتقول ديان ترنكوي�سـت« :لديكم
جمتمع ًا قد و�صل �إىل مرحلة قبول
الأعا�صري .فهم اعتقدوا� :أنها
�ست�رضبنا جمدداً ،هذه هي احلياة،
ال ميكن لأحد القيام ب�شيء حيال
ذلك .وهم يفكرون ب�شكل خمتلف
الآن ،وما فعلوه قاموا به ب�أنف�سهم،
وهذا هو ما يدور حوله الأمر ب�ش�أن
تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات .فقد
عمل على متكني املجتمع املحلي،
وو�ضع قيمة لقدراتهم ،وهم يقومون
ب�أعمالهم ب�أنف�سهم الآن .ولي�سوا ويف مـوزمبيـق – التي ي�رضبها
�سنوي ًا �إع�صار واحد على الأقل
بحاجة �إىل �أجانب».
وعوا�صف ا�ستوائية قوية ت�ساهم
وقد �شهد ال�صليب الأحمر يف يف الفي�ضانات ال�شديدة املعروفة
نيكاراجـوا تطورات مماثلة على املتزايدة – وي�شدد ال�صليب الأحمر
طول �ساحل املحيط الأطل�سي ،بعد على احرتام التقليد املحلي حيث
تقدمي واحداً من �أوائل امل�شاريع يقوم ب�إ�رشاك �أع�ضاء املجتمع
التجريبية يف جمال تغري املناخ ،فقد املحلي يف جمع البيانات ،وحتديد
�رضبت عوا�صف �شديدة البالد ب�شكل املخاطر والتخطيط.
متكرر على مدى العقد املا�ضي،
وتقوم اجلمعية الوطنية مب�ساعدة وعلى ال�صعيد العاملي ،ف�إن التعر�ض
املجتمعات املحلية على مواجهة ملخاطر الكوارث الطبيعية يتزايد،
تهديد تزايد موا�سم الأعا�صري ولكن من داخل املجتمع ،هناك
دائم ًا فر�صة لتتغيري االجتاه.
ال�شديدة والطق�س املتطرف.
حالتها ال�صحية ،ف�إنهم ب�شكل
تغي
خا�ص معر�ضون خلطر �أثار رّ
املناخ .ويجري زحف �سكان الريف
�إىل املدينة ،ونتيجة لعمل ال�صليب
الأحمر يف الهوام�ش االجتماعية،
ف�إن اجلمعية الوطنية مقتنعة ب�أن
الهجرة املحلية التي تتفاقم نتيجة
لتغي املناخ� ،ست�شكل حتدي ًا للأنظمة
رّ
وطرق التفكري العريقة وتعطل
هيكليات الدعم.

وقد �أدت تقييمات مواطن ال�ضعف
والقدرات �إىل تنظيم الذات ،والنا�س
يعرفون الآن ما يتعني عليهم فعله
وقت الفي�ضانات ،وحرائق الغابات،
وغريها من الكوارث التى حتدث فى
قراهم.
ويف �أماكن �أخرى ،ي�ستخدم ال�صليب
الأحمر يف �سـامـوا تقييمات مواطن
ال�ضعف والقدرة من �أجل م�ساعدة
الفئات امل�ست�ضعفة التي حددها
يف العا�صمة �آبـيـا .ونظراً �إىل
ظروفها االجتماعية والفقر و�سوء
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التعليق على ال�صورة� :أنا�س متجمعون من �أجل احل�صول على مياه من بئر كبري يف قرية ناتوارغاد ،الهند.
م�صدر ال�صورة :رويرتز/اميت دايف.
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احلد من املخاطر يف املجتمعات املحلية
دليل العمل

�إن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر،
يف �شتى �أنحاء العامل ،على �أهبة
اال�ستعداد للمواجهة واملنا�رصة
من �أجل االنتعا�ش العاجل و�إعادة
الإعمار ال�رسيع ،بيد �أن مواجهة
الكوارث واالنتعا�ش منها و�إعادة
الإعمار لي�ست كافية .ف�إىل جانب
وجود �أنظمة �أف�ضل للإنذار املبكر
وت�أهب �أف�ضل للمواجهة ،ف�إننا
نحاول احلد من خماطر الكوارث من
خالل توعية النا�س بالأخطار التي
يواجهونها وم�ساعدتهم على احلد
فتغي املناخ قد
من مواطن �ضعفهم .رّ
جعل هذه اجلهود �أكرث �إحلاحاً.
وب�إمكان ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر االرتكاز على �أ�صول رئي�سية
تتمثل يف� :شبكته وقاعدته ال�شعبية
املوجودة يف املجتمعات املحلية.
فالكوارث ت�ؤثر على حياة النا�س
و�سبل ك�سبهم للعي�ش على م�ستوى

وي�شكل تقييم مواطن ال�ضعف
والقدرات �أداة منا�سبة ملثل هذا
احلوار ،وهو جمموعة �أدوات طورها
االحتاد الدويل من �أجل م�ساعدة
املجتمعات املحلية على �إجراء
ح�رص ومعاجلة للمخاطر التي
تواجهها.

املجتمع املحلي .بيد �أنه ميكن القيام
حتى على هذا امل�ستوى بالعديد من
الأ�شياء الب�سيطة للحد من ت�أثري
هذه املخاطر .فاحلد من املخاطر
يف املجتمع املحلي ،وبعبارة �أكرث
�شموالً ،احلد من الكوارث القائم على
املجتمع املحلي (�سي بي دي �آر
 ،)CBDRقد �أ�صبح جزءاً هام ًا من
�أن�شطة �إدارة الكوارث يف العديد من وي�ستهدف هذا الق�سم املوظفني
اجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر /واملتطوعني يف اجلمعية الوطنية
العاملني يف جمال �إدارة الكوارث
الهالل الأحمر.
واحلد من املخاطر على امل�ستوى
�إن م�ساعدة املجتمعات املحلية من املجتمعي ،ومناق�شة كيفية قيامهم
تغي املناخ يف عملهم.
�أجل احلد من مواطن �ضعفها ال تعني بدمج رّ
جمرد �إخبارها مبا ينبغى عمله� ،أو
�إن�شاء بع�ض البنى التحتية من �أجل النهـج � :إبقاء الأمر ب�سيطا ً
احلماية ،و�إمنا يتعلق الأمر بت�سهيل ي�ساعد احلد من الكوارث القائم
احلوار ب�ش�أن ال�شواغل املحلية ،على املجتمع املحلي على تخفي�ض
تغي املناخ ،حتى و�إن مل
وم�ساعدة النا�س على حتديد خماطر رّ
�أولوياتهم اخلا�صة من �أجل احلد من يق�صد املناخ �رصاحة .فالعديد
املخاطر.
من التدابري للحد من �أخطار �أخرى
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ت�ساعد �أي�ض ًا على تقليل التهديدات
اجلديدة �أو املتزايدة التي يجلبها
املناخ نف�سه.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن احلد من
الكوارث القائم على املجتمع املحلي
ميكن �أن يكون �أكرث فعالية عرب
تغي املناخ ب�شكل مبا�رش.
معاجلة رّ
�أوالً ،فالتهديدات امل�شمولة هي
دافع �إ�ضايف للمجتمع املحلي لكي
يتحرك .وثانياً ،قد حتتاج بع�ض
تدابري وا�سرتاتيجيات احلد من
املخاطر �إىل التكيف مع املخاطر
اجلديدة �أو املتزايدة.
تغي املناخ يف
وقد يبدو �إدراج رّ
تقييمات مواطن ال�ضعف والقدرات
من �أجل التخطيط للحد من الكوارث
�أمراً معقداً :تقدمي معلومات علمية
دقيقة وجمموعة من االعتبارات
الإ�ضافية.
•ومع ذلك ،ينبغي �أن يكون (�إبقاء
الأمر ب�سيطاً) مبد�أ توجيهي ًا
رئي�سياً:
•�ضع يف االعتبار �أن النا�س قد
الحظت على الأرجح التغريات يف
�أمناط الطق�س.
•�ضع يف االعتبار ما ميكن
للمجتمع املحلي �أن يعيه يف �إطار
�سياقه املحلي.
�ضع يف االعتبار ما ميكن �أن
ي�ستوعبه وينقله امل�سهلون الذين
يقومون ب�إجراء تقييم مواطن
ال�ضعف والقدرات.
�إن ال�سكان املحليني هم اخلرباء

فيما يتعلق مبخاطرهم .وكل ما قد
حتتاجونه هو ال�س�ؤال عما الحظوه
فيما يتعلق ب�أحداث الطق�س غري
العادية ،مع ال�رشح ب�إيجاز لأ�سباب
تغري املناخ على ال�صعيد العاملى،
وم�ساعدتهم على اتخاذ قرار ب�ش�أن
كيفية املواجهة حملياً.
�إن �إبقاء الأمر ب�سيط ًا هو �أمر بالغ
�أهمية ،لأن التحدي الرئي�سي للحد
من الكوارث القائم على املجتمع
املحلي هو الو�صول �إىل عدد كبري
من املجتمعات املحلية .فمن
الأمور الطيبة بذل الوقت واجلهد
للم�ساعدة جمموعة فليلة ب�شكل
طيب ،ولكن التحدي هو ت�صعيد
امل�ساعدة وتقدميها �إىل كافة �سكان
بلدكم املعر�ضني للخطر ،ولن
ميكنكم القيام بذلك ،ولو �أم�ضيتم
�أ�سابيع و�أ�سابيع لتح�ضري كل تقييم
ملواطن ال�ضعف والقدرات� ،أو �إذا
قام عدة موظفني باملقر الرئي�سي
ممن يتمتعون بكفاءة عالية ب�إجراء
املماق�شات .فلكي يكون الت�أثري
وا�سع االنت�شار ،يجب �أن يكون
النهج ب�سيط ًا لي�ستطيع متطوعونا
املحليون القيام بتنفيذه.

اخلطوة :2
ح�رص الأولويات.

يتم اال�ضطالع بهاتني اخلطوتني
ب�شكل اعتيادي كجزء من ح�رص
املتغية التي
�أو�سع للمخاطر
رّ
يواجهها بلد ما (يرجى االطالع على
بدء العمل :دليل العمل ،اخلطوة رقم
 ،)3و�أولويات �ضمن �أن�شطة �شاملة
لإدارة الكوارث لدى جمعية وطنية
(يرجى االطالع على �إدارة الكوارث:
دليل العمل ،اخلطوتني  1و.)2
وينبغى لعملية حتديد الأولويات
النظر يف اختيار املناطق/
املجتمعات املحلية التي ت�ستهدفها
من �أجل اال�ضطالع باحلد من
الكوارث القائم على املجتمع املحلي
و�إجراء تقييم ملواطن ال�ضعف
والقدرات ،مع اال�سرت�شاد (�ضمن
�أمور اخرى) بالطريقة التي ي�ؤثر بها
تغي املناخ على �أجزاء حمددة من
رّ
البالد.
اخلطوة رقم :3
�إجراء تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات

تغي املناخ يف
ميكن القيام بدمج رّ
تقييمات مواطن ال�ضعف والقدرات
بطريقة ب�سيطة للغاية .فالغر�ض
تغي
خطـوة بخطـوة :دمج رّ
الرئي�سي من تقييم مواطن ال�ضعف
املناخ يف احلد من الكوارث
والقدرات هو مناق�شة املخاطر التي
القائم على املجتمع
يواجهها جمتمع حملي ما لكي
املحلي
يتمكن من حتديد �أولوياته للحد من
وتقييمات مواطن ال�ضعف والقدرات املخاطر.
اخلطوة رقم :1
جمع معلومات �أ�سا�سية عامة.

وال يعتمد هذا على معلومات علمية
معقدة ،و�إن كان ميكن مناق�شتها يف
بع�ض الأحيان ملجابهة املجتمع
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املحلي مبا قد يواجهه يف امل�ستقبل،
بيد �أن �رشح هذه املعلومات وجعلها
ذات �صلة باملو�ضوع قد ي�شكل
حتدياً.
لذا ينبغى للفريق القائم ب�إعداد
التقييم ملواطن ال�ضعف والقدرات
�أن يقرر م�سبق ًا �إىل �أي مدى �سيكون
تغي املناخ �أمراً �أ�سا�سي ًا �أو
�إدراج رّ
معقداً .وفيما يلي ثالثة خيارات
ميكن االختيار من بينها.
افرتا�ضياً� :إبقاء الأمر ب�سيط ًا (اخليار
‘�ألف’) .ال يجري �إدراج املزيد من
تغي
املناق�شات املف�صلة ب�ش�أن
رّ
املناخ �إال متى كانت لدى اجلمعية
الوطنية معلومات وا�ضحة وذات
تغي املخاطر
�صلة ب�ش�أن كيفية رّ
على امل�ستوى املحلي ،ولديها
م�سهلون م�ؤهلون متاحون ملناق�شة
هذا الأمر مع املجتمعات املحلية
ب�شكل مريح.
اخليــار (�ألف) (�أ�سا�سي) :احل�صول
على معلومات �إ�ضافية من املجتمع
املحلي عرب طرح الأ�سئلة املنا�سبة.

ت�أكدوا من �أن تقييم مواطن ال�ضعف
والقدرات يطرح الأ�سئلة املنا�سبة
من �أجل احل�صول على معلومات
ب�ش�أن الظواهر املناخية غري العادية
وكذلك االجتاهات غري امل�ألوفة التي
مير بها املجتمع �أو ي�شاهدها حتدث
على مدى العقود املا�ضية .ويتطلب
هذا االنتباه �إىل عدد من �أدوات
تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات التي
تتفح�ص االجتاهات ،ومنها بوجه
خا�ص ما يلي:

•التقومي املو�سمي :ا�س�أل عما �إذا
تتغي ،على �سبيل
كانت املوا�سم رّ
املثال� ،إذا كان مو�سم الأمطار
على وجه التحديد يبد�أ مبكراً �أو
مت�أخراً� ،أو ما �إذا كان الطق�س
املعتاد ظهوره يف مو�سم ما يظهر
الآن يف مو�سم �آخر.
•التقومي التاريخي :ا�س�أل عن
التغريات النظامية فى درجة
احلرارة وهطول الأمطار وغريها
من �أحداث الطق�س ،ف�ض ًال عن
حدوث ظواهر مناخية «غريبة».
•خريطة املخاطر (�أو اجلولة
اال�ستطالعية) :اطلب من النا�س
و�صف لي�س فقط احلالة الراهنة
يف مكان معني ،بل �أي�ض ًا كيف مت
التغيري.
•ا�ستبيانات ومناق�شات جمموعة
احلكماء� :أ�ضف �أ�سئلة خا�صة مثل:
«هل الحظتم �أمناط طق�س غري
عادية؟» �أو «كيف �أ ّثر هذا الطق�س
عليك ،وعلى عائلتك وجمتمعك
املحلي؟»
الأعمـال التح�ضيـريـة

ل�ستم بحاجة �إىل �إدراج �أي معلومات
علمية مناخية جديدة يف عملية
تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات:
يكفي �أن تقوموا ،بعد احل�صول على
التغريات املر�صودة من امل�شاركني،
بالإبالغ ب�شكل وا�ضح �أن النا�س يف
�شتى �أنحاء العامل يقومون بالتبليغ
تغيات مماثلة ،و�أن العلماء
عن رّ
يخربوننا ب�أن الأمور من املرجح
�أن تزداد �سوءاً يف العقود القادمة.

و�أثناء الأعمال التح�ضريية ،وكل
ما يتعني عليكم القيام به ب�شكل
خمتلف هو �إدراج �أ�سئلة على غرار
تلك املطروحة �أعاله يف مواد تقييم
مواطن ال�ضعف والقدرات (الئحة
التحقق املرجعية ،والأدوات� ،إلخ).
التدريـب على تقييم مواطن
ال�ضعـف والقـدرات

من ال�رضوري �أن يعري التدريب
االنتباه �إىل الأ�سئلة الإ�ضافية التي
يتعني طرحها ،وكيفية ا�ستخدام
الأجوبة من �أجل حت�سني احلوار
مع املجتمعات املحلية .ولرفع
م�ستوى الوعي ،فقد يكون من املفيد
�إطالعهم على تغري املناخ العاملي،
بيد �أنه يجب الت�شديد على عدم توقع
مناق�شة هذه امل�سائل خالل �إجراء
التقييم ملواطن ال�ضعف والقدرات.
�إجـراء التقييـم ملواطن ال�ضعـف
والقـدرات

�أدرج املقرتحات املذكورة �أعاله.
حتليل النتائج

بعد �إجراء التقييم ملواطن ال�ضعف
والقدرات ،ينبغي للفريق القيام
بتحليل معلومات املجتمع املحلي،
وبخا�صة فيما يتعلق توثيق
الطريقة التي و�صفوا بها الأخطار
�أو االجتاهات اجلديدة يف �أمناط
الطق�س.
و�إذا �أمكن ،يتعني قيامكم بعقد
مقارنة ترافقية ملالحظات املجتمع
املحلي تلك ،مع املعلومات العلمية
املقدمة من ح�رص جمعيتكم الوطنية
خلطر املناخ .وعليكم �إجراء تقييم
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ب�ش�أن ما �إذا كانت ا�سرتاتيجيات
احلد من خماطر التي حددها تقييم
مواطن ال�ضعف والقدرات قوية يف
مواجهة اجتاهات تغري املناخ التي
�أ�شارت �إليها التقارير العلمية.
اخليار (باء) (متو�سط):

توفري معلومات مناخية كخلفية
�أ�سا�سية مل�سهلي تقييم مواطن
ال�ضعف والقدرات
�إن اخليار (باء) مماثل للخيار (�ألف)،
ولكن مع العن�رص الإ�ضايف الذي
يتمثل يف �إحاطة امل�سهلني ب�ش�أن
تغري املناخ لكي يكونوا على بينة
بال�سياق عند قيامهم ب�إجراء تقييم
ملواطن ال�ضعف والقدرات .والق�صد
من وراء ذلك هو جمرد توفري
املعلومات الأ�سا�سية ولي�س لفر�ض
قيام امل�سهلني «ب�رشح» تغري املناخ
واملخاطر املتغرية للمجتمعات
املحلية.
وهذا الأمر يطرح املزيد من الطلبات
على التدريب وتطوير و�سائل االت�صال
(مثل املل�صقات �أو الفيديو) .وهناك
خطر يتمثل يف ت�ضليل املجتمعات
املحلية �إذا �أ�ساء املتطوعون تف�سري
املعلومات العلمية �أو �أخط�أوا يف
توجيه نتائج تقييم مواطن ال�ضعف
والقدرات يف اجتاه معينّ  .ومع
ذلك ،فقد ي�ساعد ذلك امل�سهلني ب�أن
يكون لديهم حوارا �أكرث جدوى مع
املجتمعات املحلية ،وم�ساعدتهم
ب�شكل �أف�ضل يف مناق�شة خيارات
احلد من املخاطر.
وعند �إعداد و�إجراء التقييم ملواطن

ال�ضعف والقدرات ،فما عليكم
�سوى اتباع خطوات اخليار (�ألف).
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن
يت�ضمن التدريب عر�ض ًا عن تغري
املناخ وت�أثرياته يف ال�سياق املحلي.
وتعتمد املعلومات عامة على احل�رص
الوطني للمخاطر الذي يقوم به
املركز الرئي�سى للجمعية الوطنية،
وتكييفه مع ظروف املجتمعات
املحلية حيث �سيجري �إجراء التقييم
ملواطن ال�ضعف والقدرات.
و�أثناء الأعمال التح�ضريية ،حاولوا
تكييف املعلومات ذات ال�صلة بتغري
املناخ (على �سبيل املثال ،من
احل�رص الوطني للمخاطر) مع الو�ضع
اخلا�ص لتقييم مواطن ال�ضعف
والقدرات ،وال تن�سوا �رضورة التحقق
من املعلومات املناخية من املنظور
املحلي :ما الذي قد تعنيه التغريات
بالن�سبة �إىل املوقع/املجتمع
املحلي؟ ويجب �أن يتم ذلك بعبارات
عامة ،جتري كتابتها على �صفحة
واحدة ،بلغة ب�سيطة ،مثل:

الفي�ضان» �أف�ضل من «تتفق �ستة
من �أ�صل �سبعة من �أف�ضل النماذج
املناخية على �أن هناك احتمال
ال يقل عن ن�سبة  70يف املائة �أن
تتدنى فرتة عودة هطول الأمطار
ال�شديدة (مبا يفوق الـ 90املئوية
من التوزيع احلايل) بن�سبة ال تقل
عن  10يف املائة» .لذلك يجب �إلزام
خرباء املناخ ب�رشح ما يق�صدونه،
وترجمته �إىل لغة ي�ستطيع امل�سهلون
واملجتمعات املحلية فهمها.
اخليـار (جيم) (متقـدم) :م�ساعدة
املجتمعات املحلية على التخطيط
للم�ستقبل عرب جلب معلومات
خارجية عن تغري املناخ

يف هذا اخليار ،يتم �إعطاء م�سهلي
تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات
تعليمات �رصيحة مبناق�شة تغري
املناخ مع املجتمع املحلي .وهذا
الأمر يتطلب الكثري من اخلربة
والتمر�س ،وال ينبغي اختياره �إال
�إذا كنتم على ثقة من ح�صولكم على
املعلومات والقدرة على التدريب
ومواد الدعم واملتطوعني ذوي
«ميكن �أن ت�أتي الأمطار بكميات
اخلربة القادرين على القيام به
�أكرب ،وقد تكون هناك فرتات �أطول
ب�سهولة.
بدون �أمطار»،
وهذه العملية م�شابهة للخيار (باء)،
«قد تكون العوا�صف �أقوى من ذي
ولكن خالل التدريب ،لي�س عليكم
قبل»،
جمرد نقل معلومات �أ�سا�سية عن
تغري املناخ �إىل امل�سهلني ،و�إمنا
«قد يبد�أ مو�سم الأمطار مت�أخراً».
متكينهم �أي�ض ًا من فهمها بالفعل
وقد حتتاجون �إىل طلب امل�ساعدة و�رشحها للمجتمعات املحلية.
من خبري يف املناخ ،ولكن يتعني ولي�س هذا �سهالً! فالأهم من ذلك هو
الت�أكد من �أن التحليل يظل ذي �صلة �أن التدريب يجب �أن يقدم توجيهات
باحتياجات ال�صليب الأحمر/الهالل ب�ش�أن كيفية �إدخال الأخطار املتغرية
الأحمر .فعبارة «تزايد خماطر بحر�ص يف املناق�شات ب�ش�أن تقييم
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مواطن ال�ضعف والقدرات.
ويف غياب التوجيه ال�سليم ،قد حتاول
املجتمعات املحلية البدء بت�صنيف
كل م�شكلة تواجهها متعلقة بالطق�س
«تغي مناخي» .وهذا غري
على �أنها رّ
مفيد ،فكل ما نريد حتقيقه هو زيادة
فهمهم لظروفهم ،وتو�ضيح �أن بع�ض
الأمناط والأحداث غري العادية لي�ست
بال�رضورة النتائج الوحيدة لقوى
فوق الطبيعة :بل هي على الأرجح
جزء من االجتاه العاملي الذي
�سيحدث .والأهم من ذلك ،م�ساعدة
املجتمع املحلي على النظر بعني
االعتبار �إىل ما ميكنه القيام به �إزاء
املخاطر اجلديدة التي يواجهها
ويتطلب هذا احلوار التعلّم بالعمل،
الذى ي�شمل املحاكاة �أو مترينات
�أخرى تدفع امل�سهلني �إىل املمار�سة.

