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دليــل املنـــاخ

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر



مقــدمـة

عندما ناق�ش امل�ؤمتر الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

م��ص�ع تغري املناخ لأول مرة عام 1999، اأعرب عدد قليل 

من الأ�صخا�ش عن اقتناعه باأن على املنظمات الإن�صانية اأن 

تقلق حقًا بهذا ال�صاأن. ويف تلك الأيام، اعترب النا�ش اأن تغري 

املناخ ه� م�صاألة بيئية وخطر حمتمل يهدد امل�صتقبل البعيد 

املركز  اأ�ص�ش  وعندما  علمي.  نقا�ش  واأنه  تقدير  اأكرث  على 

من  املناخ  لتغري  ما  اأدركنا   ،2002 عام  باملناخ  املعني 

اآثار اإن�صانية لكننا راأينا اأن هذا التغري ميثل فى املقام الأول 

ارتفاعًا تدريجيًا فى املخاطر ينبغي لنا اأن نبداأ التاأهب له.

فح�صب  العامل  ولي�ش  احلني.  ذلك  منذ  كثرية  اأم�ر  ت  وتغريرّ

مقتنعًا الآن باأن تغري املناخ ه� اأمر واقع بل يرى امل�ظف�ن 

اأن  اأي�صًا  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  يف  واملتط�ع�ن 

اأ�صد النا�ش �صعفًا  اإذ ي�صيب  اأعينهم  اأمام  هذا التغري يحدث 

ب�رسعة وحدة اأكرب مما كنا نت�قعه على الإطالق.

املناخ  تغريرّ  كان  اإذا  ما  م�صاألة  ح�ل  النقا�ش  يدور  وقلما 

يحظى باهتمام ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر بل يتناول 

للع�اقب  بالت�صدي  لنا  ت�صمح  التي  الطرق  اأف�صل  بالأحرى 

الإن�صانية.

والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدليل  هذا  من  املن�ص�د  وهدفنا 

وطنية  جمعية   40 من  اأكرث  خربات  م�صاطرة  ه�  الأحمر 

بداأت يف ال�صن�ات اخلم�ش الأخرية م�اجهة تغريرّ املناخ يف 

اإطار اأعمالها. وخربات اجلمعيات متن�عة بقدر تن�ع طق�ش 

ك�كبنا و�صا�صعة بقدر ات�صاع حركة ال�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر نف�صها. وعلى الرغم من ذلك، تربز اأوجه �صبه عديدة. 

اإلينا جميعًا. ول بد لنا  وتغري املناخ جمال جديد بالن�صبة 

وبدًل  جديدة.  �رساكات  وعقد  للتعلرّم  النفتاح  من  اأجمعني 

من ال�صطالع باأعمال جديدة وخمتلفة كليًا، فينبغي لنا اأن 

نبني اأن�صطة امل�اجهة على اأف�صل ممار�صاتنا بدمج املخاطر 

املتغرية يف جه�دنا املبذولة خلدمة اأ�صد النا�ش �صعفًا.

الدليل  هذا  يهدف  فقط،  اخلربات  هذه  ت�ثيق  عن  وع��صًا 

كلرّ  نطلع  اأن  بالطبع  ميكننا  ول  امل�ص�رة.  اإ�صداء  اإىل  اأي�صًا 

تغري  كيفية  على  تامًا  اإطالعًا  حدة  على  وطنية  جمعية 

هذه  ب�صاأن  بها  ال�صطالع  ينبغي  التي  والأعمال  املخاطر 

فيها  امل�صت�صعفة  والفئات  ببلدانكم  فمعرفتنا  املخاطر. 

ولذا،  متط�ع.  اأو  م�ظف  اأي  معرفة  عن  كبرية  بدرجة  تقل 

عن  املنا�صبة  الأ�صئلة  طرح  بدء  على  ن�صاعدكم  اأن  ناأمل 

كيفية تاأثري املخاطر املناخية فيكم والت�صدي لها بدًل من 

تزويدكم بالأج�بة ونقدم اإليكم فيما بعد بع�ش الت�جيهات 

بخ�ص��ش �صبل اإيجاد الأج�بة باأنف�صكم. وقد حاولنا ت�فري 

مناهج تدريجية ت�صتطيع وينبغي اأن تتالءم مع ظروفكم.

والرجاء الطالع على هذا الدليل ب��صفه تقريراً عن اجل�لة 

الأوىل من اخلربات واأ�صاليب العمل. ونحن يف بداية الطريق 

اإذ ل تزال هناك ج�انب عديدة ينبغي تناولها على نح� اأكمل 

وت�صمل ما يلي: الأمن الغذائي والهجرة والنزاعات والت�ازن 

بني اجل�دة والقدرة على تكثيف الأن�صطة واأخرياً ولي�ش اآخراً 

نتائج ح�صد املتط�عني.

الأحمر  ال�صليب  حركة  اأجل  من  اأ�صا�صًا  الدليل  هذا  اأعد  وقد 

م�صاطرة  احلال  بطبيعة  ي�رسنا  اأنه  غري  الأحمر  والهالل 

متزايداً من  باأن هناك عدداً  جتاربنا ووجهات نظرنا علمًا 

لآثار  الت�صدي  بداأت  التي  والإمنائية  الإن�صانية  املنظمات 

تغري املناخ.

وثمة اأعمال كثرية ينبغي القيام بها على وجه ال�رسعة. فتغري 

ومن  �صع�بة.  اأكرث  الإن�صاين  عملنا  ويجعل  يرافقنا  املناخ 

اأن نت�صم بالرباعة  اأن تتفاقم الأم�ر. فيتعني علينا  املت�قع 

والكفاءة ول ينبغي لنا اأن ن�صتهدف م�اكبة التغريات فح�صب 

اإىل العمل معكم جميعًا  ا�صتباقها. ونتطلع  بل ل بد لنا من 

يطرحه  الذي  التحدي  عن  اإن�صانية  اأج�بة  اإيجاد  اأجل  من 

املناخ.

باملناخ املعني  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب   مركز 

ت�رشين الثاين/نوفمرب 2007



كلمة �صكـر وتقدير

من  الدليل  هذا  باإعداد  املعني  الأ�صا�صي  الفريق  تاألف 

دو ج�نغ  وكارولني  هلمر  ومادلني  األ�صت  فان  مارتن 

�ص�اري�ش.  وبابل�  �صل�ي�ش  فان  واإليك  م�نا�ص�  وفل�ر 

و�صحح الن�ش األك�ش وينرت وج�ن �صبارو.

وعالوة على ذلك، ن�صكر كانيا�ص�رن تان�ص�بهاب�ل على 

درا�صة احلالة املتعلقة باإندوني�صيا واأنيتا �ص�اروب وعمر 

باإفريقيا  اخلا�صة  احلالة  درا�صة  على  فالدميار�ص�ن 

بنيكاراغ�ا  اخلا�صة  احلالة  درا�صة  على  وينرت  واألك�ش 

يف  م�صاهماتهما  على  فايني�  وجاري  اإبي  وكري�صتي 

ال�حدة املتعلقة بال�صحة وبيك ماكن�ت ونايلز �صك�ت 

للت�صميم  مامت�  ومكتب  والقرتاحات  التعليقات  على 

يف اأم�صرتدام على ت�صميم الر�ص�م البيانية.

الربيطاين  الأحمر  ال�صليب  وال�صكر  بالمتنان  ونخ�ش 

والهالل  الأحمر  ال�صليب  جلمعيات  الدويل  والحتاد 

ال�ص�ؤون  ووزارة  للت�صميم  مامتـ�  ومكتب  الأحمر 

وال�كالة  بروفن�صي�ن  واحتاد  اله�لندية  اخلارجية 

ال�ص�ي�رسية للتنمية والتعاون على الدعم املايل املقدم.

العمل  م�ؤمتر  رعاة  جميع  ن�صكر  اآخراً،  ولي�ش  واأخرياً 

املناخ  لتغري  الإن�صانية  بالع�اقب  املعني  الدويل 

 2007 حزيران/ي�ني�  �صهر  فى  لهاي  يف  عقد  الذي 

هي  وطرفهم  ون�صائحهم  فخرباتهم  فيه.  وامل�صاركني 

ج�هر هذا الدليل.

مراجع ال�صـور الفوتوغرافيـة

ال�صديد  امتنانه  عن  باملناخ  املعني  املركز  يعرب 

ال�ص�ر  من  بالعديد  لتزويده  رويرتز  الأنباء  ل�كالة 

األريتنت  �صبكة  مب�افقة  املن�ص�رة  والبارزة  امل�ؤثرة 

www.alertnet.org

وي�صار اإىل املراجع املحددة اإىل جانب كل ال�ص�ر الف�ت�غرافية 

با�صتثناء ال�ص�ر التالية:

 الغالف: يف اأعلى ال�صفحة - رويرتز/�صرتينجر �صنجهاي

”The Times“ يف اأ�صفل ال�صفحة - �ص�رة: ب�ل روجرز/�صحيفة

 �صفحة 9: يف اأعلى ال�صفحة - رويرتز/اأو�صفالدو ريفاز

يف اأ�صفل ال�صفحة - �ص�رة: رويرتز/كارل��ش باريا

�صفحة 25: يف اأعلى ال�صفحة - كري�صت�فر بالك/الحتاد الدويل 

 جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

يف اأ�صفل ال�صفحة - اأولف �صالتب�نز/ال�صليب الأحمر الرنويجي

 �صفحة 45: يف اأعلى ال�صفحة - رويرتز/ج�ن ك�لي�صيد�ش

يف اأ�صفل ال�صفحة - رويرتز/رفيك�ار رحمن

�صفحة 61: يف اأعلى ال�صفحة - رويرتز/ جريدة ال�صني الي�مية 

CDIC م�ؤ�ص�صة املعل�مات »China Daily« 

يف اأ�صفل ال�صفحة - رويرتز/�صرتينجر �صنجهاي

 �صفحة 87: يف اأعلى ال�صفحة - �ص�رة: رويرتز/ميجيل فيدال

يف اأ�صفل ال�صفحة - األك�ش وينرت/ الحتاد الدويل جلمعيات 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

 �صفحة 103: يف اأعلى ال�صفحة - رويرتز/جيزون يل

يف اأ�صفل ال�صفحة - رويرتز/اأوجنن تي�فيل�ف�صكي

 �صفحة 129: يف اأعلى ال�صفحة - رويرتز/�صرتينجر اإندوني�صيا

يف اأ�صفل ال�صفحة - �صهاب الدين/ال�صليب الأحمر الربيطاين



دليـل الدليـل

الأ�صا�صية  امل�صائل  بدء  ذي  بادئ  الدليل  هذا  يتناول 

والع�اقب  العلمية  الآراء  ت�افق  اأي  املناخ  تغري  ب�صاأن 

الأحمر  ال�صليب  اإىل  بالن�صبة  العامة  والآثار  الإن�صانية 

والهالل الأحمر.

العناوين  حتمل  م��ص�عية  وحدات  �صت  ذلك  وتلي 

واإدارة  وات�صالت،  وح�ارات،  العمل،  بدء  التالية: 

املحلية،  املجتمعات  يف  املخاطر  من  واحلد  الك�ارث، 

وال�صحة والرعاية. وتعر�ش كلرّ وحدة يف جزئها الأول 

النظر  ووجهات  التجارب  عن  الأ�صا�صية  املعل�مات 

ال�اقعية يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ثم تتطرق 

ت�جيهات  بتقدمي  العمل«  »دليل  اإىل  التايل  اجلزء  يف 

معل�مات  على  احل�ص�ل  وميكن  حمددة.  تدريجية 

اإ�صافية وعلى �صيغ حمدثة للمعل�مات ال�اردة يف هذا 

للمركز املعني باملناخ  الإلكرتوين  الدليل على امل�قع 

 www.climatecentre.org :التايل

يف  متكرر  ب�صكل  الأ�صا�صية  الر�صائل  بع�ش  وتظهر 

اإمكانية  �صمان  اأجل  من  متعمد  اأمر  وهذا  الدليل.  هذا 

م�اد  اأنها  على  املنف�صلة  ال�حدات  على  الطالع 

مرجعية م�صتقلة.

على  مت�فرة  الدليل  هذا  يف  ال�اردة  املعل�مات  وكل 

 www.climatecentre.org.للمركز الإلكرتوين  امل�قع 

مبا فيها املعل�مات امل�صتجدة وال��صالت التي تت�صمن 

والق�ائم  ال�صلة  ذات  املعل�مات  وم�صادر  ال�ثائق 

املرجعية والنماذج والأمثلة على اأف�صل املمار�صات.
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توافق الآراء العلمية: وقع تغري 

املناخ على خماطر الكوارث الطبيعية

تغري املناخ اأمر واقع

احلرارة  درجة  ارتفعت  فقد  الآن.  يح�صل  املناخ  تغري 

مئ�ية  درجات   0،7 على  يزيد  مبا  العاملية  ال�صطحية 

خالل القرن الع�رسين مما يجعل هذا القرن الفرتة الأ�صد 

 . الأقلرّ على  املا�صية   1300 الأع�ام  مدى  على  حراً 

وتزداد �رسعة تغري املناخ اإذ ت�صنف اإحدى ع�رسة �صنة 

من اأ�صل الإثنتي ع�رسة �صنة املا�صية )2006-1995( 

)انظر  الت�صجيل  منذ بدء  الأ�صد حراً  ال�صن�ات  من �صمن 

ال�صكل 1(.

املزيد من الظواهر املناخية الق�صوى نتيجة لتغري 

املناخ

قد ل تبدو تلك الزيادة امل�صجلة مبا ي�صاوي 0،7 درجات 

الفريق احلك�مي الدويل 

املعني بتغري املناخ 

وت�افق الآراء العلمية

تغريرّ  ب�صاأن  العلمية  الآراء  ت�افق  اإىل  الإ�صارة  ترد 

املعني  الدويل  احلك�مي  الفريق  تقارير  املناخ يف 

برنامج  اأن�صاأه كل من  الذي   )IPCC( املناخ  بتغري 

لالأر�صاد  العاملية  واملنظمة  للبيئة  املتحدة  الأمم 

اجل�ية عام 1988. ويكلف الفريق احلك�مي الدويل 

با�صتعرا�ش  العامل  يف  اخلرباء  كبار  من  الآلف 

املن�ص�رات املتعلقة بتغريرّ املناخ. وت�افق احلك�مات 

ال�صيا�صات  ل�صانعي  املعدة  امللخ�صات  على 

ب�صيغتها الكاملة. وقد حاز الفريق احلك�مي الدويل 

على جائزة ن�بل لل�صالم عام 2007.

ويلخ�ش هذا اجلزء نتائج اأحدث درا�صة ا�صتق�صائية 

التقييم  تقرير  اأي   )2007 )�صنة  الفريق  اأجراها 

الأول  العمل  فريق  اإليه  ت��صل  ما  �صيما  ول  الرابع 

يف تقريره عن علم تغري املناخ وفريق العمل الثاين 

يف تقريره عن الآثار والقدرة على التكيرّف وم�اطن 

امل�قع  على  متاحة  الكاملة  والتقارير  ال�صعف. 

 www.ipcc.ch:الإلكرتوين التايل

فرق  عن  املثال  �صبيل  على  تقل  وهي  كبرية.  مئ�ية 

ح�صنًا،  القلق؟  فلما  والليل.  النهار  بني  احلرارة  درجة 

خذ مري�صًا يعاين من ارتفاع درجة احلرارة. فالرتفاع 

الطفيف فى درجة احلرارة لي�ش �ص�ى م�ؤ�رس على وج�د 

حالة  ويف  الإ�صايف.  احلرارة  درجة  ارتفاع  يف  خلل 

املناخ، لي�ش مت��صط ارتفاع درجة احلرارة الأمر الذي 

الكرة  حرارة  فارتفاع  كبري.  حد  اإىل  القلق  اىل  يدع� 

الأر�صية املعروف بالحرتار العاملي يتزامن مع ذوبان 

الناجتة  الفي�صانات  خطر  يزيد  مما  اجلليدية  الأنهار 

ملاليني  املياه  ت�فري  ويهدد  البحريات  مياه  طفح  عن 

الأمطار  تهاطل  اأمناط  اأي�صًا  ت  تغريرّ وقد  الأ�صخا�ش. 

ر املنــاخ: امل�صائل 
ّ
تغيــ

الأ�صا�صية
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مبا يف ذلك حالت اجلفاف يف املناطق املدارية و�صبه 

املدارية ومنطقة البحر الأبي�ش املت��صط والزيادة يف 

املعتدلة  املناطق  يف  والثل�ج  الأمطار  �صق�ط  مت��صط 

مثل اأمريكا ال�صمالية واأوروبا ال�صمالية واآ�صيا ال��صطى 

اأكرب من  اإىل درجة  التي تدع�  الأم�ر  وال�صمالية. ومن 

الق�ص�ى  والثل�ج  الأمطار  �صق�ط  ظ�اهر  زيادة  القلق 

من حيث عددها وكثافتها وعدد حالت اجلفاف. وقد 

 والأعا�صري الأكرث 
رّ
�صهدنا اأي�صًا املزيد من م�جات احلر

حدة.

تغري املناخ ناجم عن الن�صاط الب�رسي 

يف اأغلب الظن

من ال�ا�صح اأي�صا اأن هذه التغريات ناجمة اإىل حد كبري 

املر�ص�د  الحرتار  اأن  جداً  املرجح  ومن  الب�رس.  عن 

منذ منت�صف القرن الع�رسين يعزى اأ�صا�صًا اإىل الزيادة 

املر�ص�دة يف م�صت�يات تركيز غازات الدفيئة الب�رسية 

بتغري  املعني  الدويل  احلك�مي  للفريق  وفقًا  املن�صاأ 

الأر�ش يزيد  الغازات كغطاء ف�ق  املناخ. وتعمل هذه 

احرتارها )انظر ال�صكل 2(. وتنبعث عندما نحرق ال�ق�د 

الأحف�ري مثل الفحم اأو النفط اأو الغاز اأو عندما نقطع 

غازات  تركيز  م�صت�يات  وتتجاوز  ونحرقها.  الأ�صجار 

من  اأكرث  منذ  القائم  الطبيعي  النطاق  احلالية  الدفيئة 

650000 �صنة.

تغرّي املناخ اأمر واقع وباق

تغريرّ املناخ اأمر واقع وباق و�ص�ف تزداد �رسعته. ومن 

الأرجح اأن يرتاوح ارتفاع درجة احلرارة بني درجتني 

واأربع درجات مئ�ية خالل هذا القرن (انظر ال�صكل 2(. 

ومعدل الحرتار هذا مل ي�صبق له مثيل يف غالب الظن 

ومع  الأقل.  على  املا�صية  �صنة  اآلف  الع�رسة  خالل 

البعيد  الأمد  يف  الآثار  اأ�ص�ء  جتنب  املمكن  من  ذلك، 

الدفيئة.  غازات  انبعاثات  كبرياً  تخفي�صًا  خف�صنا  اإذا 

الرغم  على  املناخ  تغريرّ  ي�صتمر  اأن  املحتم  من  ولكن، 

من تقلي�ش ا�صتخدام ال�ق�د الأحف�ري تقلي�صًا �صديداً. 

فغازات الدفيئة املنبعثة تظل يف الغالف اجل�ي لعدة 

عق�د. ول خيار اأمامنا �ص�ى الت�صدي لالآثار. ومن حيث 

الك�ارث، يحتمل ت�قع ت�صجيل ارتفاع اإ�صايف يف عدد 

وزيادة  اجلفاف  وحالت  والفي�صانات  احلر  م�جات 

حدة الأعا�صري املدارية ف�صاًل عن ت�صجيل ارتفاع هائل 

يف من�ص�ب البحار )انظر اجلدول 1(.

وميثل اخلط الأ�ص�د ذو الظالل الرمادية درجات احلرارة 

العاملية املر�ص�دة خالل القرن الع�رسين.

)2007 ،IPCC :ال�سكل 1: التغريات املر�سودة يف متو�سط درجة احلرارة ال�سطحية العاملية )امل�صدر

)2007 ،IPCC :ال�سكل 2: �سيناريوهات االحرتار للقرن احلادي والع�رشين )امل�سدر درجة  يف  املحتمل  التغريرّ  ن  مل�رّ خط  كلرّ  ميثل 

من  حمدد  �صيناري�  عن  والناجت  العاملية  احلرارة 

�صيناري�هات انبعاثات غازات الدفيئة )التي يطلق 

عليها الفريق احلك�مي الدويل املعني بتغري املناخ 

الت�صميات التالية: A2 وA1B واإىل اآخره(. وي�صري 

التظليل ح�ل اخلط اإىل جمال ال�صك بخ�ص��ش هذا 

ال�صكل  ال�اردة على ميني  الأعمدة  وتبني  النم�ذج. 

درجات احلرارة املحتمل ت�صجيلها يف عام 2100 

ل�صيناري�هات  الكاملة  املجم�عة  اإىل  بالن�صبة 

الدويل  احلك�مي  الفريق  حددها  التي  النبعاثات 

املعني بتغري املناخ.
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الظاهرة ووجهة 

الجتاه

احتمال ت�صجيل 

الجتاه يف اأواخر 

القرن الع�رسين

احتمال ت�صجيل 

الجتاه يف 

امل�صتقبل

اأمثلة على الآثار الرئي�صية

يف معظم م�صاحات 

الأر�ش، اأيام اأ�صد حراً 

واأقلرّ برداً لياًل ونهاراً 

وعدد اأكرب من الأيام 

احلارة لياًل ونهاراً

اأمر �صبه م�ؤكدمن املرجح جداً

	•زيادة املحا�صيل الزراعية فى البيئات الباردة وتناق�صها فى البيئات احلارة.
	•زيادة حالت تف�صي احل�رسات.

	•الآثار على م�صادر املياه التي تعتمد على ذوبان الثل�ج.
	•انخفا�ش معدلت ال�فيات الناجمة عن التعر�ش للربد.

	•تدين ن�عية اله�اء فى املدن.

يف معظم م�صاحات 

الأر�ش، زيادة عدد 

فرتات/م�جات احلر

من املرجح جداًمن املرجح جداً

	•انخفا�ش املحا�صيل فى املناطق احلارة ب�صبب الإجهاد الذي ت�صببه احلرارة.
	•تزايد خطر حرائق الأدغال.

	•زيادة الطلب على املياه وم�صاكل ج�دة املياه.
	•ارتفاع معدلت ال�فيات ب�صبب احلرارة ول �صيرّما لدى امل�صنني وامل�صابني 

باأمرا�ش مزمنة والأحداث واملنعزلني اجتماعيًا.

يف معظم م�صاحات 

الأر�ش، تزايد هط�ل 

الأمطار الغزيرة

من املرجح جداًاأمر مرجح

	•ت�رسر املحا�صيل.
	•حتات الرتبة.

	•اآثار �صائرة على ج�دة املياه ال�صطحية واجل�فية.
	•قد تزول م�صكلة ندرة املياه.

	•زيادة خطر ال�فيات والإ�صابات والأمرا�ش املعدية والتنف�صية واجللدية.
	•اختالل امل�صت�طنات والتجارة وو�صائل النقل واملجتمعات ب�صبب الفي�صانات.

	•�صغ�ط على البنى التحتية يف املناطق احل�رسية والريفية.
	•فقدان املمتلكات.

تزايد املناطق 

املت�رسرة من اجلفاف

اأمر مرجح يف العديد من 

املناطق منذ ال�صبعينات

اأمر مرجح

	•تده�ر الأر�ش.
	•انخفا�ش املحا�صيل وت�رسرها.
	•ارتفاع فى عدد وفيات امل�ا�صي.

	•تزايد خطر حرائق الغابات.
	•زيادة خطر نق�ش الغذاء واملياه.

	•تزايد خطر �ص�ء التغذية.
	•زيادة خطر الأمرا�ش املنق�لة باملياه والأغذية.

	•الهجرة.

تزايد حدة الأعا�صري 

املدارية

اأمر مرجح يف بع�ش 

املناطق منذ ال�صبعينات

اأمر مرجح

	•ت�رسر املحا�صيل والأ�صجار.
	•انقطاع التيار الكهربائي ي�صبب اختالل اإمدادات املياه العامة.

	•تزايد خطر ال�فيات والإ�صابات وانت�صار الأمرا�ش عرب املياه والغذاء.
	•ال�صطرابات بعد ال�صدمات.

	•حالت الختالل ب�صبب الفي�صانات والرياح العاتية.
	•ان�صحاب �رسكات التاأمني اخلا�صة من تغطية املخاطر يف املناطق املعر�صة 

للخطر.

	•الهجرة وفقدان املمتلكات.

زيادة حالت 

الرتفاع الهائل يف 

من�ص�ب البحار

اأمر مرجحاأمر مرجح

	•متلح مياه الريرّ واملياه العذبة وانخفا�ش ت�فر املياه العذبة.
	•تزايد خطر ال�فيات والإ�صابات ب�صبب الغرق اإبان الفي�صانات.

	•اآثار �صحية متعلقة بالهجرة.
	•تكاليف احلماية ال�صاحلية اإزاء انتقال الأ�صخا�ش.

	•احتمال انتقال الأ�صخا�ش والبنية التحتية.
	•اآثار الأعا�صري املدارية.

امل�صدر: الفريق احلك�مي الدويل املعني بتغري املناخ )IPCC(، فريق العمل الثاين، عام 2007، ملخ�ش ل�صانعي ال�صيا�صات.

اجلدول 1: اأمثلة على اآثار تغري املناخ



 بحار ي�صلح قاربه على جمرى نهر جيالينغ اجلاف على ط�ل املنطقة اجلن�بية الغربية لبلدية ت�ص�نغبينغ ال�صينية

�ص�رة من اإعداد رويرتز/�صرتينجر �صنجهاي



دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر14

تاأثر الفقراء وامل�صت�صعفني من تغري املناخ

�ص�ف ي�ؤثر تغري املناخ تاأثرياً غري متنا�صب يف البلدان 

يف  اأي  كافة  البلدان  يف  امل�ج�دين  والفقراء  النامية 

الدفيئة.  انبعاثات غازات  الأ�صخا�ش م�صاهمة يف  اأقل 

اأوجه  ا�صتفحال  يف  بدوره  الأمر  هذا  ي�صاهم  و�ص�ف 

الإجحاف القائمة يف ال��صع ال�صحي وفر�ش احل�ص�ل 

من  وغريها  النظيفة  واملياه  الكافية  الأغذية  على 

امل�ارد.

وقد تنتج اآثار اإيجابية و�صلبية عن عامل اأ�صد حراً. وعلى 

تاأثرياً  الطفيفة  التغريات  حتى  �صت�ؤثر  ذلك،  من  الرغم 

�صلبيًا يف اأكرث املناطق تعر�صًا للمخاطر يف العامل مبا 

فيها معظم البلدان النامية. وتزداد الآثار ال�صلبية حدة 

التغريات  حجم  كان  كلما  الأر�ش  اأ�صقاع  جميع  يف 

اأكرب.

تغري املناخ يهدد �صحة الب�رس

�ص�ف تزداد ندرة املياه يف عدة مناطق. ويف اإفريقيا، 

املياه  على  ال�صغط  من  �صخ�ش  ملي�ن   250 �صيعاين 

الأمن  يتعر�ش  اأن  املحت�م  ومن   .2020 عام  بحل�ل 

الغذائي للخطر اإذ تتده�ر الإنتاجية الزراعية.

حالت  الب�رسية  ال�صحة  تهدد  التي  املخاطر  وت�صمل 

والأمرا�ش  والإ�صابات  احلرارة  ب�صبب  الإجهاد 

اجلفاف  وحالت  والفي�صانات  الع�ا�صف  عن  الناجتة 

املنق�لة  الأمرا�ش  جمم�عة  على  الطارئة  والتغريات 

والأمن  واله�اء  املياه  ج�دة  تردي  وحالت  بالن�اقل 

الغذائي. وت�اجه اجلزر ال�صغرية م�صكلة ارتفاع من�ص�ب 

زيادة  من  اأي�صًا  و�صتت�رسر  الط�يل  الأمد  يف  البحار 

عدد حالت املد العا�صفي والأعا�صري قبل اأن تغمرها 

دلتا  مناطق  وتتعر�ش  ط�يلة.  بفرتة  بالفعل  املياه 

الأنهار املكتظة بال�صكان يف اآ�صيا وغريها من املناطق 

ال�صاحلية للمخاطر ب�صكل خا�ش.

اجلهود الدولية جارية للحد من انبعاثات غازات 

الدفيئة

الأمد  يف  واآثاره  املناخ  تغري  فر�ش  تقليل  ميكن 

الط�يل بخف�ش انبعاثات غازات الدفيئة. وقد و�صعت 

ظاهرة الدفيئة الإ�صعاع 

ال�صم�صي الإ�صعاع ط�يل 

امل�جات

احلرارة  درجة  وارتفاع  الدفيئة.  ظاهرة  اأعاله  ال�صكل  يف�رس 

الذي ت�صببه غازات الدفيئة يف الغالف اجل�ي ي�صبه الحرتار 

داخل امل�صاتل. وتخرتق اأ�صعة ال�صم�ش الغالف اجل�ي وت�صخن 

يف  ك�كبنا  ال�صم�صية  الطاقة  من  جزء  ويرتك  الأر�ش.  �صطح 

�صكل حرارة )اإ�صعاع ط�يل امل�جات اأو اإ�صعاع حتت الأحمر(. 

ومتت�ش غازات الدفيئة هذه احلرارة لدى خروجها من الغالف 

احرتارها.  وتزيد  الأر�ش  تغطي  بطانية  عمل  وتعمل  اجل�ي 

جتعل  لأنها  الظاهرة  لهذه  �صاكرين  نك�ن  اأن  لنا  وينبغي 

وامليثان  الكرب�ن  اأك�صيد  وثاين  الأر�ش.  على  ممكنة  احلياة 

هما من جملة غازات الدفيئة املهمة. وت�صاهم اإ�صافة املزيد 

ظاهرة  اأثر  تعزيز  يف  اجل�ي  الغالف  اإىل  الغازات  هذه  من 

الدفيئة وترفع بالتايل مت��صط درجة حرارة �صطح الأر�ش مما 

ميثل الحرتار العاملي.

وقد ارتفع م�صت�ى تركيز ثاين اأك�صيد الكرب�ن الناجت عن حرق 

ال�ق�د الأحف�ري )الفحم والنفط والغاز الطبيعي( بن�صبة تزيد 

تركيزامليثان  م�صت�ى  ت�صاعف  بينما  املائة  يف   30 على 

تقريبًا منذ نهاية الث�رة ال�صناعية. وميكن اأن تبقى جزيئات 

اجل�ي.  الغالف  يف  عام   100 ح�ايل  الكرب�ن  اأك�صيد  ثاين 

ويبلغ م�صت�ى تركيزها الآن ما يناهز 385 جزءاً من امللي�ن 

مقارنة مب�صت�ى تركيزها يف الفرتة ال�صابقة للحقبة ال�صناعية 

البالغ نح� 280 جزءاً من امللي�ن. وارتفع م�صت�ى تركيز غاز 

مقارنة  الأقل  على  الربع  بن�صبة  احلايل  الكرب�ن  اأك�صيد  ثاين 

باأي وقت �صبق خالل ال�صت مائة وخم�صني األف �صنة املا�صية. 

واإذا ا�صتمر حرق ال�ق�د الأحف�ري باأ�صل�ب “العمل املعتاد”، 

ف�ص�ف ترتفع م�صت�يات تركيز ثاين اأك�صيد الكرب�ن اإىل 600 

2100. ومن امل�صتبعد  700 جزء من امللي�ن بحل�ل عام  اأو 

 450 دون  الكرب�ن  اأك�صيد  ثاين  تركيز  م�صت�يات  ت�صتقر  اأن 

جزءاً من امللي�ن حتى ل� عمل العامل باأ�رسه جاهداً للحد من 

النبعاثات.

Long-wave
radiation

Solar radiation
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اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية املتعلقة بتغري املناخ 

)UNFCCC( عام 1992 للحد من الحرتار العاملي 

مفر  ل  التي  احلرارة  درجة  ارتفاع  حالت  وم�اجهة 

املناخ  تغري  على  العلمية  الأدلة  تكاثرت  واإذ  منها. 

وتعززت خالل الت�صعينات، وقع الأطراف يف التفاقية 

الإطارية عام 1997 على بروت�ك�ل كي�ت� الذي ين�ش 

الدفيئة يف  اإلزامية لنبعاثات غازات  على تخفي�صات 

الرئي�صية  البلدان  بع�ش  ت�صدق  ومل  املتقدمة.  البلدان 

على  واأ�صرتاليا  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  مثل 

الربوت�ك�ل. وبداأت مفاو�صات ب�صاأن بروت�ك�ل جديد 

عام 2007 من املزمع اختتامها بحل�ل عام 2009.

زيادة فر�ص تغري املناخ اأمر ل مفر منه ول بد لنا 

بالتايل من التكّيف معه

انبعاثات  تخفي�ش  اإىل  الرامية  الدولية  اجله�د  تعترب 

الت�قعات  اأ�ص�اأ  لتجنب  حا�صمًا  اأمراً  الدفيئة  غازات 

ي�صتمر  اأن  املحت�م  من  اأنه  غري  القرن  هذا  لنهاية 

النظر  بغ�ش  القادمة  القليلة  العق�د  يف  املناخ  تغري 

اإىل  بب�صاطة  ذلك  ويعزى  اجله�د  هذه  جناح  مدى  عن 

التي تبقى يف الغالف اجل�ي  الدفيئة املنبعثة  غازات 

اأي خيار يف  لفرتة ط�يلة جداً. وعليه، لن يك�ن لدينا 

اأف�صل  الأمد الق�صري �ص�ى م�اجهة هذه التغريات على 

ال�اقع،  ويف  »التكيرّف«.  خالل  من  اأي  ممكن  وجه 

�ص�ف يتحقق هذا الأمر على اأف�صل وجه يف حال دمج 

ال�صرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من املخاطر املتعلقة 

باملناخ يف الأن�صطة اجلارية للتنمية واحلد من خماطر 

الك�ارث. وهذا النهج ال�صامل لإدارة املخاطر املتزايدة 

ي�صمى »اإدارة خماطر املناخ«.

اآثار الكوارث املتزايدة

ال�صن�ات  يف  الك�ارث  عدد  يف  كبري  ارتفاع  �صجل 

كارثة  و250   200 بني  يرتاوح  عدد  )من  املا�صية 

يناهز  عدد  اإىل  و1997   1987 عامي  بني  الفرتة  يف 

�صعف ذلك يف ال�صن�ات ال�صبع الأوىل من القرن احلادي 

والع�رسين(. ويع�د �صبب هذا الرتفاع اأ�صا�صًا اإىل زيادة 

عدد الك�ارث املتعلقة بالطق�ش )انظر ال�صكل 3(. وعلى 

امل�صببة  الع�ا�صف  عدد  ت�صاعف  لقد  املثال،  �صبيل 

اأن  للك�ارث. كما تبني الإح�صاءات اخلا�صة بالك�ارث 

تلحق  بل  فح�صب  متزايد  ب�صكل  حتدث  ل  الفي�صانات 

اأي�صًا اأ�رساراً بعدد اأكرب من املناطق مقارنة بالأ�رسار 

الزيادات  التي كانت ت�صببها منذ عقدين. وتقرتن هذه 

بارتفاع �رسيع يف اخل�صائر الجتماعية والقت�صادية 

) CRED EM-DAT:ال�سكل3: عدد الكوارث الطبيعية ال�سنوي )امل�سدر
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3- التعوي�ص عن النبعاثات

انبعاثات  يف  التام  التاأثري  عدم  �صمان  امل�صتبعد  من 

اأي غاز  اأن�صطتنا  ت�صيف  الكرب�ن بحيث ل  اأك�صيد  ثاين 

الإطالق  على  اجل�ي  الغالف  اإىل  الدفيئة  غازات  من 

عن  التع�ي�ش  بالتايل  وميكننا  القريب.  امل�صتقبل  يف 

ا�صتعمال  اأو  الطاقة  ت�فري  اإىل  بالإ�صافة  النبعاثات 

م�صادر الطاقة املتجددة.

وعلى �صبيل املثال، اإن كان عليكم القيام برحلة ج�ية 

غازات  كمية  حت�صب�ا  اأن  فيمكنكم  جنيف  اإىل  للع�دة 

وت�صتطيع�ن  الرحلة.  لهذه  نتيجة  تنبعث  التي  الدفيئة 

التع�ي�ش عن هذه النبعاثات بدفع مبلغ من  بعد ذلك 

تدير  اأو  الأ�صجار  تغر�ش  لكي  متخ�ص�صة  ملنظمة  املال 

م�صاريع للطاقة املتجددة.

والهالل  الأحمر  ال�صليب  يف  م�صتجدة  اأفكار  وهناك 

مثل  من  بال�صتفادة  ت�صمح  التي  الطرق  ب�صاأن  الأحمر 

مثل  املخاطر  من  احلد  برامج  اإطار  يف  امل�صاريع  هذه 

ر  برامج غر�ش الأ�صجار ملكافحة انزلق الرتبة والت�صحرّ

اأو غر�ش اأ�صجار املنغروف مل�اجهة املد العا�صفي )يف 

فييت نام على �صبيل املثال(.

4- ما الذي ياأتي اأولً؟

جرت مناق�صات يف بع�ش اجلمعيات ال�طنية بخ�ص��ش 

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  ينبغي  كان  اإذا  ما 

م�اجهة تغري املناخ دون اتخاذ الرتتيبات الالزمة ب�صاأن 

ا�صتخدام الطاقة �صمن منظمتنا. ومع ذلك، ي�صعر املركز 

الأولية  م�ص�ؤوليتنا  باأن  را�صخًا  �صع�راً  باملناخ  املعني 

هي م�صاعدة امل�صت�صعفني على م�اجهة خماطر املناخ 

املتزايدة. وتتمثل مهمتنا الأ�صا�صية يف م�صاعدتهم واإذا 

ونحن  كمنظمة.  نف�صل  ف�ص�ف  ذلك  حتقيق  يف  ف�صلنا 

يف  ال�صاحنات  اأو  الأر�ش  على  بالطائرات  نحتفظ  ل 

انبعاث غازات  ت�صبب  خمازننا بعد حالة ط�ارئ لأنها 

الدفيئة.

ي�صارك  اأن  وال�رسوري  املمكن  من  اآخر،  جانب  ومن 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وب�صكل خا�ش اجلمعيات 

ال�طنية امل�ج�دة يف البلدان الغنية يف م�اجهة التحدي 

العاملي املتمثل يف تخفي�ش انبعاثات غازات الدفيئة.

تخفي�ش غازات الدفيئة

املنظمات  من  وغريهما  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب 

الإن�صانية يف مقدمة املنظمات التي ت�اجه اآثار تغري املناخ.

واإذا كنا نقلق ب�صاأن تغري املناخ ونعلم اأنه اأمر ناجت يف اأغلب 

من  �صخ�صيًا  فعله  لنا  ينبغي  فما  الإن�صان،  اأفعال  عن  الظن 

اأجل الت�صدي ل�صبب امل�صكلة الأ�صا�صي؟ هذا �ص�ؤال يطرحه عدد 

متزايد من اجلمعيات ال�طنية.