اخلطـوة :4
تنفيذ احلد من املخاطر القائم على
املجتمع املحلي

قد ينتج عن تقييم مواطن ال�ضعف
والقدرات بالفعل� ،إىل حد ما ،زيادة
يف م�ستوى الوعى وانخفا�ض
يف خماطر الكوارث من جانب
املجتمعات املحلية ذاتها .كما �أنه
قد ي�ساعد� ،إىل حد ما ،على التخطيط
للمزيد من امل�ساعدة املادية من
ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر (مثل
بناء امل�أوى ،ومعدات االت�صال،
وال�شتالت لإعادة ت�شجري الغابات
ملنع الفي�ضانات ،و�أنظمة جمع
املياه) �أو عمليات حت�سني املجتمع
(مثل خطط �إدارة الكوارث� ،أو تنويع

االقت�صاد املحلي من �أجل احلد من بعد على م�ستوى املركز الرئي�سى �أو
�آثار اجلفاف) .ويف بع�ض احلاالت ،امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية ذات
قد تت�ضمن املتابعة ال�رشاكة مع ال�صلة.
منظمات غري حكومية واحلكومة
املحلية ،واملنا�رصة فيما يتعلق وب�إال�ضافة �إىل ذلك ،قمن املهم
بال�سيا�سات املحلية والوطنية ،على الرجوع بانتظام �إىل املجتمعات
�سبيل املثال امل�أوى الآمنة ،و�إعداد املحلية التي جرى فيها تقييم
القوانني� ،أو برامج م�شرتكة للتوعية مواطن ال�ضعف والقدرات من �أجل
ب�ش�أن املخاطر .وال تختلف مثل هذه التحقق من املتابعة والإبقاء على
الأ�شياء عن الأن�شطة املعتادة للحد حوار متوا�صل حول املخاطر التي
من الكوارث القائم على املجتمع تواجهها والطريقة التي ميكن بها
املحلي  -با�ستثناء �أنه متى مت تخفي�ض تلك املخاطر.
�أخذ تغري املناخ بعني االعتبار ،ومن املهم توثيق املعلومات
يتم التخطيط للأن�شطة مع مراعاة املتح�صلة من تقييمات مواطن
املتغية.
الأخطار
رّ
ال�ضعف والقدرات ،ف�ض ًال عن
التجارب (الإيجابية وال�سلبية) من
الربامج الفعلية للحد من الكوارث
اخلطـوة :5
القائم على املجتمع املحلي .وكلما
زاد ت�شاطر هذه الأمثلة وتكرار
التقييـم
نظراً �إىل �أن املخاطر تتغري الناجح منها ،زادت �رسعة قدرتنا
با�ستمرار ،فمن املهم التقييم ب�شكل على تو�سيع نطاق التغطية والتعامل
املتغية.
منتظم لربامج اجلمعية الوطنية للحد ب�شكل فعال مع املخاطر
رّ
من الكوارث القائم على املجتمع
املحلي ،وينبغي �أن يكون التقييم قائمة مرجعية للتحقـق
عملية م�ستمرة .هل ا�ستهدفت •هل تعاجلون املخاطر اجلديدة يف
الربامج املتعلقة باملناخ املناطق براجمكم للحد من الكوارث القائم
كاف على املجتمع املحلي؟
ال�صحيحة؟ هل ت�صل �إىل عدد ٍ
من امل�ست�ضعفني؟ وب�شكل خا�ص،
•هل �أبقيتم على الأمر ب�سيطاً؟
�إذا طر�أت تهديدات �أو �أمرا�ض
جديدة ،فهل من حاجة �إىل حتديث •هل يتالءم نطاق تقييم
الأولويات؟
مواطن ال�ضعف والقدرات مع
قدرات املوظفني واملتطوعني
يف هذا التقييم ،تلعب املعلومات
امل�شاركني؟
من تقييمات مواطن ال�ضعف
والقدرات دوراً خا�صاً .فقد تبلغ •هل ت�ستجيب خطة العمل الناجتة
املجتمعات املحلية عن �أخطار عن تقييم مواطن ال�ضعف
متغية مل تلتقطها اجلمعية الوطنية والقدرات الجتاهات املخاطر
رّ
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التي مت حتديدها؟
تقييم
•هل فكرمت فى كيفية
ّ
وت�صعيد النتائج ،والو�صول �إىل
الكثري من املجتمعات املحلية
ولي�س االكتفاء بعدد قليل منها؟
املزالق

الـفــر�ص

�إن تغري املناخ يوفر حافزاً قوي ًا
للمزيد والأف�ضل من عمليات احلد
من الكوارث القائم على املجتمع
املحلي ،حيث �إنه ي�ساعد املجتمعات
املحلية لي�س فقط على حتديد
املتغية التي تواجهها،
املخاطر
رّ
و�إمنا �أي�ض ًا على �إدراك �أهميتها
املتزايدة وحتديد �سبل احلد منها.
كما �أن ب�إمكانه �أن يعزز عالقة
ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر
باملجتمعات املحلية� ،إذ �أن اجلمعية
الوطنية ميكنها امل�ساعدة حقاً.

قد يبدو تغري املناخ مروع ًا ومعقداً،
وقد ت�شعر جمعيات وطنية عديدة
بعدم االرتياح يف مناق�شته مع
املجتمعات املحلية .وقد يجد
املتطوعون الذين يقومون بتقييم
مواطن ال�ضعف والقدرات املعلومات
العلمية مربكة ،وبالتاىل فقد تكون
خماطرة ب�إرباك املجتمعات املحلية مـزيـد مـن املعلـومـات
بد ًال من م�ساعدتها.
�إن كافة املعلومات املوجودة يف
ف�إذا كان هذا هو ال�شعور الذي هذا الدليل متاحة على املوقع:
يراودكم ،فما عليكم �سوى الرتوي www.climatecentre.org
ثم القيام بتب�سيط الأمور .فالأمر ال مبا فيها التحديثات والو�صالت
ي�ستلزم مناق�شة علم تغري املناخ مع �إىل مواد ذات �صلة مثل :وثائق
املجتمع املحلي ،ول�ستم بحاجة �إىل وم�صادر معلومات وقوائم مرجعية
�إجراء حوار حول �إح�صاءات الأحوال للتحقق ومناذج و�أمثلة عن �أف�ضل
اجلوية .و�إمنا كل ما حتتاجون �إىل املمار�سات.
مناق�شته هو واقع �أن املخاطر قد
وامل�صدر الرئي�سي للمعلومات العامة
تتغي .ويكفي جمرد طرح �أ�سئلة
رّ
ب�ش�أن احلد من الكوارث القائم على
تغيات واجتاهات الطق�س
حول
رّ
املجتمع املحلي وتقييمات مواطن
لزيادة الوعي عند النا�س ،ودفعهم
ال�ضعف والقدرات هو موقع االحتاد
�إىل التفكري يف احلد من مواطن
الدويل على ال�شبكةwww.ifrc.:
�ضعفهم.
.org
تغي املناخ
�إن التخطيط من �أجل رّ
لي�س جديداً ومعقداً .وينبغي �أن يظل و�ستجدون مزيداً من املعلومات العامة
را�سخ ًا يف �أولوياتكم وفهمكم على ب�ش�أن ح�رص املخاطر املجتمعية
من منظمات �أخرى متاحة من
ال�صعيد املحلي.
خالل جمموعة �أدوات كون�سورتيوم
ال ترتبكوا ،ما عيكم �سوى البدء بروفن�شن على موقعwww.:
و�إبقاء الأمر ب�سيطاً.
proventionconsortium.
.org
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التعليق على ال�صورة� :إمر�أة تقف خارج منزلها الذي دمره �إع�صار دين يف مدينة تكولوتال ،املك�سيك
م�صدر ال�صورة :رويرتز/توما�س برافو.
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درا�سة حــالــة:
نيـكاراجـوا
يف �سبتمري  ،2007قدم �إع�صار فيليكـ�س �إىل م�شاريع
لتغي املناخ يف نيكاراغوا تربيراً و�أكرب
ال�صليب الأحمر رّ
حت ٍد واجهته.
�أما التربير ،فلأن هذه امل�شاريع ،طوال تاريخها املمتد
على مدى �أربع �سنوات ،كانت تركز على �إعداد النا�س
ب�شكل حمكم ملواجهة ما هو غري متوقع ،ومن جانب
�آخر ،فقد اتفق جميع �سكان نيكاراغـوا على �أن الإع�صار
كان �صدمة تامة.
و�أما التحدي اجلديد ،فلأنه على الرغم من �أن حلقات
العمل للت�أهب للكوارث التى �أقيمت يف كافة �أرجاء
�ساحل م�سكيتو قد �أنقذت بال �شك العديد من الأرواح (كما
هو مبينّ �أدناه) ،ومل ي�شمل جهد ال�صليب الأحمر وغريه
تغي
من �أجل �إعداد جمتمع نيكاراغوا ملواجهة ت�أثريات رّ
املناخ جمموعة �أكرث �ضعف ًا من تلك القرى املهملة منذ

زمن بعيد ،املنت�رشة على �شاطئ الأطل�سي ،وت�شمل هذه
املجموعة� :صيادي الكركند (�رسطان البحر) املو�سميني
و�أ�رسهم يف �أرخبيل م�سكيتـو ،الذين دمرهم الإع�صار
الذي اكت�سحهم �صباح يوم الثالثاء � 4أيلول�/سبتمرب.
وهناك �سيمـون ماك ديفيـ�س بابلـو� 44 ،سنة ،ربان من
م�سكيتـو� ،أم�ضى  30عام ًا من عمره يف البحر ،وميكن
اعتباره ك�أعظم الأبطال ال�صامتني لإع�صار فيليكـ�س
يف نيكاراغوا ،وهو يندم مبرارة لأنه مل يتمكن من �إنقاذ
املزيد من الأرواح .وكان را�سي ًا يف �أرخبيل مارا�س ،على
بعد  40مي ًال بحري ًا من الرب ،وكان مـاك ديفيـ�س ي�أمل
ب�أن ت�صمد ال�سفينة للعا�صفة وتخرج منها �ساملة وعلى
متنها � 170شخ�ص ًا – �صيادو الكركند وعائالتهم –
ممن احت�شدوا يف مركبه امل�سمى م�زس جولـيز ،واتخذوا
منها ملج�أ ب�سبب تدهور الأحوال اجلوية م�ساء الإثنني.
وهو مل يتلق حتذيراً من حدوث �إع�صار ،و�إمنا جمرد
“رياح �شديدة للغاية” على حد ت�أكيده يف حديث له
�أدىل به �إىل جريدة �إل نويفو دياريو بعد �أ�سبوع من
الواقعة ،و�أدرك �أنه كان عليه رفع املر�ساة واملخاطرة
يف املياه املفتوحة :وكان فيليك�س ميزق �أي �شيء �صلب
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يف طريقه ويحوّ ل الأ�شجار �إىل مدكات حممولة جواً.
وقد �أعقب هذا القرار ال�شجاع املثري للده�شة �رصاع ًا
دام خم�س �ساعات من �أجل البقاء على قيد احلياة .وهو
يقول متذكراً “اعتقدنا جميع ًا �أننا �سنموت هنا ،وعند
حوايل ال�ساعة الثالثة فجراً ،كانت الريح ال تزال تزداد
قوة ،رافعة املركب م�ؤرجحة �إياه ذات اليمني وذات
ال�شمال ،وكلما مال املركب على �أحد جوانبه ،كنت
�أ�صيح يف النا�س طالب ًا منهم التوجه �إىل اجلانب الآخر
ملوازنته”.
“وعند ال�ساعة اخلام�سة ،ظننت �أنه رمبا يكون لدينا
�ساعة للخروج .كانت الرياح تبدو كقذائف املورتر� ،أو
كانزالق �أر�ضي ،ولكنني �أخربتهم ‘لقد تغلبنا عليها.
فت�شبثوا’”.
مر �أ�سو�أ ما يف العا�صفة ،اعتقد �سيمـون �أول
وعندما ّ
الأمر �أن العا�صفة قد نقلتهم �إىل مكان �آخر .وعلى حد
قوله “لقد اختفى كل �شئ ،ولكن عندئذ تبينت من وجود
دعامة خ�شبية ،ور�أينا امل�شهد بالكامل :جثث ًا تطفو
على �سطح البحر� ،أ�شخا�ص ًا م�صابني ،جمتمع ًا مل يعد
له وجود”.
�أعقب الكارثة يف اجلزر تبادل االتهامات املريرة ،فقد
اتهم بع�ض �سكان م�سكيتـو احلكومة بالتقاع�س ال�شديد
عن حتذير النا�س ،وعن �إخالئهم ،وعن البحث عن
الناجني و�أخرياً عن اجلثث.
ولكن يبدو �أنه من الق�سوة �إلقاء اللوم على القوات
البحرية يف نيكاراغوا ب�سبب الكارثة :فحتى قوات
البحرية لدى العامل الأول املجهزة مبا يكفي من �سفن
دوريات �رسيعة وخفيفة� ،ستجد �صعوبة و�سط الظالم
الدام�س يف القيام ب�أي عمليات بحث �أو انت�شال بالن�سبة
�إىل كافة الغطا�سني وال�صيادين املنت�رشين بني اجلزر
يف زوارقهم ال�صغرية ويف البانغا�س.
وكانت م�أ�ساة اجلزر هي تداخل موا�سم �صيد الكركند
مع الإع�صار :وقالت بع�ض التقارير �أن مراكب الكركند
رف�ضت االن�صياع �إىل التحذيرات� ،أو �أن �أ�صحاب

املراكب مل يتمكنوا من العودة �إىل الرب لأن الغطا�سني
كانوا حتت املاء.
وقد ذكر م�س�ؤول من نيكاراغوا قاد عملية البحث
الأخرية عن جثث بعد مرور �أ�سبوع على �إع�صار
فيليكـ�س �أن القوات البحرية قد �أخلت “عدداً كبرياً من
النا�س” نهار الإثنني ،وذكر �أي�ض ًا �أن “�آخرين” اختاروا
البقاء من �أجل العناية مبعداتهم ،و�أ�ضاف �أن العديد
من ال�صيادين كانوا متناثرين على نطاق وا�سع وكانوا
بالتايل خارج جمال االت�صال الال�سلكي.
وبعد مرور �أكرث من �أ�سبوع على فيليكـ�س ،كان �سكان
م�سكيتـو ال يزالون حمت�شدين عند ميناء بويرتـو
كابيـزا�س – عا�صمة منطقة �شمال الأطل�سي املتمتعة
باحلكم الذاتي ،املعروفة بـ” ”RAANيف نيكاراغوا.
وكانوا ي�أملون �أن يخرج �أقاربهم �أحياء من اجلزر
رغم كل �شئ� ،أو �أن يح�صلوا على بع�ض الت�أكيدات حول
م�صريهم� ،أو رمبا حتى على جثثهم.
كـروكيـرا – هل هي معجـزة ؟

حدد املركز الوطني للأعا�صري ( )NHCيف ميامي
عني �إع�صار فيليكـ�س “حوايل  15كيلومرتاً �شمال
�إىل �شمال �رشق بويرتـو كابيـزا�س” ،وذلك على بعد
كيلومرت من قرية كروكيـرا .وهي �إحدى قرى م�سكيتـو،
يقطنها نحو  2.500ن�سمة قد تعر�ضت لكامل قوة
رياح �إع�صار فيليكـ�س من الفئة 5 -التي بلغت �رسعتها
 250كيلومرتاً يف ال�ساعة على الأقل – واكت�سح جزر
م�سكيتـو .وقد كانت كروكيـرا �أي�ض ًا �أحد الأماكن التى
عقدت فيها حلقات عمل ال�صليب الأحمر للت�أهب
تغي املناخ.
للكوارث ،كجزء من م�رشوع رّ
وتتوافق الأعا�صري من الفئة 5 -مع ال�صورة النمطية
املعروفة حول ماهية “الإع�صار” – رياح عاتية
مدمرة – على �سبيل املثال �أكرب من �إع�صار ميتـ�ش يف
عام  1998الذي و�صل �إىل الرب بت�صنيف فئة 1-فقط
ولكنه �أحلق دماراً من خالل ال�سيل املفاجئ الذي �سببه،
�سيما يف هندورا�س ونيكاراغوا.
وال ّ
والواقع املر ،يف وقت كتابة هذا التقرير ،يجعل مو�سم
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�أعا�صري  2007ا�ستثنائياً :فبعد �إع�صار ديـن ،كان
�إع�صار فيليكـ�س بفئته  5 -هو الثاين يف املنطقة يف
�أقل من �شهر ،ووفق ًا ملا ذكره املركز الوطني للأعا�صري
�إنها كانت املرة الأوىل التي ي�رضب فيها �إع�صاران
من الفئة 5-املنطقة خالل مو�سم واحد منذ بد�أ حفظ
ال�سجالت يف عام .1886
ويف زيارة �إىل كروكيـرا بعد عدة �أيام من �إع�صار
فيليكـ�س ،بدا الأمر قريب �إىل الأعجوبة ،فلم يتوفى
�إال �شخ�ص واحد بينما �أ�صيب خم�سة �أ�شخا�ص فقط.
وتبدو القرية وك�أنها تعر�ضت �إىل ق�صف جوي عنيف:
فمبانيها اخلر�ساية القليلة – ت�شمل كني�سة ومدر�سة –
طارت �أ�سقفها ونوافذها� ،أما منازل القرويني ،وكثري
منها عبارة عن �سيقان “تامـبو” مثبتة بركائز على
الأر�ض ،فقد احرتقت �أو دمرت بالكامل .وقد حتطمت
الأ�شجار �أو وقعت بالكامل ،وغرقت الأر�ض مبياه
الأمطار ،ولكن مل يحدث في�ضان.
ويذكر جونيور وي�سالو رادي�س� ،أ�ستاذ يف مدر�سة
كروكريا ،وهي الآن هيكل بدون �سقف “كنا ن�ستمع
�إىل الأنباء عن الإع�صار منذ ال�ساعة العا�رشة �صباحاً،
م�ساء ،بد�أ الأمر ي�صبح خطرياً”،
وبحلول ال�سابعة
ً
“وقد كانت احلكومة الإقليمية تقدم الن�صائح عرب البث
الإذاعى ب�ش�أن ما ميكن فعله �إذا بلغت العا�صفة قوة
الإع�صار .وعند الواحدة �صباحاً� ،أر�سلت �إلينا بويرتو
كابيزا�س حافلتني لإجالء النا�س الذين �أرادوا الذهاب
�إىل املدينة ،وقد ذهب حوايل � 500شخ�ص ،بينما بقينا
حوايل . 2.000
“مل يكن هناك من يلعب دور القيادة فع ًال – و�إمنا
انح�رص الأمر على جمرد توجيهات الأنباء ملا يجب �أن
نفعله .وكان �أع�ضاء جلنة الطوارئ يقومون بتحذير من
ال ميلكون �أجهزة راديو ،وبحلول ال�سابعة كان هناك
من اتخذوا من الكني�سة واملدر�سة ملج�أ لهم.
“هناك الكثري فى هذه القرية ممن تخطو �سن ال�ستني،
ومل ير �أحد منهم �شيئ ًا مماث ًال من قبل”.

“خوف ،وذعر”

�إىل جانب الإن�صات �إىل الراديو� ،أدرك �سكان كروكيـرا
وغريها من قرى م�سكيتو �أن الو�ضع خطري حني بد�أت
�أجرا�س الكني�سة تقرع– وهي الو�سيلة الرمزية لإطالق
الإنذار يف �ساحل مو�سكيتـو.
وكانت كني�سة كروكريا املورافية املهيبة ن�سبي ًا يف
هي بالت�أكيد املكان الأكرث و�ضوح ًا التخاذه كملج�أ،
ولكنه مع ذلك لي�س �آمن ًا متاماً ،فوفق ًا للق�س رومريو
ريفريا باياردو الذى يقول“ :كان يوجد يف الكني�سة
حوايل � 200شخ�ص ،وما يقارب املائة يف بيت الق�سّ ،
معظمهم من الن�ساء والأطفال وامل�سنني”،
“ولو ا�ستمرت ذروة الرياح ل�ساعة �أخرى �أو �أكرث� ،أعتقد
حق ًا ب�أن النا�س كانوا �سيموتون من اخلوف ،فلم يكن
حتمل املزيد .فقد كانت اجلدران نف�سها
با�ستطاعتهم ّ
تهتز .وبينما افرت�ش النا�س الأر�ض� ،ساد اخلوف والذعر
املكان� ،إ�ضافة �إىل الربد بعد هطول الأمطار .وهم الآن
بحاجة �إىل امل�ساعدة النف�سية ل�شفاء نفو�سهم.
ومع جالء � 500شخ�ص باحلافالت ،ووجود نحو 300
ممن اتخذوا من مباين الكني�سة ملج�أ لهم ،وهناك على
الأرجح عدد مماثل يف املدر�سة و�أماكن �أخرى ،فقد
واجه معظم �سكان كروكريا الإع�صار داخل (�أو حتت)
منازلهم ،يقومون بكل ما يبدو منطقي ًا يف مثل هذه
الظروف ،ويف غياب الفي�ضان ،كانت الأخطار الرئي�سية
هى انهيار البنايات وتطاير الأنقا�ض.
ويقول وي�سالو رادي�س االبن “ مل �أذهب �إىل الكني�سة �أو
املدر�سة ،ولكني بقيت يف منزيل مع عائلتي .وعندما
بد�أ يف االنهيار ،بقينا حتت التامبو مع عدة عائالت
�أخرى .كان يوجد هنا خم�سة �أطفال ،جميعهم حتت �سن
ال�ساد�سة – ولكن بف�ضل هلل مل ي�صب �أي منهم ب�أذى”.
وقد اتفق الرجالن على �أن حلقات عمل ال�صليب الأحمر
قيمة :ف�إن دورات الت�أهب للكوارث ،التي رك ّزت
كانت ّ
على تبعات الطق�س املتطرف ،قد زرعت البذور التي
منت �إىل ب�صي�ص من الإدراك عندما بد�أ فيليك�س
�رضبته و�أ�صبحت الرياح عاتية .كما �أن حلقات العمل
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قد �أعطت النا�س وقت ًا �أطول للتفكري ،و�سبب ًا �أقل للذعر.
ويقول وي�سـالو “لقد �ساعدتنا على اال�ستعداد مل�ستقبل
جمهول� ،ساعدتنا على اال�ستعداد للجوء و�إنقاذ
�أنف�سنا”.
من الوا�ضح �أن النا�س مل ت�صب بالذعر ،فال�شباب على
�سبيل املثال قاموا بجمع امل�سنني ونقلهم �إىل الكني�سة.
ويقول الق�س ريفريا “�إن التدريب الذي نظمه ال�صليب
الأحمر هنا قد �ساعدنا كثرياً ،فقد قدم لنا التوجيهات
واملعلومات واال�سرتاتيجيات حول كيفية الت�رصّ ف
قبل وبعد الكوارث الطبيعية”.
ولكن الدر�س امل�ستفاد من فيليك�س ،يف هذا اجلزء من
ال�ساحل على الأقل ،لي�ست فقط يف عدم قيام النا�س
بالإجالء – �إذ �أنهم �سيفعلون ذلك �إذا كان منا�سب ًا – بل
�إن الإجالء خالل الرياح العاتية لي�س له معنى �إال بقدر
توافر و�سائل النقل.
حافلة واحدة فقط

كانت بورتو كابيزا�س تعاين من م�شاكلها اخلا�صة يف
تلك الليلة ،فح�سب ما يذكره غيريمو فوك�س ،م�س�ؤول
الوقاية من الكوارث يف جمل�س املدينة“ :ب�رصاحة ،مل
يكن النا�س مت�أكدين متام ًا مما يحدث .فهذه هى املرة
الأوىل ،يف الذاكرة احلية ،التي نواجه فيها �شئ من هذا
القبيل .ولكن الآن ،وبعد �إع�صار فيليك�س ،فقد تعلموا
الكثري”.
ويف �ضوء عدد ال�سكان الذي يبلغ حوايل 50.000
ن�سمة ،ويحتمل الأمر �رضورة نقلهم �إىل امل�أوى ،يقول
فوك�س “لقد واجهتنا بع�ض القيود ،فلم تكن لدينا
موارد كافية لإجالء اجلميع ،لذا فقد قام البع�ض
برتتيب عملية �إجالئهم ب�أنف�سهم.
“وميكنني القول �أنه مت �إجالء  70يف املائة بينما لزم
 30يف املائة �أماكنهم .بيد �أنه ال توجد مالجئ كافية
للجميع يف املناطق املبنية”.
وقد متكنت حافلة �أخرى من الو�صول �إىل قرية توابي
املجاورة لكروكريا ،وهي �أي�ض ًا تبدو الآن كما لو �أنها

حتطمت ب�شكل منظم بفعل عبوات نا�سفة ،ولكنها مع
ذلك ما زالت تعرف ب�أنها قرية �صغرية يف م�سكيتو.
وقد قامت احلافلة برحلتني �إىل بورتو كابيزا�س.
وتقوم �إيرلينـدا �أورفينـا ،رئي�سة جلنة الطوارئ يف
توابي ،ب�شكل �أ�سا�سي بربط نف�س ت�سل�سل الأحداث:
ن�رشات الأنباء يف الراديو تبعث على القلق املتزايد،
تكد�س النا�س يف قاعة الطعام العمومية ،فرار البع�ض
يف احلافلة ،ومن ثم ،فبالن�سبة �إىل الآخرين ،ليلة من
الرعب ال�شديد �أثناء متزيق الإع�صار للقرية.
وت�ضيف قائلة “ :بد�أنا بقرع �أجرا�س الكني�سة قبيل
احلادية ع�رشة ،ف�أتى النا�س م�رسعني مع �أطفالهم
و�أهلهم امل�سنني ،وقلنا �أنه يجب �إجالء ال�صغار
وامل�سنني �أوالً ،ووافق اجلميع على ذلك”.
ومل تكن �أورفينـا مت�أكدة من عدد من متكنوا من
االحتماء يف قاعة الطعام .ويف �ساحل م�سكيتـو ،يتم
عادة �إح�صاء ال�سكان بح�سب العائالت �أكرث منه بح�سب
الأفراد ،ويوجد يف توابي  145عائلة.
“مل �أمتكن من الع ّد ،نظراً لك ّل ما كان يجري ،ولكنها مل
تت�سع للجميع ،وكان على البع�ض البقاء يف منازلهم.
�أح�سب �أنه كان هناك حوايل � 300شخ�ص ،فقد كان
املكان مكتظاً ،مكتظ ًا بالكامل”.
وعلى الرغم من التقاليد يف م�سكيتو� ،إال �أن النا�س يف
توابي مل يلج�أوا �إىل الكني�سة ،خوف ًا من �سقوط �سقفها
ورمبا برجها عليهم ،ووبت�سليط ال�ضوء على احلاجة
امللحة الآن يف �ساحل م�سكيتـو �إىل �إجراء م�سح �صحيح
للمباين من �أجل حتديد �أيها ينبغي ا�ستعماله كم�أوى
من الأعا�صري� ،أو ما ينبغي على النا�س القيام به �إذا مل
يتمكنوا من الذهاب �إىل امل�أوى.
�سواء يف
و�إذا افرت�ضنا انهيار �أحد املباين اخلر�سانية
ً
توابي �أو كروكريا ،فلرمبا كان هناك الع�رشات من
القتلى .وحيث ي�صعب بناء م�أوى منا�سبة ،يتعني �أن
ت�ستمر الأبحاث ملقارنة �أمن كل من املباين اخلر�سانية
وهياكل التامبـو التقليدية لكي يتمكن النا�س من
مواجهة تهديدات الرياح القوية والفي�ضانات.
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الإنذار عرب الراديو

على اجلانب الآخر من ق�صة �إع�صار فيليك�س ،هناك
اتفاق وا�سع النطاق :الو�سائل الرئي�سية التي مت من
خاللها بث �أنباء اقرتاب العا�صفة كانت حمطة راديو
عادية على موجة �إف �إم .FM
و�إحدى هذه املحطات هي راديو  كاريبي� ،رشيك يف
التغي املناخي  HIERمع منظمة ال�صوت
م�رشوع
رّ
احلر الهولندية .وي�رشح املدير ،كيني لي�سبي جون�سون
ّ
�أن التنب�ؤات الأوىل التي قالت ب�أن �إع�صار فيليكـ�س
�سي�رضب هذا اجلزء من ال�ساحل و�صلت يوم ال�سبت
ومت بثها على الفور� .أما الإنذار الأحمر ،فقد جاء قرابة
منت�صف ليلة الإثنني.
ويقول “بعد تفعيل جلنة الطوارئ �صباح الأثنني ،بد�أت
ال�سلطات بن�رش حتذيرات و�إنذارات ر�سمية .فقد كنا
على الهواء مبا�رشة� ،إىل �أن و�صل الإع�صار �إىل الياب�سة
و�رضب الهوائي لدينا ،فدمره تقريب ًا تدمرياً كامالً”.
ويعتقد لي�سبي �أن التحذيرات �أتت �أكلها“ :لقد مت �إجالء
الكثري من النا�س يف الوقت املنا�سب� ،أو كانت لديهم
الفطرة ال�سليمة للقيام بالإجالء مبوجب تقديرهم
اخلا�ص .كما �أن التدريب الذي تلقاه النا�س حول ما
ميكن القيام به وقت الكوارث قد �ساعد على الأمر”.
وكانت حمطات راديو �أخرى مثل الفوز �إيفاجنيليكا
يف �شاطئ الأطل�سي على ات�صال مبا�رش مع املركز
الوطني للأعا�صري يف ميامي .ويقول املدير �سلفادور
�سارمينتو الفارادو “لقد تعطل الهوائي لدينا ما بني
ال�ساعة الرابعة واخلام�سة فجراً .ولكن ال�سقف كان
�سليم ًا يف معظمه”.
�أما فران�سي�سكو �أو�سيخو ،متطوع يف ال�صليب الأحمر
فني يف م�رشوع املناخ يف بورتو كابيزا�س،
وم�ساعد ّ
فقد �أم�ضى معظم الأ�سبوع فور انق�ضاء �إع�صار فيليك�س
يف م�ساعدة نقل امل�صابني من املطار واملرف�أ �إىل
املرافق الطبية يف املدينة .وفيما يتعلق مبواجهة
املجتمع املحلي ،فقد الحظ حت�سن ًا وا�ضح ًا منذ �إع�صار
بيتا الذى جاء منذ �سنتني :فقد طلبت اللجان املجاورة،
حيث كان يعمل امل�رشوع ،ك�شوف البيانات املنا�سبة

التي ميكنهم ا�ستخدامها لتوفري معلومات عن الأ�رضار
واخل�سائر.
وعلى حد قول �أو�سيخـو“ :من املهم جداً �أن يعرف
التغي املناخي وما الذي بو�سعهم فعله
النا�س ما هو
رّ
ملواجهة التهديد .ف�إنه ي�ؤثر على اجلميع على خمتلف
امل�ستويات .وعلى الرغم من الأ�رضار وا�سعة النطاق،
كانت الإ�صابات الب�رشية �ضئيلة يف املناطق التي كنا
نعمل فيها”.
�إ�شـارة االع�صـار

�إن جميع الكوارث غري امل�سبوقة تعر�ض مواطن �ضعف
جديدة.
ويبدو �أن ما �أظهره �إع�صار فيليك�س يف نيكاراجوا
هو �أنه ال يكفي فقط جمرد الت�أهب لأمواج العوا�صف
والفي�ضانات .و�إمنا يتعني تطوير ا�سرتاتيجيات من
�أجل مكافحة الرياح الكارثية العاتية (فقد انهار امللج�أ
الذي قامت هولندا بتمويل بنائه يف بيتانيا لأنه قد
مت بنائه على ركائز عالية فوق �سطح الأر�ض ،اعتبار�أ
للفي�ضانات) ومن �أجل احلاالت التي يتعذر فيها
الإجالء.
ويف العديد من قرى م�سكيتـو يف منطقة �شمال الأطل�سي
املتمتعة باحلكم الذاتي ،ظل النا�س داخل �أو حتت
منازلهم لأنه مل يكن هناك �أي مكان ميكن الإجالء
�إليه – �أو �أن املباين التي كان يعتقد �أنها �آمنة كانت
مليئة.
ويقول ماوري�سيو روزالي�س ،املدير العام للأر�صاد
اجلوية يف معهد نيكاراغوا للدرا�سات الأر�ضية
(“ ،)Ineterلقد كانت هناك زيادة يف عدد الأعا�صري
املو�سمية يف الكاريبي” – م�شرياً �إىل مو�سم عام
 2005الذي حطم الرقم القيا�سي – “فقد كنا نتلقى
املزيد من العوا�صف من الفئتني  4و 5يف املنطقة”.
على خالف �إع�صار �ستـان ،على �سبيل املثال ،الذي
كان �ضعيف ًا ن�سبياً ،من الفئة  ،1-وقد جاء على �شكل
عوا�صف ممطرة �أغرقت برزخ �أمريكا الو�سطى يف عام
 2005مما �سبب في�ضانات وانزالقات طينية وخلف
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�أكرث من  2.000قتيل.
وقبيل �أن ي�رضب �إع�صار فيليك�س �شاطئ الأطل�سي يف
�أوائل هذا العام� ،أخرب رامون �أرن�ستو �سو�سا ،رئي�س
الوكالة الرئي�سية للوقاية من الكوارث يف نيكاراغوا،
املرا�سلني يف ماناغوا �أن ما يقرب من  50.000ن�سمة
فى خطر وذلك ب�شكل خا�ص لأنهم “يعي�شون بجانب
الأنهار �أو على �سفوح التالل �أو يف جزر �صغرية”� .إال
�أنه مل يكن مت�أكداً مما �إذا كان اخلطر الأعظم ب�سبب
الرياح �أو الفي�ضان �أو كليهما معاً.
�أمريكا الالتينية والكاريبى ،يف مهب الريح...هكـذا
�أ�شار التقرير الثالث ( عام  )2006ال�صادر عن فريق
بتغي املناخ والتطوير يف اململكة
العمل املعني
رّ
املتحدة� ،إىل حكومات �أمريكا الو�سطى التي هي �أق ّل
مركزية من حكومة كوبـا – التي ينظر �إليها غالب ًا
كنموذج على الإجالء الإجباري فى مواجهة تهديدات
الأعا�صري – و�أن “الأخطار التي تواجهها �أكرث تنوعا
وانت�شاراً ،وتعداد ال�سكان �أكرب و�أكرث ت�شتتا .كما ي�شكل
الف�ساد م�شكلة �أي�ضاً”.
وي�ضيف التقرير “قد يكون هناك نق�ص يف الإرادة
ال�سيا�سية للحكومات الوطنية من �أجل احلد من الأخطار
النية يف حت�سني الت�أهب
بالن�سبة �إىل الأ�شد فقراً ،بيد �أن ّ
�سيما على ال�صعيد
موجودة يف �أغلب الأحيان ،وال ّ
املحلي (والأدلة ت�شهد بذلك من خالل برامج ال�صليب
تغي املناخ يف حالة نيكاراغوا)”.
الأحمر ب�ش�أن رّ
اجلـفــاف

وعند �س�ؤال ماوري�سيو روزالي�س ب�رصاحة عن الدليل
تغي املناخ يف نيكاراغوا� ،أجاب ب�أنه
الذي يراه على رّ
تغي املوا�سم الزراعية “�إن ال�شئ الرئي�سي هو �أنه فى
رّ
كافة �أرجاء البالد حيث يقومون بغر�س البذور ،فقد
تغري مو�سم الغر�س.
“�إن حرارة اجلو ترتفع ،والفرق بني احلدين الأدنى
والأق�صى لدرجة احلرارة يتقل�ص”.
كما يلفت فران�سي�سكو �أو�سيخو االنتباه �إىل مناطق
اجلفاف .ويقول “�إنها ت�ؤثر فى ال�شمال خا�صة ،وهي

املنطقة املحيطة مبدن �أوكوتـال� ،إ�ستيلـى ،نيوفا
�سيغوفيا ،و�أجزاء من �شينانديغا ،وليـون .وقد �أ�صبح
اجلفاف فى ال�سنوات القليلة املا�ضية �أ�سو�أ ،وفقد النا�س
كثري من حما�صيلهم مما �أدى �أي�ض ًا �إىل ارتفاع م�شاكل
التغذية”.
ويجري الآن العمل يف برنامج جديد بدعم من ال�صليب
الأحمر الهولندي يف ال�شمال ال�رشقي.
ويعتقد العلماء يف معهد نيكاراغوا للدرا�سات الأر�ضية
(� )Ineterأن معظم االنخفا�ض يف م�ستوى الأمطار
ال�سنوية قد ي�أتي يف ال�شمال الغربي اجلاف �أ�صالً ،وقد
ينخف�ض �أق�صى م�ستوى للأمطار يف و�سط وجنوب
املنطقة الواقعة على املحيط الهادئ من  1.800مم
�سنوي ًا �إىل  1.000مم فقط – مما يزيد ب�شكل كبري من
�إجماىل م�ساحة املناطق املت�رضرة من اجلفاف.
ولكن �أف�ضل البيانات لدى معهد نيكاراغوا للدرا�سات
الأر�ضية تو�ضح �أن املناخ فى بع�ض مناطق نيكاراغوا،
تغي املناخ
كان ّ
يجف �أ�صالً ،وبالتايل ف�إن ما يفعله رّ
ما هو �إال زيادة تفاقم مفاقمة الو�ضع.
�أما الأخبار ال�سيئة بالن�سبة ل�سكان م�سكيتـو هي �أن
منطقة “اجلفاف” تزحف حالي ًا بالفعل بامتداد ال�رشق،
من ال�شمال الغربى القائظ احلرارة لت�شمل العديد من
امل�ستوطنات ال�صغرية املعزولة وال�ضعيفة املمتدة على
طول نهر كوكو البالغ  800كيلومرت الذي ميثل احلدود
مع هندورا�س.
وفى �شهر �أيار/مـايو� ،أبلغت ال�صحافية �آين كيلي من
جريدة جارديـان يف تقرير من �سان كارلو�س– وهى
قرية �صغرية على النهر داخل �أمريكا الو�سطى – �أنه مع
انق�ضاء �شهرتقريب ًا من مو�سم الأمطار ،يكون النهر فيه
عادة “�سي ًال دفاقاً”� ،إال �أن من�سوبه “ال يتعدى الكاحل
وكانت القوارب تنا�ضل اليجاد طريقها �إىل التيار”.
ويف قرية �سيك�سايارى ،التي يقطنها  1.400ن�سمة من
فني متطوع من وزارة الزراعة يف
�سكان م�سكيتـو ،ذكر ّ
نياكاراغوا �أن النا�س مل يكن لديهم اللوازم الأ�سا�سية
مثل امللح واملياه ال�صاحلة لل�رشب لأكرث من �شهر.
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التعليق على ال�صورة� :أ�رضار �سببها �إع�صار فيليكـ�س يف كروكيـرا ،نيكاراجـوا .فقد انهارت تقريب ًا كل الهياكل اخل�شبية.
بينما البنايات املعدودة التي بقيت �سليمة كانت اخلر�سانية.
م�صدر ال�صورة �أليك�س وينرت /االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
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ويقول “لي�ست هناك طرقات”،
“فلم يتوقع �أحد �أن يجف النهر ،والآن ال ميكن لقوارب
الإمداد الو�صول �إىل هنا ،ويف هذه اللحظة كانت
املياه �شديدة التلوث ،بينما تتزايد ن�سبة الأمرا�ض مثل
الكولريا وال�سل (الدرن)”.
الق�ضــاء والقــدر