1- توفري الطاقة

يف  امل�ج�دة  وال�رسكات  املنظمات  من  متزايدة  اأعداد  ثمة 

تخفي�ش  كيفية  ب�صاأن  امل�ص�رة  تقدمي  ميكنها  التي  العامل 

ا�صتعمال الطاقة يف مكاتب اجلمعيات ال�طنية ومركباتها.

تدابري  باتخاذ  الطاقة  من  الكثري  ت�فري  ميكن  ما  وغالبًا 

اأو  التدفئة  م�صت�ى  تخفي�ش  مثل  جداً  ب�صيطة  تكن�ل�جية 

التكييف.

اأف�صل  وجه  على  و�صيانتها  املركبات  ا�صتعمال  ميثل  كما 

و�صيلة لت�فري الطاقة.

الأحمر  ال�صليب  يف  واملتط�عني  امل�ظفني  ت�صجيع  وميكن 

الطاقة  مل�صائل  واع  �صل�ك  اعتماد  على  الأحمر  والهالل 

وبيان كمية الطاقة واملال التي مت ت�فريها بعد فرتة حمددة 

ومكافاأة امل�ظفني. وت�صكل م�صابقات ا�صتك�صاف اأف�صل فكرة 

لت�فري الطاقة و�صيلة اأخرى لتحفيز امل�صاركة.

ال�طني  امل�صت�يني  على  الطاقة  ت�فري  تدابري  تنطبق  ول 

واملحلي فح�صب بل على ال�صعيد الدويل اأي�صًا. ول بد لنا من 

الناجمة عن الجتماعات  الطاقة  التدقيق يف تكاليف  زيادة 

بديلة جيرّدة  اإذا كانت هناك حل�ل  ما  وال�صفر وبحث  الدولية 

مثل عقد امل�ؤمترات عن بعد.

2- ا�صتخدام الطاقة اخل�رساء

قد ترغب�ن يف اإلقاء نظرة على م�صدر الطاقة الرئي�صي لديكم 

م�صادر  تت�فر  هل  للطاقة.  العام  ا�صتخدامكم  تخفي�ش  بعد 

للطاقة املتجددة ل ت�ؤدي اإىل انبعاث غازات الدفيئة؟

الدخل  ذات  البلدان  بع�ش  يف  الطاقة  ت�ليد  �رسكات  ن  ومتكرّ

من  امل�لدة  اخل�رساء  الطاقة  �رساء  من  امل�صتهلكني  املرتفع 

ال�صم�صية  والطاقة  احلي�ي  ال�ق�د  مثل  متجددة  م�صادر 

والطاقة الكهرمائية والعنفات اله�ائية.
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ويف عدد الأ�صخا�ش املت�رسرين: 250 ملي�ن �صخ�ش 

ال�صنة يف املت��صط مما ينم عن زيادة بن�صبة تزيد  يف 

انخف�ش  وقد  فقط.  واحد  عقد  يف  املائة  يف   30 على 

عدد الأ�صخا�ش الذين يلق�ن حتفهم من جراء الك�ارث 

الطبيعية منذ ال�صبعينات نتيجة لتح�صن اأن�صطة التاأهب 

ي�صجل  النخفا�ش  هذا  اأن  اإل  كبري  حد  اإىل  للك�ارث 

ال�صن�ات  يف  معاك�صًا  اجتاهًا  وحتى  تدريجيًا  تراجعًا 

املا�صية.

تتم�صى  الأخرية  الك�ارث  على  حمددة  اأمثلة  وت�صمل 

ب��ص�ح مع اجتاه املخاطر املتزايدة ب�صبب تغري املناخ 

 2003 عام  اأوروبا  �صهدتها  التي   
رّ
احلر م�جة  يلي:  ما 

وم��صم  �صخ�ش؛   35000 من  اأكرث  وفاة  عن  واأ�صفرت 

الأطل�صي  املحيط  يف  هبت  التي  املدمرة  الأعا�صري 

اأكرث  يعد  الذي  كاترينـا  اإع�صار  و�صملت   2005 عام 

الك�ارث كلفة على الإطالق اإذ بلغت قيمة اأ�رساره 125 

اأعتى  اأمريكي واإع�صار ويلمـا الذي يعترب  مليار دولر 

الع�ا�صف امل�صجلة يف املحيط الأطل�صي على الإطالق؛ 

امل��صمية  الرياح  هب�ب  اإبان  الغزيرة  والفي�صانات 

حالت  تلت  التي  والفي�صانات  2007؛  عام  اآ�صيا  يف 

اجلفاف يف مناطق اإفريقية خمتلفة ودمرت �صبل عي�ش 

املاليني من الب�رس.

غري اأننا ل ن�صهد تزايداً يف عدد الك�ارث الكربى فح�صب 

بل ثمة اأي�صًا زيادة يف عدد الك�ارث ال�صغرية التي ل 

تلفت انتباه و�صائل الإعالم العاملية اإل اأنها ت�ؤثر تاأثرياً 

�صديداً يف حياة الأ�صخا�ش واأ�صباب عي�صهم ول �صيرّما يف 

اأ�صد النا�ش �صعفًا. ومن املهم الإ�صارة اإىل اأن الأ�صخا�ش 

لأ�صباب عي�صهم  الطبيعة كم�صدر  الذين يعتمدون على 

ينبغي  ما  اإدراك  على  متزايدة  ب�صفة  قادرين  غري  هم 

ت�قعه والقرارات التي ينبغي اتخاذها فيما يخ�ش مثاًل 

من  الطارئة  التغريات  اإىل  نظراً  ن�عه  اأو  الزرع  م��صم 

حيث كثافة الأمطار وم�عد هط�لها ب�جه خا�ش.

والأ�صخا�ش  اخل�صائر  يف  الزيادة  هذه  وتعني 

املت�رسرين اأن هناك قابلية متزايدة للتعر�ش للمخاطر 

الطبيعية ول �صيرّما املخاطر املتعلقة بالطق�ش واملناخ 

على  ت�صيطر  التي  اجلفاف  وحالت  الفي�صانات  مثل 

القابلية  هذه  وترتبط  بالك�ارث.  اخلا�صة  الإح�صاءات 

باأمناط  وثيقًا  ارتباطًا  للخطر  للتعر�ش  املتزايدة 

اإذ تنجم جمتمعات م�صت�صعفة عن املمار�صات  التنمية 

والظلم  والتح�رس  ال�صكاين  والنم�  ال�صليمة  البيئية غري 

وهناك  القت�صادي.  النظر  وق�رس  والفقر  الجتماعي 

مفرغة  حلقات  يف  الب�رس  احتبا�ش  يف  متمثل  خطر 

اأكرث  النا�ش �صعفًا  اأ�صد  نف�صها في�صبح  الك�ارث  ب�صبب 

عر�صة لك�ارث جديدة.

نتيجة  للخطر  للتعر�ش  املتزايدة  القابلية  وتتفاقم 

الإ�صافية  وال�صك�ك  الق�ص�ى  الظ�اهر  لجتاهات 

املرتبطة بتغري املناخ مما يجعل حتدي اإدارة املخاطر 

�صع�بة  اأكرث  اأمراً  �صعفنا  م�اطن  من  واحلد  املتزايدة 

ل بل حتى اأكرث اإحلاحًا. ويعني املناخ املتغريرّ تكثيف 

عمل املنظمات الإن�صانية.

الت�صدي للعـواقب الإن�صانية:

دعوة اإىل العمل

�ص�ف تك�ن ع�اقب تغريرّ املناخ يف الأمد الط�يل مبثابة 

انبعاثات  تقلي�ش  من  الإن�صان  يتمكن  مل  ما  فاجعة 

القت�صادية  اخل�صائر  ن�صبة  تبلغ  اإذ  الدفيئة  غازات 

ويك�ن  العاملي  القت�صاد  من  املائة  يف   20 ال�صن�ية 

التي  الزيادة  من  بكثري  اأكرب  الإن�صانية  الع�اقب  حجم 

منظمة  وباإمكان  الك�ارث.  عدد  يف  حاليًا  ن�صهدها 

اجلمعيات  �صيما  ول  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب 

ال�صطالع  املتقدمة  البلدان  يف  امل�ج�دة  ال�طنية 

خالل  من  العاملية  النبعاثات  من  احلدرّ  يف  بدورها 

الطاقة يف مكاتبها والتع�ي�ش  ا�صتخدام  تعزيز كفاءة 

يف  الإطار  (انظر  مثاًل  عملياتها  يف  النبعاثات  عن 

ال�صفحة 16(.

ولكن ب�رسف النظر عن كيفية متكن العامل من الت�صدي 

ومن  ج�هرية  تغريات  تطراأ  الأمد،  ط�يل  التحدي  لهذا 

املخاطر  عدد  يف  اإ�صايف  ارتفاع  ي�صجل  اأن  املحت�م 

يتغريرّ  واإذ   . الأقلرّ على  امل�صتقبل  يف  عق�د  عدة  خالل 

والهالل  الأحمر  ال�صليب  بد حلركة  ل  العاملي،  املناخ 

تاأثرياً  املناخ  تغري  وي�ؤثر  اأي�صًا.  التغريرّ  من  الأحمر 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  مهمة  يف  مبا�رساً 

�صعفًا.  النا�ش  اأ�صد  م�صاعدة  يف  املتمثلة  الأ�صا�صية 
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املتزايدة  املخاطر  ن�اجه  فاإما  خياراً.  اخلم�د  ولي�ش 

واإما نف�صل يف اأداء مهمتنا.

والفر�ش  التحديات  اأعمالنا  تدمج  اأن  ال�رسوري  ومن 

اأن�صطة التخطيط والتدريب املت�صلة  اجلديدة ابتداء من 

الربامج  ت�صميم  اأن�صطة  حتى  الب�رسية  بامل�ارد 

ن�اجه  اأننا  يدرك  اأن  من  فرد  لكل  بد  ول  وتطبيقها. 

والت�رسف  التخطيط  علينا  يجب  واأنه  جديدة  خماطر 

ال�صرتاتيجيني  املخططني  من  اعتباراً  ذلك  على  بناء 

املتط�عني  اإىل  الرئي�صي يف جنيف وو�ص�ًل  املقر  يف 

يف القرى املعر�صة للفي�صانات.

ينبغي  اإذا  مبا  تتعلق  ل  املطروحة  الرئي�صية  وامل�صاألة 

م�اجهتها.  بكيفية  بل  املناخ  تغري  خماطر  م�اجهة 

وميكن مالحظة بع�ش الآثار اأو ت�قعها ب�صكل دقيق اإىل 

حد ما غري اأن العديد من الآثار الأخرى يظهر كمفاجاآت 

اأو ل يربز اإل بعد تط�ر و�صع تغري املناخ. ول ي�صاهم 

بل  فح�صب  املخاطر  زيادة  يف  بالتايل  املناخ  تغري 

يف تكثيف ال�صك�ك اأي�صًا. وقد ي�صاب بلد ما بفي�صان 

اأو   
رّ
يحدث مرة يف القرن خالل هذه ال�صنة ومب�جة حر

ي�اجه  اأن  يحتمل  كما  التالية.  ال�صنة  حالة جفاف يف 

اأو  الفقر  جراء  من  �ص�ءاً  تزداد  تعقيداً  اأكرث  ك�ارث 

الأمرا�ش اأو النزاعات.

اأمراً يعجز ال�صليب الأحمر  ومع ذلك، لي�صت املفاجاآت 

والهالل الأحمر عن التعامل معه. ويف ال�اقع، تتنا�صب 

م�صاعدة  يف  املتمثلة  الأ�صا�صية  مهمتنا  مع  املفاجاآت 

اأ�صد النا�ش �صعفًا يف اأي حالة من احلالت. وم�اجهة 

املخاطر املتزايدة لي�صت م�صاألة جديدة. فنحن بحاجة 

عمل  اأي  يف  املتغرية  املخاطر  مفه�م  دمج  اإىل  فقط 

نق�م به علمًا باأن الظ�اهر الق�ص�ى قد تتزايد. وعلينا 

الأ�صخا�ش  وم�صاعدة  ال�صتجابة  على  قدرتنا  تعزيز 

على احلد من ا�صت�صعافهم. ويت�صمن هذا الدليل العديد 

من الأمثلة على جمعيات وطنية ت�صطلع بذلك ويلخ�ش 

اجلزء التايل العنا�رس الرئي�صية للنهج املتبع فيها.

�صتة مكونات حل�صن اإدارة خماطر 

املناخ:

اجلمعيات  ت�صتطيع  التي  الأعمال  من  الكثري  هناك 

الحتاد  وعرب  فردي  اأ�صا�ش  على  بها  القيام  ال�طنية 

لتغري  الإن�صانية  للع�اقب  الت�صدي  اأجل  من  الدويل 

املك�نات  التالية  ال�صت  النقاط  وتلخ�ش  املناخ. 

الرئي�صية لإدارة خماطر املناخ:

اأولً- تقييم خماطر املناخ: تقييم الأولويات 

وتخطيط املتابعة

بدء  ذي  بادئ  تاأخذ  اأن  ال�طنية  للجمعيات  ينبغي 

اإعداد  اإطار  يف  املتزايدة  املخاطر  احل�صبان  يف 

ح�صب  الأن�صطة  وت�صنيف  والربامج  ال�صرتاتيجيات 

الأوىل  اخلط�ة  وتنط�ي  امل�ارد.  وتخ�صي�ش  الأول�ية 

على تعيني من�صق واإجراء تقييم اأويل لآثار تغريرّ املناخ 

املحتملة والنعكا�صات على مهام اجلمعيات وبراجمها. 

اجلمعيات  العمل”  “بـدء  املعن�نة  ال�حدة  وت�صاعد 

ال�طنية على اتخاذ اخلط�ات الأوىل لال�صطالع بذلك.

ثانياً- الت�صدي للعواقب: دمج تغري املناخ يف 

الربامج والأن�صطة

ينبغي اأن تنط�ي اأن�صطة امل�اجهة الأ�صا�صية على دمج 

الأكرث  الربامج  جمالت  يف  املتزايدة  املخاطر  مفه�م 

تاأثراً:

	•اإدارة الكـوارث
من  املزيد  الأول  املقام  يف  املناخ  تغري  يجلب  �ص�ف 

الك�ارث املختلفة وي�ؤثر يف جميع اأوجه اإدارة الك�ارث 

الإغاثة  عمليات  عدد  يف  الزيادة  بني  ترتاوح  التي 

الك�ارث  خماطر  من  احلد  اأن�صطة  تعزيز  اإىل  واحلاجة 

وحت�صينها )انظر ال�حدة املعن�نة اإدارة الك�ارث(.

	•احلد من املخاطر يف املجتمعات املحلية
تكثيف  اإىل  خا�ش  ب�صكل  ال�طنية  اجلمعيات  حتتاج 

م�اجهة  على  املحلية  املجتمعات  مل�صاعدة  اجله�د 

اأن�صطة احلد من املخاطر  املخاطر املتزايدة من خالل 

املبنيرّة على املجتمع املحلي با�صتخدام اأدوات مثل اأداة 

تقييم م�اطن ال�صعف والقدرات )انظر ال�حدة املعن�نة 

احلد من املخاطر يف املجتمعات املحلية(.
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	•ال�صحة والرعاية
الأمرا�ش املتغرية تعديالت يف الربامج  اأمناط  تتطلب 

من اأجل الت�صدي ملخاطر ال�صحة والنه��ش بال�صحة 

والرعاية على امل�صت�ى املحلي )انظر ال�حدة املعن�نة 

ال�صحة والرعاية(.

	•الأمــن الغـذائــي
ميثل تغري املناخ اأحد التهديدات الرئي�صية التي يتعر�ش 

من  بد  ول  اإفريقيا  يف  �صيرّما  ول  الغذائي  الأمن  لها 

الت�صدي له يف برامج الأمن الغذائي عرب تعزيز الإغاثة 

اجلمعيات  من  قليل  عدد  اأدمج  وقد  ال�قاية.  وحت�صني 

ال�طنية �رساحة تغري املناخ يف برامج الأمن الغذائي. 

باملناخ  املعني  املركز  يعد  �ص�ف  الزمن،   
رّ
مر وعلى 

اإر�صادات اإ�صافية يف هذا املجال.

	•املياه والإ�صحاح
تتناول عدة جمعيات وطنية م�صائل املياه والإ�صحاح 

اإىل  الرامية  باأول�ياتنا  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  التي 

والرعاية.  ال�صحة  اأف�صل يف جمال  النه��ش بخدمات 

يف  كبرياً  تاأثرياً  �صي�ؤثر  املناخ  تغري  اأن  ال�ا�صح  ومن 

ال�رسوري  ومن  البلدان  من  العديد  يف  املياه  م�ارد 

املياه  برامج  ت�صميم  عملية  يف  التغريات  هذه  اإدراج 

من  قليل  عدد  اأدمج  وقد  التحتية.  وبنيتها  والإ�صحاح 

برامج  يف  املناخ  تغري  �رساحة  ال�طنية  اجلمعيات 

املركز  يعد  �ص�ف  الزمن،   
رّ
مر والإ�صحاح. وعلى  املياه 

املعني باملناخ اإر�صادات اإ�صافية يف هذا املجال.

	•الهجرة والنزاعات
الذي  ال�حيد  ال�صبب  اأبداً  املناخ  تغري  يك�ن  األ  يكاد 

يف  الإفراط  عدم  املهم  من  ولذا،  النا�ش.  حترك  ي�رسح 

وعلى  والنزاعات.  والهجرة  املناخ  بني  ال�صلة  تب�صيط 

على  ال�صغ�ط  املناخ  تغري  يزيد  قد  ذلك،  من  الرغم 

على  ويحث  العي�ش  اأ�صباب  ويهدد  ال�صحيحة  امل�ارد 

ويت�قع  ال�اقع.  يف  الق�ص�ى  الظ�اهر  ب�صبب  الهجرة 

يعد  الأبحاث يف هذا املجال و�ص�ف  املزيد من  اإجراء 

املركز املعني باملناخ اإر�صادات اإ�صافية.

على  املناخ  تغري  لتم�يل  جديدة  م�صادر  ت�صاعد  وقد 

ال�صليب  برامج  يف  املناخ  خماطر  اإدارة  دمج  تي�صري 

الأحمر والهالل الأحمر )انظر الإطار يف ال�صفحة 22(.

ثالثاً- زيادة الوعي

ال�صليب  بها  ي�صطلع  التي  املهمة  الأدوار  اأحد  يتمثل 

الأحمر والهالل الأحمر يف م�صاعدة النا�ش وامل�ؤ�ص�صات 

خالل  من  الإن�صانية  وع�اقبه  املناخ  تغري  اإدراك  على 

الأن�صطة املبنيرّة على املجتمع وحمالت ت�عية اجلمه�ر. 

اجلمعيات  “ات�صالت”  املعن�نة  ال�حدة  وت�صاعد 

ال�طنية على اإنعام النظر يف املعل�مات التي ترغب يف 

نقلها ب�صاأن تغري املناخ وطرق نقلها.

رابعاً- اإن�صاء ال�رشاكات وتعزيزها

وتتطلب  منعزل.  ب�صكل  املناخ  تغري  م�اجهة  ميكن  ل 

املعنيني  اخلرباء  اإ�صهام  املخاطر  تقييم  عمليات 

مثاًل(.  ال�طني  اجل�ية  الأر�صاد  مكتب  )من  باملناخ 

عقد  املخاطر  من  احلد  اأن�صطة  تقت�صي  ما  وغالبًا 

احلك�مية  غري  واملنظمات  احلك�مات  مع  �رساكات 

وتتمتع  اجلهات.  من  وغريها  وال�رسكات  الأخرى 

اجلمعيات ال�طنية مبكانة را�صخة للم�صاعدة على ردم 

الثغرات بني اأ�صحاب امل�صالح على ال�صعيدين ال�طني 

ال�حدة  وت�صاعد  املحلي.  تاأثريها  بف�صل  واملحلي 

اإن�صاء  على  ال�طنية  اجلمعيات  “ح�ارات”  املعن�نة 

احلك�مية  وال�كالت  املعارف  مبراكز  ات�صال  �صبكة 

و�صائر اجلهات الفاعلة.

خام�صاً- املنا�رشة الدولية: حتديد الأن�صطة العاملية 

ملواجهة تغيرّ املناخ

الأحمر  ال�صليب  على  يتعني  الدويل،  امل�صت�ى  على 

و�صمان  �صعفًا  النا�ش  اأ�صد  منا�رسة  الأحمر  والهالل 

املناخ.  تغري  مل�اجهة  العاملية  الأن�صطة  يف  �صملهم 

اإن�صانية  �صبكة  اأكرب  ب�صفته  الدويل  الحتاد  ويتمتع 

ع�اقب  لربط  ن�عها  من  فريدة  مبكانة  العامل  يف 

الإن�صانية  ال�صيا�صات  مبيدان  الإن�صانية  املناخ  تغريرّ 

يف  مبا  نطاقًا  الأو�صع  الدولية  واملناخية  والإمنائية 

ذلك عرب اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية املتعلقة بتغري 

املناخ. كما تقع على عاتقنا م�ص�ؤولية دع�ة احلك�مات 
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كافة اإىل الت�صدي للم�صكلة التي ت�صبب تغري املناخ األ 

وهي انبعاث غازات الدفيئة.

توثيق التجارب واملعلومات وم�صاطرتها �صاد�صاً- 

نحن يف �صدد ا�صتهالل م�اجهة املخاطر املتزايدة فقط 

وهناك معارف كثرية ينبغي لنا اكت�صابها. وميثل هذا 

اأولية للتعلم من التجارب وا�صتخال�ش  الدليل حماولة 

جتاربها  حتليل  ال�طنية  للجمعيات  وينبغي  الإر�صاد. 

املخاطر  مل�اجهة  اأن�صطتها  حت�صني  بغية  وت�ثيقها 

املتغرية اإل اأنه ينبغي لها اأي�صًا م�صاطرة هذه التجارب 

مع جهات اأخرى �صمن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

وخارجهما.

ما هي اخلدمات التي 

ي�صتطيع املركز املعني 

باملناخ تقدميها اإليكم؟

ه�  باملناخ  املعني  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  مركز 

مركز مرجعي تابع لالحتاد الدويل اأن�صئ عام 2002 وي�جد 

ل  يف  اله�لندي  الأحمر  لل�صليب  الرئي�صي  املقر  يف  مقره 

على  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  حركة  وي�صاعد  هاي 

ويعاون  لها.  والت�صدي  الإن�صانية  املناخ  تغريرّ  ع�اقب  فهم 

اجلمعيات ال�طنية والحتاد الدويل من خالل ما يلي:

•الإر�صاد ب�صاأن طرق دمج تغري املناخ يف اأن�صطة التخطيط  	
والربامج.

• الردرّ على اأ�صئلة حمددة خالل تطبيق الربامج. 	
وال�صيا�صات  الأخبار  عن  امل�صتجدة  املعل�مات  •ت�فري  	

والعل�م املتعلقة باملناخ ب�ص�رة منتظمة.

•تبادل اخلربات وت�ثيق اأف�صل املمار�صات. 	
•التدريب وبناء القدرات فيما يت�صل باإدارة خماطر املناخ. 	

•النه��ش ب�صبكة معنية بتغريرّ املناخ �صمن ال�صليب الأحمر  	
والهالل الأحمر.

•اإجراء ات�صالت مبراكز املعارف واملنظمات غري احلك�مية  	
واجلهات احلك�مية املعنية.

الت�صال  با�صرتاتيجيات  املتعلقة  امل�صاعدة  •تقدمي  	
والإعالم.

امل�صاركة  على  قائمة  ب�رسية  �صمعية  اأدوات  اإعداد  •دعم  	
وا�صتعمالها يف اإطار الربامج املتعلقة باملناخ.

للحد  )جديدة(  مالية  م�ارد  اجتذاب  ب�صاأن  امل�ص�رة  •اإ�صداء  	
من خماطر املناخ.

بتغري  يتعلق  فيما  املنا�صب  وتط�ير  ال�صيا�صات  •و�صع  	
املناخ �صمن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر واملنا�رسة.

وي�صتهدف دعمنا ب�صكل خا�ش اجلمعيات ال�طنية يف البلدان 

ن�صاعد  املناخ. كما  لآثار تغري  اأ�صد عر�صة  التي هي  النامية 

براجمها  تقييم  على  الغنية  البلدان  يف  ال�طنية  اجلمعيات 

وح�صد امل�ارد من اأجل دعم اجلمعيات يف العامل النامي.
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مت�يل احلد من خماطر 

املناخ

البلدان النامية

من امل�صلم به على نطاق وا�صع اأن تغري املناخ ه� اأمر 

واقع واأن البلدان النامية �صتك�ن اأكرث البلدان ت�رسراً. 

وميكن  التحدي  هذا  مل�اجهة  مت�يل  اآليات  وتظهر 

ت�قع ا�صتمرارها.

وتدعم بع�ش قن�ات التم�يل القائمة يف ال�قت احلايل 

اقرتاحات برامج تدمج اأن�صطة احلد من خماطر املناخ. 

الأوروبية  املف��صية  برنامج  ذلك  على  الأمثلة  ومن 

 .)2007-2006(  DIPECHO للك�ارث  للتاأهب 

حال  يف  الأرجح  على  املقرتح  الربنامج  و�صيم�ل 

م�اجهة تغري املناخ ب�رساحة.

ثنائية  مانحة  جهات  تط�ر  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 

خماطر  من  للحد  خا�صة  قن�ات  الأطراف  ومتعددة 

املناخ )اأو “التكيرّف”( ميكن اأن ي�صتفيد منها ال�صليب 

املثال،  �صبيل  وعلى  اأي�صًا.  الأحمر  والهالل  الأحمر 

اأعربت املف��صية الأوروبية عن عزمها اإن�صاء حتالف 

عاملي ب�صاأن تغري املناخ بتخ�صي�ش مبلغ اأويل قدره 

مانحة  وكالت  عدة  خ�ص�صت  كما  ي�رو.  ملي�ن   50

ثنائية اأم�اًل من اأجل عملية التكيف.

�صناديق  عدة  انبثقت  العاملي،  امل�صت�ى  وعلى 

للتكيرّف عن معاهدة الأمم املتحدة ب�صاأن تغري املناخ 

وبروت�ك�ل كي�ت� و�صملت �صندوق البلدان الأقلرّ من�اً 

التكيرّف.  و�صندوق  املناخ  لتغريرّ  اخلا�ش  وال�صندوق 

بالتعقيد  ال�صناديق  هذه  ا�صتخدام  اإجراءات  وتت�صم 

اأنها ما زالت تتط�ر. وعالوة على ذلك، تدعم عدة  اإل 

�صمن  املناخ  تغري  على  العمل  اأخرى  مانحة  جهات 

فيها  )مبا  متزايداً  دعمًا  امل�صت�صعفة  املجتمعات 

امل�ؤ�ص�صات والقطاع اخلا�ش وهيئات البحث(.

البلدان ذات الدخل املرتفع

الت�صدي  ال�صناعية  البلدان  من  متزايد  عدد  يبداأ 

فهناك  ال�طني.  امل�صت�ى  على  املناخ  تغري  ملخاطر 

الدولرات  ت�صتثمر ع�رسات ماليني  التي  البلدان  بع�ش 

باملليارات.  قيمتها  تقدر  احتياطية  مبالغ  وتخ�ص�ش 

وي�صارك عدد قليل من اجلمعيات ال�طنية م�صرتكة يف 

هذه العمليات.

وتعزيز وعي اجلمه�ر بخ�ص��ش تغري املناخ ه� جمال 

الق�ص�ى.  الأول�ية  �صناعية  بلدان  عدة  متنحه  حمدد 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  يكثف  اأن  وميكن 

على  الأ�ص�اء  بت�صليط  العملية  هذه  يف  م�صاركتهما 

ع�اقب تغريرّ املناخ الإن�صانية.

العامة  ال�صغ�ط  وتزداد  العلمية  الأدلة  تتكاثر  واإذ 

الأم�ال  من  املزيد  هناك  �صيك�ن  للعمل،  وال�صيا�صية 

ال�صليب  م�صاركة  وتعترب  املتزايدة.  املخاطر  مل�اجهة 

حتديد  اأجل  من  حي�يًا  اأمراً  الأحمر  والهالل  الأحمر 

�صيا�صات التم�يل كي تلبي حقًا احتياجات اأ�صد النا�ش 

البلدان  يف  التكيرّف  اأجل  من  التم�يل  وم�ازنة  �صعفًا 

ذات الدخل املرتفع والبلدان الأ�صد فقراً واإدارة املخاطر 

املتزايدة با�صتخدام قدرتنا على ال�صتجابة لحتياجات 

اأ�صد النا�ش �صعفًا.

فعالة  متابعة  باملناخ  املعني  املركز  ويتابع 

التكيرّف  عملية  مت�يل  ب�صاأن  العاملية  املناق�صات 

امل�صاعدة  ودمج  النامية  البلدان  لفائدة  �صيرّما  ول 

اأن  ينبغي  ول  الأطراف.  ومتعددة  الثنائية  الإمنائية 

للح�ص�ل  بنا  الت�صال  يف  ال�طنية  اجلمعيات  ترتدد 

www.:التايل العن�ان  على  وامل�صاعدة  الن�صح  على 

climatecentre.org
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دليــل املنـــاخ لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

بـدء العمل
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امل�صت�صعفة  املجتمعات  وت�صعر  العاملي  املناخ  يتغري 

العلماء بثقة  العامل بالتغري. ويطلعنا  اأنحاء  يف جميع 

كبرية على اأن الأمطار ودرجات احلرارة والرياح �صتظل 

تباغتنا مباغتة �صلبية يف الغالب. فما هي الأم�ر التي 

ينبغي حلركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ال�صتعداد 

لها؟

وت�صغل �صيناري�هات »ماذا ل�« ب�صاأن تغري املناخ بال 

ال�صحافيني والأكادمييني وال�صيا�صيني. فماذا ل� ا�صتمر 

احلايل؟  باملعدل  الذوبان  القطبي يف  اجلليدي  الغطاء 

ارتفاعًا قدره  وماذا ل� �صجل من�ص�ب مياه املحيطات 

مرت ون�صف مرت بحل�ل نهاية القرن؟ وماذا ل� مل يكن 

احت�اء غازات الدفيئة اأمراً ممكنًا بحل�ل عام 2020؟

�صيناري�  اأن  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  ويرى 

»ماذا ل�« لي�ش نافعًا. وت�يل اجلمعيات ال�طنية عناية 

قبل  الأ�ص�اأ  اإىل  �صي�ؤول  وما  ه�«  »ما  لـم�صاألة  تامة 

اأ�صابت  التي   
رّ
احلر م�جة  جراء  ال�فيات  مثل  التح�صن 

بـدء العمل

اأكرب  اإحدى  وكانت   2006 عام  والغنية  الآمنة  فرن�صا 

ثالث  م�صي  بعد  العامل  يف  الع�رس  الطبيعية  الك�ارث 

 اأ�صد حدة اأ�صفرت عن مقتل 
رّ
�صن�ات فقط على م�جة حر

اآلف الأ�صخا�ش.

وتغري املناخ اأمر واقع. وحتى البلدان الغنية تعاين من 

الظ�اهر املناخية الق�ص�ى. اأما يف البلدان الأقل ي�رساً، 

جديدة  طارئة  حالت  اإىل  املناخ  تغري  اآثار  فت�ؤدي 

معقدة.

وي�صبب الت�اتر ال�رسيع حلالت اجلفاف ثم الفي�صان ثم 

اجلفاف كارثة م�صتمرة يف بع�ش اأنحاء اإفريقيا. ويلحق 

عدم انتظام الف�ص�ل اأ�رساراً باملزارعني يف كل قارة. 

ويزداد الفقراء يف املناطق الريفية الآ�صي�ية فقراً ب�صبب 

زيادة حدة الفي�صانات وارتفاع عددها. ويهدد ارتفاع 

من�ص�ب مياه املحيط الهادئ وج�د بع�ش البلدان التي 

الذي  الدمار  ال�صيادون واملزارع�ن فيها و�صط  يكافح 

ي�صيب بيئتهم ويرتبط جزئيًا باملناخ. وي�ؤدي ارتفاع 

اأماكن مرتفعة  درجات احلرارة اإىل تف�صي املالريا يف 

ل الفقراء وامل�صن�ن واملع�ق�ن  ب�ص�رة متزايدة. ويتحمرّ

عبء خماطر هذه التغريات املناخية الأكرب.

وت�صرتعي اأ�صباب تغري املناخ انتباه العامل وت�صن عدة 

غازات  انبعاثات  تخفي�ش  ب�صاأن  حمالت  منظمات 

الدفيئة غري اأنه من النادر اأن ت�اجه بجدية اآثار امل�صكلة 

على امل�صت�صعفني وع�اقبها الإن�صانية.

ويفتقر النا�ش يف الدول النامية، ول �صيما اأ�صد النا�ش 

للفي�صانات  للت�صدي  الالزمة  ال��صائل  اإىل  فقراً، 

تتاأثر  ما  وغالبًا  الأخرى.  والك�ارث  اجلفاف  وحالت 

ه�  كما  بلة  الطني  يزيد  مما  باملناخ  العي�ش  �صبل 

التغريات يف  اإذ تق��ش  الزراعة  احلال عليه يف جمال 

الأمناط املناخية حتى املعارف التقليدية. ففي بع�ش 

الرياح  �صليمان، كانت  الهادئ مثل جزر  املحيط  جزر 

امل��صمية حتدد على الدوام م��صم زرع املحا�صيل. اأما 

يطرح  مما  عليها  العتماد  املمكن  من  يعد  فلم  الي�م 

حتديات جديدة ومتزايدة.

ج�رج  ويق�ل  يحدث.  ا  عمرّ اجلزر  �صكان  ويت�صاءل 

اإنرّ  �صليمان  جزر  يف  الأحمر  ال�صليب  من  باراغام� 
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اإىل العديد منهم. فقد  اأمر جديد بالن�صبة  “تغري املناخ 
�صمع�ا عنه بالطبع لكنهم ل يدرك�نه اإدراكًا عميقًا”.

وقد اأقنعت احلاجة اإىل فهم ما يحدث والقدرة التي قد 

تاأتي بها هذه املعرفة جمعيته ال�طنية وعدداً متزايداً 

من اجلمعيات يف جميع اأنحاء العامل با�صتهالل برنامج 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر املتعلق بالتاأهب لتغري 

مل�اجهة  فعالية  الطرق  اأكرث  اأن  تدرك  فهي  املناخ. 

املخاطر املتنامية ه� الت�صليم بهذه املخاطر واإدراجها 

التي تنط�ي على احلد  الربامج  فى براجمها ول �صيما 

من املخاطر.

واآن الأوان لبدء دعم املجتمعات التي ت�رسع يف التاأهب 

يف  املطروح  ال�ص�ؤال  اأن  غري  اجلديدة  التهديدات  لهذه 

املت�صل  نبداأ؟ يهدف اجلزء  اأين  التايل: من  الغالب ه� 

اجلمعيات  م�صاعدة  اإىل  ال�حدة  هذه  من  العمل  بدليل 

ال�طنية على بدء العمل.

اإدراك الآثــار

للفريق  تقرير  اآخر  وي�ؤكد  �صيء.  املناخ كل  تغري  يغيـر 

احلك�مي الدويل املعني بتغري املناخ اأ�ص�اأ خماوفنا اأي 

اأنرّ الفئات امل�صت�صعفة هي اأكرث عر�صة للمخاطر عندما 

يتعلق الأمر بتغري املناخ.

بكامله  الدويل  املجتمع  يفهم  كي  ال�قت  حان  ولقد 

الك�ارث  التقليدية مل�اجهة  التفكري  اأ�صـاليب  اأنرّ  ويقبل 

الفي�صانات  عدد  زيادة  اخلرباء  ويت�قع  نافعة.  تعد  مل 

 مما يجعل من ال�صعب 
رّ
وحالت اجلفاف وم�جات احلر

على الفقراء النتعا�ش ويكثف ا�صتغالل م�ارد وكالت 

الإعانة اإىل اأق�صى حد.

ول يعني ذلك اأننا نحتاج اإىل برامج جديدة. فال�صليب 

التاأهب  باأن�صطة  ي�صطلعان  الأحمر  والهالل  الأحمر 

للمخاطر الطبيعية واحلد منها وم�اجهتها. ول يقت�صي 

�صلب  يف  املناخ  تغري  اإدماج  �ص�ى  اجلديد  ال�اقع 

وجمالت  والرعاية  وال�صحة  الك�ارث  اإدارة  جمالت 

اأو  الغذائي  )كالأمن  بالطق�ش  املتاأثرة  الأخرى  العمل 

املياه والإ�صحاح(. فالأعمال التي يدعى اإىل القيام بها 

هي م�اجهة التهديدات اجلديدة والتاأهب لالأم�ر التي ل 

ميكن التنب�ؤ بها.

وهناك خطر النتقال من حالة الإنكار اإىل حالة الياأ�ش 

نظراً اإىل تاأخر املجتمع الدويل يف العرتاف باأنرّ تغري 

املناخ اأمر واقع اإل اأنه ميكن دائمًا القيام باأعمال ترمي 

اإىل حماية امل�صت�صعفني.

حدوث  اإىل  بال�رسورة  الطبيعية  املخاطر  ت�ؤدي  ول 

عندما  اإل  ك�ارث  اإىل  الفي�صانات  تتح�ل  فال  كارثة. 

اإجراءات  وتقلل  الطبيعي.  املجتمع  عمل  �صري  ل  تعطرّ

احلد من املخاطر فر�ش حدوث هذه الك�ارث وت�صاعد 

املجتمعات على النتعا�ش.

امل�صاكن  اأو  املبكر  الإنذار  نظم  يف  احلل�ل  تكمن  وقد 

املقاومة للع�ا�صف اأو املحا�صيل البديلة التي ميكن اأن 

تنم� يف الرتبة التي ت�صبح ماحلة نتيجة لت�رسب مياه 

البحار ب�صبب ارتفاع من�ص�بها اأو الفي�صانات ال�صاحلية 

كيفية  الأطفال  تعليم  التالية:  العادية  التدابري  يف  اأو 

لالإجالء  خطط  وو�صع  الط�ارئ  حالت  يف  الت�رسف 

جداول  واإعداد  للنجاة  طرق  وفتح  عمل  فرق  واإن�صاء 

التالل  على  الأ�صجار  وغر�ش  الك�ارث  حلدوث  زمنية 

وال�ص�اطئ ملكافحة انزلق الرتبة وتدفق الأم�اج.

جيدة  ا�صرتاتيجيات  عدة  متييز  ميكن  ل  ال�اقع،  ويف 

املخاطر  اإدارة  طرق  عن  املناخ  تغري  مع  للتكيف 

من  يقي  ماأوى  عن  �ص�رة  اأخذت  فاإذا  املاأل�فة. 