�إن منطقة املحيط الأطل�سي يف هندورا�س و نيكاراغوا
هي منطقة نائية وي�صعب الو�صول �إليها ،تبعد عن
عا�صمتيهما مئات الأميال ،والطرق غري منا�سبة
وغري �آمنة متاماً ،متر عرب الغابات واملناطق اجلبلية.
ومنذ فرتة طويلة وهي خارج دائرة اهتمام احلكومات
املركزية يف ماناغوا و تيغو�سيغاليا.
وقد اختريت نيكاراغوا يف الأ�سا�س لتكون الرائدة يف
لتغي املناخ ب�سبب موقعها
م�رشوع ال�صليب الأحمر رّ
اجلغرايف ،وفقرها ،وفوق ك ّل �شيء ب�سبب ال�ضعف
ال�شديد للفئات ال�سكان اله�شة على طول ال�ساحل
و�ضفاف النهر.
وقد كان ذلك مت�شي ًا مع الفكرة ال�صائبة جداً لل�صليب
الأحمر ب�أنه �إذا �أمكن تطبيق ت�أهب �أف�ضل للكوارث يف
تغي املناخ يف مكان ما هناك ،عندئذ
مواجهة ت�أثريات رّ
ميكن تطبيقه فى �أي مكان �آخر.
وعندما بد�أت كوين �سيلفا مارتينيز ،وهي طبيبة نف�سية،
العمل كمن�سقة للم�رشوع يف ماناغوا ،ف�إنها كانت
تعلم �أن ال�صليب الأحمر يف نيكاراغوا �سيكون بحاجة
ميدانية �إىل مواجهة التحدي الذي تطلق عليه “الق�ضاء
والقدر القائم على الدين” وذلك بالن�سبة �إىل كافة �أهل
الريف ب�أمريكا الو�سطى.
وت�ضيف �سيلفا “بيد �أنه على �شاطئ الأطل�سي على
الأقل ،حيث ي�أتى اخلطر من الأعا�صري ،بد�أ النا�س
يدركون �أن الكوارث التي تدعو للقلق لي�ست طبيعية
بالكامل”.
وقد بد�أت كوين �سيلفا العمل مع ال�صليب الأحمر
كطبيبة نف�سية فور الدمار الذى حل مع �إع�صار ميتـ�ش،

مل�ساعدة النا�س على �إعادة بناء حياتهم .فهي تدرك
متام ًا �أهمية العن�رص النف�سى يف رفع م�ستوى الوعي –
تغي املناخ على
وهو �أمر �أ�سا�سي بالن�سبة �إىل برامج رّ
�ساحل الأطل�سي.
وعلى الرغم من م�أ�ساة جزر مو�سكيتـو ،حيث قرر النا�س
الذين مل يدركوا ميعاد الإجالء قدرهم ،واال�ستنتاج
امل�ؤقت بعد �إع�صار فيليكـ�س هو وجوب ت�سليط ال�ضوء
على �إرادة �سكان مو�سكيتـو فى العي�ش يف مناطقهم
املعزولة.
تقول ا�سرت باريند ،من�سق يف غواتيماال مل�شاريع
ال�صليب الأحمر الهولندي يف �أمريكا الو�سطى ،وكانت
قد و�صلت �إىل ماناغوا فى اليوم ال�سابق على �إع�صار
فيليك�س “يخربنا زمال�ؤنا يف نيكاراغوا �أنه يتوجب
علينا حماولة التوا�صل مع ال�شباب بر�سائل عن الت�أهب
للكوارث”،
ولكن �أية ر�سائل ،بعد الدمار الذي �أحدثه فيليك�س؟
فتقييم مواطن ال�ضعف الأ�صلى الذى قمنا ب�إجرائه
خل�ص �إىل �أن الفي�ضانات كانت هي العامل الرئي�سى يف
خماوف النا�س ،ولكن �إع�صار فيليك�س كان من الفئة-
 ،5ومل تكن هناك في�ضانات كثرية على ال�ساحل”.
والواقع الآن �أنه قد يوجد ت�ضارب حقيقي بني الت�أهب
للفي�ضانات والت�أهب للرياح العاتية .وت�ضيف باريند
“�أثناء �إع�صار من الفئة ،5 -ف�إن �آخر مكان ميكن
ل�شخ�ص �أن يتواجد فيه هو الأرا�ضي العالية �أو املباين
املرتفعة ،ف�إع�صار فيليك�س قد و�ضع حتدي ًا كبرياً لهذا
امل�رشوع ،ولكننا عازمون على مواجهة هذا التحدي”.
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احلرارة والفي�ضانات والعوا�صف واحلرائق واجلفاف.
وقد �أظهرت الدرا�سات يف املناطق املعتدلة توقعات
تغي املناخ قد يجلب بع�ض الفوائد مثل انخفا�ض
ب�أن رّ
عدد الوفيات نتيجة التعر�ض لل�صقيع .بيد �أن العلماء
“ب�شكل عام” ي�ضيفون “�إن هذه الفوائد �ستطغى عليها
الآثار ال�صحية ال�سلبية نتيجة ارتفاع درجة احلرارة
عاملياً ،وال �سيما يف الدول النامية”.
فهناك ويف �أماكن �أخرى“ :يندرج حتت فئة من هم فى
خطر �أكرب فقراء املناطق احل�رضية وامل�سنون والأطفال
واملجتمعات التقليدية ومزارعو الكفاف و�سكان
املناطق ال�ساحلية”.

ال�صحـة والـرعـايــة
طوال تاريخ الب�رشية ،لطاملا ارتبط املناخ وال�صحة
ارتباط ًا ال تنف�صم عراه .فبع�ض �أنواع املناخ –
املعتدل منها ،وب�شكل عام ،الدافئة ولي�س احلارة جداً،
مع رطوبة منخف�ضة ون�سيم منع�ش – كان ينظر �إليها
باعتبارها �صحية ب�شكل �أ�سا�سي� .أما الطق�س املتطرف،
بحكم التعريف ،فيمكنه �إحلاق ال�رضر بال�صحة – �إن مل
يكن باحلياة وب�أع�ضاء اجل�سم.
ويذكر التقرير ال�صادر م�ؤخراً (يف عام  )2007ال�صادر
عن الفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ
تغي املناخ حالي ًا فى العبء
(“ )IPCCي�ساهم رّ
العاملي للأمرا�ض والوفيات املبكرة” (يرجى االطالع
على اجلدول �أدناه) .و�سي�ستمر يف ذلك :مما يرتتب عليه
تزايد �سوء التغذية واال�ضطرابات املالزمة ،مع توقع
تعقيدات يف منو وتطور الأطفال .و�سيكون هناك املزيد
من الوفيات والأمرا�ض والإ�صابات ب�سبب موجات

ولن يكون هناك �سوى عدد قليل جداً من اجلمعيات
الوطنية لل�صليب الأحمر/الهالل الأحمر فى م�أمن من
تغي املناخ .وال �سيما
الت�أثريات ال�صحية املرتتبة على رّ
يف جماالت ال�صحة – على �سبيل املثال ،الوقاية من
املالريا– فقد جتد اجلمعيات الوطنية نف�سها فج�أة
تقوم باملزيد من ذلك ،ورمبا الكثري جداً من نف�س العمل
يف نف�س املكان� ،أو رمبا نف�س العمل يف موقع جديد
متاماً.
�سـاخنــة و�أكثــر حــرارة

عندما جتمع ع�رشات الآالف من النا�س فى وقت مبكر
من �صباح يوم يف �شهر متوز/يوليو  2006يف مدينة
نيجميجيـن الهولندية من �أجل م�سابقة ال�سري ال�سنوية
مل�سافة ت�صل �إىل  50كيلومرتاً ،كانوا يلعنون بالفعل
احلرارة املرتفعة ،حيث ارتفعت ب�رسعة �إىل ما فوق 30
درجة مئوية .وبنهاية اليوم الأول من �أيام امل�سابقة
الأربعة ،تويف اثنان من امل�شاركني جراء الإ�صابة
ب�رضبة ال�شم�س بينما �سقط املئات مر�ضى .وقد كان
ذلك تغرياً تام ًا غري م�سبوق يف جمرى الأحداث.
وقد �أ�شارت التنب�ؤات �إىل حدوث ارتفاع يف درجة
احلرارة يف نيجميجيـن �إىل  36درجة مئوية ،فقرر
املنظمون ،الذين يواجهون م�أزق ًا مروعاً� ،إلغاء ما
تبقى من احلدث – وقد كانت هذه هي املرة الأوىل التي
ت�سبب فيها الطق�س ب�إلغاء م�سابقة ال�سري منذ بدايتها
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التعليق على ال�صورة :متطوعة يف ال�صليب الأحمر الهولندي تقدم املياه خالل موجة
حر .يت�صاعد خطر مثل هذه املوجات من احلرارة ب�رسعة ب�سبب تغري املناخ.
ّ
م�صدر ال�صورة :ال�صليب الأحمر الهولندي.
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قبل ما يقرب من قرن من الزمان.
وعلى حد قول فـلور اجنيـل من ال�صليب الأحمر
الهولندي ،ب�ش�أن موجات احلرارة حينذاك “مل ينظر
�إليها كخطر رئي�سي ،على الرغم من موجة احلرارة
الأوروبية القا�سية يف عام  2003التي �أودت بحياة
 1.400هولندي” و�أكرث من  33.000يف باقي �أوروبا،
وب�شكل �أ�سا�سي كبار ال�سن .وجدير بالذكر �أن التهديد
املناخي املعروف �إىل �أق�صى حد يف هولندا ،الذي
يتمثل بالطبع يف الدلتا املكونة من ثالثة �أنهار تقع
ن�صف مناطقها حتت م�ستوى �سطح البحر ،هو الفي�ضان
ولي�س احلرارة.
وفيى عام  2004بد�أ ال�صليب الأحمر الهولندي ومركز
مناخ ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر فى الهـاي فى
تغي املناخ من �أجل الفروع
تنفيذ برنامج تثقيفي حول رّ
تغي
التي قدم املتطوعون فيها عرو�ض ًا تربط بني رّ
املناخ والعمل من �أجل امل�ست�ضعفني يف املنازل ويف
اخلارج .وح�سب قول اجنيـل “ات�صل ال�صليب الأحمر
الهولندي باحلكومة ،ومت االتفاق على �إمكانية تطوير
خطة عمل وطنية لك ّل من موجات احلرارة وموجات
ال�صقيع ،ولكن بعد ب�ضعة اجتماعات يف وقت مبكر
من عام  ،2006كان ال�شعور باحلاجة امللحة ال يزال
�ضعيفاً” .ويف وقت الحق من ذلك العام ،وبعد موجتي
تغيت الأمور نحو االف�ضل،
حرارة خالل ف�صل ال�صيف ،رّ
ومت و�ضع اخلطة الوطنية ملوجة احلرارة .
وهذه اخلطة هي ثمرة التعاون اجليد بني خمتلف
امل�ؤ�س�سات وال�صليب الأحمر الهولندي .فهي ت�ستهدف
الأ�شخا�ص الأ�شد ت�أثراً باحلرارة ال�شديد ،وت�صف
املعنية ،مثل اخلدمات
مهام و�أدوار خمتلف االأطراف
ّ
ال�صحية ،واملمار�سني العامني ،ودور التمري�ض
وتنظيمات املتطوعني .كما تت�ضمن نظام �إنذار �صحي،
و�إر�شادات من �أجل املتطوعني ومل�صق يت�ضمن ن�صيحة
�صغرية ب�ش�أن ما ينبغي القيام به عند ارتفاع درجات
احلرارة.
�أما الآن ،وبينما ت�شتد موجات احلرارة ال�صيفية ،تقوم
اجلمعيات الوطنية يف فرن�سا وهولندا و�أماكن �أخرى

عما كانت عليه لإر�سال متطوعني
م�ستعدة ب�شكل �أف�ضل ّ
لزيارة امل�سنني الذين يعانون من قيظ احلرارة مبفردهم
يف منازلهم� ،أو توزيع زجاجات املياه على ال�سائقني
العالقني يف حركات ال�سري – كما فعلوا يف رومانيا
على �سبيل املثال خالل موجة احلرارة ال�شديدة يف عام
 2007التي �رضبت جنوب �رشق �أوروبا.
ويف �أوروبا ،وبخا�صة يف �أوروبا ال�شمالية ،حيث كانت
موجات احلرارة القاتلة نادرة ،فقد ت�صبح �أ�سو�أ بكثري.
ويذكر العلماء الربيطانيون يف مكتب الأر�صاد اجلوية
يف مركز هادلـي �أنه بحلول عام  ،2040قد تبدو موجة
احلرارة الأوروبية يف عام ( 2003الأ�ش ّد حراً والقاتلة)
طبيعية.
ولكن ماذا عن اجلنوب الأفقر ،البالد اال�ستوائية
“القريبة من خط اال�ستواء” – حيث �ستكون ت�أثريات
تغري املناخ �أكرث �رضراً بكثري – الأمر الذي يتفق عليه
غالبية املراقبني؟
ويف جنوب ال�صحراء الكربى ب�إفريقيا ،هناك �شيئ ما
يحدث ،ميكن و�صفه باجلفاف – الفي�ضان  -اجلفاف،
وهو يح�صد بالفعل الآالف العديدة من الأرواح.
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الفي�ضانات تاركة وراءها برك ًا راكدة حيث يتزايد
البعو�ض  -نواقل  -الذي ت�أويه فيها ب�شكل �رسيع.

“هناك �رضورة لتقدمي دعـم نف�سي
له�ؤالء الذين فقدوا ممتلكاتهم خالل
الفيا�ضانات”
�إيثيـل كامييـال  ،مالوي

وقد ركزت اجلمعية الوطنية يف مالوي جهودها ب�ش�أن
توفري امل�أوى خالل خيام مع ّدة م�سبق ًا يف املقاطعات
املعر�ضة للفي�ضانات يف �أنحاء البالد ،ومع انتهاء
مو�سم الأمطار ،تقوم الأ�رس املعي�شية ب�إعادة بناء
املنازل وميكن حينئذ تخزين خيام ال�صليب الأحمر
ال�ستخدامها فى امل�ستقبل.
�إن التعاقب ال�رسيع ملوجات اجلفاف التي تليها
الفي�ضانات ثم اجلفاف مرة �أخرى ،تخلق حاالت
طوارئ جديدة “معقدة” يف �أفريقيا – تكاد تكون
حاالت كوارث دائمة ،وفق ًا لعبد ال�شكـور �أوثـواي ،مدير
م�رشوع اجلفاف يف جمعية ال�صليب الأحمر الكيني.
وينزح النا�س ب�أعداد كبرية حيث ينتهي بهم الأمر يف
خميمات ،حيث تقفز معدالت الإ�صابة بفريو�س الإيدز.
ّ
وي�ضيف قائالً�“ :إن �سيا�ستنا �أن ن�رشح للنا�س �أنه
التكيف لأن هذه الظاهرة �ستالزمنا لوقت
يتعني علينا ّ
طويل جداً”.

�أفـريقيـا :جفـاف  -في�ضـان  -جفـاف

تعتقد �إيثيـل كامييـال ،من�سقة برامج يف ال�صليب الأحمر
يف مالوي� ،أن متو�سط العمر املتوقع يف بلدها قد
انخف�ض �إىل  39عام ًا ويرجع ذلك جزئي ًا �إىل حاالت
اجلفاف املتكرر ،التى تتالءم مع منط تغري املناخ.
وت�ضيف قائلة “الآن �أ�صبحت الآبار جافة ،واحلاالت
اجللدية خارجة عن ال�سيطرة ب�سبب نق�ص املياه،
وحاالت اجلرب فى تزايد ،وهناك �رضورة لتقدمي دعـم
نف�سى له�ؤالء الذين فقدوا ممتلكاتهم خالل الفيا�ضانات:
فهم ال يفهمون ملاذا يتكرر حدوث ،ويحتاج املتطوعون
�إىل تعلم مهارات ات�صال جديدة”.
ووفق ًا لتقرير االحتاد الدويل ال�صادر يف كانون الثاين/
يناير  2006عن تابيـوا غـومو“ :لقد عانت العديد من
املناطق [يف مالوي] التي �رضبتها الفي�ضانات ب�شكل
قا�س من موجات اجلفاف التي �أدت �إىل �أزمة جوع”.
ٍ
وهناك �أي�ضا خماوف من املالريا ،مع انح�سار مياه

وي�شري روبـرت �أكانكوا�سـا ،رئي�س �إدارة الكوارث يف
ال�صليب الأحمر الأوغندي� ،إىل �أن �سجالت الأحوال
اجلوية يف �أوغندا منذ ال�ستينيات وال�سبعينيات “خمتلفة
متاماً” عما هي عليه الآن ،ومع ذلك ف�إن الأمر لي�س
وا�ضح ًا بالن�سبة �إىل النا�س ب�ش�أن ما �إذا كان ذلك دلي ًال
تغي تام يف املناخ �أم جمرد �إ�شارة.
على رّ
ويف احلالتني ،فثمة جدل �صغري حول ح�صيلة ثانوية
مميتة لتفاقم الفي�ضانات يف البالد :وهي الكولريا.
يقول �أكانكاوا�سـا “تت�صاعد لدينا الآن حاالت الكولريا
يف ك ّل مو�سم �أمطار ،وال �سيما يف املناطق احل�رضية”،
ويعود ذلك على الأرجح �إىل االرتباط بني تغري املناخ
والبناء الع�شوائى الذي يزيد من خطر “جريان” مياه
الأمطار.
ومع ذلك ،ف�إن عمال ال�صليب االحمر يف �أوغندا
متفائلون �إزاء قدرة اجلمعية الوطنية على املواجهة.
فبعد تف�شي الكولريا يف عام  ،2007حيث ثبت �أن ثلث
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حاالت الإ�صابة كانت مميتة ،قامت اجلمعية الوطنية
بتدريب ما يزيد على  250متطوع ًا يف مقاطعتي
بونديبوغيـو ويف هوميـا – وهما اثنتان �ضمن الأكرث
ت�رضراً  -على �أ�سباب و�أعرا�ض الكولريا ومكافحة
الأمرا�ض والنظافة والإ�صحاح.
وخالل حملة �إعالمية عامة متجولة ،مت االت�صال ب�أكرث
من � 5.000أ�رسة ف�ض ًال عن �ست مدار�س ابتدائية يف
بونديبوغيـو� .أما يف هوميـا ،فقد قام قادة املجتمعات
املحلية ب�سن �أنظمة داخلية تهدف �إىل حت�سني مرافق
الإ�صحاح املحلية .وبتمويل احلاالت الطارئة من
االحتاد الدوىل ،متكن املتطوعون من ا�ستخدام مكربات
ال�صوت وعر�ض �أفالم التوعية يف �أيام الأ�سواق وخالل
اللقاءات الدينية والثقافية.
والر�سالة من �أوغندا هي :ميكن التغلب على الكولريا.
حـمــى الـوادى املت�صـدع والكارثـة ال�صـامتـة يف تنزانيـا

يتذكر خوليـو�س كيخـو ،الذي يدير الت�أهب للكوارث من
�أجل ال�صليب الأحمر التنزاين� ،أنهم كانوا حمظوظني
للغاية با�ست�ضافتهم لبع�ض ال�ضيوف من كينيـا يف
نف�س الوقت تقريب ًا الذى اكت�شفت فيه حمى الوادى
املت�صدع ،للمرة الأوىل ،بني الب�رش خالل موجة تف�شي
الوباء التي جرت م�ؤخراً.
و�سكان كينيـا� ،أكرث دراية بحمى الوادى املت�صدع
وب�أعرا�ضها ،وبينما كانوا فى زيارة لإحدى القرى
�أدركوا �أن املا�شية التي تبول دماً ،كانت تعاين مر�ض ًا
فريو�سي ًا قد يكون مميتاً ،وينت�رش بوا�سطة البعو�ض
امل�صاب ،وميكن �أن ي�صاب به الب�رش �أي�ضاً .ويف وقت
الحق ،ت�أكدت املخاوف عندما �سمعوا عن خم�س حاالت
م�ؤكدة يف املنطقة نف�سها.
ويقول خوليـو�س متذكراً“ :مل تكن املجتمعات املحلية
حت�صل على املعلومات املنا�سبة عن كيفية منع
انت�شار هذا املر�ض ،لذلك فما كان با�ستطاعتنا القيام
به ك�صليب �أحمر هو �إعداد ن�رشات حتمل معلومات
�صحيحة”.

�إال �أن املر�ض انت�رش فى نهاية املطاف �إىل ع�رش مناطق
�إدارية يف تنزانيـا ،مما �أدى �إىل مقتل ما يقارب من
ن�صف الأ�شخا�ص امل�صابني البالغ عددهم 300
�شخ�ص ،وذلك وفق ًا لتقارير ال�سلطات .وكانت منطقة
دودومـا املركزية هي الأكرث ت�رضراً حيث لقى 85
�شخ�ص ًا حتفهم.
ولي�س هناك �أى ارتباط م�ؤكد بني حالة التف�شي امل�ؤخرة
وتغري املناخ ،بيد �أنه من املعروف �أن البعو�ض الذي
يحمل فريو�س حمى الوادى املت�صدع يتكاثر ب�رسعة يف
املناطق التي يغمرها الفي�ضان .وكما يقول خوليـو�س:
“�إن بع�ض الأ�شخا�ص الذين قابلناهم عا�شوا يف نف�س
املكان منذ ال�ستينيات ومل ي�شهدوا �أبداً مثل هذا النوع
من الفي�ضانات التي �شهدناها يف الآونة الأخرية.
ويف نداء الطوارئ الذى �أ�صدره االحتاد الدويل ب�أ�سلوب
ر�صني كان الن�ص هو“ :لقد ت�أثرت تنزانيـا ب�أحوال
مناخية متطرفة منذ ت�رشين الأول�/أكتوبر عام ،2006
فالأمطار تنت�رش يف �أرجاء البالد بكثافة متزايدة ،كما
فا�ضت عدة بحريات و�أنهار”.
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�إ�صحاحية مروعة ،مع االفتقار �إىل �إمكانية الو�صول
�إىل مياه م�أمونة ،ويعانون من �شدة احلرارة التي تعزز
انت�شار الأمرا�ض .ولذلك �أطلق ال�صليب الأحمر على
في�ضانات تنزانيا ا�سم “الكارثة ال�صامتة”.
كما يبدو �أن حمى الوادي املت�صدع يف تنزانيا كانت
نتيجة لتغري يف جمموعة نواقل الأمرا�ض .فالبعو�ض
الذى ينقل هذا املر�ض يتكاثر يف مناطق �أكرث ات�ساع ًا
مغمورة بالفي�ضانات ،ولفرتة �أطول.

“�إن بع�ض الأ�شخا�ص الذين قابلناهم
يعي�شون يف نف�س املكان منذ ال�ستينيات
ومل ي�شهدوا �أبداً مثل هذا النوع من
الفي�ضانات التي �شهدناها يف الآونة
الأخرية”
خوليـو�س كيخـو ،تنزانيـا

�إن الفي�ضانات لي�ست غريبة بطبيعة احلال يف تنزانيـا.
بيد �أنها كانت “ال�سمة الالفتة للنظر لكارثة هذا العام،
من حيث قوتها ومدتها وحجمها” وفق ًا لنداء االحتاد،
وقد ذكر الكثريون �أن حجمها غري م�سبوق ،و�أن ت�أثريها
كان الأ�سو�أ منذ �سنوات عديدة.
وقد تركت الأ�شخا�ص املت�رضرين يف �أو�ضاع

وعلى حد قول كري�ستـي �إبـي� ،إخ�صائية مناخ و�صحة،
مركزها وا�شنطن العا�صمة�“ :إن �سل�سلة ال�سبب والنتيجة
انطالق ًا من تغري املناخ �إىل الأمناط ال�صحية املتغرية
�سل�سلة معقدة ،تت�ضمن عوامل مثل الرثوة ،والبنية
التحتية لل�صحة العامة ،والعناية الطبية ،وت�أمني
الغذاء ،واملياه امل�أمونة والإ�صحاح .و�ستتحدد حدة
الت�أثريات امل�ستقبلية وفق ًا لتغري املناخ �إ�ضافة �إىل
عوامل غري متعلقة باملناخ ،ومدى تكيف النا�س”.
و�ستكون الأخطار �أكرب بكثري يف البلدان ذات الدخل
املنخف�ض حيث الأعباء الراهنة العتالل ال�صحة
مرتفعة بالفعل ،وحيث �أنظمة ال�صحة العامة �ضعيفة
ن�سبياً ،مثل �أمم جزر املحيط الهادئ وبابـوا غينيـا
اجلديـدة.
م�شاكـل فـى الفردو�س

�إن البلدان امليالنيزية يف بابوا غينيا اجلديدة ،وجزر
�سليمان ،وفـانواتـو وفيجي ،معر�ضة ب�شكل خا�ص
للفي�ضانات والأعا�صري وموجات اجلفاف �إ�ضافة �إىل
الزالزل و�أمواج ت�سونامي غري املتعلقة باملناخ .وقد
كان الت�صور الغربى القدمي �أن املحيط الهادئ هو
الفردو�س� ،أما الآن فهذا مثري لل�سخرية ب�شكل كبري :فهو
منطقة غارقة يف املتاعب.
و�إن بابـوا غينيـا اجلديـدة مثا ًال منوذجي ًا للبلد الذي
يواجه مزيج ًا من الكوارث الزلزالية والتطرفات
املناخية الآخذة يف الت�صاعد ،غري �أنها لي�ست جمهزة
للتكيف مع هذا املزيج ،كما �أن املالريا ت�شكل حتدي ًا
ّ
رئي�سي ًا �آخر .فل�سنوات عدة� ،شاهد �سكان بابـوا حاالت
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مالريا حتدث على ارتفاعات �أعلى و�أعلى بينما ي�صبح
املناخ �أكرث دفئاً.
وتعرف اجلمعية الوطنية يف بابـوا غينيـا اجلديـدة �أن
املالريا موجودة هناك يف املناطق اجلبلية البعيدة
حيث مل تكن معروفة من قبل .ولكنها تكافح مبوارد
حمدودة للغاية للح�صول على ح�رص دقيق لأماكن
تواجدها بالتحديد.
ويف بلدان �أخرى مثل توفالـو وكرييبا�س التي تنت�رش
عرب �آالف الكيلومرتات املربعة ،حيث �إغراء البنية
التحتية للمناطق احل�رضية والآفاق االقت�صادية تدفع
النا�س من اجلزر النائية �إىل التوجه نحو العوا�صم ،مما
يولد �ضغط ًا على موارد املياه املت�ضائلة مما ي�ؤدى �إىل
م�شاكل �صحية مرتبطة مثل الإ�سهال.
�إن التنقيب عن الرمل واحل�صى ي�ضاعف من ت�أثري
ارتفاع من�سوب �سطح مياه البحر كما �أن النق�ص يف
تربة هذه اجلزر املرجانية ال�صغرية يجرب النا�س
على العي�ش يف مناطق تغمرها “�أمواج املد العالية”
املتكررة .وقد و�ضع ال�صليب الأحمر يف توفالـو فريقه
ملواجهة حاالت الطوارئ يف العمل للمرة الأوىل من
خالل م�ساعدة احلكومة على �إجالء النا�س الذين غمرت
�أمواج املد هذه منازلهم.
والتزال �أنظمة �سامـوا القروية قوية وتوفر �شبكة �أمان
– حيث تدار من خاللها معظم اخلدمات احلكومية .غري
�أن هناك عدد متزايد من النا�س يقع خارج تلك ال�شبكة
التقليدية للدعم – و�أولئك ينتقلون ،على �سبيل املثال،
�إىل املناطق احل�رضية �آملني بحياة �أف�ضل لعائالتهم،
ويهاجر �أنا�س من بلدان �أخرى �إىل �سامـوا ،ويتعر�ض
�آخرون لل�شجب من جريانهم القرويني الرتكابهم
�آثام خمتلفة ،و�أ�صبحوا مهم�شني دون احل�صول على
اخلدمات ال�صحية املنا�سبة.
وهذه املجموعات تت�أثر ب�أخطار املناخ الرهنة
وامل�ستقبلية ب�سبب �أو�ضاعها االجتماعية  -االقت�صادية
ويف �أغلب الأحيان ب�سبب �س�ؤ حالتهم ال�صحية بالفعل.
وكجزء من م�رشوع املناخ لل�صليب الأحمر يف �سامـوا،

يجري ا�ستخدام تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات من
�أجل حماولة بناء قدرتهم على التعايف .ويجري
تقدمي التح�صني �ضد التيفود وكذلك الت�صدي للم�شاكل
ال�صحية الأخرى.
وخالل م�ؤمتر تغري املناخ الذي نظمه مركز املناخ
لل�صليب الأحمر/الهالل الأحمر يف الهـاي عام ،2007
ت�شاطر ممثلون عن العديد من اجلمعيات الوطنية
ق�ص�ص ًا عن تغريات حمتملة متعلقة باملناخ جرت
مالحظتها يف �أمرا�ض خمتلفة ،بدءاً من انت�شار املالريا
يف جامايـكا ومدغ�شقـر �إىل حمى ال�ضنك يف باالو.
وهناك �أخطار �صحية جديدة �آخذة يف الن�ش�ؤ ،وبالتايل
فمن ال�رضوري �أن تت�أهب حركة ال�صليب الأحمر
املتغية.
والهالل الأحمر ملواجهة هذه التهديدات
رّ
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ال�صحــة والـرعـايــة
دليل العمل

�إن املهمة الإن�سانية لل�صليب الأحمر
والهالل الأحمر هي حت�سني حياة
امل�ست�ضعفني ،وتلعب �صحتهم دوراً
مركزي ًا فى هذه املهمة .وكما ر�أينا
�أعاله ،ف�إن اجلمعيات الوطنية حول
العامل تت�صارع بالفعل مع حاالت
الطوارئ ال�صحية اجلديدة ،التي
يرجح �أن تكون ناجمة عن تغري
املناخ.

على ال�صحة ،ف�إن اخلطوة الأوىل
هي الفهم اجليد للمخاطر املتغرية
التي قد يواجهها بلدكم ،وهذا جزء
من تطوير احل�رص الوطني ملخاطر
املناخ ب�ش�أن ت�أثريات تغري املناخ
على البالد وعلى جمعيتكم الوطنية
(يرجى االطالع على بدء العمل :دليل
اخلطــوة 2
العمل ،اخلطوة رقم .)3

•هل نحن على علم بالت�أثريات
ال�صحية �أو تف�شي الأمرا�ض
املحتملة املتعلقة بتغري املناخ
وغريها من مواطن ال�ضعف يف
خمتلف مناطق البالد؟

قوموا بتحديد كل الت�أثريات املمكنة
املتعلقة بال�صحة يف بلدكم ،واجمعوا
معلومات ا�ضافية من التنظيمات
وامل�ؤ�س�سات ال�رشيكة ،مثل وزارة
ال�صحة وم�ؤ�س�سات العناية ال�صحية
املتخ�ص�صة.

ولذلك ،فمن ال�رضوري اتخاذ
ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وتدابري
تكيف ا�ستباقية للتخفيف من وط�أة
ّ
الأمرا�ض على الفئلت امل�ست�ضعفة.
�إن الت�أثريات ال�صحية قد ت�ؤثر
على الأرجح على برامج مت�شعبة
داخل اجلمعية الوطنية مثل ،برامج وقد ت�ساعد الأ�سئلة التالية على
�إدارة الكوارث ،واحلد من املخاطر ،ح�رص املخاطر:
والرعاية.
•هل نحن على ات�صال مع اخلرباء
�أو املنظمات �أو امل�ؤ�س�سات
ولكن ال�س�ؤال هو :كيف نبد�أ؟
املنا�سبني من �أجل فهم املخاطر
لتغي املناخ يف بلدنا؟
ال�صحية رّ

اخلطـوة رقم :1

جمع معلومات �أ�سا�سية عامة

من �أجل دمج �آثار تغري املناخ

•هل قمنا بتحديد الت�أثريات
ال�صحية املحتملة املتعلقة بتغري
املناخ يف براجمنا املختلفة؟

ح�رص الأولويات ودمج تغري املناخ يف
ا�سرتاتيجية اجلمعية الوطنية

�إن زيادة التوعية ب�ش�أن الت�أثريات
لتغي املناخ على ال�صعيد
ال�صحية رّ
الداخلى فى اجلمعية الوطنية
�ستكون انطالقة طيبة ،و�سيكون
�إعداد قائمة ب�أعباء الأمرا�ض
الرئي�سية �ضمن خمتلف املناطق
امل�ستهدفة �أمراً مفيداً من �أجل عملية
حتديد الأولويات ،وذلك لأن تف�شي
الأمرا�ض عادة ما يتعلق ب�أحداث
الطق�س املتطرفة وبالكوارث،
وترتبط الأولويات ارتباط ًا وثيق ًا
ب�أن�شطة �إدارة مواجهة الكوارث
واحلد من املخاطر .وميكن �أي�ض ًا
حتديد الت�أثريات فى �إطار برامج
الرعاية االجتماعية.

والهالل األحمر
للصليب األحمر
االحتادالدويل خالل
املناخبها
دليلا�ضطلع
التعليق على ال�صورة� :إمر�أة من النيجر وطفلها ا�ستلمت نامو�سية يف حملة توزيع وا�سعة النطاق

 2006 -2005للم�ساعدة على مكافحة املالريا .ومن بني عدة �أمرا�ض ،ف�إن املالريا مر�ض ينت�رش عن طريق البعو�ض الذي ميكن
ان يت�أثر بتغري املناخ.
م�صدر ال�صورة :جون ها�سكيـو/االحتاد الدوىل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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غري �أنه من املهم دمج الأن�شطة
املرتبطة بتغري املناخ يف برامج
الرعاية ال�صحية الأخرى القائمة
�أي�ضاً ،على �سبيل املثال ،الإ�سعافات
الأولية القائمة على املجتمع
املحلي �أو غري ذلك من التدريب على
الإ�سعافات الأولية �أو تعزيز ال�صحة
الت�شاركي �أو برامج الوقاية ،ينبغي
لها �أن تت�ضمن تدخالت للأمرا�ض
املتوقع �أن تتزايد �أو �أن تظهر مع
تغري املناخ ،مثل الإ�سهال.
وميكن للربامج الناجحة يف �أماكن
�أخرى �أن تكون م�صدراً للإلهام
والأفكار ،على �سبيل املثال ،توزيع
النامو�سيات للوقاية من املالريا
كجزء من حمالت التلقيح �ض ّد
احل�صبة و�شلل الأطفال ،مع الزيارات
املنتظمة من قبل متطوعي املجتمع
املحلي.
•وقد ت�ساعد الأ�سئلة التالية
على و�ضع الأولويات والت�أهب
للمخاطر:
•هل ن�ستفيد من كافة املعلومات
املتاحة ب�ش�أن الطق�س واملناخ،
التي قد ت�ساعدنا على تنب�ؤ
بالت�أثريات ال�صحية؟
•هل نحن بحاجة اىل تكثيف
القدرات �ضمن براجمنا ال�صحية؟
•هل نحن م�ستعدون للتعامل مع
الت�أثريات التي جرى حتديدها،
على �سبيل املثال� ،سوء التغذية،
وانت�شار الأمرا�ض املعدية
نتيجة التغريات يف نطاق نواقل
الأمرا�ض ،والت�أثريات ال�صحية

املتعلقة مبوجات احلر؟
•هل نقوم ب�إر�سال اللوازم الطبية
�إىل املناطق ال�صحيحة املعر�ضة
للكوارث؟
وميكن للجمعية الوطنية ،ح�سب
الأولويات ،مبا�رشة واحد �أو �أكرث من
الأن�شطة التالية.

اخلـطـوة رقم :3
تعزيز الت�أهب للمواجهة والتخطيط
للطوارئ

مت�أهبون للتعامل مع الأمرا�ض
غري امل�ألوفة عرب جمع املعلومات
�أو طلب امل�شورة من اجلمعيات
الوطنية الأخرى التي لديها جتربة
ب�ش�أن هذه الأمرا�ض؟
•هل نحن بحاجة �إىل تدريب �إ�ضايف
للمتطوعني للتعامل ،على �سبيل
املثال ،مع ال�صحة والإ�صحاح،
�أو مع الأمرا�ض املعدية والنزوح؟
هل التوعية ب�ش�أن كيفية
الوقاية من التهديدات ال�صحية
ومواجهتها مدرجة يف �أن�شطة
التوعية امل�ستمرة مع املجتمعات
املحلية؟

ميكنكم ال�رشوع يف حتديد �أن�شطة
جديدة �أو تكثيف الأن�شطة القائمة
التى قد ت�شكل تدخالت فعالة لأكرث
�أ�سباب تدهور ال�صحة �شيوعاً ،اخلطـوة رقم :4
املرتبطة بتغري املناخ.

تعزيز احلد من خماطر الكوارث

�أثبتت التحذيرات من ارتفاع درجات
�أ�سئلة يتعني طرحها:
احلرارة يف فرن�سا� ،أو م�ضخات
•هل ميكننا القيام بتعزيز �أو املياه يف نيكاراغوا فعاليتها للحد
منا�رصة تدخل ما يف جمال من الت�أثريات ال�صحية الناجمة عن
ال�صحة العامة على خمتلف
تغي املناخ.
رّ
امل�ستويات داخل املجتمع؟
ولكن كيف ميكننا دمج الت�أثريات
•هل هناك حاجة �إىل متويل جديد ال�صحية ب�شكل هيكلي يف بلدنا؟
من �أجل االنخراط يف عمليات
�صحية �أو تو�سيع برامج القائمة؟ •املنا�رصة وال�رشاكات طويلة الأجل
يف كل طبقة من طبقات املجتمع.
•ما الذي مت القيام به يف بلدان
�أخرى (�أو من قبل منظمات �أخرى) •برامج وا�سعة مثل اخلطة الوطنية
لتجنب تف�شي الأمرا�ض التي ملوجة احلر يف هولندا وبرنامج
حتملها نواقل الأمرا�ض� ،أو احلد احلرارة يف �أوروبا التابع ملنظمة
من مواطن ال�ضعف� ،أو حت�سني ال�صحة العاملية (يرجى االطالع
على املوقع www.euro.
الأو�ضاع ال�صحية ال�سيئة؟
)who.int
•هل نقوم بر�صد الأمرا�ض التي قد
تظهر ب�سبب تغري املناخ؟ هل نحن •الرعاية ال�صحية املجتمعية :هل
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هناك حاجة �إىل تدريب �إ�ضايف
للمتطوعني؟ ما هي املعارف
التي تنق�ص املجتمع املحلي؟
ما الذي ميكن القيام به للحد
بناء على تقييمات
من املخاطر ً
مواطن ال�ضعف؟
•�أمثلة عن خيارات فعلية للحد من
املخاطر :ت�شجري ال�ضفاف كحاجز
�أمن و�سالمة ،خمازن مرتفعة
عن الأر�ض للأغذية والبذور،
جتميع املياه وتخزينها ،حمالت
نظافة حملية للق�ضاء على مواقع
تكاثر نواقل الأمرا�ض ،برامج
جمتمعية تثقيفية لزيادة الوعى
ب�ش�أن الوقاية من العدوى وكيفية
العالج� ،إ�ضافة �إىل �أنظمة الإنذار
املبكر.

اخلـطــوة 5
تعزيز الإنـذار املبكر

جنب ًا �إىل جنب مع املنظمات �أخرى،
ميكن لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر �أن ي�ستعمل �أنظمة الإنذار
املبكر للحد من الت�أثريات ال�صحية
الناجمة عن �أحداث الطق�س املتطرفة
املرتبطة بتغري املناخ مثل موجات
احلرارة �أو العوا�صف �أو الفي�ضانات
�أو اجلفاف ،ف�ض ًال عن �إمكانية تف�شي
املالريا املرتبط بالطق�س وغريها
من الأمرا�ض.

ويجرى الآن تطوير مناذج للتنب�ؤ ال�شـراكات واملنا�رصة
ب�أماكن تف�شي االلتهاب ال�سحائي،
مما ي�سمح با�ستخدام اللقاح من ال�رضوري رفع م�ستوى الوعي
ا�ستخدام ًا ي�ستهدف �أماكن حمددة ب�ش�أن الت�أثريات ال�صحية الناجمة
التكيف.
تغي املناخ للتمكني من ّ
يراعي حمدودية الكميات املتاحة عن رّ
ولقد قام االحتاد الدوىل ،من �أجل
منه.
تو�سيع نطاقه ،بت�شكيل حتالفات
عاملية ملعاجلة امل�شاكل ال�صحية
�أ�سئلة يتعني طرحها:
الرئي�سية ،مثل ال�رشاكة العاملية
•من الذي يتعني �إنذاره من الفئات ملكافحة املالريا ،والأعمال مع
ال�سكانية ،وال�سلطات املعنية ،املنظمات غري احلكومية ووكاالت
والتنظيمات ،وامل�ؤ�س�سات ،وقطاع الأمم املتحدة لتعزيز النظافة فيما
ال�صحة؟ وما هي كيفية �إنذارهم؟ يتعلق باملياه والإ�صحاح .وميكن
وما هي الفئات ال�سكانية الفرعية �أن تكون هذه ال�رشاكات وغريها
الأكرث �ضعفاً ،وما هي املعلومات �أ�سا�س ًا ملعاجلة الت�أثريات ال�صحية
ال�رضورية للمواجهة الفعالة
تغي املناخ.
الرتفاع درجة احلرارة؟وما هي الناجمة عن رّ
التوعية ال�رضوري ب�ش�أن كيفية �إن اجلمعيات الوطنية ،بفروعها
التي ت�صل �إىل املجتمعات يف كافة
املواجهة؟
�أنحاء العامل ،تكون يف و�ضع جيد
•هل هناك توقعات ب�ش�أن مر�ض فريد ميكنها من ت�سليط ال�ضوء على
�أو �أمرا�ض ح�سا�سية مبنية مواطن ال�ضعف وقدرات للمجتمعات
على حاالت (مرتبطة بالطق�س) املعر�ضة للخطر ولتعبئة غريها
ت�ستخدم مناذج للتنب�ؤ بالنتائج للمواجهة عن طريق دعمها.
ال�صحية ،مث ًال املالريا ،االلتهاب
ال�سحائي ،حبوب اللقاح ،وطبقة ويف ظل الت�أثريات ال�صحية الهائلة
الأوزون؟ هل ن�ستخدم املعلومات للطق�س املتطرف املرتبطة ب�أحداث
املتاحة لال�ستعداد :ا�ستعمال تغري املناخ ،ف�إن قيام ال�صليب
النامو�سيات وجمموعات �أدوات الأحمر /الهالل الأحمر باملنا�رصة
�أمر بالغ الأهمية.
مكافحة الكولريا؟

•هل توجد مراقبة ظاهرة �أو �أ�سئلة يتعني طرحها:
باطنة� ،أو هل يتعني تطويرها
وتدريب املتطوعني ب�ش�أنها (دليل •هل املعلومات ب�ش�أن التوعية
تالئم املجتمع املحلي ،وت�ساعد
وهناك مواقع �إلكرتونية متعددة املتطوعني ب�ش�أن الأوبئة)؟
التكيف مع احلاالت
النا�س على
ّ
ت�صدر حتذيرات ب�ش�أن �أحداث الطق�س
ال�صحية اجلديدة الناجتة عن تغري
املتطرفة مثل هذه و�/أو الت�أثريات اخلـطـوة 6
املناخ؟
ال�صحية� ،أو تبث تنب�ؤات مو�سمية
إقـامة
�
و
الـوعي
م�ستوى
رفـع
•هل التوعية مدجمة يف الأن�شطة
(يرجى االطالع على �إدارة الكوارث).
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املجتمعية الأخرى؟
•هل تقوم اجلمعية الوطنية ببناء
�رشاكات ت�ساعدها فى معاجلة
الت�أثريات ال�صحية الناجمة عن
تغي املناخ؟
رّ
•هل اجلمعية الوطنية منخرطة
يف �أعمال منا�رصة ت�ساعد فى
معاجلة الت�أثريات ال�صحية
تغي املناخ؟
الناجمة عن رّ

اخلـطــوة 7
التقييـم

ا�سرتاتيجيتكم للحد من خماطر وحتديدها والت�صدى لها عرب احلدود.
الكوارث ،و�إذا اقت�ضى الأمر ،وهذا الأمر قد ي�ؤدي �إىل �إدارة �صحية
الت�صدى لهذه املخاطر يف حم�سّ ـنة على امل�ستوى الإقليمي.
حمالت.
•تعزيز الإنذارات املبكرة لتف�شى
الأمرا�ض املناخية التي قد تنتج
عن تغري املناخ.
•الت�صدى ملخاطر تغري املناخ
يف ال�رشاكات ال�صحية القائمة،
وامل�شاركة يف اتخاذ �إجراءات
عملية ،والتوعية واملنا�رصة.
املزالق

هناك خطر املبالغة يف رد الفعل
جتاه تف�شى مر�ض جديد ،مما قد
ي�سبب الذعر بني ال�سكان .ولذلك
ف�إنه من الأمور الأ�سا�سية القيام
بجمع املعلومات ال�سليمة من �أجل
اتخاذ التدابري ال�صحيحة.