معداً  املبنى  كان  اإذا  ما  الق�ل  ميكنك  ل  الفي�صانات، 

تغري  مع  للتكيف  اأو  تقليدي  ب�صكل  لكارثة  للتاأهب 

املناخ. ول يكمن الفارق املهم يف ن�اجت عمل ال�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر بقدر ما يكمن يف العملية. واإذ 

تتغري املخاطر، يجب اأن نعيد النظر يف الأم�ر التي قد 

ل ت�صري على ما يرام وفيما اإذا كان ينبغي اأو ل ينبغي 

اتخاذ الإجراءات بخ�ص��ش ذلك. وقد تك�ن املجتمعات 

اأكرث تاأهبًا وقدرة على النتعا�ش ول �صيما عندما تعمل 

احلك�مات ووكالت املع�نة �ص�يًا.

من  ي�صبح  املناخ،  بتغري  املتعلقة  املخاطر  تزداد  واإذ 

من  للحد  املعتمدة  النهج  تنفيذ  متزايدة  ب�صفة  امللح 

اإدراج  ال�رسوري  اأنه قد يك�ن من  اإل  الك�ارث  خماطر 
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عمليات  يف  املخاطر  زيادة  كيفية  عن  املعل�مات 

احلل�ل  فعالية بع�ش  احتمال عدم  اإىل  نظراً  امل�اجهة 

التقليدية.

واأظهرت الأعمال البتكارية التي ا�صطلع بها ال�صليب 

الأحمر يف �صام�ا اأنرّ التكيف مع تغري املناخ يف منطقة 

املحيط الهادئ ل ينط�ي على جمرد بناء �صدود بحرية 

غالية الثمن. فثمة خيارات عديدة قليلة الكلفة قد تقدم 

جمعية وطنية امل�صاعدة عن طريقها. فهي ت�صمن الآن 

العملية  اخلط�ات  واتخاذ  امل�صت�صعفني  �ص�ت  �صماع 

للحد من املخاطر.

وتبداأ العملية باإجراء ات�صالت داخلية واإقناع جمال�ش 

الإدارة اإذا دعت احلاجة واإعادة تقييم الأول�يات واإعادة 

النظر يف ال�صرتاجيات والنهج. وتغري املناخ ه� م�صاألة 

وجمالت  تامًا  تداخاًل  تتداخل  واقت�صادية  اجتماعية 

اأو  اجل�هرية  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  اهتمام 

بعبارة  م�ال  ت�تال  العامة  الأمينة  ق�ل  ح�صب  ت�ؤثر 

ب�صيطة تاأثرياً مبا�رساً يف م�صاعي جمعيتها الرامية اإىل 

حماية امل�صت�صعفني. وقد اأ�صافت الأمينة العامة قائلة 

اإنه تقع على عاتق ال�صليب الأحمر م�ص�ؤولية العمل على 

تغري املناخ.

وكي يبداأ ال�صليب الأحمر يف �صـاومـا العمل، ت�ىل ماكا 

للك�ارث  والتاأهب  املناخ  تغري  عن  امل�ص�ؤول  �صاب�ل�، 

�صمن اجلمعية، قيادة حلقات عمل �صارك فيها م�ظف�ن 

وبحث  الرئي�صيتني.  �صام�ا  جزيرتي  يف  ومتط�ع�ن 

�صع�بهم  اإىل  بالن�صبة  املناخ ومعناه  امل�صارك�ن تغري 

والطرق التي ي�صتطيع ال�صليب الأحمر عربها امل�صاعدة 

على الت�صدي له.

ليدر�ص�ا  واحلك�مة  املجتمع  قادة  مع  جل�ص�ا  ثم  ومن 

اإدراة  اأن�صطة  يف  املناخ  تغري  لدمج  املحتملة  ال�صبل 

جديدة  ات�صالت  اإجراء  اإىل  العملية  واأدت  الك�ارث. 

واملكتب  وال�صحة  والبيئة  اجل�ية  الأر�صاد  دوائر  مع 

ال�طني لإدارة الك�ارث والهيئة املعنية ب�ص�ؤون املياه 

ومنظمات غري حك�مية.

و�رسعان ما وجدت ال�ص�اغل امل�صرتكة من بينها النق�ش 

املتزايد يف املياه. وحتتفظ �صام�ا ببع�ش اأقدم �صجالت 

تبني  التي  الهادئ  املحيط  منطقة  اجل�ية يف  الأح�ال 

كمية  يف  وانخفا�صًا  احلرارة  درجة  يف  مطردة  زيادة 

ندرة  اأنرّ  املجتمع  مع  املحادثات  اأكدت  وقد  الأمطار. 

املياه اأ�صبحت ق�صية رئي�صية وجعلت الدوائر احلك�مية 

هذه امل�صاألة اأول�ية رئي�صية يف اإطار برناجمها ال�طني 

للتكيف.

اعتمدها  التي  العملية  اخلط�ات  اأهم  اإحدى  و�صمحت 

القرى  كل  ففي  اللغة.  ع�ائق  بتخطي  الأحمر  ال�صليب 

امل�ج�دة يف �صام�ا تقريبًا تطلق ت�صميات خمتلفة على 

يجعل  مما  والغرب  وال�رسق  واجلن�ب  ال�صمال  كلمات 

املاآوي  اإىل  النا�ش  اأو ت�جيه  املبكرة  الإنذارات  اإ�صدار 

لدى اقرتاب وق�ع حالت الط�ارئ اأمراً مع�صاًل اإىل حد 

ما.

ترجمة  على  الآن  ال�طنية  اجلمعية  ت�صاعد  وعليه، 

ومن  الطق�ش.  واإنذارات  اجل�ية  الأر�صاد  معل�مات 

ال�صعب جداً اإيجاد مثال اأف�صل على ال�صبل التي ي�صتطيع 

على  املجتمعات  م�صاعدة  خاللها  من  الأحمر  ال�صليب 

اتخاذ اإجراءات قليلة الكلفة اأو جمانية من اأجل حت�صني 

تاأهبها.
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اأمر جديد "“اإنرّ تغري املناخ 
بالن�صبة اإىل العديد من 

�صكان اجلزر”

جورج باراغامو، جزر �صليمان

تقييـم مخاطر تغير المناخ
اإذ تبداأ اجلمعيات ال�طنية العمل على تغري املناخ، جتد 

اأن�صطة  لتنظيم  الإ�صافية  واحلجج  والفر�ش  الثغرات 

ا�صتباقية يف جمال احلد من خماطر الك�ارث والفر�صة 

املحتملة للح�ص�ل على مت�يل جديد.

وكان ال�صليب الأحمر الفلبيني يف عداد اجلمعيات التي 

بداأت العمل عام 2007. فالأعا�صري املتعاقبة وك�ارث 

الأمة  �صمري  يف  تدق  اخلطر  ن�اقي�ش  تركت  اأخرى 

اأعا�صري رهيبة ل �صابق  اجلماعي. وقد ع�صفت خم�صة 

وخلفت   2006 عام  اأ�صهر  عدة  خالل  بالأرخبيل  لها 

�صخ�ش   1100 ولقي  اأو مفق�د.  قتيل   2000 اأكرث من 

اآخر حتفه ب�صبب انهيارات الرتبة التي اأحدثتها الأمطار 

امل��صمية وطمرت قرى باأكملها.

حدتها  حيث  من  املتزايدة  الطبيعية  املخاطر  وحثت 

مركز  مع  الت�صاور  على  ال�طنية  اجلمعية  وعددها 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر املعني باملناخ وال�فد 

الآثار.  ب�صاأن م�اجهة  الدويل  التابع لالحتاد  الإقليمي 

وتلت ذلك حلقة عمل داخلية �صارك فيها مركز مانيال 

�صلة  بحث  خاللها  وجرى  اأي�صًا  املناخ  بتغري  املعني 

تغري املناخ بربامج ال�صليب الأحمر الراهنة والنظر يف 

الأول�يات.

�صديدة  للمناطق  حتليل  اإجراء  اإىل  احلاجة  وات�صحت 

التهديدات  ال�طنية  اجلمعية  وتقيم  للمخاطر  التعر�ش 

ت�صاطر  التي  ال�كالت واملجم�عات  العمل مع  وتن�صق 

م�اطن قلقها وفل�صفتها. وتت�صدر املخاطر التي تتعر�ش 

لها الفئات امل�صت�صعفة يف الفلبني ب�جه خا�ش جدول 

الأعمال.

حركة  يف  كاأع�صاء  ن�اجهه  الذي  التحدي  ويكمن 

املعارف  دمج  يف  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب 

املتاحة ب�صاأن تغري املناخ يف عملنا الإن�صاين. وتتطلب 

هذه املهمة اكت�صاب بع�ش املعارف واعتماد الكثري من 

الذي نق�م به  العمل  يتبدل ن�ع  الأفكار اجلديدة. ولن 

اأ�صا�صًا ولكنه من ال�رسوري ال�صطالع ببع�ش الأعمال 

اجلديدة.
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لي�ش حتديد نقطة النطالق اأمراً جليًا 

على الدوام رغم اعرتاف عدد متزايد 

لل�صليب  ال�طنية  اجلمعيات  من 

ب�رسورة  الأحمر  والهالل  الأحمر 

اإدماج تغري املناخ يف عملها.

م�صاعدة  اإىل  اجلزء  هذا  ويهدف 

العمل.  بدء  على  ال�طنية  اجلمعيات 

فما هي اخلط�ات الأوىل التي ينبغي 

اتخاذها لالن�صجام مع خماطر تغري 

عمل  على  واآثارها  املتزايدة  املناخ 

اجلمعيات ال�طنية؟

العمل التدريجي: نقطة 

النطالق

اخلطوة ١: توجيه اأويل

فيها  ي�صارك  عمل  حلقة  تنظيم   •	
الرئي�صي  املقر  يف  امل�ظف�ن 

للجمعية ال�طنية وتت�صل مبخاطر 

التي قد يتعر�ش لها  تغري املناخ 

بلدكم واآثار هذه املخاطر املحتملة 

ال�طنية  اجلمعية  مهمة  على 

وبراجمها واإمكانية دع�ة خبري اأو 

خبريين يف جمال تغري املناخ على 

امل�صت�ى ال�طني لتقدمي العرو�ش.

و�صيتك�ن لديكم اأول انطباع عما   •	
عقب  التهديدات  تعنيه  اأن  ميكن 

يرى  وقد  املذك�رة.  العمل  حلقة 

العرو�ش  اأن  الأ�صخا�ش  بع�ش 

بدء العمل

دليل العمل

وبالتعقيد  علمي  بطابع  تت�صم 

اإىل حد كبري اأو تقت�رس على الأمد 

الط�يل. ول تهاب�ا الآفاق العلمية 

ول تت�قع�ا اأن تزودكم باإجابات 

وا�صل�ا  بل  وقاطعة  وا�صحة 

بالأحرى طرح الأ�صئلة عن الآثار 

على اخلرباء وعلى اأنف�صكم. فاأنتم 

مب�ص�ؤوليات  يت�صل  فيما  اخلرباء 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب 

تاأثري  بكيفية  علم  على  واأنتم 

كان  واإذا  بلدكم.  يف  الطق�ش 

تفهم�ا  اأن  فعليكم  يتغري،  الطق�ش 

ما معنى ذلك بالن�صبة اإىل عملكم.

اخلطوة ٢:تعيني من�صق

م��ص�ع  املناخ  تغري  اأنرّ  قررمت  اإذا 

فمن  الهتمام،  من  املزيد  يتطلب 

بتغري  معني  من�صق  تعيني  املفيد 

ال�طنية.  اجلمعية  داخل  املناخ 

متابعة  مهمة  ال�صخ�ش  هذا  ويت�ىل 

عن  �صيما  ول  العمل  حلقة  نتائج 

طريق ما يلي:

بتغري  خا�صة  �صبكة  	•اإن�صـاء 
املناخ ك�صبكة للتعاون مع دوائر 

الأر�صاد اجل�ية والبيئة وال�صحة 

الك�ارث  لإدارة  ال�طني  واملكتب 

املياه  ب�ص�ؤون  املعنية  والهيئة 

من  احلك�مية  غري  واملنظمات 

العل�م  عن  املعل�مات  جمع  اأجل 

وال�صيا�صات املتعلقة بتغري املناخ 

اإىل  النتباه  ت�جيه  اإىل  وال�صعي 

وقع تغري املناخ على اأ�صد النا�ش 

�صعفًا.

املعل�مات  على  الطالع  •م�ا�صلة  	
بامل��ص�ع  ال�صلة  ذات  امل�صتجدة 

والجتماعات التي تعقد يف البلد.

الأحمر  ال�صليب  مبركز  	•الت�صال 
باملناخ  املعني  الأحمر  والهالل 

وال�صبكة الإقليمية للزمالء العاملني 

على م��ص�ع تغري املناخ.

املنظمة  �صمن  ال�عي  	•اإذكاء 
تغري  �صبل  بخ�ص��ش 

املخاطر املحتملة بناء على 

واملعل�مات  ال�صبكات  تلك 

والتحاليل.

وقد يك�ن هناك العديد من املن�صقني 

املعنيني باملناخ الذين ي�صم�ن على 

�صبيل املثال من�صقًا معنيًا بال�صحة 

الك�ارث  باإدارة  معنيًا  اآخر  ومن�صقًا 

يف بع�ش اجلمعيات ال�طنية الأكرب 

اأي�صًا  املن�صق  يت�ىل  وقد  حجمًا. 

معن  �صغري  عمل  فريق  تنظيم 

الن�صائح  اإ�صداء  اأجل  من  باملناخ 

والتعبري عن النطباعات.

اخلطوة 3: حتليل الأولويـات 

وتقييمها

اإعداد  يف  التالية  اخلط�ة  تتمثل 



املتط�عة �صاندرا روك�صانا فل�ر�ش تراقب اأطفاًل يتناول�ن مياه �صاحلة لل�رسب من اأحد ال�صنابري التي زودت بها مدينة 

ك�ل�نيا ميت�ش يف غ�اتيمال ل�صالح �صحايا الفي�صانات التي �صببها اإع�صار ميت�ش الذي يحمل ا�صم املدينة.

�ص�رة من اإعداد مارك� ك�كيت�ش/ الحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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ال�صعيد  على  املناخ  ملخاطر  تقييم 

هذا  يت�صمن  اأن  وينبغي  ال�طني. 

لآثار  النطاق  وا�صع  حتلياًل  التقييم 

واجلمعية  البلد  على  املناخ  تغري 

ال�طنية. كما ينبغي اإنعام النظر يف 

املخاطر  ب�صاأن  املت�فرة  املعل�مات 

�ص�اء  حد  على  واملنطقة  البلد  يف 

وميكن  عليه.  تطلعكم  ما  وم�اجهة 

ملخاطر  ال�طني  التقييم  هذا  ت�زيع 

اجلمعية  م�ظفي  على  املناخ 

اإىل  وبالإ�صافة  الرئي�صيني.  ال�طنية 

اإعداد ن�صخة خمت�رسة  ذلك، ميكنكم 

ومب�صطة من اأجل ت�زيعها على نطاق 

وامل�ظفني  املتط�عني  على  اأو�صع 

العاملني يف امليدان.

ومتنح الأول�ية ملخاطر تغري املناخ 

اأو  اأوًل  لها  الت�صدي  ينبغي  التي 

يزداد  وقد  بها.  تاأثراً  الأ�صد  الربامج 

لبع�ش  ال�طنية  اجلمعية  وعي 

حتليل  عمليات  بف�صل  اجل�انب 

من  املثال،  �صبيل  وعلى  املخاطر. 

ح�ص�ل  خطر  يتزايد  اأن  املحتمل 

في�صانات مفاجئة من جراء الأمطار 

الغزيرة يف املناطق اجلبلية. وميكن 

ال�صليب  لفروع  الأول�ية  اإيالء 

هذه  يف  الأحمر  والهالل  الأحمر 

برامج  من  لال�صتفادة  املناطق 

قد  اأو  للك�ارث  والتاأهب  الت�عية 

الأول�ية  ال�طنية  اجلمعية  متنح 

و�صع  يف  ال�صتثمارات  لت�ظيف 

اأف�صل لالإنذار املبكر وتكثيف  نظام 

الأر�صاد  خدمات  مع  الت�صالت 

اجل�ية للح�ص�ل يف ال�قت املنا�صب 

ظ�اهر  بحدوث  تنذر  بيانات  على 

اإعادة  يحتمل  اأو  الق�ص�ى  الطق�ش 

جدد  متط�عني  ح�صد  عملية  تن�صيط 

نظراً اإىل تزايد خماطر تغري املناخ.

اخلطوة 4: العمل

م�اجهة  ف�صاعداً  الآن  من  ينبغي 

الربامج  خالل  من  املناخ  تغري 

العادية واإدماجه يف اأعمال اجلمعية 

الك�ارث  باإدارة  املت�صلة  ال�طنية 

وال�صحة وجمالت اأخرى ويف اأن�صطة 

املنا�رسة والت�عية. وتتطرق وحدات 

هذا الدليل التالية اإىل كل م��ص�ع من 

هذه امل�ا�صيع على حدة.

عدم  املرحلة  هذه  يف  املهم  ومن 

ب�صكل  املناخ  تغري  م�صاألة  تناول 

املعني  املن�صق  ويحقق  منعزل. 

بتغري املناخ جناحًا باهراً اإن متكن 

وت�ىل  مهامه  تقلي�ش  بدء  من  الآن 

اأق�صام  يف  العادي�ن  امل�ظف�ن 

اجلمعية ال�طنية زمام الأم�ر.

قائمة مرجعية

تغري  ب�صاأن  عمل  حلقة  	•تنظيم 
املناخ.

	•تعيني من�صق معن بتغري املناخ.

يف  املناخ  ملخاطر  حتليل  	•اإجراء 
باأول�يات  ارتباطها  البلد وكيفية 

اأو الهالل الأحمر  ال�صليب الأحمر 

وبراجمهما.

الأولية  لالإجراءات  الأول�ية  	•منح 
ال�طنية  اجلمعية  تريد  التي 

تغري  ملخاطر  للت�صدي  اتخاذها 

املناخ.

العمل.

العرثات

يعد تغري املناخ م�صكلة �صاحقة. فال 

بتناول  وابداأوا  ت�صحقكم.  جتعل�ها 

مبا�رسة  �صلة  لها  التي  امل�صائل 

�صبيل  وعلى  ال�طنية.  بجمعيتكم 

الت�صال  حت�صني  يعترب  املثال، 

بلدكم  يف  اجل�ية  الأر�صاد  مبكتب 

على  جيداً  اإجراء  املبكر  والإنذار 

الدوام. وهناك مثال اآخر ينط�ي على 

امل�صنني  لرعاية  املتط�عني  ح�صد 

م�جات  لتاأثري  تعر�صهم  اإىل  نظراً 

احلر. وهذا تدخل جيد حتى يف حال 

واإذكاء  احلر.  م�جات  حدوث  عدم 

وعي املجتمعات املحلية بخ�ص��ش 

تغري  يحملها  قد  التي  املفاجاآت 

املناخ ن�صاط ياأتي دائمًا بالفائدة.

الفـر�ص

م�صاألة  املناخ  تغري  اعتبار  ميكن 

وقد  البعيد.  الأمد  تخ�ش  جمردة 

تك�ن اإحدى ظ�اهر الطق�ش الق�ص�ى 

حافزاً  بال�رسورة(  كارثة  متثل  )ل 

لتعزيز ال�عي والعمل. فا�صتغل�ها.

معلومات اإ�صافية

هذا  يف  ال�اردة  املعل�مات  كل 

امل�قع  على  مت�فرة  الدليل 

www.( للمركز  الإلكرتوين 

climatecentre.org( مبا فيها 
وال��صالت  امل�صتجدة  املعل�مات 

وم�صادر  ال�ثائق  تت�صمن  التي 

والق�ائم  ال�صلة  ذات  املعل�مات 

على  والأمثلة  والنماذج  املرجعية 

اأف�صل املمار�صات.
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 امراأة م�صنة تتفح�ش بيتها املدمر اإثر اإع�صار دوريان الذي اجتاح الفلبني

�ص�رة من اإعداد رويرتز/رومي� ران�ك�



 اأ�صخا�ش ينظرون اإىل الأ�صـرار الناجمة عن انهيار الرتبة يف مدينة �صان�صاماي� يف ج�نني يف بيـرو

�ص�رة من اإعداد رويرتز/ه� ني�
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�صهدت  فقد  اأبداً.  اإندوني�صيا  �صكان  الك�ارث  تفارق  ل 

جزيرة،   17000 من  م�ؤلف  اأرخبيل  وهي  اإندوني�صيا، 

الطبيعية  الك�ارث  من  متزايداً  املا�صي عدداً  العقد  يف 

بدًءا من الفي�صانات العنيفة وحالت اجلفاف القا�صية 

والزلزل  العالية  ت�ص�نامي  اأم�اج  اإىل  وو�ص�ًلً 

احلك�مة  اإح�صاءات  وتبني  الربكانية.  والث�رانات 

بلغ يف  �صهراً   12 مدى  على  امل�صجل  الك�ارث  عدد  اأنرّ 

املت��صط ما ي�صاوي 2.7 ك�ارث يف الي�م.

اأن  ويت�قع  �صائرة  اآثاراً  العاملي  الحرتار  ويحدث 

ال�صليب  اإىل  وبالن�صبة  كبري.  حد  اإىل  ال��صع  يتفاقم 

املناخ  تت�ا�صل عملية دمج تغري  الإندوني�صي،  الأحمر 

للتاأهب  املجتمع  على  القائمة  اجلمعية  برامج  يف 

اأجل  للك�ارث واحلد من خماطرها ب�ص�رة عاجلة من 

م�اجهة التحديات املطروحة يف ال�قت احلا�رس واحلد 

من م�اطن ال�صعف يف امل�صتقبل.

وتتعر�ش اإندوني�صيا ب�صفة متزايدة لآثار تغري املناخ. 

البحار  من�ص�ب  بارتفاع  العاملي  الحرتار  ويهدد 

درا�صـة حـالة: اإندوني�صيا

وحدوث في�صانات يف املناطق الزراعية ال�صاحلية.

الأمطار  وم�ا�صم  املرتفعة  احلرارة  درجات  تهدد  وقد 

الط�يلة  اجلفاف  وحالت  الغزيرة  والأمطار  الق�صرية 

�صديداً  تهديداً  وال�صحة  الغذائي  الأمن  والفي�صانات 

عي�صها  و�صبل  ال�صاحلية  املجتمعات  م�ئل  �ش 
رّ
وتعر

للخطر.

اأعدته  تقرير  يف  ال�اردة  ال�صتنتاجات  بع�ش  وهذه 

الهيئة ال�صت�صارية التابعة ملعهد الأبحاث الإندوني�صي 

الرائد )Pelangi Indonesia( برعاية البنك الدويل 

وق�صم التنمية الدولية يف بريطانيا وعقب حتذير وجهه 

وزير البيئة الإندوني�صي، راخمات ويت�لر، ونبه فيه اأنرّ 

2000 جزيرة �صغرية بحل�ل  البلد قد يفقد ما يعادل 

عام 2030ب�صبب ارتفاع من�ص�ب البحار.

هيئة  وه�  �رسيح   Pelangi Indonesia ومعهد 

ظاهرة  و�صت�ؤثر  ال�زارة.  اإىل  الن�صائح  ت�صدي  م�صتقلة 

ذلك  يكن  اإن مل  الإندوني�صيني  املناخ يف ماليني  تغري 
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على  الق�صاء  عرب  ف�صيك�ن  مبا�رسة  ت�رسيدهم  عرب 

الأ�صماك  م�صائد  اأو  الزراعية  اأو  ال�صناعية  املناطق 

التي تق�م عليها �صبل معي�صتهم ورفاهيتهم. و�صتخرج 

اأن�صطة التحكم يف الفي�صانات و�صبكات ت�رسيف مياه 

الأمرا�ش  زيادة  اإىل  ي�ؤدي  ال�صيطرة مما  املجارير عن 

املنق�لة باملياه وتعطيل �صبكات التجارة والنقل.

من  العمل  خطط  وو�صع  الرا�صخ  اللتزام  من  بد  ول 

اأجل الت�صدي لالحرتار العاملي. ويتمثل التحدي الذي 

الإندوني�صي  الأحمر  وال�صليب  الدويل  الحتاد  ي�اجهه 

التكيف  تدابري  دمج  يف  امل�صلحة  اأ�صحاب  و�صائر 

الك�ارث  خماطر  من  احلد  برامج  يف  احلالية  واجله�د 

الأول�ية  منح  وينبغي  والرعاية.  ال�صحة  وبرامج 

التاأهب  اأن�صطة  اإطار  يف  للخطر  املعر�صة  للمجتمعات 

واحلد  الراهنة  القلق  وال�قاية. وميكن م�اجهة م�اطن 

بف�صل  امل�صتقبل  يف  للمخاطر  التعر�ش  فر�ش  من 

م�صت�ى  على  له  والت�صدي  املناخ  تغري  مع  التكيف 

املجتمع.

ثمـن الكـوارث

الرياح  خالله  تهب  جاف  بف�صل  اإندوني�صيا  تتمتع 

�صهر  اإىل  حزيران/ي�ني�  �صهر  )من  ال�رسقية  امل��صمية 

الرياح  خالله  تهب  ممطر  وف�صل  اأيل�ل/�صبتمرب( 

امل��صمية الغربية )من �صهر كان�ن الأول/دي�صمرب اإىل 

�صهر اآذار/مار�ش(. وتظل درجات احلرارة مرتفعة ط�ال 

ال�صنة وهناك فرق ب�صيط جداً بني �صهر واآخر.

عر�صة  العامل  بلدان  اأكرث  من  اإندوني�صيا  وتعترب 

للك�ارث وتعاين بانتظام من حالت اجلفاف والأوبئة 

والفي�صانات والزلزل والنزلقات الأر�صية والث�رانات 

الغابات.  العالية وحرائق  ت�ص�نامي  واأم�اج  الربكانية 

 ،)CRED( الك�ارث  اأوبئة  علم  اأبحاث  ملركز  ووفقًا 

�صهد البلد اأكرث من 100 في�صان هائل و85 زلزاًل و46 

ث�رانًا بركانيًا يف القرن املا�صي.

ولهذه الك�ارث ول �صيما الفي�صانات ع�اقب اقت�صادية 

وخيمة. وقد اأدت الفي�صانات التي غمرت م�صاحة كبرية 

�صباط/فرباير  �صهر  من منطقة غرب جافا وباننت يف 

اأو  �صخ�ش  ملي�ن  ن�صف  يقارب  ما  ت�رسيد  اإىل   2007

ال�صلكية  والت�صالت  التجارة  نظم  وتعطلت  نزوحهم. 

اقت�صادية  اأ�رساراً  �صبب  مما  اأ�صابيع  لعدة  والال�صلكية 

بلغ جمم�عها مليار دولر اأمريكي.

بالبلدان  الإقليمية  القائمة  اإندوني�صيا  ر  وتت�صدرّ

املت�رسرة من الك�ارث بناء على ال�صتعرا�ش ال�صن�ي 

مركز  اأجراه  الذي  بالك�ارث  املت�صلة  لالإح�صاءات 

ت��صح  كما   .2006 �صنة  الك�ارث  اأوبئة  علم  اأبحاث 

البيانات ت�صجيل ارتفاع كبري يف عدد الفي�صانات التي 

مثلت 59 يف املائة من جميع الك�ارث التي حدثت تلك 

ال�صنة.

الأحمر  ال�صليب  يف  الك�ارث  اإدارة  ق�صم  رئي�ش  وقال 

الإندوني�صي، ال�صيد اأريفني م�ه هادي، اإنرّ اأمناط هط�ل 

ت وا�صتحال التنب�ؤ بها يف  الأمطار يف اإندوني�صيا تغريرّ

م��صم  يف  الأمطار  تت�صاقط  فتارة  الأخرية.  ال�صن�ات 

م��صم  يف  جداً  حاراً  الطق�ش  ي�صبح  وط�راً  اجلفاف 

الأرجح  على  املمكن  من  اإنه  قائاًل  واأ�صاف  الأمطار. 

اعتبار الفي�صانات التي حدثت يف �صهر �صباط/فرباير 

على اأنها اأثر من اآثار تغري املناخ لأنرّ هذه الظ�اهر غري 

العادية يف ال�صابق ت�صبح ماأل�فًة اأكرث فاأكرث.

خماطر الفي�صانات تت�صاعف ثالث مرات

الذين  و�صكانها  اإندوني�صيا،  عا�صمة  جاكارتا،  �صهدت 

يف  عنيفة  في�صانات  ن�صمة  ملي�ن   12 عددهم  يبلغ 

اأعقاب الأمطار الغزيرة يف �صهر �صباط/فرباير 2007. 

�صديدة  مياه  وغمرت  واجلداول  الأنهار  مياه  وطفحت 

كما  اأمتار.  اأربعة  عمقها  وبلغ  املناطق  بع�ش  التل�ث 

غمرت املياه اآلف املنازل واملباين والطرق وانقطعت 

اخلط�ط الهاتفية و�صبكات الطاقة الكهربائية يف بع�ش 

اأنحاء املدينة. و�صدت مياه الفي�صانات الطرق الرئي�صية 

و�صلت حركة النقل. وح�رس النا�ش على �صط�ح املنازل 

الإغاثة  م�اد  وت�زيع  الإجالء  عمليات  تعرقلت  بينما 

ب�صبب العدد املحدود لزوارق النجاة املطاطية املتاحة. 

و�صبب هذا احلدث عدة م�صاكل �صحية مبا فيها تف�صي 

حمى ال�صنك.
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اأن  غري  �صن�ات  خم�ش  كل  في�صانات  جاكارتا  وت�صهد 

امل�صجلة  الفي�صانات  اأ�ص�اأ  كانت  الأخرية  الفي�صانات 

ل�صه�د عيان. وت�صري حتاليل  خالل ثالثني عامًا وفقًا 

لالأر�صاد  اله�لندي  امللكي  املعهد  من  املناخ  علماء 

ه�ؤلء  ويق�ل  امل�صتقبل.  يف  ال��صع  تفاقم  اإىل  اجل�ية 

حدث  ما  م�صت�ى  على  الفي�صانات  خطر  اإن  العلماء 

20 يف املائة  يف �صهر �صباط/فرباير قد يزداد بن�صبة 

ب�صبب  عامًا   30 منذ  امل�صجل  اخلطر  مب�صت�ى  مقارنة 

الحرتار العاملي وقد تت�ا�صل زيادته ليت�صاعف ثالث 

مرات خالل هذا القرن.

وقال ديزي �ص�جاتينينغراين، وه� متط�ع يف ال�صليب 

مقاطعة  يف  ويقيم  العمر  من  �صنة   25 يبلغ  الأحمر 

تانغريانغ غرب جاكارتا، اإنه ل يذكر ح�ص�ل في�صانات 

املياه  م�صت�ى  واإن  احلني  ذلك  قبل  الفي�صانات  كتلك 

ارتفع ب�رسعة اإىل اأربعة اأمتار حتى و�صل اإىل منزله يف 

الطابق الثاين مما ا�صطر اجلميع اإىل مغادرة املكان. 

وم�صى يق�ل اإن �صكان املدينة كان�ا ي�صتطيع�ن التنقل 

 2002 عام  ح�صلت  التي  ال�صابقة  الفي�صانات  اإبان 

غري  كانت  الأخرية  الفي�صانات  اإن  قائاًل  وا�صتدرك 

�صينكارينغ  يف  ب�ايا  راوا  جمتمع  وكان  جداً.  عادية 

غرب جاكارتا من املناطق الأخرى �صديدة الت�رسر من 

الفي�صانات. فقد غمرت مياه نهر �صيكاماجني املجاور 

التي تدفقت يف ال�ص�ارع املزدحمة هذه املنطقة الفقرية 

التي يقيم فيها قرابة 2000 �صخ�ش فقري.

وياأتي معظم �صكان راوا ب�ايا من املقاطعات. وال�صيدة 

وتقطن  العمر  �صنة من   40 تبلغ  ربة منزل  ب�نريا هي 

 16 البالغ  اأحمد  ابنها  منذ �صنني يف هذه املنطقة مع 

العمر وزوجها م�صتكني الذي يعمل يف م�قع  �صنة من 

اإن�صاءات يف جاكارتا.

وقد ارتفعت مياه الفي�صانات اإىل م�صت�ى ن�صف الباب 

الأمامي من منزلها. وقالت ال�صيدة ب�نريا اإن اأ�رستها مل 

تغادر املنزل بل بقيت يف الطابق الثاين. وعندما �صئلت 

يف  ترددت  املنطقة،  هذه  يف  الفي�صانات  �صبب  عن 

ال�صبب ه� على  اإن  قالت �صاحكة وبخجل  ثم  الإجابة 

الأرجح الأولد لأنهم يرم�ن دائمًا النفايات يف النهر.

وتظل اأفكار العديد من �صكان املدن م�ص��صة وفقًا لل�صيد 

الإندوني�صي  الأحمر  ال�صليب  من  هادي  م�ه  اأريفني 

جمع  مثل  مل�صائل  اإدراكًا  اأكرث  اأ�صبح�ا  النا�ش  اأن  اإل 

اأخرى  و�ص�اغل  املياه  م�صارف  وتنظيف  النفايات 

ا�صتهل  اأن  منذ  وال�صحة  للك�ارث  بالتاأهب  مت�صلة 

ال�صليب الأحمر برناجمه املتكامل القائم على املجتمع 

واملتعلق باحلد من املخاطر وتغري املناخ.

ال�صليب الأحمر الإندوني�صي وتغـي 

املنـاخ

الأحمر  وال�صليب  الإندوني�صي  الأحمر  ال�صليب  �رسع 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  مركز  عرب  اله�لندي 

 2005 عام  خالل  الدويل  والحتاد  باملناخ  املعني 

يف العمل على برنامج متكامل م�صرتك دعمه ال�صليب 

الأحمر  ال�صليب  �صارك  ثم  لحقًا.  الأملاين  الأحمر 

املناخ  بتغري  معنية  اإندوني�صية  �صبكة  يف  الإندوني�صي 

املعني  املرجعي  ومركزها  البيئة  وزارة  من  تتك�ن 

بتغري املناخ واملكتب ال�طني لالأر�صاد اجل�ية ومعهد 

Pelangi Indonesia وال�كالة الأمريكية للتنمية 
الدولية وكلية ب�غ�ر للزراعة ووكالت اأخرى.

مدينة  �رسق  يف  الإندوني�صي  الأحمر  ال�صليب  وفروع 

يركز  الذي  الربنامج  تنفيذ  مقر  هي  وغربها  جاكارتا 

على مقاطعة كامب�نغ مالي� الفرعية يف �رسق املدينة 

ومنطقة راوا ب�ايا يف الناحية الغربية. ويت�قف اختيار 

هذه الفروع على خماطر ظ�اهر الطق�ش الق�ص�ى واآثار 

تغري املناخ املت�قعة وق�صايا الفقر وقدرة فروع ال�صليب 

تقدمه  الذي  والدعم  والتزامها  الإندوني�صي  الأحمر 

احلك�مة املحلية ورغبة املجتمعات يف تنفيذ الربنامج 

وقدرتها على القيام بذلك.

معني  م�ظف  وه�  جيالين،  اأ�صماد  ال�صيد  واأحاط 

الأحمر  ال�صليب  يف  الك�ارث  اإدارة  معل�مات  بنظام 

جاكارتا  يف  و�صع  الربنامج  باأن  علمًا  الإندوني�صي، 

نتيجة لظ�اهر تغري املناخ مثل الفي�صانات التي حدثت 

خالل �صهر �صباط/فرباير املا�صي.
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وجعل املجل�ش ال�طني التابع جلمعية ال�صليب الأحمر 

الإندوني�صي من تغري املناخ اإحدى اأول�ياته امل�صتمرة. 

لل�صليب  العاملي  الي�م  م��ص�ع  املناخ  تغري  وكان 

التي  واملناق�صات   2007 عام  الأحمر  والهالل  الأحمر 

دارت خالل اجتماع اجلمعية ال�صن�ي العام.

على  القائمة  للك�ارث  التاأهب  اأن�صطة  من�صقة  وقالت 

املجتمع يف جمعية ال�صليب الأحمر الإندوني�صي، بيفيتا 

اإن اجلمعية ت�لت حتى ذلك احلني  دوي ميديتياواتي، 

تدريب متط�عني من فروع و�صعب خمتارة تابعة لها. 

واأ�صافت قائلة اإن هذا الأمر لي�ش اإل نقطة انطالق غري 

اجلمعية  يف  املتط�عني  اأن  اعتقادها  عن  اأعربت  اأنها 

�صيتمكن�ن من امل�صاعدة على تعزيز وعي اجلمه�ر عرب 

اجله�د امل�صتمرة التي تبذلها اجلمعية يف اإطار الأن�صطة 

القائمة على املجتمع.

معهد  مع  اإندوني�صيا  يف  الدويل  الحتاد  وفد  ويتعاون 

الأبحاث  معهد  �صاعد  وقد   Pelangi Indonesia
مرجعية  وكالة  لي�صبح  الإندوني�صي  الأحمر  ال�صليب 

فيما يتعلق بتغري املناخ وم�صائل الطاقة خالل دورات 

تدريبية متن�عة.

وقال ال�صيد ن�غروه� ن�رديكياوان من ق�صم املعل�مات 

 Pelangi Indonesia لـمعهد  التابع  والت�صالت 

اإنه من ال�رسوري بالفعل اأن يقتنع النا�ش باأنرّ ظ�اهر 

تغرياملناخ هي اأمر واقع ي�ؤثر يف اأ�صاليب العي�ش �ص�اء 

حدوث  اأم  البحار  من�ص�ب  ارتفاع  على  تنط�ي  اأكانت 

هناك  اإن  قائاًل  واأردف  اجلفاف.  وحالت  الفي�صانات 

حاجة اإىل البينات لكنرّ امل�صكلة يف اإندوني�صيا تكمن يف 

عدم ت�فر بيانات اأو اأبحاث كافية ب�صاأن هذه امل�صائل 

ف�صاًل عن احلاجة اإىل املزيد من الأبحاث لدعم اأن�صطة 

املنا�رسة.

دمـج تغيـر املنـاخ

تعترب منطقة واج� من اأكرث املناطق عر�صة للك�ارث يف 

اأكرب  فيها بحرية متبي وهي  وتقع  �ص�لويزي.  جن�ب 

بحرية يف الإقليم. وت�صب يف البحرية ت�صعة اأنهار اإل اأن 

هناك خمرجًا واحداً فقط تعرت�صه �صباك �صيد الأ�صماك 

النهر كم�صدر  ال�صكان املحلي�ن  الغالب. وي�صتعمل  يف 

ملياه ال�رسب ودورة مياه وم��صع لرمي النفايات.