كجزء من جهود �إجراء تقييم
منتظم ،ت�أكدوا من �أن اجلمعية
الوطنية تقوم با�ستمرار بتقييم ما
�إذا كانت املخاطر ال�صحية تتغري.
وفى كل عام ينبغى تقييم ت�أثريات
تغري املناخ ،ودمج التنب�ؤات لل�سنة
القادمة يف الربامج (يرجى االطالع
تغي املناخ منطقة ما �أكرث
�إذا جعل رّ
على اجلدول رقم .)2
مالءمة لنواقل مر�ض ما ،ف�إن هذا
ال يعني تلقائي ًا �أن املر�ض �سي�صبح
قـائمـة مرجعية للتحقـق
را�سخاً ،وذلك لأن هناك عوامل �أخرى
•اجمعوا املعلومات الأ�سا�سية متعددة ت�ؤثر على ذلك .ونتيجة لذلك،
العامة حول ت�أثريات تغري املناخ توجد فر�ص منها :تعزيز العوامل
املحتملة املتعلقة بال�صحة يف التي حتول دون تر�سيخ املر�ض
بلدكم.
نف�سه ،ور�صد املر�ض ،و�إذا كان
بالإمكان “الق�ضاء عليه يف مهده”.
•تناق�شوا داخل اجلمعية الوطنية
وحددوا �أولويات العمل.
الفـر�ص

•قيموا كيفية �إدراج املخاطر يف ظل تغري التغطية اجلغرافية
ال�صحية اجلديدة يف الت�أهب لأمرا�ض معينة نتيجة لتغري املناخ،
ملواجهة الكوارث والتخطيط فقد حتتاج اجلمعيات الوطنية �إىل
حلاالت الطوارئ.
تعزيز التغمل امل�شرتك فى جمال
ر�صد املخاطر ال�صحية اجلديدة
•�أدرجوا املخاطر ال�صحية يف

مـزيـد مـن املعلـومـات

�إن كافة املعلومات املوجودة يف
هذا الدليل متاحة على املوقع:
.www.climatecentre.org
مبا فيها التحديثات والو�صالت
�إىل مواد ذات �صلة مثل :وثائق
وم�صادر معلومات وقوائم مرجعية
للتحقق ومناذج و�أمثلة عن �أف�ضل
املمار�سات.
وتوجد توجيهات و�سيا�سات عامة
ب�ش�أن ال�صحة �صادرة عن ال�صليب
الأحمر/الهالل الأحمر ،على �سبيل
املثال ،معلومات ب�ش�أن ال�صحة
يف حاالت الطوارئ ،واملياه
والإ�صحاح ،والأوبئة ،متاحة على
املوقع.www.ifrc.org
يف املوقع الإلكرتوين ملنظمة
ال�صحة العاملية)www.who.int
�ستجدون معلومات ب�ش�أن العديد من
امل�سائل ال�صحية ،مبا فيها تفاعالت
مع تغري املناخ.
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اجلدول  :2ملحة عامة عن املخاطر ال�صحية املتعلقة بتغري املناخ
الت�أثريات املمكنة
لتغيرّ املناخ على
ال�صحة

املر�ض والوفاة
املبكرة

تغري يف جمموعة نواقل
الأمرا�ض املعدية

حمى ال�ضنك،
املالرياّ ،
فريو�س غرب النيل ،داء
مر�ض
اللي�شمانيات،
الالمي ،البلهار�سيا.

تزايد االمرا�ض مع
ارتفاع درجات احلرارة
�أو الرطوبة �أو اجلفاف

�أمرا�ض الإ�سهال ،الكولريا،
ال�سحائي،
االلتهاب
الأمرا�ض اجللدية ،الت�سمم
الغذائي.

الآليات

التكيف املمكنة
تدابري
ّ

تنتقل الأمرا�ض عن طريق النواقل �أو
الطفيليات الو�سيطة (البعو�ض ،ذبابات
الرمل ،القرادات ،القواقع ،القوار�ض)
تغري املناخ ميكن �أن يحول توزيع
النواقل/الطفيليات ،و�/أو ي�ؤدي �إىل
تغريات يف مو�سم العدوى .تختلط
الت�أثريات على املالريا ح�سب املنطقة.

مراقبة �إ�ضافية لتحديد الأوبئة
والوقاية منها �إذا يتغري نطاق نواقل
الأمرا�ض .التدريب الطبي ،وزيادة
الإمدادت الطبية يف مناطق جديدة.

واملا�شية معر�ضة �أي�ضاً :فمث ًال حمى
الوادى املت�صدع ،والل�سان االزرق،
ميكن ان يكون لها ت�أثريات على
الإمدادات الغذائية.

الكوارث :خطر املوت
الفوري والإ�صابة ،الآثار
على ال�صحة العقلية.

والإ�صابات
الوفيات
والأمرا�ض الناجتة عن
�أحداث الطق�س املتطرف:
العوا�صف ،الأعا�صري،
الغزيرة،
الأمطار
الفي�ضانات و�/أو موجات
اجلفاف واحلرائق

زيادة خطر الأمرا�ض
التي ت�سببها املياه
الراكدة مثل ،املالريا،
حمى ال�ضنك ،الإ�سهال،
الكولريا.

�سوء التغذية

ت�ؤثر درجة احلرارة ت�أثرياً مبا�رشاً
على الإ�صابة ب�أمرا�ض الإ�سهال .كما
�أن �سوء التغذية يعترب نتيجة حمتملة
ملر�ض الإ�سهال.
يرتبط االلتهاب ال�سحائي باجلفاف.
الت�سمم الغذائى :مثل املحار امللوّ ث،
مر�ض ال�ساملونيال مرتبط باحلرارة.
الوفيات والإ�صابات ب�سبب الفي�ضانات،
�أ�رضار العوا�صف (دمار البنية التحتية،
املنازل) ،االنزالقات الأر�ضية ،ت�آكل
�ضفاف الأنهار� ،إلخ.
ميكن لعدد من نواقل الأمرا�ض التكاثر
يف املياه بعد �أحداث طق�س متطرف
مثل العوا�صف �أو الفي�ضانات.
ميكن �أن ينتقل داء الربمييات الرقيقة
(مر�ض ويل) بتالم�س القوار�ض/
وم�سببات املر�ض بعد الفي�ضانات.
الأمطار الغزيرة �أو اجلفاف قد ي�سبب
تلوّ ث جرثومي �أو كيميائي للمياه
وكذلك التق�ص يف املياه ي�ؤدى �إىل
املزيد من خماطر الأمرا�ض.
ي�ؤدي الفي�ضان/اجلفاف �إىل تلف
املحا�صيل وبالتايل �إىل �سوء التغذية.
كما ي�ؤدي نزوح النا�س وخ�سارة الدخل
�إىل �سوء التغذية والأمرا�ض.

�أنظمة االنذار املبكر ،التثقيف
والتوعية والتعبئة املجتمعية،
ا�ستعمال النامو�سيات (املبيدات
احل�رشية طويلة املفعول) ،تدابري
مكافحة نواقل الأمرا�ض ،مثل
حمالت النظافة املحلية للق�ضاء
على مواقع تكاثر البعو�ض.
ر�صد جودة املياه والأغذية ،الو�صول
�إىل مياه م�أمونة ،الإ�صحاح ،ال�رصف،
توعية �صحية ،النهو�ض بالنظافة،
عالج جفاف اجل�سم ،التدريب الطبي،
وزيادة اللوازم الطبية.

�إدارة الكوارث ،احلد من املخاطر
املجتمعية ،تقييم مواطن ال�ضعف
والقدرات.
�أنظمة االنذار املبكر للمناطق
ال�ضعيفة ،التدريب على الإجالء،
املتطوعون املدربون ،زراعة
�أ�شجار املنغروف حلماية املناطق
ال�ساحلية ،امل�أوى� ،أماكن مرتفعة
لتخزين الأغذية والبذور ،م�ساكن
�أكرث ارتفاعاً ،حوائط حاجزة� ،سدود،
تنوع املحا�صيل و�أوقات الزراعة
 /املا�شية ،احل�صاد ،االقت�صاد فى
ا�ستعمال املياه ،خزانات املياه،
حواجز احلرائق ،تعلم مهارات جديدة
لتوليد الدخل يف املدن.
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الت�أثريات املمكنة
لتغيرّ املناخ على
ال�صحة

و�إ�صابات
وفيات
و�أمرا�ض ب�سبب �أحداث
الطق�س املتطرف :موجات
احلر ،ارتفاع يف درجات
احلرارة

املر�ض
املبكرة

والوفاة

حاالت وفاة متعلقة
باحلرارة� ،ضغط احلر،
�رضبة ال�شم�س ،اجلفاف،
النوبات القلبية.
�أمرا�ض مرتبطة بارتفاع
احلرارة (يرجى االطالع
على ما ورد �أعاله).

�أمرا�ض متعلقة بنوعية
الهواء

وفيات و�أمرا�ض قلبية-
تنف�سية

ت�أثريات ارتفاع م�ستوى
�سطح البحر :ت�رسب املياه
املاحلة وت�آكل ال�سواحل

�سوء تغذية� ،أمرا�ض
�سببها املياه

الآليات

التكيف املمكنة
تدابري
ّ

احلر ،تكون املجموعات
خالل موجات ّ
امل�ست�ضعفة يف خطر ،مثل :فقراء
احل�رض ،امل�سنني ،الر�ضع ،امل�صابني
ب�أمرا�ض مزمنة ،و�أ�صحاب مهن معينة.
بع�ض الفوائد :ترجح الآثار ال�سلبية
نق�ص عدد الوفيات ب�سبب الربد .نق�ص
كمية الثلج وذوبان الأنهار اجلليدية قد
ي�ؤدي �إىل نق�ص مو�سمي يف املياه.

�أنظمة االنذار املبكر� ،إنذارات
باملوجات احلارة عرب و�سائل
الإعالم ،تنظيمات معنية ب�إطالق
التحذيرات ،التوعية ب�ش�أن الت�أثريات
الطبية (�ضمن برامج الإ�سعافات
الأولية والرعاية االجتماعية) ،زيادة
التوعية حول كافة املخاطر.

تعود �أخطار نوعية الهواء �إىل :ت�شكيل
طبقة الأوزون الدنيا يف املناطق
املدنية مع حرارة و�أ�شعة �شم�س،
التلوث نتيجة حرائق الغابات ،تغريات
يف توزيع ومو�سمية احل�سا�سية
لأنواع حبوب اللقاح  ،مثل� :أمربوزيا
�أرمتي�سيفوليا

�أنظمة الإنذار .التوعية الطبية .زيادة
التوعية حول كافة املخاطر .فوائد
�صحية كبرية نتيجة �أعمال تخفي�ض
انبعاثات غازات الدفيئة.

�إن ت�أثريات الفي�ضانات مذكورة �أعاله.
و�سي�ؤثر ارتفاع م�ستوى �سطح البحر على
�سبل ك�سب العي�ش ،فالزراعة �ستعاين
من خ�سارة يف املحا�صيل ،ونق�ص يف
موارد املياه العذبة ،وخ�سارة الدخل
من ال�سياحة� ،إلخ ،مما ي�ؤدي �إىل �سوء
التغذية .كما قد يفاقم نزوح النا�س
من �سوء التغذية والأمرا�ض .وقد تزيد
هذه الت�أثريات نتيجة تبيي�ض ال�شعاب
املرجانية والإ�رضار بها ،وتدهور �صيد
ال�سمك.

برامج تثقيفية للمزارعني من قبل
خرباء ب�ش�أن فر�ص املحا�صيل
املختلفة ،زراعة املنغروف ،حماية
ال�شعاب املرجانية.
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م�رسد امل�صطلحات
التكيـّف (الت�أقلـم)

تعديالت ملواجهة تغري فعلي �أو
متوقع يف املناخ ،وذلك للحد
من الت�أثريات ال�سلبية �أو الغتنام
الفر�ص.

املنـاخ

هو متو�سط الطق�س� ،أي متو�سط
درجات احلرارة والتباين فيها،
وهطول الأمطار ،وهبوب الرياح...
�إلخ .على مدى فرتة طويلة ن�سبي ًا
من الزمن (عـادة � 30سنة) .وهناك
عبارة �شائعة ت�ساعد يف التمييز
بني الطق�س واملناخ“ :املناخ هو ما
تتوقعه .بينما الطق�س هو ما حت�صل
عليه”.

هطول الأمطار ،ويف تواتر �أو كثافة وقوع احلدث.
�أحداث الطق�س املتطرفة ،ويف �سياق
االتفاقية الإطارية للأمم املتحدة ت�آكل ال�سواحل
ب�ش�أن تغري املناخ ( ،)UNFCCCهو حترك خط ال�شاطئ باجتاه
ف�إن هذا امل�صطلح يرتبط بالأن�شطة الياب�سة ب�سبب قوة الأمواج
الب�رشية التي
تغي مكونات والتيارات .وميكن �أن ي�صبح ت�آكل
رّ
الغالف اجلوى ،وخا�صة انبعاثات ال�ساحل �أ�سو�أ ب�سبب ارتفاع م�ستوى
غازات الدفيئة ب�سبب حرق الوقود �سطح البحر وازدياد كثافة العوا�صف
الأحفوري.
املرتبطة بتغري املناخ.
�إدارة خمـاطـر املنـاخ

الت�أهب للكوارث القائم على
املجتمع املحلي ()CBDP

هي نهج للإدارة ،بطريقة نظامية،
للمخاطر املتعلقة باملناخ ،التي
ت�ؤثر على الأن�شطة �أو اال�سرتاتيجيات
�أو اال�ستثمارات ،وذلك مبراعاة
التباينات والتطرفات احلالية يف
الطق�س وما متثله من خماطر ،ف�ض ًال
عن مراعاة التغري يف املناخ على
تغيـر املنـاخ
الكوارث املعقدة
تغي يف املناخ على مدى املدى الطويل.
هو �أي رّ
هي كارثة لي�س لها �سبب �أ�صلي
ً
الزمن .ومن حيث املبد�أ ،ميكن �أن ومن منظور ال�صليب الأحمر/الهالل
واحد (مثل العا�صفة) ولكنها تربز
يرجع �سبب تغري املناخ �إىل �أمـور الأحمر ،ف�إن �إدارة خماطر املناخ
نتيجة جمموعة من العوامل ،وقد
طبيعية �أو كنتيجة للت�شاط الب�رشى .هي القيام مبا كنا نقوم به دوم ًا
تنطوى على �أحداث طق�س متطرفة،
وغالب ًا ما ت�شري و�سائل الإعالم يف �إطار �إدارة الكوارث ،وال�صحة
ونزاعات و�/أو هجرة ،وتدهور بيئي،
�إىل «االحتبا�س احلراري» (زيادة والرعاية ،والأمن الغذائي ،وما �إىل
وغريها من الق�ضايا .ومن املرجح
يف متو�سط درجة حرارة كوكبنا) ،ذلك ،ولكن مع االلتفات �إىل)1( :
�أن تزداد حاالت الطوارئ املعقدة
وما هذا �إال جمرد �أحد مظاهر الطريقة التي تتغري بها املخاطر،
يغي
قد
الذي
املناخ
تغري
ب�سبب
رّ
رّ
تغي املناخ العاملي ،بينما ت�شمل و( )2خيارات احلد من املخاطر
وي�ضخم مواطن ال�ضعف
الأخطار
ّ
أمناط
�
يف
التغريات
أخرى
ل
ا
املظاهر
بالإ�ضافة �إىل الت�أهب للمواجهة بعد
الكامنة.
هي عملية ت�سعى �إىل تطوير وتطبيق
ا�سرتاتيجيات و�أن�شطة من �أجل
الت�أهب للكوارث (واحلد من املخاطر
يف �أغلب الأحيان) وتكون مالئمة
لل�سياق املحلي ،و»مملوكة» حملياً.
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الكوارث

هي حالة ي�ؤثر فيها اخلطر (مثل
العوا�صف �أو غريها من �أحداث
الطق�س املتطرف) �سلبي ًا على الأفراد
واملجتمعات املحلية امل�ست�ضعفة،
�إىل درجة تهدد حياتهم تهديداً
مبا�رشاً� ،أو �إ�صابة البنية االقت�صادية
واالجتماعية مبا يكفي من �رضر
يقوّ �ض قدرتهم على البقاء �أو
االنتعا�ش.
�إدارة (خماطـر) الكوارث

هي عملية منهجية لتنفيذ �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات وتدابري من �أجل
احلد من ت�أثريات الأخطار الطبيعية
وما يتعلق بها من كوارث بيئية
وتكنولوجية .وي�شمل ذلك ،من
بني �أمور �أخرى ،احلد من خماطر
الكوارث ،والت�أهب ،واملواجهة،
واالنتعا�ش و�إعادة الت�أهيل.
الت�أهب للكوارث

هي �أن�شطة ت�ساهم يف �إعداد الأفراد
واملجتمعات املحلية ملواجهة
فعالة ،يف الوقت املنا�سب ،يتم
التخطيط لها م�سبقاً ،للحد من ت�أثري
كارثة (م�ستقبلية) والتعامل مع
تبعاتها.
االنتعا�ش من الكوارث

هي قرارات و�إجراءات يجري
اتخاذها بعد وقوع الكارثة بهدف
ا�ستعادة �أو حت�سني الأو�ضاع
املعي�شية للمجتمع املنكوب ال�سابقة
على وقوع الكارثة.

�إعادة الت�أهيل بعد الكوارث

وحتديده ،الر�صد والتنب�ؤ ،جتهيز
ون�رش �إنذارات مفهومة لدى ال�سلطات
ال�سيا�سية والفئات ال�سكانية ،والقيام
ب�إجراءات �صحيحة ويف الوقت
املنا�سب فيما يتعلق باال�ستجابة
للتحذيرات.

هي جمموعة الإجراءات املتخذة
بعد وقوع الكارثة من �أجل متكني
اخلدمات الأ�سا�سية من ا�ستئناف
عملها يف �إ�صالح الأ�رضار املادية
واملرافق االجتماعية ،و�إزدهار
الأن�شطة االقت�صادية ،وتقدمي الدعم
النف�سي – االجتماعي والرفاه الرتدد اجلنوبي � -إل نينو
()ENSO
للناجني.
هو و�ضع غري عادى يف درجة
حرارة �سطح البحر وال�ضغط اجلوي
الإغاثة يف حاالت الكوارث
يف املنطقة املدارية من املحيط
والت�أهب لها
هي �أن�شطة من�سقة تهدف �إىل تلبية الهادئ ،ويحدث ذلك تقريب ًا كل �أربع
احتياجات النا�س املت�رضرين من �إىل �سبع �سنوات ،وميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تغيات يف هطول الأمطار املو�سمية
الكارثة.
رّ
يف مناطق معينة من كوكب الأر�ض
(�أجزاء كبرية من �أفريقيا� ،أمريكا
احلـد من خماطر الكـوارث
هي تدابري يجري اتخاذها على الالتينية ،جنوب �رشق �آ�سيا ومنطقة
جميع امل�ستويات لكبح اخل�سائر املحيط الهادئ) .تت�ضمن دورة �إل
الناجمة عن الكوارث ،وذلك من نينو مرحلتني� :إل نينو وال نينا.
خالل احلد من حاالت التعر�ض
للأخطار املختلفة ،واحلد من �أحداث الطق�س املتطرفة
مواطن �ضعف الفئات ال�سكانية .هو طق�س متطرف ونادر احلدوث
وت�ستخدم املمار�سات الفعالة للحد يف مكان حمدد ،مثل هطول الأمطار
من خماطر الكوارث منهج ًا نظامي ًا يف غاية الكثافة والغزارة ،واحلرارة
للحد من مواطن ال�ضعف الب�رشية ال�شديدة ،والعوا�صف اجلوية
واالجتماعية واالقت�صادية والبيئية القوية جداً .وبح�سب التعريف،
ف�إن خ�صائ�ص ما ي�سمى «الطق�س
فيما يتعلق بالأخطار الطبيعية.
املتطـرف» تختلف من مكان اىل
�آخر .و ُيعرف غالب ًا ب�أنه �شيئ ًا ما
الإنذار املبكر
هو توفري معلومات فعالة ،يف يحدث فى املتو�سط �أقل من مرة
الوقت املنا�سب ،ب�ش�أن خطر و�شيك ،واحدة كل ثالثني �أو خم�سني �أو مائة
من �ش�أنها �أن تتيح للنا�س اتخاذ �سنة.
الإجراءات الالزمة لتجنب كارثة� ،أو
للت�أهب ملواجهتها مواجهة فعالة .االحرتار احلراري
وتعتمد �أنظمة الإنذار املبكر على هو ارتفاع فى متو�سط درجة احلرارة
�سل�سلة من الأمور هي :فهم اخلطر على �سطح الأر�ض نتيجة لزيادة
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كميات غازات الدفيئة املنبعثة يف ال�سيا�سية.
الغالف اجلوى .وت�ستخدم و�سائل
الإعالم يف كثري من الأحيان هذا الإع�صار
امل�صطلح للإ�شارة �إىل «تغري املناخ» يرجى االطالع على الإع�صـار
(وهو مفهوم ي�شمل االحرتار العاملي اال�ستوائي.
ف�ض ًال عن التغريات الأخرى)
غـازات الدفيئة ()GHG

االحتاد الدويل (جلمعيات ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر)

هو �أكرب منظمة �إن�سانية يف العامل.
مت ت�أ�سي�سه يف عام  ،1919ويت�ألف
االحتاد الدويل من  186جمعية
�صليب �أحمر وهالل �أحمر ع�ضواً،
و�أمانة يف جنيف ،و�أكرث من 60
وفـداً موزعة فى �أماكن ا�سرتاتيجية
لدعم �أن�شطته يف كل �أنحاء العامل.