ومتار�ش  ن�صمة.   360000 املنطقة  �صكان  عدد  ويبلغ 

غالبية املقيمني يف واج� حرفة �صيد الأ�صماك وتعي�ش 

الطبيعية. وت�صهد  للك�ارث  اأ�رسهم يف مناطق معر�صة 

واأعا�صري  وحرائق  في�صانات  متكرر  ب�صكل  املنطقة 

وانزلقات اأر�صية وحالت غرق ال�صفن. واأحدث كارثة 

التي  الغزيرة  الفي�صانات  هي  املنطقة  هذه  اأ�صابت 

مت�ز/ �صهر  يف  �صخ�ش   8000 من  اأكرث  منها  ت�رسر 

ي�لي�. وغمرت مياه الفي�صانات خالل هذه ال�صنة قرية 

اأربعة  اأ�رسة ملدة تزيد عن   400 ليل� التي تعي�ش فيها 

اأ�صابيع.

اإنرّ  العمر  من  �صنة   61 البالغ  فتاح  بكر  اأب�  وقال 

الفي�صانات هي م�صكلة �صائعة يف املنطقة واإن �صيا�صة 

مناطق  اإىل  ال�صكان  برتحيل  تق�صي  املحلية  احلك�مة 

اإن النا�ش ل يريدون  اأمانًا وا�صتدرك قائاًل  اأكرث  اأخرى 

ل  ولأنهم  لأ�صالفهم  ملك  الأر�ش  تلك  لأن  الرحيل 

يعرف�ن �صبياًل لك�صب رزقهم اإل عن طريق �صيد ال�صمك.

وحممد اإدري�ش البالغ 42 �صنة من العمر ل يريد اأي�صًا 

مغادرة املنطقة. وكان يتمكن من �صيد الأ�صماك خالل 

قليل. وقال  الرغم من حتقيق مك�صب  الفي�صانات على 

اإنه يجب على النا�ش البحث عن اأعمال اإ�صافية جانبية 

 عليهم دائمًا بالدخل الكايف 
رّ
لأنرّ �صيد الأ�صماك ل يدر

للبقاء على قيد احلياة وذكر اأنه يعمل اأحيانًا يف م�قع 

اإن�صاءات يف البلدة.

وعمل ال�صليب الأحمر الإندوني�صي مع ال�صليب الأحمر 

للتاأهب  املجتمع  على  قائم  برنامج  لتنفيذ  الدامنركي 

اأجل احلد  للك�ارث بهدف حت�صني التاأهب للك�ارث من 

من املخاطر الناجمة عن املخاطر الطبيعية وبناء قدرة 

وت�صمل  الك�ارث.  م�اجهة  على  املحلية  املجتمعات 

املياه  ت�فري  تناولها  مت  التي  النم�ذجية  امل�صائل 

الفي�صانات  من  وال�قاية  لل�رسب  ال�صاحلة  النظيفة 

والنزلقات الأر�صية والتحات وتاآكل ال�ص�احل وبناء 

منازل مقاومة للزلزل.
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الأحمر  ال�صليب  من�صق  م�لر،  لر�ش  ويعتربال�صيد 

للتاأهب  املجتمع  على  القائمة  للربامج  الدامنركي 

املناخ  تغري  م�صائل  دمج  اأنرّ  �ص�لويزي،  يف  للك�ارث 

يف املرحلة املقبلة من الربنامج ه� ن�صاط يندرج يف 

�صري الأم�ر الطبيعي.

وقال اإن م�صاألة تغري املناخ مل تكن مدجمة فعاًل عندما 

خطط ال�صليب الأحمر الدامنركي ونفذ برناجمه القائم 

�ص�لويزي  جن�ب  يف  للك�ارث  للتاأهب  املجتمع  على 

اإن ال�صليب الأحمر  منذ خم�ش �صن�ات. وا�صتدرك قائاًل 

املقبلة  املرحلة  يف  الأم�ر  مع  �صيتكيف  الدامنركي 

نظراً  اأف�صل  ب�صكل  املحليني  وال�صكان  املجتمع  خلدمة 

اإىل بدء تاأثري تغري املناخ.

وغالبًا ما تغطي بحرية متبي نباتات الياق�تية العائمة 

قرية  لأهايل  م�صاكل  عدة  فت�صبب  ب�رسعة  تنت�رس  التي 

البحرية  الأنهار يف  تدفق  النباتات  وتعرقل هذه  ليل�. 

وت�صبب اأي�صًا امتالء جماري الأنهار بالطمي. وجترف 

اأ�رساراً  تلحق  وقد  الفي�صانات  خالل  هائلة  بكميات 

باملنازل عندما تندفع مع ال�صيل.

الأحمر  ال�صليب  من  خاري  اإيراوان  ال�صيد  وقال 

اإدراكًا  اإنرّ معظم اأهايل قرية ليل� يدرك�ن  الإندوني�صي 

قلياًل اأنرّ الفي�صانات تنجم عن م�صاكل بيئية مزمنة يف 

املنطقة ول يفهم�ن حقًا ما يعني تغري املناخ.

ويف ال�صابق، كان هناك نق�ش يف ال�عي لأم�ر حماية 

البيئة ول �صيما فيما يتعلق بتكاثر امل�صت�طنات على 

�صفاف الأنهار وانخفا�ش م�صتجمعات املياه. ول تزال 

اأن�صطة  على  للك�ارث  اإدارتها  تركز  املحلية  احلك�مة 

من  القليل  اأعارت  وقد  والتنمية.  وامل�اجهة  الإغاثة 

مما  الك�ارث  ي�اجه  املحلي  املجتمع  جلعل  الهتمام 

باملهارات  يتمتع�ن  م�ظفني  اإىل  الفتقار  اإىل  اأدى 

والكفاءات يف جمال م�اجهة الك�ارث.

للتاأهب  املجتمع  على  القائم  الربنامج  تنفيذ  وبعد 

للك�ارث يف منطقة واج�، تقل�ش خطر الأ�رسار الناجتة 

ح�اجز  بناء  بف�صل  العائمة  الياق�تية  نباتات  عن 

الرتطام  من  النباتات  ملنع  الإ�صمنتية  الأعمدة  من 

القرويني  من  خمتارة  جمم�عة  دربت  كما  باملنازل. 

املحليني لي�صبح�ا اأع�صاء يف فريق العمل القائم على 

املجتمع والتابع لل�صليب الأحمر الإندوني�صي. وزودت 

املنطقة ببنية حتتية ومعدات ومرافق جديدة وح�صنت 

اأبراج  ت�صييد  مت  فقد  فيها.  ال�صحية  الرعاية  خدمات 

مراكز  واإن�صاء  القرى  يف  النقية  ال�رسب  مياه  لتخزين 

للمعل�مات ومراكز �صحية تعمل خالل 24 �صاعة.

من  عنا�رس  هناك  اإن  هادي  م�ه  اأريفني  ال�صيد  وقال 

ق�صايا تغري املناخ اأدجمها ال�صليب الأحمر الإندوني�صي 

يف خطط عمله للتاأهب وال�قاية وال�صتجابة على الرغم 

من اأن الربنامج القائم على املجتمع للتاأهب للك�ارث 

يف  مبا�رسة  املناخ  تغري  ي�صمل  مل  املنطقة  يف  املنفذ 

البداية.

اإنه ل ي�جد معيار واحد لتغري املناخ  وا�صرت�صل قائاًل 

حمدد.  برنامج  كل  يف  اإدماجه  اأو  اإدراجه  ينبغي  بل 

برنامج  ي�صمل  اأن  ينبغي  اأنه  املثال  �صبيل  على  وذكر 

اأو برنامج ال�صحة عنا�رس تغري املناخ  اإدارة الك�ارث 

كجزء من خطته.

وم�صى يق�ل اإن الربنامج القائم على املجتمع للتاأهب 

برناجمًا  لي�ش  �ص�لويزي  جن�ب  يف  املنفذ  للك�ارث 

يت�صمن  اأنه  اإل  التقنية  الناحية  من  املناخ  لتغري 

عنا�رس تتعلق بق�صايا املناخ مثل الفي�صانات واأمناط 

هط�ل الأمطار مما ميكن مالحظته بناء على املع�مات 

على  الطارئة  التغيريات  عن  القرويني  من  املح�صلة 

للتنب�ؤ  امل�صادفة  وامل�صاعب  الأمطار  هط�ل  اأمناط 

ب�صق�ط املطر.

املنا�رشة والتوعيـة

الأحمر  لل�صليب  التابعة  الت�صالت  وحدة  بداأت 

اتخاذ  املناخ  تغري  اآثار  مل�اجهة  �صمانًا  الإندوني�صي 

على  قائمة  برامج  لتنفيذ  وا�صرتاتيجية  عملية  تدابري 

اأي املناخ«  تغري  مع  »التكيف  ت�صتهدف   املجتمع 

للت�صمية  وفقًا   »Adaptasi Perubahan Iklim«

املحلية.
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تغري  عنا�رس  الإندوني�صي  الأحمر  ال�صليب  واأدمج 

اأربع  على  املجتمع  على  القائمة  براجمه  يف  املناخ 

مراحل. وتركز املرحلة الأوىل على املنا�رسة والت�عية 

والت�جيه من خالل املنا�رسة الداخلية )�صمن ال�صليب 

الأحمر الإندوني�صي على م�صت�ى املقاطعات والبلديات 

واملنا�رسة  كافة(  والفرعية  الرئي�صية  واملناطق 

املحلي  واملجتمع  احلك�مة  ت�صتهدف  التي  اخلارجية 

واأ�صحاب امل�صلحة كاملنظمات غري احلك�مية والحتاد 

الدويل واجلمعيات ال�طنية. كما تنظم اأن�صطة الت�جيه 

لفائدة  املناخ  تغري  مع  التكيف  بخ�ص��ش  والت�عية 

ال�صليب  يف  واملتط�عني  وامل�ظفني  الإدارة  اأع�صاء 

الأحمر الإندوني�صي.

وي�صمل اأ�صل�ب املنا�رسة املذك�ر تط�ير �صبكات م�ؤلفة 

من وكالت ت�صارك يف جه�د التكيف مع تغري املناخ 

مثل وزارة البيئة واملنتدى الإندوني�صي للبيئة ووكالة 

العل�م  ومعهد  الأر�صية  والفيزياء  اجل�ية  الأر�صاد 

ومعهد  الدولية  احلرجية  البح�ث  ومركز  الإندوني�صي 

.Pelangi Indonesia

الأحمر  ال�صليب  يف  الت�صالت  �صعبة  رئي�صة  وقالت 

الإندوني�صي، ال�صيدة ماريا روزا اأ�ص�ي ريك�صانينغتيا�ش، 

جداً  جتريدي  معنى  ذات  عبارة  املناخ«  »تغري  اإن 

يفهم  زال معظمهم ل  اإذ ما  النا�ش  اإىل معظم  بالن�صبة 

الأحمر  ال�صليب  جمعية  اإن  قائلة  وا�صتدركت  معناها. 

اأجل  من  العمل  لبدء  الأوان  اآن  اأنه  ترى  الإندوني�صي 

تثقيف النا�ش وتزويدهم باملعل�مات من خالل برامج 

اجلمعية القائمة على املجتمع.

واأ�صافت قائلة اإن اجلمعية تعكف حاليًا على املرحلة 

اجلمه�ر  ت�عية  حملة  ر�صميًا  ا�صتهلت  اأن  بعد  الأوىل 

لل�صليب  العاملي  الي�م  يف  املناخ  تغري  ق�صايا  ب�صاأن 

الأحمر والهالل الأحمر خالل �صهر اأيار/ماي� املا�صي 

يف جاكارتا واإن هذه املرحلة قد ت�صتغرق بع�ش ال�قت 

ال�صعب  مع  كثب  عن  العمل  �صت�ا�صل  اجلمعية  اأن  غري 

والفروع التابعة لها.

ويف املرحلة الثانية، يهدف ال�صليب الأحمر الإندوني�صي 

خالل  من  املناخ  تغري  مع  للتكيرّف  اأدوات  اإعداد  اإىل 

يف  ا�صتهاللها  مت  التي  املجتمع  على  القائمة  الربامج 

جديدة  اأن�صطة  بتنظيم  ذلك  اإجناز  وميكن  اإندوني�صيا. 

واختيار املناطق ل��صع تدابري تغري املناخ كجزء من 

من  الثالثة،  املرحلة  ويف  املخاطر.  من  احلد  حمالت 

خماطر  اإدارة  برامج  يف  املناخ  تغري  اإدماج  املزمع 

وتدريب  املجتمع  على  القائمة  والربامج  الك�ارث 

العمل  وفرق  الأحمر  ال�صليب  اإىل  املنتمني  ال�صباب 

املجتمع  على  والقائمة  الك�ارث  مب�اجهة  املعنية 

واملتط�عني املعنيني بال�صحة يف القرى.

الأحمر  ال�صليب  يعتزم  الأخرية،  املرحلة  ويف 

التكيف باإدراج م��ص�ع  النه��ش بجه�د  الإندوني�صي 

تغري املناخ يف مناهج التعليم وم�اد التدريب.

وجمتمع راوا ب�ايا ه� مثال على جه�د ال�صليب الأحمر 

تغري  بق�صايا  اجلمه�ر  لإبالغ  املبذولة  الإندوني�صي 

املناخ عرب الربامج اجلاري تنفيذها. وقال ال�صيد اأ�صماد 

جيالين اإن الأمر ل يتعلق باحلد من املخاطر فح�صب بل 

الإندوني�صي  الأحمر  لل�صليب  الرئي�صي  املقر  مب�صاركة 

تغري  م�صاألة  على  احلك�مية  غري  املنظمات  ووق�ف 

املناخ اأي�صًا.

دور ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

ال�طنية  واجلمعيات  الدويل  الحتاد  من  كل  ي�صطلع 

ت�اجه  عندما  �صيما  ول  مهم  بدور  فيه  الأع�صاء 

اآثار  من  �صل�صلة  العاملي  امل�صت�ى  على  املجتمعات 

التي تنتج عنها زيادة هائلة يف  تغري املناخ املكثفة 

الجتماعية  واخل�صائر  املت�رسرين  الأ�صخا�ش  عدد 

والقت�صادية.

واأفاد مركز اأبحاث علم اأوبئة الك�ارث يف ال�صتعرا�ش 

الذي اأجراه عام 2006 لأعداد الك�ارث واجتاهاتها باأنرّ 

اآ�صيا ل تزال اأكرث املناطق ت�رسراً من حيث عدد القتلى. 

اإىل ذلك، بلغت قيمة الأ�رسار القت�صادية  وبالإ�صافة 

امل�صجلة يف جن�ب �رسق اآ�صيا يف تلك ال�صنة 3.2 مليار 

الأ�رسار  مت��صط  بعيد  اإىل  يف�ق  مما  اأمريكي  دولر 

امل�صجل يف الفرتة 2000-2004 والبالغ 1.05 مليار 

دولر اأمريكي.
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وقال من�صق اإدارة الك�ارث يف اإندوني�صيا، ال�صيد جي�نغ 

بارك، اإنه يجب على الحتاد الدويل بناء على ما �صبق 

اإىل احلد من املخاطر املحتملة  ذكره اأن ي�صعى جاهداً 

للك�ارث  التاأهب  جمايل  يف  القدرات  بناء  ويعزز 

وم�اجهتها يف املناطق املعر�صة للك�ارث الطبيعية.

وا�صتطرد قائاًل اإن على ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

ترجمة الظ�اهر العلمية اإىل لغة ي�صتطيع النا�ش فهمها 

واإن هذه العملية متثل ن�صاط الت�عية. وم�صى يق�ل اإن 

ال�صليب الأحمر يحاول اأن يبني اأن الأم�ر الب�صيطة يف 

احلياة الي�مية لها �صلة كبرية جداً بالتكيف مع تغري 

الأكيا�ش  رمي  اإىل  املثال  �صبيل  على  واأ�صار  املناخ. 

البال�صتيكية التي قد ت�صدرّ م�صارف املياه وت�صاهم يف 

تفاقم و�صع الفي�صانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

امل�صي قدمًا

امل�رسوع املتكامل القائم على املجتمع واملتعلق باحلد 

من املخاطر وتغري املناخ ه� الآن يف املرحلة الأوىل 

انتهاوؤه يف عام  من تنفيذه يف جاكارتا. ومن املقرر 

2008. وه� يركز اأ�صا�صًا على الأ�صل�ب التقليدي للتاأهب 

للك�ارث املت�صلة بتغري املناخ. وت�صمل م�صاريع اأخرى 

امل�ص�ؤولني  وت�جيه  املخاطر  من  واحلد  الن�رس  اأن�صطة 

لتثقيف املجتمع.

ال�عي  يتج�صد  اأن  ينبغي  اإنه  جي�نغ  ال�صيد  وقال 

على  القائمة  املتكاملة  الربامج  اأهمية  بخ�ص��ش 

املجتمع للحد من املخاطر يف نهاية املطاف يف حت�صن 

التاأهب وم�صاركة املجتمع يف حمالت املنا�رسة.

برامج  اإطار  يف  امل�صتهدفة  الفئات  اإن  قائاًل  واأ�صاف 

مناطق  يف  املقيمة  الفقرية  الفئات  هي  املناخ  تغري 

والبيئة  املجتمع  حت�صن  واإن  احل�رسية  جاكارتا 

احل�رسية يف حال تكلل هذه الربامج بالنجاح �صي�ؤدي 

اإىل احلد من الفقر.

فالفئات املحرومة هي اأ�صد الفئات ت�رسراً لدى حدوث 

الك�ارث. وح�ص�ر ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر على 

اأخرى  اإندوني�صيا واأماكن  م�صت�ى القاعدة ال�صعبية يف 

مينح الأول�ية للحد من املخاطر ب�ص�رة طبيعية.
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لي�ش لدى تاتـ�ا بي�صـي �صك يف مكان خط امل�اجهة مع 

م�طنه  جزيرة  �صاطئ  على  يزحف  فه�  املناخ،  تغريرّ 

البحر  �صطح  فم�صت�ى  الهادئ،  املحيط  جن�ب  يف 

به   تنباأ  الذي  العاملى  املعدل  مت��صط  ب�صعف  يرتفع 

العلماء، وينحر فى ال�صاطئ. وكما ه� احلال يف العديد 

ال�صكان  يت�صاءل  العامل،  اأنحاء  �صتى  يف  الأماكن  من 

املحلي�ن الذين يالحظ�ن التغريات ال�رسيعة واخلطرية 

عن �صبب حدوث ذلك، وعما ميكن عمله حيال ذلك، ومن 

ميكنه تقدمي امل�صاعدة.

اأن  يخ�صى  فاإنه  املن�ال،  هذا  على  الأمر  م�صى  واإذا 

الت�صع  املرجانية  اجلزر  قرن  غ�ص�ن  فى  تختفي 

اأمة  منها  تتاألف  التي  فيجي  جزر  �صمال  امل�ج�دة 

ت�فال� الب�لينيزية. وقد يختفي النا�ش خالل عق�د.

واإدارة  املناخ  تغري  م�ص�ؤول  وه�  بي�صـي،  اأخرب  وقد 

يف  زمالءه  تـ�فـالـ�،  يف  الأحمر  ال�صليب  يف  الك�ارث 

م�ؤمتر ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر يف لهـاى “�أن 

احلــوارات

اأعلى نقاطنا تعل� اأربعة اأمتار فقط ف�ق م�صت�ى �صطح 

البحر. ويعي�ش معظم النا�ش عند ما بني مرت واحد اإىل 

ثالثة اأمتار. لذا، فاإن بلدي عر�صة للخطر بن�صبة 100 

يف املائة”.

وفى رقعة اأر�ش تبلغ م�صاحتها الإجمالية 26 كيل�مرتاً 

عددهم  البالغ  ت�فالـ�  �صكان  كل  يعي�ش  فقط،  مربعًا 

10.000 ن�صمة على ال�ص�احل. فاإن م�صرية ب�صع دقائق 

على الأقدام من اأي �صاطئ يف اأحد اجل�انب كفيلة باأن 

الأم�اج  تاأتي  وعندما  الآخر.  اجلانب  عند  املياه  تبلغ 

الكبرية، وي�صتد املد، ل ي�جد مكان اآخر ميكن الذهاب 

اإليه. اإل اإذا اأخذت بعني العتبار ني�زيلندا، حيث يقيم 

4.000 من �صكان ت�فالـ� بالفعل، وي�صاعد ا�صتيعابها 

ر�صميًا لعدد 75 �صخ�صًا على زيادة هذا العدد.

اأما تاتـ�ا بي�صـي فلن يذهب اإىل اأي مكان، و�صيظل اآخر 

من  اآخر  و�صيك�ن  �صبيل،  لديه  كان  واإن  امل�ج�دين 

يغادر على منت اآخر �صفينة، على الرغم من وج�د الكثري 

مما ميكن القيام به قبل جمئ هذا الي�م مل�صاعدة اجلزر 

�صيء.  كلرّ  نفقد  فلم  ة.  املتغريرّ احلالة  مع  التكيرّف  على 

وما زالت هناك حياة بني تلك اجلزر املرجانية.

يق�ل  هكذا  ال�رساكات،  على  ذلك  نفع  مدى  ويعتمد 

بي�صـي. ف�صخامة التحديات، وت�صارع وترية ال�قت يف 

جن�ب املحيط الهادئ، وحمدودية امل�ارد، متلي على 

وجهة  ومن  معًا.  م�اجهتها  التغريات  ي�اجه�ن  من 

ال�صرتاتيجيات  وت�صاطر  املعرفة  جتميع  يجب  نظره: 

وتن�صيق ال��صائل املتاحة .

ففي  مبفردك.  تفعله  �صيئًا  ذلك  “لي�ش  م�ؤكداً:  ويق�ل 

يعمل  اأن  جداً  املهم  من  يك�ن  هذه،  مثل  جزر �صغرية 

اأ�صحاب امل�صلحة معًا بيد واحدة، واأن يعرف كلرّ منهم 

م�صيفًا  فعله”؛  يجيدون  الذي  وما  الآخر،  به  يق�م  ما 

“فمعًا ميكننا فعل الكثري”. 

ال�صعـي اىل احلـوار يف اأنحـاء العالـم 

ل تعمل حركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر اأبداً ب�صكل 

اآخر.  اأو يف اأي مكان  منعزل، �ص�اًء يف اجلزر ال�صغرية 

فلم تكن ال�رساكات، وهي اأحد ت�جهاتها ال�صرتاتيجية، 
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اأكرث اأهمية ي�مًا منها يف �صياق الحرتار العاملي، ففي 

ال�طنية  اجلمعيات  ا�صطالع  مع  العامل،  اأنحاء  جميع 

احلك�مات  مع  احل�ار  اإىل  �صعت  املناخ،  تغري  بربامج 

وال�صلطات املحلية، ومع مكاتب الأر�صاد اجل�ية، ومع 

اجلامعات وغريها من مراكز املعرفة، ومع املنظمات 

اجلمعيات  فهذه  املدين.  واملجتمع  احلك�مية،  غري 

ال�طنية بانفتاحها على الآخرين، بداأت الت�ا�صل.

جداً،  �صغري  بلد  يف  �صه�لة  اأكرث  التعاون  يك�ن  ورمبا 

فاجلميع يعرف بع�صهم بع�صًا. ومع هذا، فعندما اأبدى 

تفاجاأت  املناخ،  تغري  ب�صاأن  قلقه  الأحمر  ال�صليب 

الأحمر  ال�صليب  اأ�صبح  هل  وت�صاءلت:  ت�فالـ�  حك�مة 

منظمة بيئية؟ 

"“اإن بلدي عر�صة للخطر 
بن�صبة ١00 يف املائة “

تـوفـالـو تاتـوا بي�صـي – 

وقد اأو�صحت اجلمعية ال�طنية اأن ما ت�د الرتكيز عليه 

يف  بت�اجدها  احتلت  واأنها  الإن�صانية.  الع�اقب  ه� 

يتعلق  فيما  �صيرّما  ول  جيداً،  م�قعًا  املحلي  املجتمع 

ال�عي  وتط�ير  اجلزر  �صكان  ال�عي بني  م�صت�ى  برفع 

باحلد من املخاطر .

والي�م، يعمل تاتـ�ا بي�صـي عن كثب مع احلك�مة ومع 

مكتب الأر�صاد اجل�ية، وب�صكل بالغ ال�ثاقة مع ال�كالة 

ال�طنية لإدارة الك�ارث حيث يعتمد املن�صق على دعم 

“لي�ش لديه م�ظف�ن”،  ال�صليب الحمر. فيق�ل بي�صـي 

متط�عينا،  فى  كامنة  قدرة  لدينا  “ولكن  واأ�صاف 

واملن�صق يقدر هذا الأمر”. 

وخالل الفي�صانات ب�صكل خا�ش، واإىل جانب الت�عية 

ال�صليب  عزز  فقد  املخاطر،  من  احلد  تدابري  واتخاذ 

كان  م�صى،  ففيما  للك�ارث.  م�اجهته  اأي�صًا  الأحمر 

باإمكان �صكان اجلزر التنب�ؤ باأم�اج املد العالية، فكانت 

تاأتي اإىل اجلزر يف اأوائل كلرّ �صنة. اأما الآن، فهي تاأتي 

بني  ما  الفرتة  فى  �رساوة  اأكرث  وتك�ن  وقت،  اأي  يف 

كان�ن الثاين/يناير اإىل ني�صان/اأبريل. ويقدم ال�صليب 

كما  واملاأوى،  بالإجالء  يتعلق  فيما  امل�صاعدة  الأحمر 
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ال�صلطات واملنظمات غري احلك�مية ب�صاأن  يت�صاور مع 

الأكرث عر�صة للخطر  الأماكن  التدابري الالزمة حلماية 

ب�صكل خا�ش.

واأكرث ما يخ�صاه  بي�صـي ه� م�جات املد التى ت�صببها 

اأكرث ت�اتراً من ذي قبل، فه�  اأ�صبحت  التي  الأعا�صري 

بيد  بعد،  حتدث  مل  “اإنها  كربى:  كارثة  مت�قعًا  يق�ل 

اأنني واثق من اأنها �صتاأتى”.

اجلبهات  على جميع  التعاون  اأجل  من  الدعم  اأتى  وقد 

 )TuCAN( ت�فالـ�  يف  املناخي  العمل  �صبكة  من 

التي ي�صكل بي�صـي اأحد اأع�صائها امل�ؤ�ص�صني. وهي فريق 

غري  ومنظمات  والكني�صة  احلك�مة  بني  يجمع  عمل 

ال�صبكة،  هذه  خالل  ومن  الأحمر.  وال�صليب  حك�مية 

قام ال�صندوق العاملي للطبيعة )WWF( بدعم تط�ير 

وكيفية  املجتمعية  الأخطار  لتقييم  اأدوات  جمم�عة 

م�اجهتها .

ومع مثل هذا العمل اجلماعى، فقد اأرجاأ ال�صليب الأحمر 

القيام باإجراء تقييمه املجتمعي )يرجى الطالع على 

اأن يتم  اإىل  احلد من املخاطر يف املجتمعات املحلية( 

النتهاء من اإعداد جمم�عة الأدوات تلك، ليت�صنى تنفيذ 

دوراً  الأحمر  لل�صليب  “اإن  بي�صـي  ويق�ل  نهج م�صرتك. 

وا�صحًا هنا يف اجلزر. ولدينا اأن�صطتنا اخلا�صة وجدول 

فاإننا  املناخي،  للعمل  ال�صبكة  تلك  مع  ولكن  اأعمالنا، 

ه�  ال�عي  م�صت�ى  ورفع  كمجم�عة”.  �صيئ  كل  نعمل 

ة عندما تتفق  اأحد هذه الأ�صياء، وه� اأمر ي�صبح اأكرث ق�رّ

املنظمات على الر�صالة التي ت�د اإبالغها.

م�صاعدة الفئـات امل�صت�صعفـة على 

م�صاعـدة نف�صها

يك�ن التعاون يف اأف�صل حالته عندما يدرك كل طرف 

اأمثال  ال�صبكات  فباإمكان  به،  اخلا�ش  الأعمال  جدول 

�صبكة العمل املناخي يف ت�فال� )TuCAN( اأن تعزز 

ذلك حتمًا، لأن حتديد ما ميكن لأحد ما اأن يفعله اأو ل 

يفعله ه� �رسط اأ�صا�صي لكيفية عمله.

ويف ي�م البيئة العاملي يف 5 حزيران/ي�نيـ�، ا�صرتك 

ال�صليب الأحمر يف ت�فالـ� مع الآخرين يف حمة جلعل 

�صكان اجلزر يهتم�ن ببيئتهم اخلا�صة. ويق�ل بي�صـي: 

بعمليات  نق�م  فنحن  للتنظيف.  اأيامنا  اأكرب  اأحد  “اإنه 
التنظيف على ط�ل ال�صاطئ حلماية ال�صعاب املرجانية، 

ت�ؤثر  ولكنها  وطنية،  عادة  ه�  هناك  القمامة  فاإلقاء 

على ال�صعاب املرجانية يف البحرية، لذا نق�م بحمالت 

ملناه�صة ذلك “.

على  امل�صاعدة  فى  خطاأ  ي�جد  فال  ذلك.  فى  باأ�ش  ول 

واإن  النظيفة يف اجلزر، حتى  الطاقة  ا�صتخدام  ت�صجيع 

ت�فالـ�  يف  احلراري  الحتبا�ش  غازات  انبعاث  كان 

اإحدى زوايا حقل  الأبقار يف  اأقل مما ينفثه قطيع من 

اأملانيا، فقد ي�صبب ذلك حرجًا لأكرب املنتجني فى  يف 

رفع  فى  عنهم  ال�صادر  التل�ث  يت�صبب  الذين  العامل، 

بال�صعاب  ال�رسر  معظم  واإحلاق  املحيط  حرارة  درجة 

املرجانية، مما يدفعهم اإىل التحرك ب�رسعة اأكرب .

وبالن�صبة لل�صليب الأحمر، فاإن حدث ي�م 5 حزيران/

ال�صعاب  ف�صالمة  بيئيًا:  جهداً  جمرد  يكن  مل  ي�ني� 

املرجانية تدعم �صبل ك�صب العي�ش، مما يحد يف نهاية 

اإىل  بالن�صبة  اجلزر  �صكان  �صعف  م�اطن  من  الأمر 

ط�ل  على  الأ�صجار  زرع  فاإن  وباملثل،  املناخ.  تغري 

وبالتايل  الأم�اج،  ق�ة  من  احلد  على  ي�صاعد  ال�صاطئ 

يحد من تاآكل ال�ص�احل، وهذا ه� الدر�ش الأكرث اأهمية. 

“تتمثل مهمتنا الأ�صا�صية يف العمل مع  ويق�ل بي�صـي 

املجتمعات املحلية لفهم ماذا يحدث، وال�صبيل اإىل احلد 

من تاأثريه”.

الأحمر:  الأحمر/الهالل  ال�صليب  وذلك ه� ج�هر عمل 

ومما  اأنف�صهم.  م�صاعدة  على  امل�صت�صعفني  م�صاعدة 

دور  اأن  ال�طنية،  اجلمعيات  على  اأ�صهل  الأمر  يجعل 

يف  ب��ص�ح  حمدد  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب 

التفاقات القائمة مع احلك�مات ككيان م�صتقل م�صاعد 

لل�صلطات العامة فيما يتعلق بالأن�صطة الإن�صانية.

بل اأن بع�ش اجلمعيات ال�طنية وجدت نف�صها يف و�صع 

وال�صليب  ال�طنية،  ال�صيا�صة  على  التاأثري  من  ميكنها 

الأحمر يف نيكاراج�ا ه� اأحد تلك اجلمعيات، فه� يلعب 

دوراً رئي�صيًا يف اخلطة ال�طنية لإدارة املخاطر، ويعمل 
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والإقليمي  ال�طني  امل�صت�يني  على  القرار  �صناع  مع 

لتعزيز م�اجهتهم اجلماعية للك�ارث، بدءاً من التدريب 

اإىل اإجراءات تن�صيق امل�اجهة.

وقد كان اأحد الدرو�ش امل�صتفادة قيمة ال�صليب الأحمر 

تغري  عامل  بني  ال��صل  يف  الكامنة  الأحمر  والهالل 

البلدان  معظم  ففي  الك�ارث،  خماطر  واإدارة  املناخ 

يجري التعامل مع تغري املناخ من قبل دوائر حك�مية 

مرتبطة بالبيئة تركز على ق�صايا التل�رّث، ومع اإ�رساك 

ال�صليب  للم�صائل املتعلقة بالك�ارث، وباإمكان  �صئيل 

الأحمر والهالل الأحمر ت�صهيل احل�ار وتعزيز مك�نات 

اإدارة الك�ارث يف اإطار ال�صيا�صة ال�طنية لتغريرّ املناخ.

اأخرى  جمعية  ه�  نــام  فييت  يف  الحمر  وال�صليب 

املعنيني  مع  الك�ارث  لإدارة  ال�طني  النظام  تربط 

تتم  مل  وعندما  البيئية.  امل�ؤ�ص�صات  ومع  املناخ  بتغري 

اإىل م�ؤمتر تغري  البالد  الك�ارث يف  اإدارة  دع�ة جمل�ش 

املناخ الذي نظمته اإحدى ال�كالت احلك�مية، ات�صلت 

ال�كالة، واأعربت عن اهتمامها  ال�طنية بتلك  اجلمعية 

احلني.  ذلك  منذ  ال�صبكة  اإىل  ان�صمت  وقد  بامل��ص�ع، 

يف  الأحمر  ال�صليب  جمع  الأفريقي،  اجلن�ب  ويف 

م�زمبـيق ال�كالت حك�مية مع قادة املجتمع املحلي 

واملحليات  واملحافظات  ال�طنى  ال�صعيدين  على 

لت�صاطر املعل�مات ح�ل الطق�ش املتطرف واحلاجة اإىل 

تط�ير قدرة اأكرب على التعايف فيما يتعلق بالع�ا�صف 

والفي�صانات وم�جات اجلفاف. يعمل ال�صليب الأحمر 

يف مـالوي مع خدمة الأر�صاد اجل�ية وقادة املجتمع 

الريفي للتاأكد من متكن مزارعي الكفاف من احل�ص�ل 

على املعل�مات املناخية التي يقدمها العلماء وفهمها 

وال�ث�ق بها والعمل بناًء عليها.

ويف ه�لنـدا، اأظهر ال�صليب الأحمر ما ميكن حتقيقه عن 

على   
رّ
احلر م�جات  اأدت  فقد  النا�ش،  بني  اجلمع  طريق 

مدى ال�صن�ات القليلة املا�صية اإىل تزايد عدد ال�فيات، 

وقد �صعر ال�صليب الأحمر باأن ه�لنـدا غري مهياأة لفرتات 

 اأكرث واأط�ل. لذلك قام باملنا�رسة من اأجل التاأهب 
رّ
حر

مل�جات احلر، وفتح ح�اراً مع وزارة ال�صحة واأكرث من 

60 منظمة. ووجد �رسكاء غري مت�قعني – يف قطاعي 

البناء وال�صحة، ومراكز املعرفة، ويف اأماكن اأخرى – 

واأقام منتدى وا�صع النطاق للت��صية باإجراءات. وكانت 

حيرّز  دخلت   ،
رّ
احلر م�جة  ب�صاأن  وطنية  خطة  النتيجة 

التنفيذ يف عام 2007.

اإن احل�ار مع مراكز املعرفة اأمر اأ�صا�صي، ولكنه قد يك�ن 

وطنية  جمعية  يف  امل�ص�ؤولت  اإحدى  وتتحدث  �صعبًا، 

برنامج  بداية  كانت  كيف  عن  الالتينية  اأمريكا  يف 

ح�ل تغري املناخ، حيث ق�صدت مكتب الأر�صاد اجل�ية 

لديها طلبًا للم�ص�رة، فزودها بكمرّ هائل من املعل�مات 

درا�صتها  منها  ا�صتلزم  الأمطار  وهط�ل  الزراعة  ب�صاأن 

بعناء على مدى �صهرين، ويف نهاية الأمر اأ�صبح ذهنها 

م�ص��صًا: فهي مل تفهم �صيئًا ول� ب�صكل مبهم.

وهذه ال�صع�بة متبادلة. فاملزيد واملزيد من امل�ؤ�ص�صات 

بع�ش  تق�م  كما  املناخ،  تغريرّ  اإىل  تتح�ل  العلمية 

معظمها  اأن  بيد  درا�صية.  مناهج  بتط�ير  اجلامعات 

بالأبحاث  القيام  نح�  ويتجه  علميًا،  اأ�صل�بًا  يتخذ 

وال�ص�ؤال  معقدة.  بلغة  العلمية  الدوريات  يف  ون�رسها 

اإىل  نف�صه ه� كيف ميكن ت��صيل املعرفة  الذي يطرح 

امل�صت�صعفني على نح� ي�صتفيد منه اأقلهم تعليمًا دون 

امل�صا�ش بالتعقيد العلمي؟ هذا �ص�ؤال يريد الأكادميي�ن 

اأي�صًا الإجابة عنه.
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“رمبا كنا نعالج تغي املناخ، ولكننا مل 
نكن ندرك ذلك”

اإندوني�صيـا بفيتا دوي ميديتياواتي – 

�ص�ؤال  كاملة؟،  املعل�مات  تك�ن  اأن  �رسورة  مدى  ما 

ال�صهل  من  فلي�ش  ال�طنية،  اجلمعيات  بع�ش  تطرحه 

التعامل مع عدم اليقني الذى يعترب ركنًا من اأركان هذا 

العلم نف�صه.

�رشاكـة وثيقـة مع احلكومـة املحليـة

مكاتب  مع  لقاءات  تنظيم  فى  البداية  نقطة  تكمن 

يجهل�نه  وما  يعرف�نه  ما  ملناق�صة  اجل�ية  الأر�صاد 

مع  وكذلك  املناخ،  لتغريرّ  املت�قعة  التاأثريات  ب�صاأن 

م�ؤ�ص�صات اأكادميية ملعرفة ما تق�م به وما ل تق�م به 

من اأبحاث ودعم ل�صيا�صات احلك�مة.

)PMI(، وه�  اإندوني�صيا  ميـراه  بالنـغ  اىل  وبالن�صبة 

مراكز  مع  احل�ار  ياأتي  الإندوني�صي،  الأحمر  ال�صليب 

ت�صكل  التي  املناخ  تغري  �صبكة  خالل  من  املعرفة 

ال�طني  املكتب  منها، وت�صمل املجم�عة كل من  جزءاً 

وت�صمل  الزراعية،  بـ�جـ�ر  وجامعة  اجل�ية  لالأر�صاد 

اأي�صًا وزارة البيئة ومعهد بح�ث م�صتقل يقدم امل�ص�رة 

لها، وجمعية اأ�صدقاء الأر�ش يف اأندوني�صيا، وال�كالة 

الأمريكية للتنمية الدولية، وال�صندوق العاملي للطبيعة 

)WWF( ووكالت اأخرى.