التخفيف

بتغري املناخ ()IPCC

التخفيف (تغري املناخ)

هو غاز ،مثل ثاين �أك�سيد الكربون
وامليثان ،ميت�ص الأ�شعة حتت
احلمراء ويعيد بعثها .وعندما ي�ضيف
التلوّ ث هذه الغازات �إىل الغالف
اجلوى للأر�ض ،ف�إنها حتتجز كمية
�أكرب من الطاقة ال�شم�سية يف كوكبنا،
الأمر الذي يزيد حرارة �سطح الأر�ض
وي�ساهم يف تغري املناخ (مثل احلال
الفريق احلكومي الدويل املعني
داخل ال�صوبة اخل�رضاء).
اخلطر

هو حدث قد ينتج عنه �أ�رضار
مادية وميكن �أن ي�سبب خ�سائر فى
الأرواح �أو �إ�صابات� ،أو يلحق �أ�رضاراً
باملمتلكات� ،أو ي�سبب ا�ضطراب ًا
اجتماعي ًا واقت�صادياً� ،أو يحدث
تدهوراً بيئياً.
القيم الإن�سانية

هي القيم التي ت�شكل العمل
الإن�ساين .وهي قيم ت�ستند على
املبادئ الأ�سا�سية حلركة ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر ت�شمل
حماية احلياة ،وال�صحة والكرامة
الإن�سانية ،واحرتام الآخرين ،وقبول
امل�س�ؤولية مل�ساعدة الآخرين بدون
متييز على �أ�سا�س اجلن�سية �أو العرق
�أو نوع اجلن�س �أو املعتقدات الدينية
�أو الطبقة االجتماعية �أو الآراء

الدفيئة لديها بحلول عام ،2012
ويت�ضمن بع�ض �آليات التمويل من
التكيف مع تغري املناخ .وقد
�أجل
ّ
مت اعتماد بروتوكول كيوتو يف
عام  ،1997ودخل حيز التنفيذ يف
عام  .2005ومن املتوقع �أن يتبعه
وال ثاني ًا لالتفاقية الإطارية
بروتوك ً
للأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ
( ،)UNFCCCينبغى �أن يكون مهي�أ
للت�صديق عليها يف عام .2009

هو �أكرث م�صادر املعارف ب�ش�أن
تغري املناخ م�صداقية ،وهو فريق
مت ت�أ�سي�سه يف عام  1988من �أجل
تقييم املعلومات العلمية والتقنية
واالجتماعية-االقت�صادية .وي�صدر
كل خم�س �أو �ست �سنوات تقييمات
ت�ستند �أ�سا�س ًا على مقاالت علمية/
فنية ا�ستعر�ضها ون�رشها الأقران
ب�ش�أن تغري املناخ ،وت�أثرياته
التكيف
املحتملة ،وخيارات من �أجل ّ
معها والتخفيف منها.
بروتوكـول كيـوتـو

هو الربوتوكول الأول لالتفاقية
الإطارية للأمم املتحدة ب�ش�أن تغري
املناخ ( ،UNFCCCاملعاهدة
الدولية حول تغري املناخ) .وي�سند
التزامات ملزمة قانون ًا للدول
ال�صناعية للحد من انبعاثات غازات

حتمل هذه الكلمة معاين خمتلفة
للممار�سني يف التنظيمات املعنية
بتغري املناخ و�إدارة الكوارث ،وغالبا
ما ت�ؤدي �إىل االلتبا�س:
هو تدابري لتخفي�ض تركيزات غازات
الدفيئة يف الغالف اجلوى ،ومن ثم
فى نهاية املطاف تخفي�ض حجم
تغري املناخ .وتت�ضمن تلك التدابري
حفظ الطاقة ،وا�ستخدام الطاقة
املتجددة مثل طاقة الرياح �أو الطاقة
ال�شم�سية بد ًال من الفحم والزيت �أو
الغاز ،وغر�س اال�شجار التي متت�ص
غاز ثاين �أك�سيد الكربون من الغالف
اجلوى.
التخفيف (�إدارة الكوارث)

هو تدابري ترمي �إىل التخفيف �أو
احلـد من �شدة ت�أثري الكوارث .وت�شمل
�أ�شياء مثل بناء حوائط حاجزة،
وخزانات مياه ،و�إعادة الت�شجري
لتجنب االنزالقات الأر�ضية .ومن
وجهة نظر منظمات تغري املناخ،
ميكن و�صف هذه التدابري على �أنها
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هذه التنب�ؤات ،ل�شهور قادمة ،على
«تكيف» لأنها ت�ساعد على احلد من املخاطـر
ّ
لتغي املناخ.
احتمال وقوع تبعات �ضارة ب�سبب الت�أهب ملختلف حاالت الطوارئ،
الآثار ال�سلبية رّ
التفاعل بني الأخطار وحاالت من الأعا�صري �إىل املالريا.
الرياح املو�سمية
ال�ضعف.
�إع�صار حلزوين ا�ستوائي
هي رياح مو�سمية �سائدة يف املناطق
(ي�سمى يف بع�ض الأحيان �إع�صار
اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية .وت�ستمر ت�رسب املياه املاحلة
لعدة �أ�سابيع وت�ؤدي �إىل تغريات هي زيادة ملوحة املياه اجلوفية فقط)
كبرية يف هطول الأمطار.
العذبة الواقعة قرب ال�شاطئ .ويحدث
هو عا�صفة عنيفة دورانية مع رياح
هذا ب�سبب ال�سحب اجلائر للمياه من
عاتية و�أمطار غزيرة .ت�سمى �أكرثها
اجلمعية الوطنية
م�صدر املياه العذبة (طبقة املياه
�شدة (الهاريكان) (يف �شمال املحيط
هي جمعية ال�صليب الأحمر �أو الهالل اجلوفية) �أو ب�سبب ارتفاع م�ستوى
الأطل�سي ،و�شمال �رشق املحيط
الأحمر يف بلد ما ،وع�ضو يف االحتاد �سطح البحر.
الهادئ �رشق خط التاريخ� ،أو جنوب
الدويل.
املحيط الهادئ �رشق خط �160ش)
ارتفاع م�ستوى �سطح البحر
�أو (التيفون) (يف �شمال غرب املحيط
الأخطار الطبيعية
هو زيادة يف متو�سط ارتفاع الهادئ غرب خط التاريخ) .وتت�شكل
هي �أحداث طبيعية قد ت�رضّ النا�س �أو م�ستوى �سطح البحر �أو املحيط .الأعا�صري اال�ستوائية وت�شتد فقط
ممتلكاتهم ،وميكن ت�صنيف الأخطار فم�ستوى �سطح البحر يرتفع عاملي ًا فوق املياه الدافئة ،وعلى الأرجح
الطبيعية ح�سب امل�صدر :جيولوجية نتيجة لزيادة درجة احلرارة عاملي ًا انها ت�صبح �أكرث �شدة ب�سبب حرارة
(مثل الزالزل والثورات الربكانية) ،ب�سبب )1( :ذوبان اجلليد يف اجلبال �سطح املحيط الناجتة عن االحرتار
�أو جوية  -مائية (مثل الفي�ضانات ،والأنهار اجلليدية ايل ي�ؤدي �إىل العاملي.
احلر ،والعوا�صف) �أو املزيد من املياه يف املحيط ،و()2
وموجات
ّ
بيولوجية (مثل الآفات وجحافل متدد املياه الدافئة يف املحيطات
التيفون
اجلراد) .وقد تطر�أ بع�ض االخطار فت�شغل بالتاىل حجم ًا �أكرب .وتتحدد
يرجى االطالع على الإع�صار
الطبيعية مع تغري املناخ الناجت من م�ستويات البحار املحلية بالربط بني
احللزوين اال�ستوائي
ارتفاع م�ستوى �سطح البحر عاملي ًا
�أعمال الإن�سان.
واالرتفاع املحلي �أو هبوط الأر�ض
االتفاقية الإطارية للأمم املتحدة
الهطول
(ب�سبب العمليات اجليولوجية على ب�ش�أن تغري املناخ ()UNFCCC
�سبيل املثال).
املطر �أو الثلج �أو الربد.
هي معاهدة عاملية تهدف �إىل تفادي
االنتعا�ش

التنب�ؤات املو�سمية

يرجى االطالع على االنتعا�ش من هو التنب�ؤ بالطق�س املحتمل فى
منطقة معينة خالل فرتة معينة
الكوارث
(�شهر �أو مو�سم واحد على �سبيل
املثال) وذلك على �أ�سا�س املالحظة
�إعادة الإعمار
يرجى االطالع على �إعادة الإعمار والتوقع فيما يتعلق بظروف
املحيطات والغالف اجلوي ،ويف
بعد الكوارث
بع�ض الأحيان ميكن �أن ت�ساعد

خطر تغري املناخ عن طريق احلد
من انبعاثات غازات الدفيئة ،ودعم
البلدان النامية ملواجهة التغريات
املحتومة .ويتم اتخاذ القرارات
يف م�ؤمتر الأطراف ( )COPالذي
ينعقد كل �سنة .وقد مت توقيع على
هذه االتفاقية ( )UNFCCCيف
عام  1992وقامت معظم الأمم
بالت�صديق عليها يف عام .1994

دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر

املر�ض املنقول بالنواقل

هو مر�ض تنقله ح�رشة �أو غريها
من الكائنات احلية (ناقل) .وت�شمل
وحمى
الأمثلة على ذلك املالريا
ّ
ال�ضنك .وميكن �أن تت�أثر الأمرا�ض
املنقولة بالنواقل باملناخ لأن درجة
احلرارة وهطول الأمطار ي�ؤثران على
توزيع النواقل و�/أو مو�سم االنتقال.
مواطن ال�ضعف

هي درجة ت�أثر �شخ�ص ما �أو �شيء ما
بخطر حمدد (من الأحداث املفاجئة
مثل العوا�صف �إىل تغري املناخ
على الأجل الطويل) .وتعتمد مواطن
ال�ضعف على العوامل املادية،
واالقت�صادية،
واالجتماعية،
والبيئية .فهي ترتبط ،على �سبيل
املثال بالأماكن التي يعي�ش فيها
النا�س ،ومتانة منازلهم ،ومدى
�صمود حما�صيلهم �أمام الأحوال
اجلوية املعاك�سة� ،أو ما �إذا كانوا قد
نظموا طرق الإجالء وامل�أوى.
•مواطن �ضعف مادية تتعلق
بالبيئة العمرانية وميكن و�صفها
«التعر�ض».
بالـ
ّ
•مواطن �ضعف اجتماعية وت�سببها
�أ�شياء مثل م�ستويات الروابط
الأ�رسية ،وال�شبكات االجتماعية،
والتعليم ،والبنية التحتية
ال�صحية ،وحالة ال�سالم والأمن.
•مواطن �ضعف اقت�صادية يعاين
منها النا�س الذين ينتمون �إىل
طبقة �أو طائفة �أقل حظاً� ،أو
الأقليات الإثنية� ،أو �صغار ال�سن
وامل�سنني� ..إلخ .فهم يعانون من

الرئي�سية ،وال�سمات االجتماعية
والطبيعية للمنطقة .وبعد ذلك ،تقدم
املعلومات الإ�ضافية �سياق ًا من �أجل
النتائج املجتمعية التي مت التو�صل
�إليها ،وكذلك التحقق منها.

خ�سائر �أكرب تنا�سب ًا خالل الكوارث،
وقدرتهم على االنتعا�ش حمدودة،
وباملثل ،فاالقت�صاد الذي يفتقر
�إىل قاعدة �إنتاجية متنوعة هو
الأقل قدرة على االنتعا�ش من
ت�أثري الكارثة التي قد ت�ؤدي �أي�ض ًا
ي�ستند هذا امل�رسد على تعريفات من
�إىل الهجرة الق�رسية.
م�صادر من �ضمنها االحتاد الدويل
••	 مواطن �ضعف بيئية ي�شري �إىل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
مدى تدهور املوارد الطبيعية ،الأحمر ،وتقرير التقييم الرابع للفريق
مثل �إزالة الغابات ،وا�ستنفاد احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ
الرثوة ال�سمكية ،وتدهور الرتبة ، ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي/
وندرة املياه ،املر الذي يهدد �أطر �سيا�سات التكيف ملرفق البيئة
العاملي ،ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة
الأمن الغذائى وال�صحة.
الدولية للحد من خماطر الكوارث.
وقد مت اخت�صار �أو تعديل التعريفات
تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات
()VCA
لتلبية متطلبات اجلمهور.
�أداة ي�ستخدمها ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر على نطاق وا�سع
لتحديد نقاط القوة وال�ضعف ملن
يواجهون خماطر الكوارث .وعملية
تقييم مواطن ال�ضعف والقدرات
ت�ساعد على الك�شف عن املخاطر
الرئي�سية التي تواجه املجتمع
املحلي ،كما ت�ستخدم من �أجل
تخطيط ا�سرتاتيجيات للحد منها.
وخالل �إجراء التقييم ،يجري
جمع املعلومات بوا�سطة اخلرائط
املجتمعية ،والتقوميات التاريخية
واملو�سمية ،وقوائم جرد املوجودات،
واملا�شية ،وغريها من الدرا�سات
اال�ستق�صائية ،و�إجراء مقابالت
مع ال�سكان املحليني .كما يتم
تنظيم «جوالت ا�ستطالعية» ي�سري
خاللها املوظفون واملتطوعون
يف ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر
خالل املجتمع املحلي مع �سكانه،
وذلك من �أجل التعرف على الأخطار
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املخت�رصات
 AIDSمتالزمة نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز)

 IPCCالفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ

 CBDPالت�أهب للكوارث القائم على املجتمع املحلي

 IRIاملعهد الدويل لبحوث املناخ واملجتمع

 CBDRاحلد من الكوارث القائم على املجتمع املحلي

للتكيف
 NAPAبرنامج العمل الوطني
ّ

 COPم�ؤمتر الأطراف
(االتفاقية الإطارية للأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ)

 NGOمنظمة غري حكومية

� DMإدارة الكوارث

 RRCSجمعية ال�صليب الأحمر الرواندي

 DMISنظام معلومات �إدارة الكوارث (االحتاد الدويل)

 UNDPبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي

 DRRاحلـد من خماطر الكوارث

 UNEPبرنامج الأمم املتحدة للبيئة

 ERCSجمعية ال�صليب الأحمر الإثيوبي

 UNFCCCاالتفاقية الإطارية للأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ

 ERUوحدة مواجهة الطوارئ

 UN/ISDRا�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من خماطر
الكوارث

 FACTفرق احل�رص والتن�سيق امليدانية

 WHOمنظمة ال�صحة العاملية

 GEFمرفق البيئة العاملي

 WMOاملنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية

 HIVفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية

 WPNSاجلمعية الوطنية ذات اال�ستعداد اجليد

 IATF/DRفريق العمل اخلا�ص بني الوكاالت للحد من الكوارث

 VCAتقييم مواطن ال�ضعف والقدرات

 ICRCاللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
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امل�صـادر
االحتاد الدويل ()1999
اال�سرتاتيجية حتى عام .2010

)(2006

اقت�صاديات تغري املناخ ،جملة �سترين.

االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،جنيف
على املوقع.www.ifrc.org:

The Economics of Climate Change, the Stern Review.

االحتاد الدويل ()1999
تقرير الكوارث يف العامل لعام .1999

www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews

مطبعة جامعة كامربيدج.
على املوقع:

االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،جنيف

ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من خماطر الكوارث UN/
)ISDR (2006
On Better Terms, UN/ISDR

الفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ ( )IPCC) (2007تغري
املناخ .2007
تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ.
على املوقعwww.ipcc.ch:

)ISDR (2004

االحتاد الدويل ()2006
تقرير الكوارث يف العامل لعام .2006
االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،جنيف

املعهد الدويل لبحوث املناخ واملجتمع ()IRI) (2006
�إدارة خماطر املناخ يف �أفريقيا :التعلّم من خالل املمار�سة.
�سل�سلة املناخ واملجتمع رقم ،IRI ،1
 Palisadesنيو يورك،
:Climate Risk Management in Africa
.Learning from Practice
,Climate and Society Series No. 1 ,IRI
Palisades New York
على املوقع www.iri.columbia.edu :
CRED (n.d.) EM-DAT

قاعدة بيانات الطوارئ يف حاالت الكوارث.
مركز �أبحاث علم �أوبئة الكوارث (،)CRED
اجلامعة الكاثوليكية يف لوفون.

.EM-DAT Emergency Disasters Database
Centre for Research on the Epidemiology of Disasters
)(CRED

Catholic University of Leuven
على املوقعwww.em-dat.net:

ميكنكم احل�صول على املزيد من م�صادر املعلومات ب�ش�أن تغري
املناخ على موقع مركز املناخwww.climatecentre.org:

جنيف،
على املوقع www.unisdr.org :
ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من خماطر الكوارث UN/

التعاي�ش مع املخاطر،
جملة عاملية ملبادرات احلد من الكوارث،
Living with Risk

Stern ,NA global review of disaster reduction

،initiatives UN/ISDR

جنيف،
على املوقعwww.unisdr.org :
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي/مرفق البيئة العاملي UNDP/
)GEF (2005

تغي املناخ ،تطوير ا�سرتاتيجيات
�أطر �سيا�سات
ّ
التكيف من �أجل رّ
و�سيا�سات وتدابري.
.Adaptation Policy Frameworks for Climate Change
Developing Strategies, Policies and Measures

مطبعة جامعة كامربيدج ،كامربيدج.

على املوقعwww.undp.org/gef/adaptation/climate_:
change/AFP.htm
)Van Aaslt, M (2006
التكيف يف عمليات البنك الدويل،
�إدارة خماطر املناخ :دمج ّ
جمموعة البنك الدويل،

Managing Climate Risk
,Integrating Adaptation into World BankOperations
,World Bank Group

وا�شنطن العا�صمة.
على املوقع www.worldbank.org :
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امللحـق :الت�أثريات الإقليميـة لتغيـّر املنـاخ
م�ستخرج من تقرير الفريق احلكومي
بتغي املناخ
الدويل املعني
رّ
‘ ،)2007( ’IPCCالت�أثريات
ومواطن ال�ضعف والتكيف .م�ساهمة
جمموعة العمل  2يف التقرير الرابع
للتقييم ال�صادر عن تقرير الفريق
بتغي
احلكومي الدويل املعني
رّ
املناخ.

�أفـريقيــا

•يتوقع بحلول عام � ،2020أن
يتعر�ض ما بني  75مليون و250
مليون ن�سمة �إىل عجز مياه متزايد
ب�سبب تغري املناخ .و�إذا ما اقرتن
بالطلب املتزايد ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر
�سلب ًا على �سبل ك�سب العي�ش،
وي�ؤدي �إىل تفاقم امل�شاكل
املتعلقة باملياه.
•يتوقع �أن يتعر�ض الإنتاج
الزراعي ،مبا فيه احل�صول على
الأغذية ،يف كثري من املناطق

والبلدان الأفريقية ،للخطر ب�شكل
وتغيه.
كبري ب�سبب تقلب املناخ
رّ
كما يتوقع �أن تنخف�ض امل�ساحة
ال�صاحلة للزراعة ،ومدة موا�سم
الزراعة ،وغلة املح�صول ،وال
�سيما على طول هوام�ش املناطق
�شبه القاحلة والقاحلة .ومن �ش�أن
ذلك �أن يعزز من الت�أثري �سلب ًا على
الأمن الغذائى ويفاقم من �سوء
التغذية يف القارة .ويف بع�ض
البلدان ،ميكن �أن تنخف�ض غلة
املحا�صيل الزراعية التى تعتمد
على الأمطار بن�سبة قد ت�صل �إىل
 50يف املائة بحلول عام .2020
•يتوقع �أن تت�أثر �إمدادت الأغذية
املحلية �سلب ًا ب�سبب تناق�ص
املوارد ال�سمكية يف البحريات
الكبرية نظراً الرتفاع درجات
حرارة املياه ،والتي قد تتفاقم
نتيجة ا�ستمرار ال�صيد اجلائر
للأ�سماك.

املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة
املكتظة بال�سكان ،وقد ت�صل
التكيف �إىل ما ال يقل عن
تكاليف ّ
ن�سبة  10-5يف املائة الناجت
املحلي الإجمايل .كما يتوقع
�أن ترتاجع �أ�شجار املنغروف
واال�شعاب املرجانية �أكرث ،مع
تبعات �آثار �أخرى مل�صائد
الأ�سماك وال�سياحة.
•ت�ؤكد الدرا�سات اجلديدة �أن
�أفريقيا هي واحدة من �أكرث
القارات عر�ضة لتقلب املناخ
وتغريه ب�سبب ال�ضغوط املتعددة
التكيف.
وانخفا�ض القدرة على
ّ
التكيف
ويجري الآن بع�ض
ّ
مع تقلّب املناخ ،بيد �أنه دون
تغيات
امل�ستوى الكايف من �أجل رّ
املناخ فى امل�ستقبل.

•ونحو نهاية القرن احلادى �آ�سـيــا

والع�رشين ،فمن املتوقع �أن ي�ؤثر
ارتفاع م�ستوى �سطح البحر على

•من املتوقع �أن ي�ؤدي ذوبان الكتلة
اجلليدية يف جبال الهيمااليا �إىل
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زيادة الفي�ضانات واالنهيارات
ال�صخرية من املنحدرات غري
امل�ستقرة ،و�أن ي�ؤثر ذلك على
موارد املياه خالل العقدين
القادمني �أو الثالثة عقود املقبلة.
و�سوف يعقب ذلك انخفا�ض فى
تدفقات الأنهار كع نقل�ص الكتل
اجلليدية.
•يتوقع �أن يرتاجع توفر املياه
العذبة يف �آ�سيا الو�سطى،
واجلنوبية ،وال�رشقية ،واجلنوبية
ال�رشقية ،وال �سيما يف �أحوا�ض
الأنهار الكبرية ،وذلك ب�سبب
تغري املناخ الذي ي�ؤدي مع النمو
ال�سكاين وزيادة الطلب الناجمة
عن ارتفاع م�ستويات املعي�شة �إىل
الت�أثري �سلب ًا على �أكرث من مليار
ن�سمة بحلول عام .2050

يف �رشق وجنوب �رشق �آ�سيا ،فى
حني �أنها قد تنخف�ض بن�سبة 30
يف املائة يف و�سط وجنوب �آ�سيا
بحلول منت�صف القرن  .21وبالنظر
�إىل الأمرين معاً ،ونظراً �إىل النمو
ال�سكاين ال�رسيع واالنتقال �إىل
احل�رض ،ف�إنه من املتوقع �أن يظل
خطر اجلوع مرتفعا جداً يف عددة
بلدان نامية.
•من املتوقع �أن ترتفع معدالت
املر�ض والوفيات املتوطنة ب�سبب
مر�ض الإ�سهال املرتبط يف املقام
الأول بالفي�ضانات وموجات
اجلفاف يف �رشق ،وجنوب،
وجنوب �رشق �آ�سيا ب�سبب التغريات
املتوقعة يف الدورة الهيدرولوجية
املرتبطة باالحرتار العاملي .ومن
�ش�أن ارتفاع درجات حرارة مياه
ال�شاطئ �أن يفاقم من انت�شار و�/أو
فتك الكولريا يف جنوب �آ�سيا.

•قي املناطق ال�ساحلية ،وال �سيما
مناطق الدلتا ال�ضخمة املكتظة
بال�سكان يف جنوب ،و�رشق،
وجنوب �رشق �آ�سيا� ،ست�صبح
�أكرث عر�ضة للأخطار ب�سبب
الفي�ضانات املتزايدة من البحر� ،أ�ستـراليـا ونيـوزيـلنــدا
وفي�ضانات الأنهار يف بع�ضها
•نتيجة انخفا�ض هطول الأمطار
الآخر.
وزيادة التبخر ،يتوقع �أن تتعاظم
•يتوقع �أن يرتطم تغري املناخ م�شاكل الأمن املائي بحلول عام
بالتنمية امل�ستدامة يف معظم  2030يف جنوب و�رشق �أ�سرتاليا،
البلدان النامية يف �آ�سيا ،حيث ويف نيوزيلندا ،يف الأرا�ضى
ي�ضاعف ال�ضغوط على املوارد ال�شمالية وبع�ض املناطق
الطبيعية والبيئية ااملرتبطة ال�رشقية.
بالنمو ال�رسيع للمناطق احل�رضية،
والت�صنيع والتنمية االقت�صادية• .من املتوقع حوث خ�سارة
كبرية يف التنوع البيولوجى
•من املتوقع ارتفاع غالت بحلول عام  ،2020وذلك يف
املحا�صيل بن�سبة  20يف املائة بع�ض املواقع الغنية بيئي ًا مبا

فيها احلاجز املرجانى العظيم
واملناطق املدارية الرطبة يف
كوينزالند .وهناك مواقع �أخرى
معر�ضة للخطر ت�شمل الأرا�ضي
الرطبة يف كـاكـدو ،وجنوب
غرب �أ�سرتاليا ،واجلزر القطبية
املجاورة ،واملناطق اجلبلية يف
كال البلدين.
•من املتوقع �أن ي�ؤدي توا�صل
التنمية ال�ساحلية والنمو ال�سكاين
فى مناطق مثل كايـرنـز وجنوب
�رشق كوينزالند (�أ�سرتاليا)
ونورثالند �إىل خليج بلنتي
(نيوزيلندا)� ،إىل تفاقم املخاطر
الناجمة عن ارتفاع م�ستوى
�سطح البحر وزيادة حدة وتواتر
العوا�صف والفي�ضانات ال�ساحلية
بحلول عام .2050
•من املتوقع �أن ينخف�ض �إنتاج
الزراعة والأحراج انخفا�ض ًا
كبرياً بحلول عام  2030يف
معظم �أنحاء جنوب و�رشق
�أ�سرتاليا ،وبع�ض �أجزاء من �رشق
نيوزيلندا ،وذلك نتيجة لزيادة
اجلفاف واحلرائق .ومع ذلك ،بيد
�أنه يتوقع وجود فوائد �أولية يف
نيوزيلندا يف املناطق الغربية
واجلنوبية وبالقرب من الأنهار
الرئي�سية ،وذلك نظراً �إىل مو�سم
�أطول للزراعة ،وبرودة �أقل،
و�أمطاراً �أكرث.
•لدى املنطقة قدرة كبرية على
التكيف نظراً �إىل القدرات
ّ
االقت�صادية والعلمية والفنية
املتطورة� ،إال �أن هناك معوقات
كبرية للتنفيذ وحتديات رئي�سية
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تعود �إىل تغريات يف الأحداث
ال�شديدة .فالنظم الطبيعية ذات
التكيف.
قدرة حمدودة على ّ

املناطق اجلبلية اجلليدية تراجع ًا
وانخفا�ض ًا يف الغطاء الثلجي
وال�سياحة ال�شتوية .وخ�سائر
وا�سعة النطاق يف �أ�صناف
الكائنات احلية (قد ت�صل بحلول
عام  2080يف بع�ض املناطق
�إىل  60يف املائة فى ظل ارتفاع
عمليات االنبعاث).

•للمرة الأوىل ،مت التوثيق لت�أثريات
وا�سعة النطاق للتغريات يف
املناخ احلايل ،مثل :تراجع الكتل
اجلليدية ،وموا�سم زراعة �أطول،
وحتول يف نطاقات �أ�صناف
الكائنات ،والت�أثريات ال�صحية،
احلر الهائلة
وذلك ب�سبب موجة ّ
التغيات
غري امل�سبوقة .وتت�سق
رّ
امللحوظة امل�شار �إليها �أعاله مع
لتغي املناخ
تلك املتوقعة نتيجة رّ
يف امل�ستقبل.

•يف جنوب �أوروبا ،من املتوقع
�أن ي�ؤدي تغري املناخ �إىل ظروف
�أ�سو�أ (ارتفاع درجات احلرارة
واجلفاف) يف منطقة هى
بالفعل عر�ضة ملخاطر التقلبات
املناخية ،واحلد من توافر املياه،
�أمـريـكــا الالتينيــة
و�إمكانيات الطاقة الكهرومائية،
وال�سياحة فى ال�صيف ،و�إنتاجية
•بحلول منت�صف هذا القرن،
املحا�صيل ب�صفة عامة .ومن
من املتوقع �أن ي�ؤدي ارتفاع
املتوقع �أي�ض ًا تزايد املخاطر
درجات احلرارة وما ي�صاحبه
ال�صحية ب�سبب موجات احلرارة
من انخفا�ض يف املياه اجلوفية
وتواتر حرائق الغابات.
�إىل الإحالل تدريجي ًا للغابات
•يف و�سط و�رشق �أوروبا ،من اال�ستوائية بال�سافانا يف �رشق
املتوقع �أن تنخف�ض الأمطار الأمازون ،و�إىل اجتاه احلياة
ال�صيفية مما ي�سبب �ضغط ًا �أكرب النباتية �شبه القاحلة �إىل الإحالل
على م�صادر املياه .ومن املتوقع باحلياة النباتية للأرا�ضي
�أي�ض ًا زيادة املخاطر ال�صحية القاحلة .وهناك خطر كبري
ب�سبب موجات احلرارة ،وكذلك يتمثل يف فقدان التنوع احليوي
تدين �إنتاجية الغابات وزيادة وانقرا�ض �أ�صناف كائنات يف
مناطق ا�ستوائية عديدة يف �أمريكا
حرائق الأرا�ضي اجلافة.
الالتينية.
•يف �شمال �أوروبا ،من املتوقع �أن
يجلب تغري املناخ بادئ الأمر •يف املناطق الأكرث جفافاً ،من
ت�أثريات خمتلطة ،مبا فيها بع�ض املتوقع �أن ي�ؤدى تغري املناخ �إىل
الفوائد مثل انخفا�ض الطلب على ملوحة وبـوار الأرا�ضي الزراعية،
التدفئة ،وتزايد غلة املحا�صيل ،ومن املتوقع �أي�ض ًا انخفا�ض
وتزايد منو الغابات ال�شجرية .ولكن انتاجية بع�ض املحا�صيل الهامة،
مع ا�ستمرار تغري املناخ ،ف�ستتغلب وتناق�ص الرثوة احليوانية مع
ت�أثرياته ال�سلبية على فوائده (مبا عواقب وخيمة بالن�سبة �إىل الأمن

�أوروبــا

•من املتوقع �أن تت�أثر جميع
املناطق الأوروبية تقريب ًا �سلب ًا
لتغي
ببع�ض الت�أثريات امل�ستقبلية رّ
املناخ ،و�سي�شكل هذا حتديات
للعديد من القطاعات االقت�صادية.
ي�ضخم
كما �أنه من املتوقع �أن
ّ
تغري املناخ من االختالفات
الإقليمية يف املوارد والأ�صول
الطبيعية لأوروبا .و�ست�شمل
الت�أثريات ال�سلبية خطراً متزايداً
لل�سيول الداخلية ،ومزيداً من
الفي�ضانات ال�ساحلية املتكررة،
وتزايداً يف ت�آكل ال�شواطئ (ب�سبب
العوا�صف وارتفاع م�ستوى �سطح
البحر) .و�ستعاين �أكرث الكائنات
والأنظمة البيئية �صعوبة يف
التكيف مع تغري املناخ .و�ستواجه
ّ

فيها في�ضانات �شتائية متكررة،
وتعر�ض الأنظمة البيئية للخطر،
وتزايد عدم ا�ستقرار الأر�ض).
•من املرجح �أن ت�ستفيد و�سائل
التكيف مع تغري املناخ من خربة
ّ
مت اكت�سابها يف التفاعل مع
�أحداث مناخية متطرفة ،وعلى
وجه التحديد من خالل تنفيذ
تكيف ا�ستباقية لإدارة
خطط
ّ
خماطر تغري املناخ .
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الغذائي� .أما فى املناطق املعتدلة،
فمن املتوقع زيادة حما�صيل فول
�أمـريـكــا ال�شمـاليـة
ال�صويا.
•من املتوقع �أن ي�سبب ارتفاع
م�ستوى �سطح البحر خطراً
متزايداً للفي�ضانات يف املناطق
املنخف�ضة ،كما يتوقع �أن يكون
الرتفاع درجات حرارة �سطح
البحر ب�سبب تغري املناخ �آثاراً
�ضارة بال�شعاب املرجانية،
وحتوالت يف مواقع الرثوة
ال�سمكية يف جنوب �رشق املحيط
الهادئ.
للتغيات
•من املتوقع �أن يكون
رّ
يف �أمناط هطول الأمطار والثلوج
واختفاء الكتل اجلليدية ت�أثرياً
كبرياً على توافر املياه لال�ستهالك
الب�رشي والزراعة وتوليد الطاقة.
•وقد بذلت بع�ض البلدان جهوداً
التكيف ،وعلى وجه
من �أجل
ّ
اخل�صو�ص من خالل املحافظة
على النظم البيئية الرئي�سية،
ونظم الإنذار املبكر ،و�إدارة
املخاطر يف جمال الزراعة،
وا�سرتاتيجيات �إدارة الفي�ضانات
واجلفاف واملناطق ال�ساحلية،
ونظم مراقبة االمرا�ض .ومع
ذلك ،يطغى على فعالية هذه
اجلهود :االفتقار �إىل املعلومات
الأ�سا�سية ونظم املراقبة والر�صد،
واالفتقار �إىل بناء القدرات و�إىل
الأطر ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية
املنا�سبة،
والتكنولوجية
وانخفا�ض الدخل ،وامل�ستوطنات
فى املناطق املعر�ضة للخطر ،من
بني �أمور �أخرى.

•من املتوقع �أن ي�سبب االحرتار
يف اجلبال الغربية انخفا�ض ًا
فى كميات الثلوج ،واملزيد من
في�ضانات ال�شتاء ،وانخفا�ض
تدفقات ال�صيف ،مما ي�ؤدى �إىل
تفاقم املناف�سة من �أجل الإفراط
يف تخ�صي�ص املوارد املائية.
•من املتوقع �أن تت�سبب
اال�ضطرابات نتيجة الآفات
والأمرا�ض واحلرائق يف تزايد
الت�أثريات على الغابات ،مع
زيادة فرتة التعر�ض لأخطار
احلرائق وزيادة م�ساحة املناطق
املحرتقة.

متتد على فرتات �أطول خالل
هذا القرن ،مع احتمال ت�أثريات
�صحية �ضارة ،وكبار ال�سن هم
الأكرث عر�ضة للخطر.
املجتمعات
•�ستتعر�ض
وامل�ستوطنات ال�ساحلية ل�ضغوط
متزايدة نتيجة ت�أثريات تغري
املناخ التي تتفاعل مع التنمية
والتلوّ ث .فالنمو ال�سكاين وارتفاع
قيمة البنية التحتية يف املناطق
ال�ساحلية ي�ساعد على زيادة
مواطن ال�ضعف فيما يتعلق
بتقلب املناخ وتغري املناخ يف
امل�ستقبل ،ومن املتوقع ارتفاع
معدالت اخل�سائر �إذا تزايدت �شدة
العوا�صف اال�ستوائية .وتت�سم
التكيف حالي ًا بالتفاوت
درجة
ّ
وانخفا�ض م�ستوى اال�ستعداد
لزيادة التعر�ض.

•�سيكون التغري املعتدل يف
املناخ يف العقود الأوىل من
هذا القرن �سبب ًا فى ارتفاع
ح�صاد املحا�صيل التي تعتمد
فى زراعتها على مياه الأمطار
املنـاطـق القطبيـة
وذلك بن�سبة من � 5إىل  20يف
املائة ،ولكن ي�صاحب ذلك تباين ًا
•يف املناطق القطبية ،ف�إن �أهم
هام ًا فى املناطق .كما يتوقع
الآثار الطبيعية احليوية الرئي�سية
وجود حتديات رئي�سية تواجهها
املتوقعة هي انخفا�ض يف �سماكة
املحا�صيل التي تنمو يف طق�س
وامتداد الأنهار اجلليدية والغطاء
يقرتب من النهاية العليا لنطاق
اجلليدي ،والتغريات يف النظم
حرارتها املنا�سب �أو تلك التي
البيئية الطبيعية مع �آثار �ضارة
تعتمد على موارد مائية يجري
على العديد من الكائنات احلية مبا
ا�ستغاللها مبعدل مرتفع.
فيها الطيور املهاجرة ،الثدييات
•من املتوقع �أن تواجه املدن واحليوانات املفرت�سة .ويف
التي ت�شهد حالي ًا موجات حرارة القطب ال�شمايل ،فت�شمل الت�أثريات
مزيداً من املتاعب بعدد متزايد الإ�ضافية انخفا�ض ًا يف امتداد
احلر الكثيفة التي بحر الثلج والطبقة اجلليدية،
من موجات
ّ
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وزيادة يف ت�آكل ال�سواحل ،وزيادة
يف عمق الذوبان املو�سمي للطبقة اجلــزر ال�صغـيــرة
اجلليدية.
•تت�سم اجلزر ال�صغرية� ،سواء كانت
تقع يف املناطق اال�ستوائية �أو عند
خطوط العر�ض العليا ،ب�سمات
جتعلها معر�ضة بوجه خا�ص �إىل
�آثار تغري املناخ وارتفاع م�ستوى
�سطح البحر والأحداث املتطرفة.

•بالن�سبة للمجتمعات الب�رشية يف
القطب ال�شمايل ،فمن املتوقع �أن
تختلط الت�أثريات وبخا�صة تلك
تغي حاالت الثلج
الناجتة عن رّ
واجلليد .وقد تتمتد الت�أثريات
ال�ضارة �إىل البنية التحتية والطرق
املعي�شية التقليدية لل�سكان •من املتوقع �أن ي�ؤثر التدهور يف
الأ�صليني.
الأو�ضاع ال�ساحلية ،على �سبيل
•من الت�أثريات النافعة انخفا�ض املثال من خالل ت�آكل ال�شواطئ
تكاليف التدفئة واملزيد من وزوال ال�شعاب املرجانية ،على
الطرقات البحرية ال�شمالية املوارد املحلية مثل م�صايد
الأ�سماك وانخفا�ض القيمة
ال�صاحلة للمالحة.
ال�سياحية لهذه املناطق.
•يف كل من املنطقتني القطبيتني،
من املتوقع �أن تكون نظم البيئية •من املتوقع �أن ي�ؤدي ارتفاع
وامل�ستوطنات املحددة �أكرث �ضعف ًا م�ستوى �سطح البحر �إىل تفاقم
مع انخفا�ض احلواجز املناخية �أخطار الغمر ،وهبوب العوا�صف،
والت�آكل وغريها من الأخطار
لغزوات �أ�صناف الكائنات.
ال�ساحلية ،وبالتايل يهدد البنية
•تتكيف املجتمعات الب�رشية يف التحتية احليوية ،وامل�ستوطنات
ّ
تغري
مع
بالفعل
ال�شمايل
القطب
واملرافق التي تدعم �سبل ك�سب
املناخ ،ولكن التحديات اخلارجية العي�ش ملجتمعات اجلزر.
والداخلية على ح ّد �سواء تعيق
قدراتها على التكيف .وعلى •من املتوقع �أن ي�ؤدي تغري املناخ
ّ
الرغم من القدرة على التكيف بحلول منت�صف هذا القرن �إىل احلد
ّ
التي �أظهرتها جمتمعات ال�سكان من املوارد املائية يف العديد من
الأ�صليني يف القطب ال�شمايل عرب اجلزر ال�صغرية ،على �سبيل املثال،
التاريخ� ،إال �أن بع�ض طرق احلياة يف الكاريبي واملحيط الهادئ �إىل
التقليدية �أ�صبحت مهددة ،ومن احلد الذي ت�صبح فيه غري قادرة
ال�رضوري انفاق ا�ستثمارات كبرية على تلبية االحتياجات خالل
للتكيف �أو �إعادة هياكل مادية فرتات الأمطار املنخف�ضة.
ّ
أماكنها.
�
إىل
�
حملية
وجمتمعات
•مع ارتفاع درجات احلرارة ،من
املتوقع زيادة الغزو من قبل
�سيما يف
�أجنا�س غري حملية ،ال ّ

اجلزر الواقعة عند خطوط العر�ض
املتو�سطة والعليا.
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التعليق على ال�صورة :مر�سابيت ،كينيا :الأر�ض غري امل�ستوية والنق�ص يف الطرقات املعبدة يعيق دخول �آليات ال�صليب الأحمر
التي حتاول الو�صول �إىل القرى البعيدة.
م�صدر ال�صورة :دانيال �سيما /ال�صليب الأحمر الأمريكي.
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امل�ساهمـة املاليــة يف هـذا الدليـل
االحتاد ال�سوي�رسي
الوكالة ال�سوي�رسية للتنمية والتعاون SDC
الدائرة االحتادية لل�ش�ؤون اخلارجية FDFA

االحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
ال�صليب الأحمر الربيطاين

كون�سورتيوم بروفن�شون

وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الهولندية