واملجتمع  املحلية  احلك�مة  مع  وثيقة  �رساكة  ووج�د 

ط�يلة  خطته  لنجاح  اأ�صا�صيًا  عن�رساً  ي�صكل  املحلي 

الأجل لإدارة الك�ارث، بدءاً من م�صت�ى القرية اإىل املركز 

الفرعي اإىل املركز الذي يراأ�صه عمدة اإىل م�صت�ى الإقليم 

املجالت  يف  م�صاعدة  �صكل  ذلك  ويتخذ  املقاطعة،  اأو 

الفنية واملالية، كما ميكن للمجالت ال�صحية وال�ص�ؤون 

الجتماعية والأ�صغال العامة والتعليم والإمداد باملياه 

هذه  من  جزءاً  ت�صكل  اأن  بالأحراج  املعنية  وال�كالت 

ال�رساكة.

وت�صع تلك الهياكل والعمليات بالنغ مرياه اإندوني�صيا 

تغري  دمج  للت�  بداأ  فقد  وعليه،  مفيد،  جيد  م��صع  يف 

كان  اأنه  بيد  ال�طنية،  اجلمعية  به  تق�م  فيما  املناخ 

وتق�ل  اأجله.  من  التاأهب  برامج  �صياغة  بالإمكان 

اإندوني�صيا،   مرياه  بالنغ  يف  للك�ارث  التاأهب  من�صقة 

بفيتا دوي ميديتياواتي “رمبا كنا نعالج تغري املناخ، 

ولكننا مل نكن ندرك ذلك بعد”. 

وي�رسب مركز  ب�لي�الـي مانـدار يف غرب �ص�لوي�صـي 

مثاًل من�ذجيًا على ذلك، ففي عام 2003، وبالتعاون 

مرياه  بالنغ  اأدخل  الدامنركي،  الأحمر  ال�صليب  مع 

مدته  للك�ارث  جمتمعي  تاأهب  برنامج  اإندوني�صيا 

فيها غرب  اأقاليم، مبا  اأربعة  يعمل فى  �صن�ات،  خم�ش 

الهياكل  مع  يتما�صي  مبا  تط�يره  ومت  �ص�لوي�صـي. 

ب�لي�الـي  يف  منها  ثالث  قرية،   15 و�صمل  احلك�مية، 

القمة،  اإىل  القاعدة  من  الربنامج  نهج  وكان  مانـدار، 

حيث تق�م املجتمعات املحلية بنف�صها بتحديد ور�صد 

للعي�ش،  ك�صبها  و�صبل  على حياتها  املحتملة  املخاطر 

اأو على الأقلرّ  وو�صع خطة عمل لتالفى الآثار ال�صلبية 

للحد منها.

اأ�صا�صي  ب�صكل  مانـدار  ب�لي�الـي  اإىل  التهديدات  وتاأتي 

الأنهار.  وفي�صانات  البحار  �ص�اطئ  لتاآكل  نتيجة 

من  البحر  يحدها  ال�ص�اطئ،  امتداد  على  تقع  فالقرى 

م�رسوع  حقق  وقد  الآخر.  اجلانب  من  والنهر  جانب 

حلماية  املنغـروف  اأ�صجار  وزراعة  الأم�اج،  حاجز 

�صحي  مركز  بناء  جانب  اإىل  بالفعل،  حت�صنًا  ال�صاطئ 

وت�فري اإمدادات للمياه املاأم�نة.



 التعليق على ال�ص�رة: ن�صاء يجمعن مياه ال�رسب من نهر جام�نـا فى اأري�صـا ببنجالدي�ش

م�صدر ال�ص�رة: رويرتز / رفيق الرحمن
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وقد تزيد امل�اجهة القادرة على التكيف من اأجل تغريرّ 

اجتاهه  من  تغريرّ  لن  اأنها  اإل  الربنامج،  من  املناخ 

الك�ارث، كما  اأخطار  لأنه ي�صاهم بالفعل يف احلد من 

بالنغ  يتطلع  التي  ال�رساكة  يحيد عن ممار�صة  لن  اأنه 

مرياه اإندوني�صيا من خاللها اإىل “م�صاركة كثيفة” من 

منظمات  م�ؤ�ص�صات  واأي  واحلك�مة  املحلي،  املجتمع 

غري حك�مية اأخرى ت�صاركه الهتمام.

دووي  بفيتـا  ت�صت�صهد  امل�صتفادة،  الدرو�ش  بني  ومن 

يف  للك�ارث  املجتمعي  التاأهب  مفه�م  دمج  باأهمية 

اإحدى  اإن  تق�ل،  فهي  املحلية.  للحك�مة  العام  التيار 

الطرق لتحقيق ذلك هي دمج خطة العمل املجتمعية يف 

ال�صرتاتيجية الإمنائية للحك�مة.

ي�صلك  اإندوني�صيا  مرياه  بالنغ  اأن  للعيان  يبدو  وقد 

امل�صار ال�صحيح. فاحلك�مة ت�صعى اإىل تكرار ما حققه 

مع  اأخرى،  اأماكن  يف  وغريها،  �ص�لوي�صـي  غرب  يف 

ال�صليب الأحمر اأو بدونه. 

والآن... هذا ه� الت�ا�صل حقــًا.
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الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  اإن 

�صحيح  وهذا  عزلة،  يف  يعمل  ل 

بالعمل  يتعلق  فيما  خا�صة  ب�صفة 

ب�صاأن تغري املناخ، فال بد من اإقامة 

مع  عليها  واملداومة  الت�صالت 

املحلي  ال�صعيدين  على  احلك�مة 

مثل  املعرفة  مراكز  ومع  وال�طني، 

مكاتب الأر�صاد اجل�ية واجلامعات، 

يف  الفاعلة  اجلهات  من  وغريها 

املجتمع املدين.

ال�صليب  عمل  يرتبط  اأن  ويجب 

تغري  ب�صاأن  الأحمر  الأحمر/الهالل 

ويف  احلك�مة،  ب�صيا�صات  املناخ 

اجلمعية  ترتبط  كثرية،   بلدان 

ال�طنية باتفاق مع احلك�مة، و�صمن 

مع  ح�ار  اإجراء  ميكن  ال�صياق،  هذا 

جمعية  باإمكان  اإنه  بل  ال�صلطات. 

الأحمر  الهالل  اأو  الأحمر  ال�صليب 

�صيا�صة  تط�ير  يف  �رسيكًا  تك�ن  اأن 

الإن�صانية  الع�اقب  ب�صاأن  وطنية 

لتغريرّ املناخ، وذلك نظراً اإىل اأن احلد 

معه  والتكيرّف  املناخ  خماطر  من 

معظم  اإىل  بالن�صبة  جديدان  اأمران 

احلك�مات.

ويعطيكم هذا اجلزء اقرتاحات ب�صاأن 

�رساكات  بدء  اأو  �رساكاتكم  تعزيز 

خا�صة  ب�صفة  مهم  وه�  جديدة، 

للنقطة املرجعية جلمعيتكم ال�طنية 

وقت  ويف  املناخ،  بتغريرّ  املعنية 

اأق�صام  مزيد من  يق�م  لحق، عندما 

احلـوارات 

دليل العمل

الأحمر  الأحمر/الهالل  ال�صليب 

خططها  يف  املناخ  تغري  بدمج 

�صيك�ن  اجلزء  هذا  فاإن  وبراجمها، 

مفيداً لها اأي�صًا.

احلوار مع مراكز املعرفة

عامة  م�صاألة  املناخ  تغري  لأن  نظراً 

لهذه الدرجة، فمن املهم اأن يرتكز ما 

تق�م به جمعيتكم ال�طنية من اإبالغ 

ب�صاأن تغري املناخ على اأ�ص�ش علمية، 

ولتحقيق ذلك، فمن ال�رسوري وج�د 

عالقات طيبة مع مراكز املعرفة يف 

بلدكم.

معل�مات  على  احل�ص�ل  وميكن 

اجل�ية  الأر�صاد  مكتب  من  كثرية 

بع�ش  يف  اجلامعات  ومن  ال�طني، 

ه�  الأول  هدفهم  ولكن  الأحيان. 

بطريقة  ون�رسها  باأبحاث  القيام 

من  الكثري  يجد  لذا  دقيقة.  فنية 

معارفهم  نقل  يف  �صع�بة  العلماء 

اإىل النا�ش باأ�صل�ب ي�صهل لكل فهمه 

التعقيد  يعك�ش  كان  واإن  واحد  لكل 

العلمي يف نف�ش ال�قت.

وقد ي�صعب التعامل مع معل�ماتهم، 

التيقن  بعدم  يتعلق  فيما  �صيما  ول 

دنيا  يف  متاأ�صاًل  جزءاً  ي�صكل  الذي 

العلم. وحيث اأنه لي�ش من املت�قع اأن 

الأحمر/ ال�صليب  عمل  فريق  يك�ن 

باجل�انب  علم  على  الأحمر  الهالل 

املنطقي  فمن  املناخ،  لعلم  الفنية 

اأن يطلب من اخلرباء حماولة  متامًا 

تب�صيط ر�صائلهم الرئي�صية.

واإذا كانت جمعيتكم ال�طنية ت�صاند 

اخلرباء  على  املحتم  فمن  ذلك،  ن�رس 

اأهم  عن  التعبري  يجري  اأن  �صمان 

املناخ  بتغريرّ  املتعلقة  اجل�انب 

ويرجى  ووا�صح،  �صهل  باأ�صل�ب 

الت��صيح  طلب  يف  اأبداً  ترتددوا  األ 

علم  ب�صاأن  التعلم  عند  والتب�صيط 

املناخ.

علم  ب�صاأن  العمل  معظم  وينط�ي 

تغريرّ املناخ على ت�قعات وت�ص�رات 

لعق�د، بل ولقرون مقبلة، ولكن هذا 

اآخذ يف التغري ببطء، وثمة املزيد من 

امللح�ظة  التغريات  ب�صاأن  الأبحاث 

يف اأمناط الطق�ش والأحداث املتطرفة. 

التنب�ؤات  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

ق�صرية الأجل ملثل هذه الأ�صياء، مثل 

والأعا�صري  الغزيرة،  الأمطار  هط�ل 

امل��صمية،  الأمطار  وحتى  املدارية، 

قد حت�صنت حت�صنًا كبرياً، وقد تك�ن 

التخطيط  اإىل  بالن�صبة  للغاية  مفيدة 

لإدارة الك�ارث )يرجى الطالع على 

اإدارة الك�ارث: دليل العمل واحلد من 

املحلية:  املجتمعات  يف  املخاطر 

دليل العمل(.

قائمـة مرجعية للتحقـق

مع  اجتماعات  بتنظيم  	•ق�م�ا 
اجل�ية  لالأر�صاد  ال�طنى  املكتب 
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املعرفة،  مراكز  من  وغريه  لديكم 

كاجلامعات مثاًل.

ما  ب�صاأن  مبناق�صتهم   	•ق�م�ا 
ب�صاأن  يجهل�نه  وما  يعرف�نه 

املناخ  لتغريرّ  املت�قعة  التاأثريات 

يف بلدكم.

اجل�ية  الأر�صاد  مكتب  لدى  	•هل 
)اأمناط  امل��صمية  تنب�ؤات  لديكم 

الثالثة  لل�صه�ر  اجل�ية  الأح�ال 

ي�صتخدمها  وكيف  القادمة( 

وينقلها اىل املجتمع املحلي؟

الكلمات  من  وابل  تلقي  	•ت�قع�ا 
الت��صيحيةاملعقدة،  والر�ص�م 

طلب  لتكرار  م�صتعدين  وك�ن�ا 

وذلك  والتب�صيط،  الت��صيح 

الر�صالة  تلقي  من  لتتمكن�ا 

املعرفة  مراكز  من  ال�صحيحة 

ال�صخا�ش  اإىل  نقلها  ثم  ومن 

املعر�صني للخطر.

لعمل  قدم  م�طئ  بتحديد  	•ق�م�ا 
الأحمر،  الهالل  الأحمر/  ال�صليب 

بني  الت�صال  قن�ات  اإقامة  مثل 

واملجتمعات  املعرفة  مراكز 

فهم  لها  يت�صنى  لكي  املحلية 

اخلا�صة  والق�صايا  الحتياجات 

اأو  اأف�صل،  ب�صكل  بامل�صت�صعفني 

�صمان اأن ت�صل التنب�ؤات الأط�ل 

املحلية  املجتمعات  اإىل  اأجاًل 

املربع  على  الطالع  )يرجى 

امل�ج�د اإىل اليمني(.

املناخ  تغري  خرباء  من  	•اطلب�ا 
لديكم اأن ي�صارك�ا فى من�ص�راتكم 

الت�صال  اأدوات  من  وغريها 

والعرو�ش  الفيدي�  اأ�رسطة  )مثل 

ما  �صحة  من  للتاأكد  امل�رسحية(، 

اإل نيــنــ� والتنبـ�ؤ املـ��صمي

ثمة  املناخ،  تغريرّ  اإىل  بالإ�صافة 

جمال اآخر للح�ار مع مراكز املعرفة 

يتمثل يف التنب�ؤ امل��صمى.

اجتاهات  النا�ش  ي�صهد  قرون  فمنذ 

الأمطار  بهط�ل  تتعلق  واأمناط 

واحلرارة، وغالبًا ما ت�ؤدي مالحظة 

العالقات بني الأحداث اإىل ت�قعات 

ميكن العتماد عليها ب�صكل معق�ل. 

�صيادو  يعرف  املثال،  �صبيل  فعلى 

اإىل  اأربع  كلرّ  اأنه  قرون  منذ  بيـرو 

كان�ن  �صهر  قرابة  �صن�ات،  �صبع 

الأول/دي�صمرب، ت�صبح مياه املحيط 

ب�صكل  دافئة  �ص�اطئهم  عند  الهادئ 

اإىل  ي�ؤدي  الذي  الأمر  عادي،  غري 

لالأ�صهر  ودفئًا  رط�بة  اأكرث  اأج�اء 

اإل  ا�صم  ذلك  املقبلة. ويطلق�ن على 

نينـ�، وتتيح املعل�مات بهذا ال�صدد 

ب�صاأن  قراراتهم  تعديل  للمزارعني 

الغرا�ش لتح�صني ح�صادهم.

م�ؤخراً  العلمي  التقدم  �صاعدنا  ولقد 

على فهم العالقة بني اأحداث مثل اإل 

نينـ� واأح�ال املناخ امل��صمية.  

 وهناك اأدلة وفرية ب�صاأن العالقة 

وم�جات  نينـ�  ظاهرة  اإل  بني 

خمتلفة  اأنحاء  يف  اجلفاف 

اجلن�ب  فيها  مبا  العامل،  من 

اآ�صيا،  �رسق  وجن�ب  الإفريقي، 

و�صمال �رسق الربازيل.

املناخ  علماء  يق�م  والي�م، 

والأر�صاد اجل�ية بتط�ير ت�قعات 

املناطق يف  للعديد من  م��صمية 

اإىل  ا�صتنادا  العامل،  اأنحاء  �صتى 

املحيطات  ظروف  وت�قع  ر�صد 

والغالف اجل�ي،  وقد ت�صل هذه 

التنب�ؤات اأحيانًا اإىل اأ�صهر مقبلة، 

ب�صاأن  ت�جيهًا  تقدم  اأن  وميكنها 

الأعا�صري  من  متعددة،  م�صائل 

اإىل املالريا، واإمكانية امل�صاعدة 

ملاليني الب�رس.

الأحمر  ال�صليب  وباإمكان 

والهالل الأحمر اأن ي�صتعني بهذه 

املعل�مات للتخطيط للعمل ب�صاأن 

واملياه  وال�صحة  الغذائي،  الأمن 

واإدارة الك�ارث. كما اأنه باإمكان 

امل�صاعدة  تقدمي  املناخ  مركز 

التنب�ؤات، ويف  ا�صتخدام هذه  يف 

ربطكم بامل�ؤ�ص�صات املنا�صبة.

اأو ق�ًل  ي�صدر من جانبكم كتابة 

اأو ت�ص�يراً .

املزالق

املناخ  تغريرّ  علم  تقدمي  يجري  قد 

للغاية،  معقدة  اأو  جتريدية  بطريقة 

واأعرب  �صب�راً،  وكن  ترتعب،  فال 

ر�صالة  اإىل  حاجتك  عن  �رساحة 

مب�صطة.
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التعليق على ال�ص�رة: امراأة كينيـة تكافح من اأجل اإيجاد ما يكفى من املياه بعد ف�صل م��صم الأمطار عام 2005،  حيث ت�صري التقديرات 

اإىل وج�د قرابة 2.5 ملي�ن ن�صمة بحاجة اإىل مع�نة طارئة، بالإ�صافة اإىل نف�ق 30% من الرثوة احلي�انية.

م�صدر ال�ص�رة: اأنت�ين م�اجني/ال�صليب الأحمر الكيني



دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر56

الفـر�ص

لل�صليب  ال�طنية  اجلمعية  تك�ن  قد 

الأحمر اأو الهالل الأحمر منرباً مثرياً 

املعرفة  ملراكز  ميكن  لالنتباه، 

الت�ا�صل من خالله.

احلـوار مـع حكـومتـكم

تقريبًا  احلك�مات  كافة  قامت  لقد 

بكتابة تقارير ب�صاأن م�اطن ال�صعف 

وهي  املناخ،  تغريرّ  اإزاء  بلدانها  يف 

املرا�صالت ال�طنية املكت�بة من اأجل 

املتحدة  لالأمم  الإطارية  التفاقية 

 .)UNFCCC( ب�صاأن تغريرّ املناخ

وعلى الرغم من اأن الأجزاء الرئي�صية 

بالنبعاثات  تتعلق  التقارير  لهذه 

)الأقلرّ  احلراري  الحتبا�ش  ب�صاأن 

الأحمر  ال�صليب  اإىل  بالن�صبة  اأهمية 

والهالل الأحمر(، فاإنها ت�صف اأي�صًا 

تاأثريات  اإزاء  بلدكم  �صعف  م�اطن 

تغريرّ املناخ يف العق�د املقبلة.

الأقل  البلدان  بع�ش  كتبت  ولقد 

للتكيرّف  ال�طنى  العمل  برامج  من�اً، 

ال�ثائق،  هذه  ويف   .)NAPA(

فت احلك�مات اأول�يات اخلط�ات 
رّ
�صنـ

ما  بلد  جلعل  اتخاذها  ينبغى  التى 

اأقلرّ عر�صة لأخطار تغريرّ املناخ.

نقطة  احلك�مات  كافة  ولدى 

مرجعية معنية بتغريرّ املناخ، غالبًا 

ما يك�ن مركزها يف وزارة البيئة اأو 

وباإمكانكم  اجل�ية.  الأر�صاد  مكتب 

الت�صال  تفا�صيل  على  احل�ص�ل 

 UNFCCC بها من خالل م�قع 

ه�  ال�صخ�ش  وهذا  الإنرتنت.  على 

اإىل مزيد من  املمكنة  الدخ�ل  نقطة 

الت�ا�صل واحل�ار مع حك�متكم.

هذه  مع  للمناق�صة  ق�صية  واأول 

النقطة املرجعية هي كيفية ارتباط 

بلدكم  يف  الك�ارث  اإدارة  هيكل 

مع  للتكيرّف  ا�صرتاتيجيات  بتط�ير 

للجمعية  ميكن  وكيف  املناخ،  تغري 

ال�طنية عرب ات�صالتها مع احلك�مة 

خماطر  من  احلد  يف  تنخرط  اأن 

املناخ؟

وت�صاطر  الأولية  الجتماعات  بعد 

بالن�صبة  املهم  من  املعل�مات، 

للجمعية ال�طنية القيام ب�صياغة ما 

تريد ا�صتخال�صه من هذا احل�ار من 

حيث ال�صيا�صات، واملعرفة، وحت�صني 

امل�ارد  وح�صد  الربامج  ج�دة 

الب�رسية واملالية. فذلك يعطي جدول 

مزيد  عليه  وي�صفي  للح�ار  اأعمال 

من الرتكيز.

ومبعرفتكم مبا تق�م به احلك�مة من 

املناخ  تغريرّ  خماطر  من  احلد  اأجل 

احل�ص�ل  ميكنكم  به،  تق�م  ل  وما 

الذي  الدور  عن  اأو�صح  �ص�رة  على 

ميكنكم لعبه من اأجل تعزيز ال�صيا�صة 

ال�طنية.

الرئي�صية  امل�ص�ؤوليات  ومن 

اجلمه�ر  ت�عية  زيادة  للحك�مات 

وباإمكان  املناخ،  تغريرّ  مبخاطر 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب 

الفروع  من  ال�طنية  �صبكته  تقدمي 

رفع  لأن�صطة  واملتط�عني  املحلية 

م�صت�ى الت�عية، وعند حتديد اأخطار 

على  امل�صاعدة  ميكنكم  ما،  �صائدة 

حتديد ا�صرتاتيجيات للت�صدى لها.

فريق  للحك�مات  يك�ن  ما  وغالبًا 

مع  املناخ  بتغري  معني  ا�صت�صاري 

املدين،  املجتمع  يف  فاعلة  جهات 

تقرتح  اأن  ال�طنية  للجمعية  ميكن 

ال�اقع،  وفى  فيه.  ع�ص�اً  ت�صبح  اأن 

فاإن النقاط املرجعية املعنية بتغري 

الداعم  الدور  تقدر  ما  غالبًا  املناخ 

ال�طنية  اجلمعيات  تلعبه  الذى 

والتكيرّف  الت�عية  ر�صائل  لي�صال 

املحلية  املجتمعات  اإىل  الرئي�صية 

تاأكيد  عليكم  ويتعني  امل�صت�صعفة، 

ت�اجد قاعدتكم ال�صعبية يف املناطق 

احلك�مة  برامج  على  ي�صعب  التى 

ال��ص�ل اإليها.

وطني  منرب  بلدكم  لدى  كان  واإذا 

للحد من خماطر الك�ارث ت�صارك فيه 

اأن يك�ن  ال�طنية، فيمكن  جمعيتكم 

ت�صتطيع�ن  الذى  املنتدى  ه�  هذا 

الع�اقب  مناق�صة  اقرتاح  خالله  من 

الإن�صانية الناجمة عن تغريرّ املناخ.

وثمة خماطرة الت�صمر على امل�صت�ى 

ال�طني. فمن ال�رسوري اأي�صًا قيامكم 

باحل�ار مع احلك�مات املحلية، ول 

الأكرث  باملناطق  يتعلق  فيما  �صيرّما 

عر�صة للخطر يف بلدكم و/اأو حيث 

برامج  ال�طنية  للجمعية  ت�جد 

�صحية اأو برامج للحد من املخاطر، 

والهالل  الأحمر  ال�صليب  حركة  واإن 

من  ممتاز ميكنها  و�صع  يف  الأحمر 

العامة  ال�صيا�صة  ح�ل  احل�ار  حتفيز 

مع احلك�مة املحلية وربطه باحل�ار 

وميكن  بالعك�ش،  والعك�ش  ال�طني، 

دوراً  تلعب  اأن  ال�طنية  جلمعيتكم 

ب�صمان  القيام  خالل  من  رئي�صيًا 

�صحيحة  معاجلة  املناق�صة  معاجلة 

عن  الناجمة  والفر�ش  للتحديات 

الأكرث  الفئات  بني  املناخ  تغريرّ 

عر�صة للخطر. 
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املرجعية  بالنقطة  	•الت�صال 
بتغريرّ  املعنية  لديكم  ال�طنية 

�صيا�صات  على  للتعرف  املناخ 

حك�متكم ب�صاأن التكيرّف مع تغري 

املناخ.

)مثل  �صلة  ذات  ال�ثائق  	•قراءة 
املرا�صالت ال�طنية، وبرامج العمل 

)NAPA ال�طنى للتكيرّف

	•التحقق من حقيقة وكيفية ارتباط 
مع  القائم  الك�ارث  اإدارة  هيكل 

ال�صيا�صات املعنية بتغريرّ املناخ.

	•معرفة ما اإذا كانت لدى حك�متكم 
معنية  ا�صت�صارية  جمم�عة 

تغريرّ  مع  للتكيرّف  ب�صيا�صاتها 

اجلمعية  ت�صطيع  وهل  املناخ. 

ال�طنية امل�صاركة فيها؟

للحد  وطني  منرب  هناك  كان  	•اإذا 
من خماطر الك�ارث، فتاأكدوا من 

مناق�صة اأخطار تغري املناخ فيه.

مع  دائم  ح�ار  يف  	•ال�صتثمار 
يف  رواداً  تك�ن�ا  لكي  احلك�مة 

تط�رات ال�صيا�صة ذات ال�صلة. 

للجمعية  ميكن  الذي  ما  	•حددوا 
لتط�ير  به  ت�صاهم  اأن  ال�طنية 

ال�صيا�صات ال�طنية ب�صاأن احلد من 

خماطر املناخ.

املزالق

اإىل  تنظر  احلك�مات  زالت معظم  ما 

باعتبارها  املناخ  تغريرّ  �صيا�صات 

�صيا�صة بيئية، وقد تك�ن غري مهتمة 

خماطر  باإدارة  املتعلقة  بالزاوية 

كثرياً  فاإن  وباملثل،  فيها،  الك�ارث 

من �صيا�صات اإدارة الك�ارث، ل تعالج 

ي�صيبنكم  فال  لذا،  املناخ،  اأخطار 

الأمر  اإىل  انظروا  واإمنا  الإحباط، 

باعتباره فر�صة.

ال�طني،  ول تت�صمروا على امل�صت�ى 

تك�ن  لكى  الفروع  بدعم  ق�م�ا  بل 

املحلية  بحك�ماتها  ات�صال  على 

ب�صاأن احلد من خماطر املناخ.

الفـر�ص

فى  ت�افق  عدم  وج�د  حقيقة  اإن 

�صيا�صات  بني  الأحيان  من  كثري 

الك�ارث،  و�صيا�صات  املناخ  تغريرّ 

اجلمعية  اأمام  الفر�صة  تخلق 

هاتني  بني  احل�ار  لت�صهيل  ال�طنية 

املجم�عتني، وبالتايل امل�صاعدة فى 

تن�صيق هذين املجالني احلي�يني من 

جمالت ال�صيا�صة.

وباإمكانكم اإ�رساك �صبكة املتط�عني 

والفروع املحلية لديكم يف ن�صاطات 

تغريرّ  اأخطار  ب�صاأن  العامة  الت�عية 

املناخ.

احلوار مع املنظمات 

غري احلكومية، واجلهات 

املانحة والقطاع اخلا�ص

ب�صكل  املناخ  بتغري  الهتمام  يزداد 

اأنه  بيد  عديدة.  منظمات  يف  �رسيع 

نظراً اإىل اأن النقا�ش ح�ل اأخطار تغريرّ 

املناخ اأمر جديد ن�صبيًا، ميكن ت�قع 

ال�طنية،  جمعيتكم  غرار  على  اأنها، 

فهم  على  قدرتها  زيادة  حتاول 

ومعاجلة هذه الق�صية، ونظراً حلجم 

معاجلة  لأحد  ميكن  فال  الق�صية، 

فاإن  ولذلك  معزل،  فى  املناخ  تغريرّ 

نهج  فى  الزاوية  حجر  ه�  التعاون 

احلد من خماطر تغري املناخ، وحيث 

وماليًا  )ب�رسيًا  حمدودة  امل�ارد  اإن 

لنك�ن  معًا  العمل  فعلينا  وزمنيًا(، 

اأكرث كفاءة.

عندما  التعاون،  يك�ن  ما  واأف�صل 

الت�صابه  باأوجه  الأطراف  جميع  تقر 

اأعمالها  جداول  يف  والختالف 

�صري  ل  املثال،  �صبيل  على  نف�صها، 

بتعزيز  ال�طنية  جمعيتكم  قيام  يف 

)كما  النظيفة  الطاقة  ا�صتخدام 

غري  بيئية  منظمات  ذلك  تقرتح 

حك�مية عديدة(، ولكن ج�هر عملنا 

على  امل�صت�صعفني  م�صاعدة  ه� 

تغريرّ  خماطر  �صد  اأنف�صهم  م�صاعدة 

وم�جات  الفي�صانات  مثل  املناخ 

يف  �رسكات  ترغب  وقد  اجلفاف، 

باحلد  تتعلق  وخدمات  ب�صائع  بيع 

املربحة  املناطق  يف  املخاطر  من 

وا�صتبعاد املجتمعات املحلية  فقط، 

الأكرث تعر�صًا لأخطار املناخ، والتي 

الأحمر  ال�صليب  اهتمام  حمل  هى 

الأحمر، وعندما تك�ن هذه  والهالل 

امل�اقف املختلفة وا�صحة ومعل�مة، 

�صالبة،  اأكرث  اأ�ص�ش  للتعاون  يك�ن 

وميكن حينئذ اأن تن�صاأ �رساكات غري 

مت�قعة.

جمعيتكم  باإمكان  اأنه  تن�ص�ا  ول 

اإقامة  بدء  على  امل�صاعدة  ال�طنية 

ب�صاأن  جديدة  وحتالفات  �رساكات 

ت�فري  وميكنها  املناخ،  تغري 

اأو تقدير  اأو �رسعية  م�صداقية كبرية 

لال�صم فيما يتعلق باجله�د اجلماعية 

ـل من عملية  النا�صئة، الأمر الذي يعجرّ

الت�عية واحلد من املخاطر.
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التي  اأو  الن�صطة  املنظمات  	•حتديد 
من  باحلد  اهتمام  لها  يك�ن  قد 

خماطر املناخ، والتعرف على ما 

تق�م به، اأو تن�ي القيام به، اأو ما 

هي قادرة على القيام به.

اإذا كان لدى املانحني  	•معرفة ما 
الأعمال  مت�يل  ميكنها  برامج 

املتعلقة بتغري املناخ يف بلدكم.

اجلهات  كانت  اإذا  ما  	•معرفة 
اخلا�ش  القطاع  من  الفاعلة 

دعم  اأو  العمل،  مبا�رسة  ميكنها 

العمل ب�صاأن ق�صايا تغري املناخ.

	•معرفة ما اإذا كان التعاون ممكنًا، 
زيادة  ب�صاأن  املثال،  �صبيل  على 

ح�ل  العامة  الت�عية  م�صت�ى 

املخاطر املناخية.

	•معرفة اإمكانية اأن تك�ن الإجراءات 
مكملة، فاملنظمات غري احلك�مية 

املناطق،  خمتلف  يف  النا�صطة 

خمتلفة  م�صائل  على  العاملة  اأو 

تعزيز  ميكنها  �صلة،  ذات  ولكنها 

املحلى،  امل�صت�ى  على  اخلربات 

دمج  ميكن  املثال،  �صبيل  على 

ال�صعف  م�اطن  تقييم  برامج 

والقدرات لل�صليب الأحمر/الهالل 

الزراعي  الربنامج  مع  الأحمر 

ملنظمة ما غري حك�مية.

املزالق

اأعمال  جدول  من  واثقني  ك�ن�ا 

التعاون،  ب�صاأن  ال�طنية  اجلمعية 

لل�رسكاء  الأم�ر  اإي�صاح  ويتعني 

التي  امل�ا�صيع  ب�صاأن  الآخرين 

)مثل  فيها  بالتعاون  تهتم�ن 

ا�صتهداف  اأو  املناخ،  خماطر  تقييم 

لن  ما  وب�صاأن  امل�صت�صعفني(، 

تقدمي  )مثل  بن�صاط  فيه  ت�صاهم�ا 

ا�صتخدام  ب�صاأن  للحك�مة  اقرتاح 

و�صائل النقل العام امل�فرة للطاقة(.

وقد تك�ن هناك �صغ�ط على اجلمعية 

تغريرّ  ب�صاأن  م�اقف  لتخاذ  ال�طنية 

�صبيل  على  حيادكم،  تنتهك  املناخ 

املثال، ب�صاأن تدابري حك�مية حمددة 

الدفيئة،  غازات  انبعاث  من  للحد 

وا�صحني  تك�ن�ا  اأن  عليكم  فيتعني 

اأنه عندما ل ميكنكم دعم مثل هذه 

امل�اقف، ولكن هذا يف ال�قت نف�صه 

ل يعني بال�رسورة نهاية ال�رساكة.

الفـر�ص 

ت�صليط  يف  ال�رساكات  تنجح  عندما 

ال�ص�ء على ما يجمع اأكرث مما يفرق، 

)ولدى تغريرّ املناخ كثري من عنا�رس 

برامج  اإىل  ت�ؤدي  قد  فاإنها  اجلمع( 

ال�رسكاء.  كافة  اأجل  من  ـنة 
رّ
حم�ص

على �صبيل املثال، اإقامة �رساكة بني 

واجلمعية  اجل�ية  الأر�صاد  مكتب 

املحلية  الإذاعة  وحمطات  ال�طنية 

الإنذار  وبرامج  الت�عية  ن 
رّ
حت�ص قد 

املبكر للجميع. 

ال�طنية  ال�رساكات  برامج  تثري  وقد 

املانحني  اهتمام  اجليرّدة  واملحلية 

بتم�يلها.
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التعليق على ال�ص�رة: با�ش مدر�صي يج�ب �صارعًا مغم�راً باملياه اأثناء اأمطار غزيرة فى مدينة كـلكتـا فى اجلانب ال�رسقي من الهنـد. 

م�صدر ال�ص�رة: رويرتز / بارت �صانيـال
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كبرياً  اً  تغريرّ معها  املا�صية  القليلة  العق�د  جلبت  لقد 

اأكرث  اأ�صاليب  لديهم  فالعلماء  باملناخ:  عالقتنا  يف 

امل�صتقبل،  املناخ يف  قد يك�ن عليه  تط�راً ملعرفة ما 

ونحن على علم الأن باأن تغريرّ املناخ يزيد من خماطر 

الك�ارث.

وقد اأدى التقدم العلمي والتكن�ل�جي م�ؤخراً اإىل حتقيق 

ت�صاعد  اأن  التي ميكن  التنب�ؤات  من� ملح�ظ يف تط�ير 

ومع  املت�قعة.  للظروف  ال�صلبي  التاأثري  من  احلد  يف 

ال�صت�ائية  الأعا�صري  ر�صد  من  تتدرج  التي  التنب�ؤات 

على املدي ق�صري الأجل اإىل التح�لت يف اأمناط ت�صاقط 

الإن�صانية حتديني  ت�اجه  املناخ،  تغري  ب�صبب  الأمطار 

جديدين: لي�ش جمرد التاأهب من اأجل املناخ الذي ميكن 

لكي  القرار  �صنع  عملية  لتعديل  اأي�صًا  واإمنا  ت�قعه، 

يت�صنى دمج ما يت�افر من معل�مات جديدة.

ومع ذلك، فاإن جمرد وج�د التنب�ؤات لي�ش كافيًا، فمن 

ال�رسوري ن�رس هذه التنب�ؤات، وهذا ي�صكل حتديًا للجميع، 

الت�صــالت

املجتمعات  بني  فيما  اأو  الفقرية  الدول  يف  �صيما  ول 

اإع�صار  اأظهر  وقد  الغنية.  البلدان  فى  الفقرية  املحلية 

كاتـرينـا يف اآب/اأغ�صط�ش 2005 كيف ميكن اأن ت�ص�ء 

الأم�ر حتى واإن كان التنب�ؤ اجليد متاحًا.

ففي نيـ� اأورليانـز، مات الكثريون جداً اإما لعدم تلقيهم 

فهمهم  لعدم  اأو  املنا�صب  ال�قت  يف  بالإع�صار  التنب�ؤ 

له، اأو لعدم ثقتهم به، اأو لأنهم ل ميتلك�ن ال��صائل لرد 

– وقد حدث كل ذلك يف مدينة كربى  الفعل املنا�صب 

يف ال�ليات املتحدة. 

اأن يفهم النا�ش التحذيرات ويثق�ا بها على حدرّ  ويجب 

امل�اجهة  على  القدرة  لديهم  يك�ن  اأن  ويجب  �ص�اء، 

بطريقة منا�صبة. فقد ل يك�ن هناك مفر من احلدث، اإل 

اأنه من ال�رسوري اأن يعرف النا�ش ما ب��صعهم القيام 

به يف هذا ال�صدد.

ويف عام 2000، �صهد ح��ش نهر ليمبـ�بـ� يف اجلن�ب 

الأفريقي هط�ًل غزيراً لالأمطار ا�صتمر لعدة اأيام نتيجة 

لأعا�صري غري عادية، وقد عرف اخلرباء اأن كمية املياه 

هائل،  ط�فـان  اإىل  حتمًا  �صت�ؤدى  النهر  اإيل  املتدفقة 

الريفية  املجتمعات  لهذه  بالن�صبة  م�صب�ق  غري  بحجم 

يف مـ�زمبيـق. ي�صاف اإىل ذلك اأنه مل يعلم بالأمر �ص�ى 

بدون كهرباء ول  القرى، فمعظمها  من  قليل جداً  عدد 

على  قادرين  كان�ا  النا�ش  اأن  بيد  ل�صلكي،  ا�صتقبال 

مراقبة  عرب  الفي�صانات  بحدوث  ناجح  ب�صكل  التنب�ؤ 

الأر�ش،  حتت  م�صاكنها  يبني  احل�رسات  )فهذه  النمـل 

لذلك فعندما يرتفع من�ص�ب املياه اجل�فية فاإنها ترتك 

م�صاكنها – وعندئذ يعرف النا�ش اأن من�ص�ب املياه اآخذ 

فى الرتفاع(.

تلقي  فقد  حمظ�ظة،  واحدة  قرية  هناك  كانت  وقد 

واأخرب  هناك  اإىل  و�صافر  املعل�مات  الأ�صخا�ش  اأحد 

املزارعني باأن هناك في�صانًا كبرياً و�صيكًا، واأن عليهم 

اأنت  “من  �صاأله:  الزعيم املحلي  اأن  املكان، غري  اإخالء 

اأ�صاليف  اأيام  فمنذ  تق�له؟  ما  اأفعل  اأن  ينبغي  وملاذا 

م�صاكنه،  النمل  اأن يرتك  بعد  اإل  الفي�صانات  مل حتدث 

مني  وتطلب  اأنت  تاأتي  بينما  الآن،  يغادر  مل  والنمل 

الرحيل؟” 
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يكن  فلم  مباغتًا،  جاء  الفي�صان  اأن  له  ي�ؤ�صف  ومما 

للنمل  اأو  اجل�فية،  املياه  من�ص�ب  هناك وقت لرتفاع 

فى  احلال  ه�  وكما  النهر.  في�صان  قبل  يت�رسف  كي 

معظم اأنحاء وادي ليمبـ�بـ�، مل يغادر العديد من النا�ش 

بي�تهم، فغرق ح�اىل 700 �صخ�ش.

فامل�صكلة مل تكن ب�صاأن املعرفة، واإمنا ب�صاأن ت�صاطرها. 

فكيف ميكننا نقل ما نعرفه ب�صكل اأف�صل؟
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“اإن املجتمعات املحلية 
تعرف اأن �صيئًا ما يحـدث” 

اأتايدي �صاكرامنتو، موزمبيق

يف�رس  املا�صى  يعد  فلم  يتغري،  العاملى  املناخ  اإن 

احلا�رس، بينما تتزايد عدم م�ث�قية املعارف التقليدية 

لأن خربتنا مبا حدث �صابقًا مل تعد تنطبق بال�رسورة 

على خماطر احلا�رس وامل�صتقبل.

ويعتقد الحتاد الدويل باأن ثمة ثالث ر�صائل مهمة يجب 

و�صائل  رئي�ش  ذكره  ملا  وفقًا  وذلك  النا�ش،  اإىل  نقلها 

املناخية  الك�ارث  خطر  “اإن  كرميـر:  بيري   ، الإعالم 

يتزايد، والفقراء وامل�صنني واملر�صى معر�ص�ن للخطر 

باإمكاننا  ولكن  ال�صكانية؛  ن�صبتهم  يتجاوز  ب�صكل 

التاأهب.”

كيف نعرف امل�صتقبل؟ 

املعل�مات  اإىل  النظر  يتزايد  االأخرية،  ال�صن�ات  فى 

باعتبارها “�صلعة” اإغاثة فى حدرّ ذاتها، يجري تداولها 

ويق�ل  الإن�صانى.  العمل  مهام  من  رئي�صية  كمهمة 

�ش خم�رسم من منظمة اأوك�صفـام 
رّ
ت�نـي فـ�، وه� متمر

على  الط�ارئ  حلالت  كمن�صق  العقد  لقرابة  فيها  عمل 

ال�صعيد العاملي: “اإن النا�ش فى حاجة اإىل املعل�مات 

بقدر حاجتهم اإىل املاء اأو الغذاء اأو الدواء اأو املاأوى.” 

وفى �صياق تغريرّ املناخ، يتعني على م�ظفى ومتط�عي 

ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر اإعادة التفكري يف كيفية 

املجتمعات  يف  النا�ش  معظم  اأن  حني  ففي  الت�ا�صل. 

ال�صعيفة يالحظ�ن بالفعل وق�ع اأحداث متطرفة وغري 

ق�ى خارقة  باأنها  يف�رسونها  ما  غالبًا  فاإنهم  عادية، 

الأ�صالف  من  تدخل  اأو  الإلهي  العقاب  مثل  للطبيعية، 

الغا�صبني. وي�ؤدي هذا الن�ع من التف�صري اإىل العتقاد 

– اأو على  باأن الأم�ر �رسعان ما �صتع�د اإىل طبيعتها 

الت�صليم بالق�صاء والقدر  اإىل  اأ�ص�اأ،  اإىل ما ه�  النقي�ش 

والتقاع�ش. وعلى حد ق�ل امراأة م�زمبيقية خالل حلقة 

عمل ت�صاركية: “اإذا اأراد اهلل معاقبتي، ف�ص�ف يحل بي 

العقاب ل حمالة”.

عرب  التفكري  يف  الأ�صل�ب  ذلك  تغيري  ميكن  اأنه  بيد 

ال��ص�ل اإىل معل�مات جديدة. فبعد معرفة الأ�صا�صيات 

فيدي�  فيلم  وم�صاهدة  املناخ،  تغري  بعملية  اخلا�صة 

يف  بكرثة  املتكررة  الفي�صانات  تاأثريات  عن  ق�صري 

الأرجنتني وبنغالدي�ش، قالت نف�ش املراأة: “ كنت اأعتقد 

اأن جمتمعي ه� ال�حيد الذى ع�قب مبثل هذه الق�ص�ة، 

اأن  الآن  اأرى  ولكني  اأخرى.  مرة  يحدث  لن  ذلك  واأن 

متماثلة،  بطرق  يعانني  العامل  اأنحاء  �صتى  يف  الن�صاء 

لذا، فلعله �صحيحًا اأن الأمطار تتغريرّ و�ص�ف ت�صتمر يف 

التغري، ورمبا يك�ن باإمكاين القيام ب�صيء حيال ذلك.”

الإنذار  وي�صتخدم نظام  تنظيمًا،  اأف�صل  الآن  الأم�ر  اإن 

نظامًا  م�زمبيق  حك�مة  اأقامته  الذي  الأعا�صري  من 
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 التعليق على ال�ص�رة: �صهيد الإ�صالم، متط�ع بنغالدي�صي، ي�صارك فى تدريب التاأهب للك�ارث فى كالبـارام

م�صدر ال�ص�رة: �صهاب الدين / ال�صليب الأحمر الربيطانى
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الأعا�صري.  اقرتاب  اإىل  ت�صري  رايات  ذا  بالأل�ان  مرمزاً 

وقد �صاهم برنامج ال�صليب الأحمر امل�زمبيقي للتاأهب 

النظام. وقد  وتنفيذ هذا  الك�ارث يف ت�صميم  مل�اجهة 

التنب�ؤ  اأ�صاليب  عن  املحلية  املجتمعات  ب�ص�ؤال  بداأ 

التقليدية، وت�صاطر املعل�مات ح�ل طرق جديدة للتنب�ؤ، 

على  يعتمد  عليه،  متعارف  نظام  اإن�صاء  ذلك  بعد  ومت 

الإنذارات.  لبث  وال�صفارات  والأعالم  الرادي�  اأجهزة 

خيارات  من  وغريها  الهروب  م�صارات  حتديد  مت  وقد 

امل�اجهة، ون�رسها على م�صت�ى املجتمع املحلي. وقد 

اخل�صائر  تخفي�ش  يف  للت�ا�صل  العملية  هذه  �صاهمت 

الب�رسية اإىل اأقل حد خالل الإع�صار الكبري التاىل الذي 

هبَّ على البالد.

�صمعت  بـامبـارا،  قرية  يف   ،2007 عام  اأوائل  ويف 

حتذيرات  الك�ارث  جلنة  اأع�صاء  من  ورفاقها  اأنيتـا 

ر�صمية عن اإع�صار فـافيـ� على م�جات رادي� ال�صليب 

الأحمر. وقالت: “مل ي�صدقنا النا�ش يف بادئ الأمر باأن 

التحدث  من  و�صاأل�نا كيف متكنا  قادمًا،  اإع�صاراً  ثمة 

لذا  الطق�ش،  ب�صاأن  معل�مات  على  للح�ص�ل  الرب  مع 

واأخذنا  �صغرية،  جمم�عات  اإىل  القرية  بتق�صيم  قمنا 

جهاز رادي� اإىل كل جمم�عة، واأدرناه اإىل التقاط البث 

باأنف�صهم.  �صماعه  من  يتمكن�ا  لكي  احلك�مي  الإذاعي 

الأ�صقف،  ربط  واإحكام  منازلهم،  بتق�ية  ون�صحناهم 

واإبقاء اأولدهم فى املنزل بدًل من الذهاب اإىل املدر�صة. 

ولقد اأ�صيبت املنازل باأ�رسار، ولكن مل ميت اأحد”.

الك�ارث  اإدارة  اأتايـدي �صكرامنتـ�، امل�ص�ؤول عن  ويرى 

م�رسوعه  ورئي�ش  امل�زمبيقي  الأحمر  ال�صليب  لدى 

“اإن  النح�:  الأمر على هذا  اأن  التجريبي لتغري املناخ، 

لها  يحدث  ما  �صيئًا  اأن  تعرف  املحلية  املجتمعات 

املناخ  باأن  اإخبارهم  منا  ينتظرون  ل  وهم  ولبيئتها، 

، فهم يعرف�ن ذلك، واإمنا ينتظرون منا اأن ناأتي  يتغريرّ

بحل�ل”.

اأجهدت  قد  امل�زمبيقي  الأحمر  ال�صليب  م�ارد  اأن  بيد 

اإىل  حتتاج  ال�طنية  فاجلمعية  عليها،  ال�صغ�ط  بتزايد 

تغريرّ  باأم�ر  العارفني  التقنيني  امل�ظفني  من  مزيد 

ال�عي  ن�رس  يراد  كان  اإذا  املخاطر  من  واحلد  املناخ 

ال�صعيفة يف  ب�صاأن خماطر املناخ يف كل املجتمعات 

�صتى اأنحاء البالد. واملدخل الأ�صا�صي ه� معرفة كيفية 

امل�صتقبلية  الأو�صاع  ب�صاأن  اجلديدة  املعل�مات  نقل 

نخدمها  التي  املحلية  املجتمعات  تفهمها  باأ�صاليب 

وتثق بها.

اإع�صـار من اجلـانب الآخــر

يف  الك�ارث  اإدارة  عن  م�ص�ؤولة  ترنك�ي�صـت،  ديـان 

برفق  الطاولة  تنقر  البـاهامـا،  جلزر  الأحمر  ال�صليب 

اأنها كانت تتعامل هي وزمالئها مع تغري  اإىل  م�صرية 

املناخ ل�صن�ات عديدة، واإن مل يك�ن�ا يطلق�ن عليه هذا 

ال�صم. 

ويف ندوة اأثناء م�ؤمتر ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر 

يف   ،2007 حزيران/ي�ني�   يف  املناخ  تغري  ح�ل 

لكى  وقع  حدث  اآخر  ق�صة  ترنك�ي�صـت  روت  لهــاى، 

عندما  ت�صقط  الرهانات  كافة  باأن  البـاهاميني   ر 
ِّ
تذكـ

اأحد  – وه�  ويـلما  اإع�صار  فاإن  بالطق�ش:  الأمر  يتعلق 

“وح��ش الع�ا�صف”   املحطمة لالأرقام القيا�صية يف 
م��صم 2005 ) ه� فى ال�اقع اأ�صد الأعا�صري الأطل�صية 

التي �صجلت على الإطالق(.

فبعد اأن دمر اإع�صار ويلما جن�ب فل�ريـدا على امل�صار 

من  الغربي  الطرف  �صكان  باغت  ال�رسقي،  ال�صمايل- 

عادة  تتجه  فالع�ا�صف  الكبـرى:  البـاهامـا  جزيرة 

من اجلن�ب باجتاه ال�صمال وتلتف ح�ل اجلزء الغربي 

اجتاه  من  اأتى  ويـلمـا  اأن   اإل  الكبـرى،  البـاهامـا  من 

خمتلف. وبالتايل، فلم ي�صدق النا�ش التنب�ؤات، وعندما 

وقد  لها.  متيقظني  يك�ن�ا  مل  الق�ية  العا�صفة  و�صلت 

�صحق  اأنه  لدرجة  للغاية  كبرياً  ويـلما  اإع�صار  كان 

طرف اجلزيرة باأكمله. واأيقن املقيم�ن على الف�ر باأن 

املياه �صت�صكل ال�رسر الأكرب ولي�صت الرياح. فقد ت�صببت 

الأربعة  يقارب  ما  اإىل  الأم�اج  ارتفاع  فى  العا�صفة 

ومت�صببة  املنازل  من  يح�صى  ل  عدداً  جارفة  اأمتار 

مبقتل �صخ�ش واحد على الأقل.

ب�صاأن ما ميكنهم فعله  البـاهامـا يت�صاءل�ن  اأهل  وظل 

اأنف�صهم يف امل�صتقبل، ولكن تـرنك�ي�صـت تق�ل  حلماية 

الآن، فهم م�صلح�ن مبعرفة  ا�صتعداداً  اأف�صل  النا�ش  اأن 
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غري  اأم�ر  حدوث  املرجح  من  واأنه   ، يتغريرّ املناخ  اأن 

عادية.

وقد �رسع ال�صليب الأحمر للبـاهامـا يف حملة ت�ا�صل 

من  �صيء  كلرّ  تت�صمن   ، املناخ  تغري  ب�صاأن  مبتكرة 

اأعمال  اإىل  التلفزي�ن  واإعالنات  الفيدي�  م�صابقات 

التاأهب  لتعزيز  نـا�صاو  يف  ال�صمرّ  الأطفال  مع  اإبداعية 

للك�ارث وم�اجهتها بني ذوي الإعاقة.

تدع�  الأحمر،  الأحمر/الهالل  بال�صليب  يتعلق  وفيما 

لل�صليب  �رسيحة  دولية  “ولية  اإىل  تـرنك�ي�صـت 

�لأحمر” ب�صاأن تغري املناخ من اأجل م�صاعدة اجلمعيات 

ال�طنية مثل جمعيتها على نقل ر�صائل التاأهب للك�ارث 

اإىل حك�ماتها.

عام  ت�افق  هناك  كان  حزيران/ي�ني�،  م�ؤمتر  وخالل 

فى الآراء على اأن التحدي الأول للت�ا�صل بالن�صبة اإىل 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ه� حتد داخلي: لإقناع 

اجلمعيات  على  يتعني  اأمر  املناخ  تغري  باأن  القيادات 

ال�طنية اأن تهتم به وتقلق ب�صاأنه.

ال�صليب  يف  الربامج  من�صقة  كامييـال،  اإيثيـل  وت�صري 

ب�صاأن  نت�ا�صل  بداأنا  “عندما  قائلة:  املـالوي  الأحمر 

نح�  اأ�صا�صي  وب�صكل  داخليًا،  بذلك  قمنا  املناخ،  تغري 

جمه�ر كبار املديرين، كيف �صي�ؤثر ذلك على براجمنا؟ 

هم  ومن  الرتكيز  �صيك�ن  عالم  الن�صاين؟  وعملنا 

ال�رسكاء اجلدد؟
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“لن نتمكن من امل�صي نحو خماطبة 
اجلماهي اخلارجية اإل عندما نتحدث 

ب�صهولة عن تغي املناخ داخل اجلمعية 

الوطنية ”

اإيثيـل كامييـال - مـالوي

“لن نتمكن من امل�صي نح� خماطبة  ووفقًا لكامييـال 

اجلماهري اخلارجية اإل عندما نتحدث ب�صه�لة عن تغري 

الأحمر يف  وال�صليب  ال�طنية”.  داخل اجلمعية  املناخ 

مـالوي يعمل الآن مع املكتب ال�طني خلدمة الأر�صاد 

اجل�ية من اأجل اإنتاج م�اد ات�صال ب�صاأن تغري املناخ 

ميكنها اأن ت�صاعد مزارعي الكفاف )وهم غالبًا اأميرّ�ن( 

على  الأمطار  هط�ل  اأمناط  تغري  تاأثريات  فهم  على 

الزراعة.  

اأما والتـر ك�تـي، الرئي�ش املخ�رسم مل�اجهة الك�ارث 

جتربة  له  كانت  فقد  الك�ل�مبـي،  الأحمر  ال�صليب  يف 

يف  العزوف  من  فرتة  بالتاأكيد  هناك  “كانت  مماثلة: 

جمعيتي ال�طنية عن امل�صاركة يف مثل هذا الن�ع من 

العمل – فالكثري من كبار امل�ص�ؤولني كان�ا يظن�ن اأن 

من  يكفيهم  ما  لديهم  واأن  التعقيد  يف  غاية  الأمر  هذا 

العمل  بالفعل، ولكن بعد ذلك بداأنا نعانى من املزيد 

فاجلمعية  الآن  اأما  املتطرف”.  الطق�ش  من  واملزيد 

منخرطة متامًا يف الق�صية، وال�صليب الأحمر الك�ل�مبـي 

�صمن  املناخ  تغري  ب�صاأن  الت�ا�صل  طليعة  يف  يقف 

ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر، با�صرتاتيجيات  حركة 

ترتاوح من العمل امل�صرتك مع الربامج اجلامعية ب�صاأن 

اأحدثت  التي  املتحركة  العرائ�ش  عرو�ش  اإىل  الت�صال 

اً فى �صل�ك املجتمع من خالل اأطفال املدار�ش. تغريرّ

وبالن�صبة اىل ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، فاإن عدم 

امل�صت�صعف�ن،  يعاين  عندما  خياراً  لي�ش  ب�صيء  القيام 

التي  التهديدات  ب�صاأن  عمله  ميكن  ما  دائمًا  فهناك 

املبكر،  الإنذار  اأنظمة  مثل  املناخ،  تغري  يطرحها 

واملنازل املقاومة لالأعا�صري، وزرع الأ�صجار ملقاومة 

خطط  اإىل  اإ�صافة  الأر�صية،  والنزلقات  الع�ا�صف 

كيف  ت�رسح  التى  الأمثلة  بع�ش  فقط  وهذه  الإجالء، 

بالعمل  القيام  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  ميكن 

امل�صرتك مع املجتمعات املحلية واحلك�مات ووكالت 

املع�نة لدعم القدرة على التعايف. 

والتاأهب  ال�صيا�صة  ق�صم  رئي�ش  خميـر،  ملحمد  ووفقًا 

اإىل  ينطر  كان  عديدة،  “ل�صن�ات  الدويل:  الحتاد  يف 

تغريرّ املناخ باعتباره م�صاألة بيئية وعلمية يف املقام 

املناخ ي�رسبنا  تغريرّ  بالفعل  �صهدنا  قد  اأننا  اإل  الأول، 

يف �صميم عملنا: فه� م�صكلة اإن�صانيةـ ومن ال�ا�صح اأنه 

اأمر ل ميكن الهروب منه اأو جتاهله، فمن ال�رسوري اأن 

ن�صتبق تاأثريه، واأن نعمل الآن”.

اإن العمل الناجح يتطلب ت�ا�صاًل فعاًل، فاملناخ العاملي 

الأحمر  ال�صليب  حلركة  اأي�صًا  ال�رسوري  ومن   ، يتغريرّ

والهالل الأحمر اأن تغري ا�صرتاتيجيتها يف الت�ا�صل.
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 التعليق على ال�ص�رة: مزارع مي�صي على بركة جافة يف �ص�احي باوكانغ، ال�صني.

م�صدر ال�ص�رة: رويرتز/�صرتينغر �صانغهاي.
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من وجهة نظر حركة ال�صليب الأحمر 

ثالث  نقل  يتعني  الأحمر،  والهالل 

ر�صائل مهمة اإىل اأ�صحاب امل�صلحة:

باملناخ  املتعلقة  الك�ارث  خطر  اإن 

يتزايد.

هم  واملر�صى  وامل�صنني  الفقراء  اإن 

الأكرث عر�صة للخطر.

اإن باإمكانناالتاأهب. 

حتديًا:  الر�صائل  هذه  نقل  ميثل  وقد 

ولكن  معقدة،  م�صاألة  املناخ  فتغري 

ب�صيط  باأ�صل�ب  عنها  التعبري  يلزم 

م�ظفي  اإ�رساك  ليت�صنى  وفعال 

الأحمر/الهالل  ال�صليب  ومتط�عي 

�لأحمر – واملجتمعات املحلية التي 

يخدم�نها.

اجلمعيات  ت�جه  التالية  واخلط�ات 

ب�صاأن  الت�صال  كيفية  يف  ال�طنية 

تغري املناخ.

اخلـطــوة رقم ١:

تعرفوا على التغيات امللحوظة 

واملتوقعة يف منطقتكم. 

اإن اخلط�ة الأوىل هي احل�ص�ل على 

اأمناط  تغريرّ  لكيفية  اأف�صل  اإدراك 

والرياح،  واحلرارة،  الأمطار،  هط�ل 

الأح�ال  من  وغريها  والع�ا�صف 

ومن  ها.  تغريرّ ت�قعات  اأو  اجل�ية، 

التـ�ا�صــل 

دليل العمل

ال�رسوري بالن�صبة لكم ال��ص�ل اإىل 

م�صت�ى  لديهم  وم�ؤ�ص�صات  اأ�صخا�ش 

الطالع  )يرجى  اخلربة  من  معنيرّ 

على بدء العمل(. وفى بع�ش الأحيان، 

قد ي�صعب فهم ه�ؤلء اخلرباء )يرجى 

الطالع على احل�ارات(. 

معرفتهم  تف�صري  ه�  دوركم  اإن 

اأن  ميكن  باأ�صاليب  ت�صكيلها  واإعادة 

معرفة  اإىل  يحتاج�ن  من  يفهمها 

املزيد عن هذا امل��ص�ع.

اجمع�ا الأمثلة عن كيفية حماولت 

م�ؤ�ص�صات اأخرى لنقل ر�صائل مماثلة، 

والتم�ص�ا الإلهام وامل�ص�رة.

اخلـطــوة رقم ٢:

حددوا اجلمهور الذي ت�صتهدفونه 

والتحورّل الذي ت�صعون اإليه.

 ، الذي يتغريرّ اأن تعرفتم على ما  بعد 

التي  الإن�صانية  التاأثريات  هي  وما 

يف  املناخ  تغريرّ  على  �صترتتب 

حتددوا  اأن  ال�رسوري  فمن  بلدكم، 

اإىل  و�صتحتاج�ن  جمه�ركم، 

من  ح�صب  خمتلفة  ات�صال  نه�ج 

م�ظف�ن  بهم:  بالت�صال  تق�م�ن 

حملية  جمتمعات  اأو  متط�ع�ن  اأو 

من  وتاأكدوا  حك�مية.  وكالت  اأو 

جمه�ركم  نظر  ل�جهات  تفهمكم 

واأول�ياتهم.

جمم�عتكم  من  تريدون  ما  وحددوا 

تفعله  اأو  فيه  تفكر  اأن  امل�صتهدفة 

ب�صكل خمتلف ب�صبب ر�صالتكم ح�ل 

اإذا  املثال،  �صبيل  على  املناخ.  تغري 

يف  متط�عني  على  تركزون  كنتم 

ت�دون  فقد  الك�ارث،  اإدارة  برنامج 

�رسورة  على  ال�ص�ء  بت�صليط  القيام 

التي  التهديدات  مل�اجهة  التاأهب 

املحلي،  مل حتدث قط يف جمتمعهم 

وا�صعي  ت�صتهدف�ن  كنتم  اإذا  اأما 

ال�صيا�صات، فقد تريدون منهم حينئذ 

يف  ال�طنية  جمعيتكم  يدرج�ا  اأن 

والربامج  ال�صيا�صات  وتنفيذ  ت�صميم 

احلك�مية للتكيف مع تغريرّ املناخ.

اخلـطــوة رقم 3:

ت�صميم حمتويات و�صكل ر�صالتكم 

وفقاً للجمهور امل�صتهدف

املناخ،  تغري  ب�صاأن  الت�صال  عند 

العتبار  يف  تاأخذوا  اأن  عليكم 

التعقيد  بني  مفا�صالت  هناك  اأن 

على  املحافظة  ويتعني  وال��ص�ح. 

الإبقاء على الر�صالة الأ�صا�صية دقيقة 

اجلمه�ر  يك�ن  لكي  ب�صيطة،  ولكن 

وا�صتيعابًا  فهمًا  اأكرث  امل�صتهدف 

وا�صتجابة لها.

املنال  �صهلة  الر�صالة  على  واأبق�ا 

على   الطالع  )يرجى  الإمكان  قدر 

ومن   .)64 رقم  ال�صفحة  يف  املربع 

الأف�صل اإثارة ف�ص�ل ورغبة اجلمه�ر 
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التعليق على ال�ص�رة: قروي�ن من بنغالدي�ش يتجمع�ن من اأجل عر�ش م�رسحي ب�صاأن زيادة الت�عية، وه� جزء من برنامج 

الت�عية والتاأهب ب�صاأن الك�ارث. ونتيجة ذلك، جتمع القروي�ن معًا من اأجل بناء ج�ص�ر من اخليزران ت�صاعد على اإجالء 

 الأ�صخا�ش الأكرث عر�صة للخطر.

م�صدر ال�ص�رة: �صهاب الدين/ ال�صليب الأحمر الربيطاين.
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من  بدًل  وذلك  املزيد،  تعلرّم  يف 

والرتباك  بامللل  ي�صعرون  جعلهم 

مب�صطلحات معقدة ونظريات �صعبة 

ب�صاأن علم الغالف اجل�ى.

وعليكم القيام بتعزيز امل�صداقية من 

تغري  عالمات  على  الرتكاز  خالل 

املناخ التي لحظها النا�ش بالفعل، 

ا�صتخدم�ا  ممكنًا،  ذلك  كان  وكلما 

اأ�صخا�ش  اأو  اأقران  واآراء  تعليقات 

اآخرين يثق بهم اجلمه�ر. على �صبيل 

اإذا كنتم حتاول�ن ا�صتهداف  املثال، 

الريفية،  املحلية  املجتمعات 

فيدي�  فيلم  يك�ن  اأن  الأرجح  فعلى 

مزارعني  من  بتعليقات  م�صح�ب 

اأكرث فعالية من فيدي� اأخر بتعليقات 

من خرباء يف املناخ.

اأجل  من  خمتلفة  خيارات  ادر�ص�ا   

العر�ش  )مثل:  الت�صال  قن�ات 

الإعالنية،  الن�رسات  ال�صفهي، 

الفيدي�،  املذياع،  املل�صقات، 

العرو�ش امل�رسحية(.

اخلـطــوة رقم 4:

تطورّيـر منتجات لالت�صال

اأن  عند ت�صميم منتجاتكم، ل تن�ص�ا 

الر�صائل  من  واباًل  يتلق�ن  النا�ش 

على  احل�ص�ل  على  تتناف�ش  التي 

احلك�مة  برامج  من  بدءاً  انتباههم، 

اإىل  النتخابات  تت�صمن  التي 

حمالت الت�ص�يق التي تهدف اإىل بيع 

ب�صاأن  ر�صالتكم  فاإن  لذا،  ال�صاب�ن. 

اأو  اإهمالها  �صي�صهل  املناخ  تغري 

ا�صتح�ذت على كلرّ  اذا  اإل  جتاهلها، 

من عقل وقلب اجلمه�ر امل�صتهدف.

ماذا حتتاج املجتمعات املحلية اإىل معرفته عن تغري املناخ 

ل تن�ص�ا اأنه من الأرجح اأن ي�ؤدي 

متعددة  ات�صال  قن�ات  ا�صتعمال 

اإىل جذب اهتمام النا�ش. اأخربوا 

النا�ش يف املجتمعات املحلية اأن 

ال�ق�د،  حرق  �صببه  املناخ  تغريرّ 

والأ�صجار يف  والفحم  والغازات، 

الغازات  واأن  العامل،  اأنحاء  �صتى 

ال�صفاف  الغطاء  من  ن�عًا  ت�صكل 

لأ�صعة  ي�صمح  مما  الأر�ش،  ح�ل 

ك�كبنا  اإىل  تدخل  اأن  ال�صم�ش 

الع�دة  من  احلرارة  مينع  ولكنه 

اإىل الف�صاء.

ويت�صبب دفء الأر�ش يف تغيري 

الطق�ش.

الطق�ش  اأن  الأ�صا�صي ه�  والتغري 

فعندما  تطرفًا.  اأكرث  ي�صري  قد 

اأكرث  املطر  يك�ن  قد  متطر، 

يدوم  فقد  اجلفاف،  وعند  غزارة. 

هذا اجلفاف لفرتة اأط�ل. واجلليد 

يف  اآخذ  اجلبال  على  والثل�ج 

بداية  يف  ي�ؤدي  قد  مما  الذوبان 

املياه  من�ص�ب  زيادة  اإىل  الأمر 

اأقلرّ  ن�صبة  اإىل  ثم  الأنهار  يف 

اجلليدية(.  الأنهار  تفنى  )عندما 

الع�ا�صف  �صدة   تزداد  وقد 

غري  اأماكن  وت�صيب  والأعا�صري 

من  مبزيد  تاأتى  وقد  معتادة، 

الأمطار.

فيبداأ  امل�ا�صم،  كذلك  تتغريرّ  وقد 

اأو  م��صم الأمطار يف وقت مبكر 

اأقلرّ  ال�صتاء  يك�ن  وقد  متاأخر، 

برودة بيد اأن الثل�ج قد تت�صاقط 

بكميات اأكرب.   

ولهذه التغريات تاأثري اأي�صًا على 

واحلي�انات،  النباتات  �صل�ك 

اأو  والآفات  احل�رسات  تظهر  وقد 

تختفي باأعداد كبرية.

ومن املهم اأي�صًا ت��صيح اأن اآلف 

العلماء ح�ل العامل من�صغل�ن يف 

ولكنهم   يجري،  ما  فهم  حماولة 

تعقيد  ب�صبب  �صع�بة  يجدون 

بالتحديد  اأن يق�ل�ا  امل�صكلة فى 

ما الذي �صيجري.

و�صيت�جب اأن ن�صتعد للمفاجاآت، 

القيام  املمكن  من  اأنه  غري 

بالكثري لتجنب حت�ل املفاجاآت 

اإىل ك�ارث.

ول�صتم يف حاجة اإىل الدخ�ل مع 

التفا�صيل  اأدق  يف  املجتمعات 

املناخ،  بتغري  املتعلقة 

التي  املتعددة   فال�صيناري�هات 

ح�ل  لبلدكم  العلماء   ي�صعها 

مربكة  تك�ن  قد  املناخ  تغري 

للغاية.

يجب  يجب/ل  عما  ال�ص�ؤال  اإن 

قد  امل�صت�صعفني  مع  ت�صاطره 

لل�صليب  دائمة  م�صكلة  يك�ن 

الأحمر،  والهالل  الأحمر 

اخلربات  تبادل  فاإن  وبالتايل، 

مع الزمالء �صيك�ن مهمًا للغاية 

يف ال�صن�ات املقبلة.
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ك�ن�ا مبدعني: وحاول�ا جذب انتباه 

النا�ش من خالل نه�ج مبتكرة )مثاًل 

من خالل الدعابة، الفن�ن اجلمالية، 

لت��صيح  مده�صة  اأدوات  ا�صتعمال 

ووظف�ا  الأ�صا�صية(.  املفاهيم 

ا�صتخدام اللغة وال�ص�رة ب�صكل م�صٍل. 

على �صبيل املثال: لقد اقرتح متط�ع 

ال�صليب  يف  كـاميـان  جزيرة  من 

هذا  املناخ:  »تغريرّ  �صعار  الأحمر 

ج�هر  على  ي�صتح�ذ  مما  غريب!«، 

ت�صحك،  النا�ش  ويجعل  امل�صكلة، 

وي�صهل يف ال�قت تذكره.

على  هذه  التط�ير  مرحلة  يف  فكروا 

ج�لت  عدة  تتطلب  عملية  اأنها 

واإعادة  والت�صحيح  التجربة  من 

ممكنًا،  ذلك  كان  وكلما  ال�صياغة. 

امل�صتهدف  اجلمه�ر  اإ�رساك  حاول�ا 

الت�صال.  منتجات  تط�ير  فى 

مفه�مة  الر�صالة  اأن  من  وتاأكدوا 

ولها التاأثري املن�ص�د.

اإنتاج  اأ�صاليب  باختيار  وق�م�ا 

�رسوطكم  اأ�صا�ش  على  وم�ردين 

املرج�ة  وباجل�دة  اخلا�صة 

ملنتجكم.

اخلـطــوة رقم 5:

ن�صـر الر�صالة.

من الناحية املثالية، يجب اأن يك�ن 

الت�صال ب�صاأن خماطر تغريرّ املناخ 

للجمعية  العام  الت�صال  من  جزءاً 

الأكرث  ه�  الأمر  وهذا  ال�طنية. 

يتم  اأن  فبمجرد  ذلك،  ومع  كفاءة. 

عمل املنتج اجلديد املتعلق باملناخ، 

كيفية  على  الرتكيز  عليكم  يتعني 

التاأكد من تلقي اجلمه�ر امل�صتهدف 

لر�صالتكم على نح� مالئم.

ويجب التاأكد من اأن منتجكم معروف 

با�صتعماله  امل�صتهدفني  النا�ش  لدى 

اأو روؤيته.

فيما  املحتملني  ال�رسكاء  وحددوا 

يتعلق بجه�د الن�رس. اأوًل، من داخل 

املتط�ع�ن  يك�ن  وقد  املنظمة، 

اإىل  الر�صالة  نقل  فى  الأ�صا�ش  هم 

اأن  وميكن  املحلية،  املجتمعات 

من  وم�ؤ�ص�صات  اأ�صخا�ش  ي�صاعدكم 

القطاع اخلا�ش واحلك�مة واملجتمع 

املدين يف ا�صتعمال قن�ات الت�صال 

والتلفزي�ن  الإذاعة   – امل�ج�دة 

الربط بني اأحداث الطق�ش وتغري املناخ

تغري  عن  يعرب  ر�ص�ل  اأبلغ  اإن 

فعند  نف�صه.  املناخ  ه�  املناخ 

)لي�ش  عادي  غري  طق�ش  وق�ع 

اإىل كارثة(  ي�ؤدي  اأن  بال�رسورة 

هذا  يك�ن  اجلميع،  عنه  يتحدث 

اإىل  جيدة  دخ�ل  نقطة  الأمر 

تغري  ب�صاأن  الت�صال  من  املزيد 

املناخ.

ميكن  ل  باأنه  علم  على  فك�ن�ا 

اأو  واحدة  كارثة  باأن  اأبداً  الق�ل 

تغري  �صببه  غريب  طق�ش  وق�ع 

الأحداث  اأكرث  تقع  )فقد  املناخ 

تطرفًا دون تغري يف املناخ، غري 

وما  وق�عها(.  امل�صتبعد  من  اأنه 

حمدداً  حدثًا  اأن  ه�  ق�له  ي�صعنا 

املتزايدة  الأخطار  منط  يالئم 

ب�صبب تغري املناخ.

ومتى قمتم مبثل هذا الربط بتغري 

من  التاأكد  عليكم  يتعني  املناخ، 

يف  املناخ  خرباء  بدعم  متتعكم 

م�صداقية  ت�جد  فلن  واإل  بلدكم، 

تغري  اأخطار  ب�صاأن  تق�ل�نه  ملا 

املناخ.

وعندما ت�ؤدي حالة طق�ش متطرف 

بحاجة  ال�صع�ر  يك�ن  كارثة،  اىل 

بكثري.  اأق�ى  ب�صكل  الط�ارئ 

ما  فغالبًا  حذر:  على  ك�ن�ا  ولكن 

قد  بينما  الأخرية،  للكارثة  ن�صتعد 

املتعلقة  اجلديدة  الكارثة  تك�ن 

متامًا.  خمتلفة  املناخ  بتغري 

جميعا  نعمل  قد  الفي�صان،  فبعد 

خماطر  من  احلد  اأجل  من  بجدرّ 

الفي�صان، بينما قد تك�ن الكارثة 

اأو جفافًا. ومن   
رّ
التالية م�جة حر

يف  الأمر  هذا  على  الت�صديد  املهم 

ات�صالكم. 

بالتجزئة  البيع  منافذ  والت�زيع يف 

واملنا�صبات اخلا�صة.

جهد  ف�صل  اأو  جناح  نقاط  واكت�صف�ا 

ت�صحيح  على  واعمل�ا  الت�صال، 

وت�ثيق النتائج لت�صهيل تعديل منتج 

الت�صال لديكم ل�صتخدامه يف وقت 

اآخر اأو يف مكان اآخر.

قـائمــة مرجعية للتحقـق

تغري  اأخطار  ب�صاأن  اأنف�صكم  	•ثقف�ا 
املناخ لبلدكم والع�اقب الإن�صانية 

املرتتبة على ذلك.

والر�صالة  جمه�ركم  	•حددوا 
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وما  بها  اإخبارهم  ت�دون  التي 

تت�قع�ن منهم القيام به بطريقة 

خمتلفة.

	•تاأكدوا من اأن جمه�ركم يفهم ما 
ت�دون اإخبارهم به.

اأ�صل�ب  يف  مبدعني  	•ك�ن�ا 
ات�صالكم.

اإىل  ر�صالتكم  و�ص�ل  من  	•تاأكدوا 
ال�صبكات  وا�صتخدم�ا  جمه�ركم 

لل�صليب  واخلارجية  الداخلية 

الأحمر والهالل الأحمر.

املزالق

املناخ،  تغري  من  التيقن  اإطار  يف 

فما زال هناك الكثري من عدم اليقني 

احل�ص�ل  النا�ش  يريد  وقد  ب�صاأنه، 

منكم على معل�مات لي�صت بح�زتكم 

ب�صاأن تغري املناخ لأنها غري م�ج�دة 

اأ�صاًل، اأو قد ي�صع�ن اإىل التاأكد منكم 

الغريب،  الطق�ش  من  ن�ع  اأي  ب�صاأن 

القريب  يف  املناخ  تغري  ي�صبح  وقد 

العاجل ه� التف�صري لكل جديد يحدث، 

فال ت�صمح�ا لهذا باأن يحدث.

ه�  املهمة  هذه  فى  جزء  واأ�صعب 

بعدم  يتعلق  فيما  الت�صال  كيفية 

التيقن ب�صاأن تغري املناخ، فقد يفقد 

متكنكم  عدم  عند  اهتمامهم  النا�ش 

عن  وا�صحة  اإجابات  اإعطائهم  من 

تك�ن  ما  وغالبًا  العديدة.  اأ�صئلتهم 

الإجابات ال�ا�صحة اإجابات خاطئة. 

ب�رسورة  النا�ش  اإقناع  حاول�ا  لذا، 

ال�صتعداد لعدم التيقن ب�صاأن الطبيعة 

الدقيقة لتغري املناخ.

ه�  الحيان  اأغلب  يف  نعرفه  ما  اإن 

واإن كنا ل نعلم  الأخطار تتزايد،  اأن 

بالتحديد كيف.

الفـر�ص 

بتغري  متعلق  حدث  وق�ع  ا�صتغل�ا 

املناخ )مثل هط�ل الأمطار الغزيرة 

جداً( بطريقة ذكية.

مـزيـد مـن املعلـومـات

يف  امل�ج�دة  املعل�مات  كافة  اإن 

امل�قع: على  متاحة  الدليل   هذا 

www.climatecentre.org
وال��صالت  التحديثات  فيها  مبا 

 اأمثلة عن ا�صرتاتيجيات ات�صال ت�صتخدمها اجلمعيات

الوطنية العاملة يف جمال تغي املناخ 

�رسائط فيديو وتلفزيون

الأرجنتني،  وبرب�دا،  اأنتيغ�ا 

كاميان،  جزر  الباهاما، 

كيت�ش  �صانت  مالوي،  جامايكا، 

ونيف�ش، �صام�ا، فييت نام.

برامج اإذاعيـة 

هنا  م�رسوع  وت�باغ�،  ترينيداد 

احلر  الأحمر/ال�ص�ت  ال�صليب 

يف اأمريكا الالتينية. 

برامج تـوعيـة املجتمع املحلي 

الأرجنتني، ت�فال�، �صام�ا.

امل�رسح 

فيجي،  �صام�ا،  ك�ل�مبيا، 

كرييبا�ش. 

عرو�ص العرائـ�ص

ك�ل�مبيا 

اأحداث

اإندوني�صيا )الي�م العاملي لل�صليب 

ت�فال�،  الأحمر(،  والهالل  الأحمر 

كرييباتي  ت�جنا،  �صليمان،  جزر 

)الي�م العاملي للحد من الك�ارث، 

الي�م العاملي للبيئة(.

لوحات اإعـالنات ورايـات 

بنغالدي�ش، ك�ل�مبيا. 

برامج تثقيفية ومواد للمدار�ص

وت�باغ�،  ترينيداد  نيكاراج�ا، 

ت�فال�، �صام�ا، جزر �صليمان.

وهناك املزيد من املعل�مات ب�صاأن 

الأمثلة  من  وغريها  الأم�ر  هذه 

املناخ: مركز  م�قع  على   متاح 

 www.climatecentre.org

والأمثلة  املعل�مات  من  مزيد  اإىل 

تغري  ب�صاأن  الت�صال  كيفية  عن 

ففيما  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  املناخ. 

فاإن  الرئي�صية،  بالك�ارث  يتعلق 

مركز املناخ غالبًا ما يق�م بت�زيع 

اإىل  املناخ  بتغري  متعلقة  معل�مات 

قائمته الربيدية.

كما اأن الحتاد الدويل لديه جمم�عة 

املناخ،  تغري  ب�صاأن  اإعالمية  و�صائل 

اأجل  من  اأ�صا�صية  ر�صائل  تت�صمن 

اجلمعيات ال�طنية. 
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التعليق على ال�ص�رة: متط�عة يف ال�صليب الأحمر يف ايكـاتينـي، كينيـا، خالل اجتماع ملناق�صة اإمدادات املياه مع اأهاىل القرى، وهي 

يف جزء من البالد مت�رسر ب�صدة من اجلفاف.

م�صدر ال�ص�رة: دانيال �صيما / ال�صليب الأحمر الأمريكي.
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التعليق على ال�ص�رة: متط�ع يف ال�صليب الأحمر الزامبى يق�م بت�زيع نام��صيات اأ�رسة للم�صاعدة على ال�قاية من املـالريـا

م�صدر ال�ص�رة: ال�صليب الأحمر اله�لندي 
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مناظر طبيعية حمروقة، حما�صيل ذابلة، اأنهار وبحيات 

جافة، اأو العك�س – في�صانات مدمرة، ما�صية نافقة، اأنا�س 

جياع. قد تكون هذه هي ال�صورة التي نواجهها يف اأفريقيا 

خالل عقد من الزمن ما مل نقم ب�صكل اأف�صل باإدارة خماطر 

املناخ.

ت�صري البح�ث اجلديدة اإىل اأن التهديد املاثل يف التعر�ش 

خلطر تغريرّ املناخ يف اأفريقيا اأكرب منه يف اأي مكان اآخر 

ات لن تقت�رس على ارتفاع معدل  يف العامل. واأن التغريرّ

درجات احلرارة وتغريرّ اأمناط هط�ل الأمطار، فم�جات 

اجلفاف والفي�صانات ت�رسب ب�ترية وحدة متزايدتني، 

وي�صحب ذلك اأمرا�ش مثل الإ�صهال، كما بداأت املالريا 

يف الظه�ر يف مرتفعات مل يكن فيها بع��ش من قبل، 

حمى  عادت  كما  باإثي�بيا،  ال��صطى  املرتفعات  مثل 

ال�ادي املت�صدع اإىل الظه�ر جمدداً.

تاأثري  له  الأخرية  ال�صن�ات  يف  الطق�ش  اأمناط  تغري  اإن 

مل  اأنه  يجدون  فاملزارع�ن  الغذائى،  الأمن  على  �صار 

يعد باإمكانهم زراعة اأو ح�صاد حما�صيلهم على النح� 

درا�صـة حــالة: اأفـريقيـا

الذي اعتادوه لقرون ب�صبب تاأخر اأو عدم انتظام �صق�ط 

الأمطار.

ماأل�فة،  غري  لأخطار  املحلية  املجتمعات  وتتعر�ش 

اخلفيفة  ال�صدمات  م�اجهة  من  حتى  تتمكن  ل  وهي 

اأعداد  يف  م�صتمر  ارتفاع  اإىل  ي�ؤدي  الذي  الأمر   –
مت��صط  ازداد  وقد  اإن�صانية.  م�صاعدات  اإىل  املحتاجني 

ثالثة  اإىل  اأفريقيا  يف  الغذائية  الط�ارئ  حالت  عدد 

 25 واجه  بينما  الثمانينيات،  منت�صف  منذ  اأمثاله 

ملي�ن ن�صمة اأزمات غذائية يف ال�صنة املا�صية وحدها.

اإن اأفريقيا، مب�اردها التي تعاين من الإجهاد اأ�صاًل، ل 

متلك اإل القليل من القدرة للتعامل مع مزيد من الك�ارث 

النا�ش  من   %90 فح�ايل  املناخ،  تغريرّ  عن  الناجتة 

يعتمدون على الزراعة لك�صب رزقهم – حيث اإن العديد 

ما  الغذاء  من  فقط  يزرع�ن  ممن  كفاف  مزارع�  منهم 

يكفي لإطعامهم وعائالتهم، لذلك فاإن اأي انخفا�ش اأو 

تغريرّ يف اأمناط هط�ل الأمطار قد يعني ف�صل املح�ص�ل 
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وبالتايل نق�صًا حاداً يف الأغذية اأو حتى جماعة.

تغريرّ  جراء  من  ب�صدة  الزراعي  الإنتاج  يتاأثر  و�ص�ف 

ال�صاحلة  امل�صاحة  تقل  اأن  املت�قع  فمن   – املناخ 

للزراعة واأن تنكم�ش م�ا�صم الزراعة واأن تتناق�ش غلة 

املح�ص�ل. ومن �صاأن ذلك املزيد من التاأثري �صلبًا على 

الأمن الغذائي، وتفاقم �ص�ء التغذية يف بع�ش البلدان.

فقد تنخف�ش غلة حما�صيل الزراعة البعلية )التي تعتمد 

عام  بحل�ل    %50 اإىل  ت�صل  قد  بن�صبة  الأمطار(  على 

الفريق احلك�مي الدويل  العلماء يف  2020 وفقًا لراأي 

عديدة  اأجزاء  وهناك   .)IPPC( املناخ  بتغريرّ  املعني 

فى اأفريقيا قد اأ�صبحت تعترب بالفعل  »عاجزة مائيًا« 

اأمر �ص�ف يتفاقم مع تغريرّ املناخ. – وه� 

ب�صدة  ي�ؤثر  قد  احلرارة  درجة  يف  كبري  ارتفاع  اأي  اإن 

على املحا�صيل النقدية مثل ال�صاي والنب. وقد اأ�صبحت 

املناطق القاحلة و�صبه القاحلة يف كافة اأنحاء اأفريقيا 

هذه  اأ�صبحت  املت��صط  ففى  اجلفاف.  م�صت�ى  دون 

مئ�ية مما  درجة  ن�صف  دفئًا مبقدار  اأكرث  الآن  القارة 

يف  ذلك  من  اأكرث  اإنها  بل  �صنة،   100 قبل  عليه  كانت 

بع�ش الأجزاء.

فالنا�ش  املناخ،  لتغريرّ  اأخرى  نتيجة  هي  والهجرة 

ويعمل�ن  للجفاف،  املعر�صة  املناطق  من  ينزح�ن 

ل�رساء  الالزم  املال  لك�صب  اأخرى  مزارع  يف  ال  كعمرّ

من  معينة  اأجزاء  على  ال�صغط  من  يزيد  مما  الطعام، 

القارة.

اإثيـوبيـا

اإىل  ال�رسقي  الأفريقي  املت�صدع  ال�ادي  اإثي�بيا  يق�صم 

ب�صكل  التن�ع  �صديد  ومناخها  ومنخف�صات،  مرتفعات 

اإىل  املمطرة  الباردة  ديـجــا  غري عادي، من مرتفعات 

منخف�ش دنـاكيـل – اأحد الأماكن الأ�صد حرارة وجفافًا 

على وجه الأر�ش.

ن�صف  ت�صكل  التى  الزراعة  على  القت�صاد  ويعتمد 

ال�صادرات،  من   %60 ومتثل  الإجمايل،  املحلي  الناجت 

 %1 اأن  بيد  العاملة.  اليد  اإجمايل  من   %80 وت�صتخدم 

فقط من الأرا�صى املزروعة تعتمد على الري، لذا، فمن 

املمكن اأن ي�قع اجلفاف بكامل البالد يف اأزمة ونق�ش 

فى الغذاء.

املكتب  يف  الأبحاث  رئي�ش  تاديجـي،  اأبيبـي  لـ  ووفقًا 

اأبـابـا: »لقد كانت  اأديـ�ش  ال�طنى لالأر�صاد اجل�ية يف 

هناك اإ�صارات عن التغريرّ املناخي يف اأثي�بيا منذ عام 

ت�صكل  ال�صت�ائية  فاأفريقيا  ذلك.  قبل  وحتى   ،2000

بالغ.  بقلق  اأ�صعر  واأنا  التغريات،  لت�صارع  �صاخنة  ب�ؤرة 

)الغذاء  والتيف  املحا�صيل،  على  ذلك  تاأثري  ه�  فما 

الأ�صا�صي التقليدي(،  وال�صاي، والنب، واملا�صية؟«

مل  عقدين،  خالل  رئي�صية  جفاف  م�جات  خم�ش  ومع 

تتعافى  لكي  عديدة  لعائالت  كاف  وقت  هناك  يكن 

امل�ت  �صفا  على  الب�رس  من  الآلف  مئات  يعي�ش  بينما 

كل عام.

ويف الفرتة من عام 2000 اإىل 2003، عانى 46% من 

الأغذية  ملنظمة  وفقًا  وذلك  التغذية،  �ص�ء  من  ال�صكان 

والزراعة.

اأ�ص�اأ  بع�ش   2006 عام  �صهد  اأخرى،  جهة  ومن 

الفي�صانات يف تاريخ اإثي�بيا، م�رسداً ال�صكان يف كافة 

اأنحاء البالد. فال�صي�ل فى دير داوا، ثاين اأكرب املدن بعد 

250 �صخ�صًا  اأودت بحياة ما يقرب من  اأبـابـا،  اأديـ�ش 

و�رسدت الآلف.

وفى عام 2006 قتل اأكرث من 400 �صخ�ش خالل تف�صي 

اإ�صهال مائي خطري، وقد �رسب اجلفاف احلاد  حالت 

ال�رسق، وعانى مزارع�ن عديدون  فـاديـ�ش يف  منطقة 

من �ص�ء الغلة عامًا بعد عام ب�صبب عدم انتظام هط�ل 

الأمطار. ويف ال�صن�ات الأخرية، مل ت�صقط الأمطار.

�صي�خ قريته، يعي�ش يف  اإدريـ�ش، وه� من  اأما ي��صـف 

املنطقة منذ 40 عامًا وتعتمد عائلته وقريته بانتظام 

على م�صاعدات الإغاثة الغذائية، فالأمطار ت�صح ب�صكل 

ي�صتطيع  ل  املا�صية، وه�  القليلة  ال�صن�ات  م�صتمر يف 

ميكننا  املطر،  ي�صح  »عندما  ويق�ل:  حما�صيله،  زراعة 

زراعة ال�رسغ�م والذرة ولكننا ل ننتج الكثري«.

امل�صادر  اأحد  عادة  كان  الذي  القريب  بـ�كـ�  نهر  اأما 
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الرئي�صية للريرّ يف املنطقة، فقد جف منذ �صن�ات عديدة، 

وهاه�  الأمطار.  كمية  نق�ش  اىل  جزئيًا  ذلك  ويع�د 

هذا  بجانب  والليم�ن  الربتقال  ب�صاتني  يتذكر  ي��صـف 

قريته  اأهايل  من  العديد  هجرة  اإىل  ي�صري  وه�  النهر، 

�صن�يًا ب�صبب اجلفاف، وندرة الغذاء واملاء.

املـالريـا

مدينة  من  بالقرب  كيل�مرتات  ب�صعة  م�صافة  وعلى 

�صن�ات،  عدة  منذ  هـالمايـا  بحرية  اأي�صًا  جفت  هـرار، 

ويع�د ذلك جزئيًا اإىل ندرة كمية الأمطار يف املنطقة، 

خم�صة  ح�ايل  ط�لها  يبلغ  التي  هـالمايـا  فبحرية 

للمياه  الرئي�صي  امل�صدر  ت�صكل  كانت  كيل�مرتات، 

م�رد  كانت  كما  بها،  املحيطة  والقرى  هـرار  ملدينة 

دخل لل�صيادين.

تق�ل فاتية اأباتيـ�ش جاكـ�ب، وهي تاجرة حملية عا�صت 

احل�ص�ل  على  »اعتدت  عامًا:   14 لفرتة  البحرية  قرب 

على  فيتعني  الآن  اأما  البحرية،  من  ال�رسب  مياه  على 

على  للح�ص�ل  كيل�مرتات  ثمانية  الأقدام  على  ال�صري 

املياه، كما كان هناك العديد من مزارعي اخل�رسوات 

، واعتدنا اأن نحظى منها  ح�لها ي�صتخدم�ن املياه للريرّ

بالأ�صماك، اأما الآن، فلم تعد هناك اأ�صماك يف الأرجاء 

واأ�صبحت اخل�رسوات اأغلى ثمنًا.«

وبينما كان اجلفاف ي�رسب منطقة هـرار يف اجلن�ب، 

كانت هناك يف عام 2006 في�صانات غزيرة يف غرب 

ترينغـ�  ويق�ل  �صخ�ش،   3.000 ت�رسد  حيث  �صـ�ا، 

يف  الأحمر  ال�صليب  جمعية  فرع  اأمني  اينغـداورك، 

 40 منذ  الق�ي  الفي�صان  هذا  مثل  يحدث  »مل  اإثي�بيـا 

وقد  واملا�صية«،  واملحا�صيل  املنازل  دمر  فقد  عامًا، 

ب�صكل  حمليًا  باملالريا  الإ�صابة  معدلت  ارتفعت 

ع. مرورّ

وي�صدد ق�صم التاأهب للك�ارث يف جمعية ال�صليب الأحمر 

الإثي�بي على اإيجاد املياه النقية وغر�ش الأ�صجار من 

الزراعية.  املدرجات  واإن�صاء  والفاكهة  الأخ�صاب  اأجل 

ويعتقد جابريـال اأبات�صـ�، رئي�ش التنمية التنظيمية، اأنه 

يتعني عليهم الآن »خلق وعي ب�صاأن تغريرّ املناخ، وجمع 

البيانات وتدريب املتط�عني« على م�صت�ى الفرع.

وعلى حد ق�ل جيـ�دي بيـني، م�ص�ؤول الإغاثة: »لدينا 

يف  للك�ارث  التاأهب  اأن�صطة  على  مدرب�ن  متط�ع�ن 

ندرك  لأننا  عامني  منذ  بداأنا  فقد  اإثي�بيا،  اأنحاء  كل 

ت�اتراً.  الأكرث  الطبيعية  الك�ارث  من  مت�رسرون  اأننا 

البطانيات  مثل  الإغاثة  م�اد  اإعداد  نحاول  ونحن 

كما  خمتلفة،  مناطق  يف  وتخزينها  املياه  وجراكن 

تتجه ال�صيا�صة الآن اإىل تخ�صي�ش 10% من دخل الفرع 

لإمدادات اأن�صطة التاأهب.«

اأهمية  لإثي�بيا  الأحمر  ال�صليب  جمعية  اأولت  وقد 

وهي  الأمطار،  و«ح�صاد«  املياه،  ل�ج�ب حفظ  كبرية 

طريقة كف�ؤ جلمع املياه النظيفة خالل الفرتة املمطرة، 

وميكنها اأن ت�صتغرق عدة اأ�صابيع اأو اأ�صهر.

وت��صح جيـ�دي بيـني »يف مـ�يـال يف اجلن�ب، على 

�صبيل املثال، ل ي�جد نهر، وبالتايل فاإن ح�صاد مياه 

�صيما  الأ�صا�ش، ول  الأمطار عملية مهمة، فاملياه هي 

النا�ش  بع�ش  ي�صتخدم  ل  فقد  للك�ارث،  التاأهب  خالل 

يف اجلن�ب اإل لرتاً واحداً فقط من املياه اأ�صب�عيًا«. وقد 

مت خالل ال�صنتني اأو ال�صن�ات الثالث املا�صية بناء اأكرث 

من 50 خزانًا جلمع مياه الأمطار، على الأ�صطح وحتت 

الأر�ش.

برنامج  اأي�صًا  الإثي�بي  الأحمر  ال�صليب  جمعية  ولدى 

للرعاية ال�صحية املجتمعية بهدف رفع م�صت�ى ال�عى 

والتثقيف، بيد اأنه يتطلب ت�صعيداً يف �ص�ء تغريرّ املناخ. 

اأمرا�ش  كلها  والإ�صهال  والك�لريا  والتيف�د  فاملالريا 

تنت�رس ب�رسعة اأكرب خالل الفرتات الع�صيبة.

عادت  اختفت،  قد  اأنها  اعترب  التي  الأمرا�ش  اأن  كما 

حالت  ت�صجيل  مت   ،2006 عام  ففي  جمدداً.  لتظهر 

اإ�صهال مائي حاد للمرة الأوىل منذ ع�رس �صن�ات. فثمة 

والإيدز  واملالريا  التغذية  �ص�ء  بني  وا�صح  تفاعل 

وفريو�صه.

روانــدا

على الرغم من مرور عقد من النم� القت�صادي ال�رسيع، 

ما زال الفقر وا�صع النت�صار يف روانـدا، املعروفة با�صم 

»اأر�ش الألف تـل«، وروانـدا هي بلد �صغري غري �صاحلي، 
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وجمه�رية  واأوغنـدا  وتـنزانيـا  بـ�رونـدي  به  حتيط 

�صغر  من  الرغم  على  ولكن  الدميقراطيـة.  الك�نغـ� 

حجمها، فلديها اأنظمة بيئية متن�عة.

ال�رسقية  الأفريقية  اله�صبة  من  جزءاً  روانـدا  وت�صكل 

يف  املنخف�صة  الأرا�صى  من  تتدرج  التي  الكربى، 

الغرب التي تت�صم بامل�صتنقعات والبحريات �صع�داً اإىل 

ح��ش  بني  البالد  ذلك  ويق�صم  ال�رسق.  يف  املرتفعات 

نهر النيل وح��ش نهر الك�نغ�. واملناخ هناك معتدل 

وا�صت�ائي، مع م��صم جفاف ق�صري ميتد من �صهر كان�ن 

�صباط/فرباير، وم��صم جفاف ط�يل  اإىل  الثاين/يناير 

يبداأ من �صهر حزيران/ي�ني� اإىل اأيل�ل/�صبتمرب.

وقد �رسب اجلفاف امل�صتمر اأنحاء من روانـدا على مدى 

هط�ل  اأمناط  وا�صطربت  املا�صية،  القليلة  ال�صن�ات 

املزارع�ن  احتار  اأخرى،  مرة  لذلك  ونتيجة  الأمطار، 

م��ص�ين  ويق�ل  واحل�صاد،  الزراعة  ت�قيت  ب�صاأن 

ديـدا�ش، مدير خدمة الأر�صاد اجل�ية يف البالد اأن تغريرّ 

املناخ »وا�صح جدا«، ويتجلى ذلك يف ارتفاع درجات 

مبا  املا�صية  الثالثني  ال�صن�ات  يف  ال�صغرى  احلرارة 

ي�صل اإىل درجتني.

يف  حرارة  الأع�ام  اأ�صد  كان   2005 عام  اأن  وال�اقع 

احلرارة  درجة  ارتفعت  فقد  عديدة.  �صن�ات  منذ  روانـدا 

يف العا�صمة كيغـالـي لتبلغ 35 درجة مئ�ية. وارتفاع 

مثل  الأمرا�ش  انت�صار  اأي�صًا  يعني  احلرارة  درجة 

املالريا، وهي بالفعل ال�صبب الرئي�صي حلالت املر�ش 

وال�فيات يف كل اإقليم.

كما ي�صكل التفاعل بني الأمرا�ش م�صدر قلق: فال�صخ�ش 

امل�صاب باملالريا على �صبيل املثال معر�ش للتقاط 

فريو�ش الإيدز، والعك�ش بالعك�ش. كما يعني �ص�ء التغذية 

انت�صار الأمرا�ش ب�رسعة اأكرب، فاإنها حلقة مفرغة، اأما 

فقد  الك�لريا،  مثل  اختفت  انها  اعتقد  التي  الأمرا�ش 

ك�لريا  حالت  ت�صجيل  مت  حيث  جمدداً.  لتظهر  عادت 

2006 ويف  جديدة للمرة الوىل يف كيغـالـي يف عام 

املنطقة ال�صمالية ال�رسقية يف عام 2007.

وي�صكل القطاع الزراعي نقطة مركزية للبيئة الروانـدية، 

فه� يهيمن على القت�صاد من حيث امل�صاهمة يف الناجت 

املحلي الإجمايل، كما اأنه ميثل ما يزيد على 90% من 

فر�ش العمل، بينما متثل ال�صادرات الزراعية اأكرث من 

املح�ص�لن  هما  والنب  وال�صاي  الإجمايل،  من   %70

الت�صديران الرئي�صيان، وقد يك�ن لتغريرّ املناخ ع�اقب 

وخيمة على الإنتاج الزراعي.

ب�صبب  ال�فيات  من  عدد  هناك  كان   ،2006 عام  ويف 

وتدمرت  ال�صديدة،  والفي�صانات  الغزيرة  الأمطار 

البيئة  وزيرة  وتق�ل  املا�صية.  ونفقت  املحا�صيل 

اأ�رس بامليزانية  اأن هذا الأمر  باتري�صيـا هاجاباكيجا، 

للنم�  املخ�ص�صة  الأم�ال  ا�صتعمال  جرى  اإذ  ال�طنية، 

اأغدية  �رساء  مثل  طارئة  تدابري  اأجل  من  القت�صادي 

لالإغاثة.

وتاأثرت  املياه  م�صت�يات  انخف�صت  نف�صه،  ال�قت  ويف 

يف  �صيما  ول  الكهرمائية،  الطاقة  ت�ليد  حمطات 

نتـاروكـا ومـ�ك�نغـ�ا. فرتاجع اإنتاج الكهرباء، وكانت 

ومن  املا�صية،  القليلة  ال�صن�ات  يف  طاقة  اأزمة  هناك 

اإنتاج الكهرباء، كان على احلك�مة �رساء م�لدات  اأجل 

لذلك  كان  وقد  الدولرات.  ماليني  تتكلف  للكهرباء 

تاأثري على ال�صكان – اإذ ارتفع �صعر الكهرباء اإىل ثالثة 

اأمثاله.

الهـجــرة 

روانـدا، م�جات  بـ�غ��صيـرا، يف جن�ب  �صهدت منطقة 

جفاف ب�صكل م�صتمر، ويعاين 40% من �صكانها من عدم 

تاأمني م�صادر الغذاء. كما يعانى الكثري من املزارعني 

انتظام  عدم  اأو  تاأخر  ب�صبب  املحا�صيل  �ص�ء  من  فيها 

هط�ل الأمطار.

ومـاري جايـن نزابام�يتـا مزارعة يف غا�صـ�را، لديها 

خم�صة اأطفال يتعني عليها اإطعامهم. ومنذ عام 1998 

مل يعد بالإمكان ت�قع هط�ل الأمطار. وهي تق�ل: »نظن 

اأنها �صتمطر، اإل اأنها ل متطر، وحينئذ نفقد حم�ص�لنا«. 

والفا�ص�ليا  ال�رسغ�م  بزراعة  جايـن  مـاري  وتق�م 

يف  بع�صها  وتبيع  واخل�رسوات  احلل�ة  والبطاطا 

ال�ص�ق، بيد اأن ح�صادها انخف�ش اإىل الن�صف يف العام 

املا�صى.
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وقد جنحت بالكاد يف ت�فري ما يكفي من املال لإر�صال 

املدر�صة  يف  يح�صل�ن  )فالأولد  املدر�صة  اإىل  اأولدها 

اأنها  بيد  العاملي(،  الأغذية  برنامج  من  الطعام  على 

عن  ال�صحي  التاأمني  ر�ص�م  �صداد  حتمل  ت�صتطيع  ل 

الأ�رسة باأكملها. وعلى الأ�صـرة الآن اأن ت�رسب من مياه 

امل�صتنقعات القريبة وتعاين ب�صكل م�صتمر من الإ�صهال 

واملالريا.

لي�ص�ا  اأتقهقر، فالأطفال  باأنني  »اأ�صعر  الق�ل:  وت�ا�صل 

من  العا�رسة  يبلغ  طفاًل  ترى  وعندما  اأف�صل،  بحالة 

العمر تظن اأنه يبلغ اخلام�صة فقط«.

الروانـدي  الأحمر  ال�صليب  جمعية  يف  متط�ع  وي�رسح 

من منطقة بـ�غ��صيـرا اأنه ميكنك الآن روؤية اأمناط مناخ 

اأكرث ا�صطرابًا وجفافًا مما يدفع النا�ش اإىل الهجرة اإىل 

اأماكن اأخرى من روانـدا حيث ميكنهم العمل، وقد يق�صد 

النا�ش اأي�صًا مدنًا قريبة لك�صب بع�ش املال عن طريق 

جتارة ب�صيطة و�رساء بع�ش الأغذية لبيعها يف قراهم .

وقد انف�صلت اأ�رس عديدة، فتق�م كل من ميمـى وجـ�زفيـن 

برعاية اأطفالهما ومزارعهما فى حني ذهب زوجاهما 

اإىل مكان اآخر لك�صب بع�ش املال. وقد ف�صل حم�ص�لها 

الأمطار، وهما  العام ب�صبب عدم قلة �صق�ط  للذرة هذا 

حم�ص�ل  اأجل  من  الأمطار  �صق�ط  يف  تاأمالن  زالتا  ل 

الفا�ص�ليا، واإذا مل ت�صقط الأمطار اأو تاأخرت، فاإنهما ل 

تعرفان من اأين �صتح�صالن على الطعام.

الفرتة  اإنه فى  اإذ  الهجرة م�صكلة خطرية،  اأ�صبحت  وقد 

�صكان  من   %80 من  يقرب  ما  هجر   ،2005  -2003

اأخرى.  مناطق  يف  عمل  عن  للبحث  مزارعهم  املنطقة 

تخزين  املحلية  احلك�مة  حاولت  فقد  ذلك،  ومع 

فتدنت  والفا�ص�ليا،  وال�ص�رغ�م  الذرة  من  احتياطى 

الآن معدلت الهجرة وفقًا لفياتـ�ر ندافيـزابـاي، الأمني 

التنفيذي يف حك�مة غـا�صـ�را الإقليمية.

جلمعية  العام  الأمني  كاراماغـا،  اأبـ�لينيـر  ويق�ل 

م�صكلة  املناخ  تغريرّ  »اإن  الروانـدي  الأحمر  ال�صليب 

كبرية، ومن ال�رسوري اأن نق�م بتدريب متط�عني على 

املهارات ال�صا�صية، مثل القدرة على اإ�صداء امل�ص�رة اإىل 

املزارعني ب�صاأن م�اعيد نرث البذور، وحفر امل�صتنقعات، 

وما اإىل ذلك. ومن ال�رسوري اأن ن�صاعدهم على التفكري 

‘ما الذي ميكنني القيام به واقعيًا للم�اجهة؟’ »

يف  الربامج  رئي�صة  اأوميـانـا،  اأنط�نيت  ملاري  ووفقًا 

جمعية ال�صليب الأحمر الرواندي: »اإن احلك�مة قد بداأت 

ع�ص�  اإننا  وحيث  املناخ،  تغريرّ  عن  احلديث  العام  هذا 

يف فريق العمل املعني باإدارة الك�ارث، فقد ناق�صنا هذا 

الأمر معهم«. وثمة اإدراك الآن باأن م�اجهة الك�ارث مل 

تعد كافية، واأن احلد من املخاطر مهم ويجب ت�صعيده.

املتط�عني  رئي�ش  جنيب�امي،  اإريـك  ق�ل  حد  وعلى 

التاأثريات الناجمة عن تغريرّ املناخ م�ج�دة، وقد  »اإن 

حدثت م�صاكل يف ال�صن�ات الأخرية، فاملناطق ال�رسقية 

انقطاع  ب�صبب  الطعام  يف  نق�صًا  تعاين  واجلن�بية 

الأمطار مل��صم ط�يل.« والنتيجة هي عدم متكن القرى 

انتظام  عدم  ب�صبب  احل�صاد  اأو  للزراعة  التخطيط  من 

الأمطار.

وحتاول جمعية ال�صليب الأحمر الرواندي معاجلة هذا 

الأمر عن طريق اإبالغ النا�ش مبتى �صي�اجه�ن اجلفاف، 

النا�ش  واإنذار  الطق�ش  ح�ل  معل�مات  على  واحل�ص�ل 

على  ولكن  الطعام.  من  مبخزون  الحتفاظ  اأجل  من 

على  يتعني  اأنه  جنيب�امي  اإريـك  يق�ل  الط�يل،  املدى 

اأو اللج�ء اإىل غريها  النا�ش »تن�يع الأن�صطة التجارية 

من م�صادر الدخل«.

املزارعني  اأن  الكربى  امل�صاكل  »من  كـاراماغا  ويق�ل 

قد  ولكن  التغيري،  حيال  يرتددون  و  للغاية  تقليدي�ن 

اأو  حما�صيلنا  بتغيري  نق�م  اأن  ال�رسوري  من  يك�ن 

النا�ش يتغريون  اأن  الغذائي يف امل�صتقبل، بيد  نظامنا 

ببطء �صديد«. وه� يعتقد اأنه من املهم تدريب املتط�عني 

طرقهم  عن  البتعاد  على  املزارعني  تدريب  اأجل  من 

التقليدية يف اإنتاج املحا�صيل التي قد ل تك�ن الأكفاأ 

يف ظل الظروف الراهنة.

ومن ال�ا�صح اأن اإدارة املياه وحماية البيئة لالأرا�صي 

اأنحاء  تعر�صت  ال�صكاين،  ال�صغط  فب�صبب  املفتاح،  هي 

كثرية من روانـدا اإىل اإزالة الغابات مما نتج عنه تده�ر 
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اجلفاف.  تاأثري  تفاقم  اإىل  ي�ؤدي  مما  الرتبة  وتاآكل 

ك�ق�د  اخل�صب  ال�صكان  من   %90 قرابة  وي�صتخدم 

اأجل  من  املحلي  املجتمع  ح�صد  فاإن  وعليه،  للطهي. 

ال�صليب  اإىل  بالن�صبة  مهم  هدف  ه�  الأ�صجار  غر�ش 

الأحمر يف روانـدا. والهدف النهائي ه� اأن يك�ن يف كل 

مركز م�صتل زراعي ي�صم 10.000 �صجرية.

امل�صتنقعـات 

العديد  اأي�صًا  التالل فقط، بل  العديد من  ل ت�صم رواند 

يجر  مل  املا�صى،  ويف  التالل.  اأ�صفل  امل�صتنقعات  من 

املياه  �رسف  تكاليف  ب�صبب  منها  العديد  ا�صتزراع 

واإدارة امل�صتنقع. ومع ذلك، فنظراً لل�صغط على الأرا�صي 

وتزايد عدم انتظام الأح�ال املناخية الأمر الذي ي�ؤثر 

على املحا�صيل التي تزرع تقليديًا على ج�انب التالل، 

فاإن تط�ير امل�صتنقعات �ص�ف ي�ؤمن م�صاحات جديدة 

�صاحلة لزراعة الفا�ص�ليا والأرز اأو الكا�صافا.

يعتمد  الزراعي  الإنتاج  اأن  اجل�فية  املياه  تعني  كما 

فرتات  تخطي  وميكنه  الأمطار  هط�ل  على  اأقلرّ  ب�صكل 

اجلفاف.

ولدى جمعية ال�صليب الأحمر الروانـدي م�رسوع من هذا 

القبيل بداأ منذ عدة �صن�ات – حيث ي�جد ما يقارب من 

10 هكتارات من م�صتنقع اأغـاتنغـا مزروعة الآن ب�صكل 

وقد  للقرى.  والأرز  والك�صافا  الفا�ص�ليا  تنتج  ناجح، 

�رسب اجلفاف هذا اجلزء من روانـدا يف ال�صن�ات القليلة 

من  ال�صكان  من   %30 اإىل  ي�صل  ما  ويعاين  املا�صية، 

انعدام الأمن الغذائى. وي�صكل تط�ير م�صاريع مثل هذا 

امل�رسوع جزءاً من ا�صرتاتيجية جمعية ال�صليب الأحمر 

الرواندي من اأجل تعزيز قدرة املجتمعات املحلية على 

امل�اجهة.

ميتلك  هناك،  يعمل  مزارع  م�نينتـ�اري  واإميـان�يـل 

قطعة اأر�ش على جانب التـل، ولكنه اأكرث اعتماداً هناك 

على الأمطار، ويق�ل: »ت�قعنا يف العام املا�صي �صق�ط 

اإل  يهطل  املطر مل  اأن  بيد  اأيل�ل/�صبتمرب،  الأمطار يف 

الزراعة  ن�صتطع  مل  لذلك  الثاين/ن�فمرب،  ت�رسين  فى 

اإىل اأن حان �صهر ت�رسين الثاين/ن�فمرب، ومل يكن لدى 

النا�ش ما ياأكل�نه – فقد كان هناك نق�ش يف الطعام« 

. بيد اأن املحا�صيل الإ�صافية التي زرعها يف م�رسوع 

قلياًل  كان  اخلا�ش  مفيدة، فمح�ص�له  كانت  امل�صتنقع 

ومل يزرع القدر الكايف من الغذاء لطعامه. وه� يق�ل اأن 

حلمه ه� اأن يتمكن ي�مًا ما من حتمل الر�ص�م املدر�صية 

لإر�صال زوجته جمدداً اإىل املدر�صة. وي�صيف قائاًل »لقد 

ينت�رس  اأن  واآمل  هنا،  طيب  بعمل  الأحمر  ال�صليب  قام 

هذا العمل«.

اأمر  ه�  املحلي  املجتمع  وح�صد  املتط�عني  تدريب  اإن 

اأ�صا�صي للتعامل مع تاأثريات تغريرّ املناخ. وتعمل اإيفـ�ن 

كابـاجيـر م�ص�ؤولة عن الت�صالت يف جمعية ال�صليب 

الأحمر الروانـدي، كما اأنها تقدرّم برناجمًا اإذاعيًا خا�صًا 

لل�صليب  الإن�صاين  العمل  بعن�ان  دقيقة،   15 مدته  بها 

اأ�صب�ع م�ا�صيع مثل  الأحمر الروانـدي. تغطي فيه كلرّ 

والفي�صانات  واجلفاف،  والبيئة،  وفريو�صه،  الإيدز 

والك�ارث، وت�صتح�ذ على جمه�ر ل يقلرّ عن 70% من 

اإجمايل �صكان روانـدا.

لن�رس  مهمة  و�صيلة  املذياع  اأن  كابـاجيـر  وترى  

املعل�مات ب�صاأن تغريرّ املناخ. وتق�ل: »من ال�رسوري 

جزيرة،  لي�صت  بلدنا  لأن  ال�صاأن  بهذا  النا�ش  يعرف  اأن 

ومن ال�رسوري اأن يفهم�ا هذه الظاهرة وكيفية قيامهم 

بدور يف بناء ا�صرتاتيجيات امل�اجهة.«
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التعليق على ال�ص�رة: بعد فرتة ط�يلة من اجلفاف الذى اأدى اإىل نف�ق  املا�صية يف كينيـا، ق�صت الفي�صانات على ما تبقى. 

وقد فقد هذا الرجل معظم  ما لديه من املاعز واخلراف. 

م�صدر ال�ص�رة: الحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر. 
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والهالل  الأحمر  ال�صليب  يبادر  كارثة،  وق�ع  عند 

الأحمر للم�اجهة باأ�رسع ما ميكنه، وباأق�صى ما ت�صمح 

به امل�ارد.

لل�صليب  اأ�صا�صية  مهمة  الك�ارث  م�اجهة  كانت  ولقد 

الرائدة  ن�رست  حينما   ،1880 عام  منذ  الأحمر 

الأمريكية كالرا بارتـ�ن كتيبها للمنا�رسة فما يتعلق 

ى  بتقدمي امل�صاعدة ل�صحايا “الطاع�ن والك�لريا واحلمرّ

والفي�صانات  احلرائق  من  ذلك  �صابه  وما  ال�صفراء 

املناجم،  وح�ادث  احلديدية،  ال�صكك  وك�ارث  املدمرة، 

اإلخ.”، اإ�صافة اإىل العمل اأثناء اأوقات احلروب.

خالل  من  امل�صتقبل  فى  الك�ارث  اآثار  من  احلد  اأما 

فه�  املخاطر،  من  واحلد  الك�ارث  مل�اجهة  التاأهب 

من  معينًا  قدراً  حتمًا  ويت�صمن  حداثة،  اأكرث  مفه�م 

القدرة على و�صع الأول�يات.

اإدارة الكـوارث

عن  جذريًا  يختلف  امل�صتقبل  كان  ل�  ماذا  ولكن 

اإذا  وماذا  بثقة؟  بها  التنب�ؤ  ميكن  ل  وبطرق  املا�صي؟ 

كانت تاأثريات تغريرّ املناخ يف القرن احلادي والع�رسين 

ل تعني فقط املزيد من الك�ارث اخلطرية، مثل املزيد من 

الفي�صانات، واإمنا تعني اأي�صًا ك�ارث غري ماأل�فة، مثل 

م�جات احلر”القاتلة” يف اأوروبا ال�صمالية واإع�صارين 

من الدرجة اخلام�صة ي�رسبان الياب�صة الأمريكتني يف 

م��صم واحد؟

العديد من اجلمعيات  التي ت�اجه  ال�اقعية  اإن احلقيقة 

اإدارة  جمال  اأن  ه�  العامل  اأنحاء  �صتى  يف  ال�طنية 

انتهاء  وبعد  قبل  الإن�صاين   العمل   – باأكمله  الك�ارث 

– قد يتغريرّ ب�رسعة يف عمليرّة تر�صخت م�ؤخراً  احلدث  

منذ عقد من الزمان.

ب�صكل  يركز  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  كان  وقد 

اأخرى  فهناك ج�انب  الآن  اأما  امل�اجهة،  على  تقليدي 

تت�صمن مفه�م احلد من املخاطر اجلديد ن�صبيًا، تعطى 

لها اأول�ية فيما ي�صمى بـ “دورة اإدارة الك�ارث”.

ولقد ناق�ش تقرير الحتاد الدويل عن الك�ارث يف العامل 

لعام 2002، اأن التاأهب للك�ارث لي�ش اإل جزءاً من “احلد 

من املخاطر”. ويق�ل التقرير “كلما اأمكن، يجب اتخاذ 

تدابري للحد من التاأثريات املادية والب�رسية للك�ارث”. 

الأعا�صري حقيقة  تك�ن  الكاريبـي، حيث  ففي منطقة  

يف واقع احلياة، يك�ن تنفيذ ق�انني البنـاء اأمراً اأ�صا�صيًا 

ال�صاحلية  الدول  يف  اأما  مكان.  كل  يف  احلال  ه�  كما 

الفي�صانات  تك�ن  حيث  بنغالدي�ش،  مثل  املنخف�صة 

ماأوى  ت�فري  ي�صبح  حياة،  واقع  يف  حقيقة  الكارثية 

اأعا�صري متينة اأمراً اأكرث اأهمية.

كما يربز مفه�م الكارثة “الطبيعية” بحد ذاته ق�صايا 

تعريفية، ول �صيرّما يف ع�رس تغريرّ املناخ “الذي �صببه 

الإن�صان”. ويف ال�اقع، فاإن الك�ارث )با�صتثناء الك�ارث 

النا�ش  ا�صطدام  عند  يحدث  ما  جمرد  هي  ال�صناعية( 

والت�ص�نامي،  الأر�صية،  الهزات  مثل  طبيعية  باأحداث 

اأن  كما  اجلفاف.  وم�جات  والفي�صانات،  والع�ا�صف، 

الكارثة، ولي�ش  مكان وكيفية معي�صتهم يحددان حجم 

جمرد احلجم “الطبيعي” للخطر.
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التعليق على ال�ص�رة: وانـغ هـ�اي ميـن يجل�ش على ط�ف ي�صتعمله لزيارة منزله املغم�ر باملياه خالل في�صانات مت�ز/ي�لي� عام 2003 يف ال�صني. 

م�صدر ال�ص�رة:  ث�رير ج�دم�ند�ص�ن / الحتاد الدويل.
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للك�ارث  ن�صبيًا  اجلديد  املفه�م  حتديد  اأي�صًا  مت  ولقد 

مثل  مت�صابكة  ع�امل  على  ذلك  ينط�ي  فقد  املعقدة: 

بعد  ال�صديد  والربد  )الدرن(،  وال�صل  والفقر،  البطالة، 

يف  امللح�ظ  القت�صادي   - الجتماعي  النهيار 

الإيدز،  ال�صابق، وفريو�ش  ال�ص�فيتي  اأجزاء من الحتاد 

واجلفاف، واإزالة الغابات يف اأفريقيا اجلن�بية، اأو النم� 

احل�رسية،  املناطق  اإىل  الع�ص�ائي  والنتقال  ال�صكاين، 

وهط�ل الأمطار الغزيرة يف كافة اأنحاء العامل النامي.

معقدة:  ك�ارث  ذاته  بحد  املناخ  تغري  يخلق  و�ص�ف 

من  بالكثري  امل�صح�ب  البحر  �صطح  من�ص�ب  فارتفاع 

الع�ا�صف ال�صديدة �ص�ف ي�ؤدي اإىل املزيد من الث�رات 

اجلفاف  م�جات  وكذلك  املدمرة،  للع�ا�صف  العارمة 

غزو  و�صيك�ن  �رسيع،  ب�صكل  بالفي�صانات  املتب�عة 

احل�رسات اأكرث تدمرياً.

ترتيب  ملحاولة  غاالبًا  يجرى  اآخر  متييز  وهناك 

الأول�يات يف عامل العمل الإن�صاين، وه� بني الك�ارث 

الزلزالية  الأحداث  وبخا�صة  جانب،  من  “املباغتة” 
مثل الرباكني ووكذلك الأحداث املناخية مثل الع�ا�صف 

جانب،   من  احلرارة  م�جات  وحتى  اجلارفة  وال�صي�ل 

مثل  الآخر  اجلانب  من  احلدوث”  “البطيئة  والك�ارث 

اجلفاف واملجاعة.

حجم  بالطبع  وه�  اآخر،  رئي�صي  متغريرّ  هناك  اأن  بيد 

الذي�ع الذي حتظي به الك�ارث – الذي غالبًا ما يعتمد 

العامل  تلفزي�ن  حمطات  اأطقم  قيام  �صه�لة  مدى  على 

الأول بتغطيتها. وهذا اأمر حي�ي بالن�صبة لعملية ح�صد 

معظم  من  اأكرث  بذي�ع  حتظى  فالأعا�صري  املانحني. 

الك�ارث، ول �صيرّما حني ت�رسب ال�ليات املتحدة.

"“اإن حالة الطوارئ التالية
�صتكون بب�صاطة مو�صم الأمطـاراملقبل”

والتـر كوتـي، كولومبيا

�صيكون امل�صتقبـل خمتلفاً

احلك�مي  الفريق  عن  �صادر  علمي  تقرير  اأحدث  ذكر 

الدويل املعني بتغري املناخ اأنه من املرجح اأن ت�صبح 

مع   ،“ �صدة  اأكرث   “ امل�صتقبلية  ال�صت�ائية  الأعا�صري 

رياح اأعلى �رسعة واأمطار اأكرث غزارة.

وقد كان عدد الأعا�صري يف �صمال املحيط الأطل�صي ف�ق 

املت��صط فى ت�صع من ال�صن�ات الإحدى ع�رسة املا�صية، 

كثافتها  يف  كبرية  زيادات  وج�د  اإىل  الأدلة  وت�صري 

ومدتها منذ ال�صبعينيات، لدرجة اأن الدرا�صات احلديثة 

يبلغ  �صن�يًا  الأطل�صية  الأعا�صري  تك�ن  معدل  اأن  تبني 

ذلك،  ومع  م�صى.  قرن  قبل  عليه  كان  ما  �صعف  الآن 

فاإن �صل�ك العا�صري وبخا�صة امل�صار الذي تتبعه ف�ق 

�صطح الأر�ش ه� اأبعد ما يك�ن عن �صه�لة التنب�ؤ به.
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املتطرف  الطق�ش  اأحداث  ت�صنيف  عدم  املهم  ومن 

ذلك،  من  فبدًل  مناخي”،  “تغريرّ  اأنها  على  الفردية 

ف على الجتاه التي قد ت�صكل جزءاً منه، 
رّ
باإمكاننا التعر

والزيادة ب�صكل عام يف عدم اليقني واملخاطر. وت�صكل 

ال�صيء  كان  ورمبا  ذلك.  على  جيداً  مثاًل  الأعا�صري 

�صيك�ن  امل�صتقبل  اأن:  ه�  م�ؤكداً  نعرفه  الذي  ال�حيد 

خمتلفًا عن املا�صي.

وقد كان ذلك اإىل حد كبري احلالة التى واجهت ال�صليب 

جزر  بـيـتـا  اإع�صار  �رسب  عندما  الك�ل�مبي  الأحمر 

قرب  الكاريبي  منطقة  اندري�ش يف  و�صان  بروفيدن�صيا 

نهاية امل��صم الأطل�صي الذي حطم الأرقام القيا�صية يف 

عام 2005، اأما والتـر كـ�تـى، رئي�ش متمر�ش يف جمال 

فه�  الك�ل�مبي،  الأحمر  ال�صليب  الك�ارث يف  م�اجهة 

النا�ش  “نقطة حت�ل” يف م�قف  اأنه  يتذكر الأمر على 

حيال الأخطار املناخية اجلديدة.

اأما اجلمعية ال�طنية، وهي مندجمة بالكامل يف النظام 

ال�طني مل�اجهة الك�ارث يف ك�ل�مبيا، فكانت حت�رس 

يقرتب،  الإع�صار  كان  عندما  الط�ارئ  اجتماعات 

ت�صدر  اأن  مبجرد  ال�صتعداد  اأهبة  على  فروعها  وت�صع 

ال�صلطات حتذيراً ب�صاأن عا�صفة.

وي�صري كـ�تي قائاًل “عادة ما جتتاح الأعا�صري �صمالنا، 

اأ�صبح تغري املناخ الآن ق�صية ت�صغل كل املنطقة  وقد 

الكاريبية يف ك�ل�مبيا بطريقة غري م�صب�قة – ولي�ش 

جمرد ال�صاحل ذاته – ول �صيما يف جزرنا حيث يعتقد 

النا�ش اأنهم مهددون واأن تاأهبهم اأمر �رسوري”.

مل ي�صبق اأن �صهد املحيط الأطل�صي من قبل 27 عا�صفة 

كان   2005 عام  ويف  معروفة.  اأ�صماء  ذات  ا�صت�ائية 

العادية  الأبجدية  الالئحة  تت��صع  اأن  ال�رسورى  من 

ديني�ش،  �صيندي،  بريت،  اأرلني،   – الب�صيطة  بالألقاب 

اإمييلي، اإلخ لت�صمل الأحرف الي�نانية، بدءاً من الإع�صار 

بالعا�صفة  ونهاية  الأول/اأكت�بر  ت�رسين   22 يف  األفا 

للمرة  اجلديدة  ال�صنة  اإىل  دامت  التي  زيتا  ال�صت�ائية 

امل�ص�ؤوم  الإع�صار  وكان  التاريخ.  يف  فقط  الثانية 

احلادى ع�رس يف امل��صم، ه� بالطبع الذي �صجل رقمًا 

قيا�صيًا جديداً لالأ�رسار القت�صادية التى �صببها، ودمر 

كاتـرينا.  اإع�صار  وه�  املتحدة:  ال�ليات  يف  مدينة 

فكان  الجتاه:  هذا  ي�صتمر  اأن  املرجح  من  اأنه  ويبدو 

الذي ي�رسب  التاريخ  الأول يف  2007 ه�  م��صم عام 

فيه الياب�صة اإع�صاران من الدرجة اخلام�صة.

الآن ه�:  الك�ل�مبيني  ي�اجه  الذي  الأهم  فال�ص�ؤال  اإذاً، 

ق�ل  حد  وعلى  اخلطر؟  هذا  تكرر  �صيثبت  حدرّ  اأي  اىل 

ما  فاإن  العاديني،  الأ�صخا�ش  اإىل  “بالن�صبة  ك�تي: 

من  بدًل  امل�صكلة،  هى  الطق�ش  تقلبية  اأن  يت�ص�رونه 

اجتاه تغريرّ املناخز”

حماور:  اأربعة  على  الراهن  ال�قت  يف  جه�دنا  “تركز 
املناخ  تغريرّ  ب�صاأن  النا�ش  لدى  ال�عي  م�صت�ى  رفع 

القطاعني  لعمل  كم�صهل  والعمل  م�صكلة،  باعتباره 

اخلا�ش والعام واملجتمعات املحلية، وامل�صاعدة على 

يف  املحلي  امل�صت�ى  على  الإمنائية  امل�صاعدات  ن�رس 

امل�صاريع ال�صغرية ذات ال�صلة بتغريرّ املناخ، وف�ق كلرّ 

�صيء املنا�رسة با�صم امل�صت�صعفني”.

حتفيـــز التــاأهــب

ل خيار اأمام �صكان اأمريكا الالتينية �ص�ى اإدارة الك�ارث 

املتعلقة باملناخ. فمنطقتا الكاريبى واأمريكا ال��صطى 

الأطل�صي  املحيطني  اأعا�صري  حزام  نطاق  يف  تقعان 

املت�صابكة  الأنهار  واأح�ا�ش  اجلبال  اأن  كما  والهادئ. 

اأن  بيد  القاتلة،  والفي�صانات  الطينية  النزلقات  ت�لد 

اجلفاف  ت�اجه  املناطق  فبع�ش  اأي�صًا:  يحدث  العك�ش 

مبعدل غري م�صب�ق.

ويقع تغري املناخ �صمن العديد من العمليات الجتماعية 

اأمناط ا�صتخدام الأر�ش التي تزيد  – القت�صادية مثل 
النا�ش  يعي�ش  الب�صيط،  الفقر  فب�صبب  الك�ارث.  خطر 

الأرا�صي  يف  الأحيان  اأغلب  يف  الالتينية  اأمريكا  يف 

الرخي�صة املعر�صة لالأخطار الطبيعية، مما يزيد ب�صكل 

كبري من م�اطن �صعفهم.

اإدارة  يف  م�صاركًا  كنت  “لقد  ك�تي:  والرت  ويذكر 

الق�ل  وميكنني  ط�يلة،  لفرتة  ك�ل�مبيا  يف  الك�ارث 

زيادة حادة  �صهدت  الأخرية  اخلم�ش  ال�صن�ات  اأن  بثقة 

يف عدد املت�رسرين من الفي�صانات ويف كمية ال�رسر 
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اأكرث  ب�صكل  اأنها حتدث  �صك فيه  اأحدثته، ومما ل  الذي 

تكراراً، واأحيانًا يجتمع م��صما الأمطار معًا وي�صكالن 

م��صمًا واحداً!

�صخ�ش  ملي�ن  ن�صف  عن  يقل  ل  ما  هناك  “والآن، 
من املت�رسرين بالفي�صانات يف ك�ل�مبيا، فهي حالة 

ط�ارئ كبرية، بيد اأن النظام ال�طني ميكنه م�اجهتها 

ميكن  كيف  ه�  احلقيقى  وال�ص�ؤال  احلا�رس.  ال�قت  فى 

التالية  الط�ارئ  فحالة  جذريًا.  حاًل  امل�صكلة  هذه  حل 

�صتك�ن بب�صاطة م��صم الأمطار املقبل”.

عن  ينتج  خا�ش،  ب�جه  الالتينية  اأمريكا  �صياق  ويف 

الهزات  عن  ف�صاًل  اجلارفة  والفي�صانات  الأمطار 

الأر�صية والرباكني تاأثرياً اآخراً غري مبا�رس ل يقلرّ فتكًا 

عن اأح�ال الطق�ش املتطرفة: مثل النزلقات الأر�صية. 

فماليني عديدة من �صكان اأمريكا الالتينية يعي�ص�ن يف 

�صفح  عند  لالأخطار،  معر�صة  مناطق  �صيئة يف  ظروف 

اأو  الأنهار،  �صفاف  ط�ل  وعلى  م�صتقرة،  غري  جبال 

يزيد  ومما  للفي�صانات.  معر�صة  منخف�صة  مناطق  يف 

واإزالة  احل�رسية  املناطق  اإىل  النتقال  �ص�ءاً  امل�صاألة 

الغابات ال�صجرية.

بالأح�ال  التاأثر  زيادة  فب�صبب  التحديد،  وجه  وعلى 

اجل�ية املتطرفة يف اأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، 

فقد بداأ العمل على دمج الت�عية اجلديدة باأخطار املناخ 

اإىل الدورة النظامية لإدارة الك�ارث، وذلك يف برنامج 

الأحمر  ال�صليب  ويت�صدر  اله�لنـدي.  اليان�صيب  له  مي�رّ

وك��صتـاريـكا،  ونيكاراغ�ا،  غ�اتيمـال،  يف  التنفيذ 

وك�ل�مبيـا بينما تق�م منظمة “ال�ص�ت احلر” – وهي 

بتغطية   – لالت�صالت  ه�لندية  حك�مية  غري  منظمة 

جمه�رية الدومينيكان وهايتي.

والهدف من هذا الربنامج ه� ت��صيل فكرة اأن امل�صتقبل 

�صيجلب اأخطاراً جديدة، ويتعني وج�د تخطيط اأف�صل يف 

الك�ارث، وا�صتخدام  اإدارة  كلرّ مرحلة من مراحل دورة 

التنب�ؤات اجل�ية ا�صتخدامًا اأف�صل – وه� عن�رس رئي�صي 

من عنا�رس اأى نظام لالإنذار املبكر، وا�صتخدام التنب�ؤات 

وتاأثريات  اجلفاف  وم�جات  لالأع�صاير  امل��صمية 

النبنـ�/النينا ب�صكل اأف�صل.

والر�صالة الأ�صا�صية هي: اإن تغريرّ املناخ ميكن اأن يحفز 

التاأهب للك�ارث ب�صكل اأف�صل عن طريق ت�صجيع اإدراج 

معل�مات جديدة والتقدم نح� عمليات اأكرث فاعلية.

وهناك قرية يف غ�اتيمـال من بني العديد الذين فكروا 

�صانتـا  قرية  نقل  اأن مت  �صبق  فقد  الر�صالة.  بهذه  جديًا 

العاملية  احلرب  قبل  مرة  �صيكيميـال  مقاطعة  يف  روزا 

بداأت  الأر�صية. وعندما  النزلقات  ب�صب خطر  الثانية 

ال�صق�ق تظهر فى التالل اأعالهم، اأدرك القروي�ن الذين 

غالبًا ما يعي�ص�ن على زراعة الكفاف، اأن ال�صيء نف�صه 

قد يحدث مرة اأخرى.

يدرك �صكان �صانتـا روزا متامًا الأخطار املحيقة بهم، 

تغريرّ  م�رسوع  يف  اإدراجهم  مت  فقد  طلبهم،  على  وبناًء 

املناخ، وهم ي�صارك�ن يف ان�صاء جلنة حملية للتدريب 

على احلد من الك�ارث والتاأهب لها.

اإندوني�صيـا: كارثـة كّل يـوم

معر�ش  اآخر  بلد  هناك  العامل،  من  الآخر  اجلانب  يف 

الأخطار  من  عة  مرورّ جمم�عة  يقدم  للك�ارث  ب�صدة 

�صنعها  فى  يت�صبب  التي  وتلك  واملناخية  الزلزالية 

الإن�صان: اإندوني�صيـا. 

فخطر الزلزل يف الأرخبيل الندوني�صي اأ�صط�ري، كما 

ر2004.  2004 املدمرّ ات�صح من كارثة ت�ص�نامي عام 

املناخ  مبخاطر  ال�صتهانة  اأي�صًا  يجب  ل  اأنه  بيد 

املتطرف، ففي 8 مـاي� 2007، الي�م العاملي لل�صليب 

الأحمر  ال�صليب  اختار  الأحمر،  الأحمر/الهالل 

تغريرّ  على  املرتتبة  الآثار  مع  “التكيرّف  الإندوني�صي 

املناخ” كهدف وطني له، من اأجل ت�صليط ال�ص�ء على 

عمل اجلمعية ال�طنية يف جمال التاأهب للك�ارث واحلد  

من املخاطر.

وقد قالت فيتا دوي ميديتياواتي من ال�صليب الأحمر 

الإندوني�صي – متذكرة فى حديث لها يف �صهر حزيران/

“عندما كنت يف املدر�صة، اأخربوين اأن الأمطار  يـ�ني� 

واأن  وني�صان/اإبريل،  اأيل�ل/�صبتمرب  �صهرى  بني  تاأتي 

اآب/اأغ�صط�ش.  اإىل  اأيار/مـاي�  من  يحل  اجلفاف  وقت 

من  كاماًل  �صهراً  للت�  �صهدنا  فقد  يتغري،  الأمر  ولكن 
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يف  كبرياً  في�صانًا  �صن�ات  خم�ش  كل  ون�صهد  الأمطار، 

عام  في�صانات  دامت  فقد  يتعاظم،  والأمر  جاكارتا، 

2007 لفرتات اأط�ل وكانت اأكرث كلفة. بينما كنا ن�صهد 

يف عام 2006، ك�ارث ]متعلقة بالطق�ش[ كل �صهر”.

وبجمع كل من الك�ارث املناخية والزلزالية واحل�ادث 

التي يت�صبب فيها الإن�صان مثل ح�ادث ال�صري واحل�ادث  

بع�ش  بالغ  حديث  �ص�ى  ذلك  يك�ن  فلن  ال�صناعية، 

ال�صئ عن كارثة كل ي�م يف اإندوني�صيا.

يف  العمليات  دعم  ق�صم  رئي�ش  ريـ�ش،  بيتـر  وي�صري 

قد  الدويل  الحتاد  اأن  اإىل  جنيف،  يف  الدويل  الحتاد 

ال�صن�ات  يف  الك�ارث  الزيادة  مل�اجهة  خط�ات  اتخذ 

الأخرية: “لقد قمنا بزيادة ا�صتثمارنا يف اأنظمة الإنذار 

املبكر وعززنا تخطيطنا حلالت الط�ارئ على امل�صت�ى 

ال�طني.”

قبل  ما  مرحلة  بت�صعيد  نق�م  “نحن  قائاًل:  واأ�صـاف 

كما  واخليم،  البطانيات  مثل  الإغاثة،  مل�اد  النت�صار 

نق�م بزيادة قدرة وحداتنا مل�اجهة الط�ارئ، امل�ؤلفة 

من فرق من الإخ�صائيني اجلاهزين على اأهبة ال�صتعداد 

لر�صالهم اإىل مناطق الك�ارث. ومع  مناخ متغري، فاإننا 

نحتاج اإىل قدرة اأق�ى على امل�اجهة باأ�صل�ب منا�صب 

ويف ال�قت املنا�صب”.

كارثة معقدة يف كينيـا

اإن كينيا واحدة من البلدان العديدة التي تت�صابك فيها 

التطرفات  املناخية – ول �صيما الفي�صانات واجلفاف، 

ثم اأ�صبحت م�ص��صة ل�ج�د الع�امل الب�رسية مثل اإزالة 

افرتا�صية  ظروفًا  لتخلق  والهجرة  ال�صجرية  الغابات 

دائمة حلالت الك�ارث.

“عندما متطر ت�صبب في�صانات تقتل 
 النا�س. وعندما ل متطر يحدث جفاف،

وهذا يقتل النا�س اأي�صاً«

عبد ال�صكور اأوثواى عبداهلل، كينيا

2007، بداأ ال�صليب الأحمر الكيني برناجمًا  ويف عام 

النعا�ش  لدعم  العي�ش  ك�صب  �صبل  ل�صتعادة  اأ�صا�صيًا 

للعائالت التي تعتمد على الزراعة و�صيد الأ�صماك، التي 

اأملت بها في�صانات �صخمة يف نهاية عام 2006، وما 

زالت تكافح من اأجل التعايف من اجلفاف احلاد.

»القفزة  الفي�صان،  بعد  ملا  املاأل�فة  الآثار  بني  ومن 

للعديد  ال�رسائية  القدرة  يف�ق  مبا  الأغذية  اأ�صعار  يف 

من العائالت«  وذلك على حد ق�ل عبدال�صكـ�ر اأوث�اي 

الأحمر  ال�صليب  يف  اجلفاف  م�رسوع  مدير  عبداهلل، 

الكيني، واأحد املنا�رسين امل�صم�عني لربنامج ال�صليب 

الأحمر للتاأهب للك�ارث يف اأفريقيا.
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ويق�ل يف عبارة جمملة »لقد انقلب الطق�ش راأ�صًا على 

عقـب.« م�صيفًا »ففى الأ�صهر املعتادة للمطر، قد ل متطر، 

باردة.  تعد  باردة عادة مل  التي كانت  ال�صتاء  وم�ا�صم 

وعندما متطر ت�صبب في�صانات تقتل النا�ش، وعندما ل 

متطر، يحدث جفاف وهذا يقتل النا�ش اأي�صًا.«

فيخ�رس  متطر  ول  يزرع  اأنه  املزارع  يخربكم  »و�ص�ف 

البذور. ومن املفرت�ش اأن ت�صتمر الأمطار عندما تنبت 

البذور اإىل اأن ين�صج املح�ص�ل، عندئذ، فمن املفرت�ش 

اأن تت�قف الأمطار. اإل اأن الأم�ر مل تعد جتري على هذا 

املن�ال، اأو اأنها قد متطر عندما ي��صك املزارع اأن يق�م 

باحل�صاد فيف�صد املح�ص�ل.

»يف ما م�صى كان النا�ش يق�ل�ن اأن هذه اإرادة اهلل، اإل 

اأنه مع ا�صتمرار الأمر منذ ع�رس �صن�ات، فبداأوا يق�ل�ن 

. فلم يعد هناك  اأن الطق�ش قد تغريرّ واأن املناخ قد تغريرّ

م��صم طبيعي واحد ول م��صم حما�صيل واحد.

علينا  باأنه  النا�ش  اإخبار  يف  الآن  �صيا�صتنا  »وتكمن 

التكيرّف مع هذه الظاهرة لأنها �صرتافقنا لفرتة ط�يلة 

جداً.«

يف  تتمثل  م�صاهمة  الكيني  الأحمر  ال�صليب  ط�ر  ولقد 

م�رسوعه البارع »لتجديد قطعان املا�صية«. حيث تق�م 

املا�صية  ب�رساء  اجلفاف  فرتة  خالل  ال�طنية  اجلمعية 

اأجل حل�مها، ممكنة  ال�صيئة احلالة وتق�م بذبحها من 

املزارعني من ت�فري املال الذي ربح�ه، ويتم بعد ذلك 

املزارعني  اإىل  جيدة  �صحية  بحالة  ما�صية  بيع  اإعادة 

بعد نهاية فرتة اجلفاف.

وي�صيف اأوثـ�ا عبداهلل: »اإن ال التقليدي لل�صليب الأحمر 

ه� تاأمني الدم، والإ�صعاف، وتزويد النا�ش بالبطانيات 

�صبل  لإنقاذ  التحرك  اأي�صًا  علينا  اأنه  اإل  الك�ارث،  بعد 

ك�صب العي�ش ف�صاًل عن اإنقاذ الأرواح.

العي�ش  ك�صب  �صبل  جنعل  فاإننا  اأعمالنا،  كافة  »ويف 

ك�صب  �صبل  حماية  تك�ن  اأن  ويتعني  الأول�يات،  اأهم 

الإغاثة يف حالت  يتجزاأ من عمليات  ل  العي�ش جزءاً 

الط�ارئ.«
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املهام  اإحدى  هي  الك�ارث  اإدارة  ن 

اجلمعيات  من  للعديد  اجل�هرية 

الأرواح  اإنقاذ  مثل:  ال�طنية 

الك�ارث،  من  املت�رسرين  وم�صاعدة 

مل�اجهة  التح�صري  عن  ف�صاًل 

من  واحلد  امل�صتقبلية  الأحداث 

يتعلق  فيما  النا�ش  �صعف  م�اطن 

لتغريرّ  ونتيجة  املت�قعة.  بالأخطار 

املناخ، فاإن هذه اجلمعيات ال�طنية 

اأكرث واأكرب حجمًا،  �صت�اجه عمليات 

مما  خمتلفة،  طبيعة  ذات  وك�ارث 

على  الطلبات  زيادة  اإىل  ي�ؤدي 

�صحية  اأخطاراً  ت�اجه  فقد  قدراتها، 

الغذائي  الأمن  وتقل�صًا يف  متزايدة، 

واإمدادات املياه، بل وت�صاعد الهجرة 

والنزوح.

اأن�صطة  تكييف  ال�رسوري  ومن 

اإدارة الكـ�ارث 

دليل العمل

الإنذار  واإجراءات  املخاطر  من  احلد 

مبا  املتغرية،  الأخطار  مع  املبكر 

فعال  ب�صكل  ذلك  نقل  �رسورة  ذلك 

اإىل الأ�صخا�ش املعر�صني للمخاطر. 

وعلى الرغم من اأن ذلك يقع اإىل حدرّ 

اجلمعيات  معظم  نطاق  خارج  ما 

وطنية، فاإن ذلك �صي�صتلزم اأي�صًا بذل 

املزيد من اجله�د من اأجل النتعا�ش 

اأكرث  ك�ارث  جراء  الإعمار  واإعادة 

تكراراً، واأكرث كثافة، واأكرث غرابة.

فر�صًا  يجلب  املناخ  تغريرّ  اأن  اإل 

اأن  ويجب  بل  املمكن  فمن  اأي�صًا، 

للك�ارث،  اأف�صل  لإدارة  يك�ن حافزاً 

يدرك�ن  اأكرث  اأنا�صًا  لأن  �صيما  ول 

اأننا بحاجة اإىل ال�صتثمار يف جمال 

الأخطار  مل�اجهة  للك�ارث  التاأهب 

املتزايدة.

وي��صح هذا اجلزء اخلط�ط العري�صة 

يف  ة  املتغريرّ املخاطر  دمج  لكيفية 

العادية.  الك�ارث  اإدارة  عمليات 

واملبداأ الت�جيهى ه� التكامـل: فتغري 

املناخ لي�ش خطراً جديداً اأو منف�صاًل 

اإ�صافيًا  عاماًل  ولكنه  بالكامل، 

حتدد  اأخرى  عديدة  ع�امل  يت�صدر 

جمتمع  اأو  بلد  يف  الك�ارث  خماطر 

. ومن هذا املنطلق، فاإن  حملي معنيرّ

م�صاألة  الأ�صا�ش  املناخ ه� يف  تغري 

الأول�يات  على  ي�ؤثر  وه�  تخطيط، 

اجلمعية  يدفع  اأن  وميكنه  واخلطط، 

ال�طنية اإىل زيادة جه�دها اأو اإعادة 

تركيز اأن�صطتها.

والأن�صطة  الأ�ص�ل  اأن�اع  اأن  بيد 

املحددة ال�رسورية مل�اجهة الك�ارث 

خمزونات  مثل   – لها  التاأهب  اأو 
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الط�ارىء اأو املاأوى اأو اأنظمة الإنذار 

املبكر املجتمعية ـ� اأدوات الت�صال 

اإىل  – تبقى   املتط�عني  �صبكات  اأو 

حد كبري نف�ش ال�صيئ.

اخلطوة رقم ١

جمـع معلومـات اأ�صا�صية عامـة

ما  معرفة  هي  الوىل  اخلط�ة 

املخاطر  وفهم  معه.  تتعامل�ن 

بلدكم.  ي�اجهها  قد  التي  ة  املتغريرّ

من  كجزء  عادة  الأمر  هذا  ويتم 

املناخ  ملخاطر  ال�طني  احل�رس 

)يرجى الطالع على بدء العمل: دليل 

العمل اخلط�ة رقم  3(. وحيثما اأمكن، 

املعل�مات  نلك  تت�صمن  اأن  ميكن 

اأي�صًا خرائط اأخطار للبلد، واأن حتدد 

الأخطار واأكرث املناطق عر�صة لها، 

�صمرّ  ميكن  ذلك،  ت�افر  متى  وكذلك، 

م�اطن  تقييمات  ب�صاأن  معل�مات 

على  القائمة  والقدرات  ال�صعف 

املجتمع املحلي.

وعند هذه املرحلة، ينبغي اأن تك�ن 

بالفعل  حددت  قد  ال�طنية  اجلمعية 

الذي  املناخ،  لتغريرّ  مرجعيًا  مركزاً 

املخاطر  دمج  عن  م�ص�ؤوًل  �صيك�ن 

الك�ارث،  اإدارة  برامج  يف  ة  املتغريرّ

يف  التخطيط  بع�ش  �صيت�ىل  والذي 

اخلط�ة رقم 2 التالية.

اخلطوة رقم ٢

تقييـم الأولـويـات

اإدارة  ا�صرتاتيجيات  معظم  ت�صمل 

ال�طنية  اجلمعيات  لدى  الك�ارث 

واملناطق  للم�ارد  اأول�يات  و�صع 

يك�ن  اأن  ينبغي  كما  امل�صتهدفة، 

وقد  اأي�صًا،  مدرجًا  املناخ  تغريرّ 

لي�ش  اأنه  بيد  معقداً،  الأمر  ذلك  يبدو 

ح�ص�لكم  فبمجرد  ال�اقع،  يف  كذلك 

تغري  كيفية  ب�صاأن  معل�مات  على 

املخاطر )من اخلط�ة رقم 1(، فل�صتم 

بحاجة اإىل اإر�صادات معقدة اأو خرباء 

كيفية  ب�صاأن  ليخربوكم  خارجيني 

فاإن  ة:  املتغريرّ املخاطر  مع  التعامل 

اخلرباء  هم  ومتط�عيكم  م�ظفيكم 

فيما يتعلق بهذا الأمر.

من  التحقق  عليكم  يتعني  وبدايـة، 

الك�ارث  لإدارة  الرئي�صية  اخلطط 

�صبيل  على  ال�طنية.  جمعيتكم  فى 

الأ�صئلة  من  التحقق  ميكن  املثال، 

من  معل�مات  با�صتخدام  التالية 

وخرائط  املناخ  خماطر  خ�رس 

الطالع  يرجى   ( املمكنة  الأخطار 

على اخلط�ة رقم 1(.

على امل�صت�ى ال�صرتاتيجي: 

	•هل اأنتم م�صتعدون لكافة الك�ارث 
التي ميكن ت�قعها؟

لها يف جميع  اأنتم م�صتعدون  	•هل 
اأنحاء البلد؟

الفئات  اأ�صد  على  تركزون  	•هل 
�صعفًا؟

بالأمرا�ش  دراية  على  اأنتم  	•هل 
اجلديدة التي قد تن�صاأ اأثناءالك�ارث 

ال�صحة  على  الطالع  )يرجى 

والرعاية اأي�صًا(

بالتهديدات  دراية  على  اأنتم  	•هل 
اجلديدة لالأمن الغذائي؟

بالنزاعات  دراية  على  اأنتم  	•هل 
لتزايد  نظراً   ، مثاًل  املحتملة، 

ال�صغط على امل�ارد الطبيعية؟

على امل�صت�ى الت�صغيلي:

الت�قعات  من  ت�صتفيدون  	•هل 
يتعلق  فيما  الأجل  ق�صرية 

بالأر�صاد اجل�ية وهط�ل الأمطار 

املدى  على  والتنب�ؤات  امل��صمية، 

الط�يل فيما يتعلق بتغري املناخ؟

ة  املتغريرّ املخاطر  تدرج�ن  	•هل 
يف الأن�صطة التدريبية؟

املجتمعات  باإبالغ  تق�م�ن  	•هل 
ة  املتغريرّ باملخاطر  املحلية 

واإدراجها يف برامج التاأهب؟ 

الإر�صادات  ت�صتخدم�ن  كنتم  اإذا 

فعالة،  وطنية  جمعية  اأجل  من 

من  التحقق  املفيد  من  ف�صيك�ن 

العتبار  يف  الأخذ  مع  الأ�صئلة  هذه 

ال�طنية  للجمعية  ال�طني  احل�رس 

اأخرى،  ومرة  املناخ.  خماطر  ب�صاأن 

جديداً،  �صيئًا  املناخ  تغريرّ  يتطلب  ل 

اإ�صافيًا  عن�رساً  فقط  ي�صيف  واإمنا 

اإىل تقييمكم الذاتي.

فى  الأ�صئلة  هذه  مناق�صة  وينبغي 

للتخطيط  العادية  الجتماعات 

امل�ظفني  مب�صاركة  العادية 

ويف  الك�ارث.  اإدارة  يف  الأ�صا�صيني 

بع�ش احلالت، قد تنبهكم الإجابات 

اإىل  الهتمام  من  مزيد  اإعطاء  اإىل 

ما  �صياق  �صمن  الأخطار  بع�ش 

تق�م�ن به اأ�صاًل. ويف حالت اأخرى، 

برامج جديدة،  لبدء  �صببًا  تك�ن  فقد 

املتط�عني.وقد  قاعدة  زيادة  مثل 

الأن�صطة  اأخرى  اأم�ر  بني  من  ت�صمل 

رقم  اخلط�ة  يف  املقرتحة  املحددة 

3 اأدناه.
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التعليق على ال�ص�رة: كان عمال ال�صليب الأحمر املحلي�ن من بني اأوائل ال�افدين اإىل مكان الكارثة يف �صباط/فرباير 2006 

عقب النزلقات الأر�صية التى اأودت بحياة اأكرث من 1.000 �صخ�ش يف قرية غين�صاوغ�ن الفليبينية. وقد جاء ذلك نتيجة 

المطار الغزيرة التي ت�صاقطت على اجل�صـر الذي ميكن روؤيته على بعد.

م�صدر ال�ص�رة: روم�ل� غ�دينيز / الحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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اخلـطـوة 3

العـمـل 

قد  للم�اجهة.  التاأهب  	•تعزيز 
ي�صتلزم الأمر اإجراء تعديل للقدرة 

املخاطر  لرتاعي  امل�اجهة  على 

تغري  ب�صبب  واملتزايدة  اجلديدة 

املناخ. وينبغي التخطيط لالأن�صطة 

املعتادة  الأدوات  با�صتخدام 

والحتاد  ال�طنية  للجمعية 

معل�مات  نظام  مثل  الدويل، 

اإدارة الك�ارث )DMIS(، وتقييم 

ملخاطر  ال�طنية  جمعيتكم 

املناخ. وقد ي�صمل هذا الأمر اإجراء 

التخطيط  مثل  لأ�صياء  تعديالت 

للط�ارئ، وعدد وم�اقع املخازن 

لأعمال  خمزونات  تت�صمن  التي 

وح�صد  والإغاثة،  امل�اجهة 

كبرية  متط�عني  قاعدة  وتدريب 

كافية.

الك�ارث.  خماطر  من  احلد  	•تعزيز 
بالن�صبة جلمعيات وطنية عديدة، 

فاإن احلد من املخاطر را�صخ ب�صكل 

املجتمعي  امل�صت�ى  على  ق�ي 

احلد  جزء  على  الطالع  )يجى 

املجتمعات  يف  املخاطر  من 

اجلمعيات  بع�ش  ففي  املحلية(. 

برامج  هناك  كانت  ال�طنية، 

املخاطر،  من  للحد  جداً  ناجحة 

مثل زراعة اأ�صجار املنغروف على 

من  للحد  نام  فييت  �صاحل  ط�ل 

حالت  ويف  الفي�صانات.  خماطر 

امل�صابهة  احلل�ل  �صتك�ن  عديدة، 

الأخطار  معاجلة  اأجل  من  فعالة 

ول  املناخ.  تغريرّ  ب�صبب  املتزايدة 

فيما  ال�صعف  م�اطن  اأن  تن�ص�ا 

يف  ترجع  املناخ  بتغريرّ  يتعلق 

عديدة،  ع�امل  اإىل  الأحيان  اأغلب 

مثل معي�صة النا�ش يف اأماكن غري 

منا�صبة، واإزالة الغابات ال�صجرية، 

وب�صاعد  ال�ص�اطئ.  وتدمري 

احلد  على  الع�امل  لهذه  الت�صدى 

من تاأثريات الأخطار املتزايدة.

اإن  الغذائى.  الأمن  برامج  	•تعزيز 
تغريرّ املناخ ي�ؤثر على �صبل ك�صب 

ويرجع  الغذائى،  والأمن  العي�ش 

يف  التغريات  اإىل  مبا�رسة  ذلك 

هط�ل  واأمناط  احلرارة  درجة 

التغريات  خالل  من  اأو  الأمطار، 

باأ�صكال متطرفة. وينبغي لربامج 

الطريقة  تراعي  اأن  الغذائي  الأمن 

املناخ  تغريرّ  بها  ي�ؤثر  قد  التي 

على املخاطر التي ت�اجه الأجزاء 

ال�صعيفة يف املجتمع الريفي. وقد 

مت�فرة،  الب�صيطة  احلل�ل  تك�ن 

مثل اأ�صناف املحا�صيل املقاومة 

يف  تغريات  حتى  اأو  للجفاف 

ومرة  الرتبة،  اإدارة  ممار�صات 

الأ�صا�صية  املعل�مات  فاإن  اأخرى، 

التي مت جمعها يف احل�رس ال�طني 

ملخاطر املناخ جلمعيتكم ال�طنية 

املعل�مات  تت�صمن  اأن  ينبغي 

يف  دجمها  ميكن  التي  الأ�صا�صية 

الأمن  لربامج  التخطيط  وثائق 

الغذائى والإنذار املبكر.

تغريرّ  مع  املبكر.  الإنـذار  	•تعزيز 
ما  اأنهم  النا�ش  يجد  فقد  املناخ، 

يف  الآن  بعد  “يثق�ن”  عادوا 

اأو يتعرف�ن على الأخطار  الطق�ش 

الأمر  وهذا  قبل.  من  اعتادوا  كما 

اإىل  احلاجة  من  مزيد  اإىل  ي�ؤدي 

ب�صكل  الطق�ش  تنب�ؤات  ا�صتعمال 

التخطيط  م�صت�ى  على   – اأف�صل 

من  واأي�صًا  ال�طنية،  اجلمعية  يف 

املجتمعات  اإىل  اإبالغها  خالل 

املحلية املعر�صة للخطر، والتاأكد 

لهذه  احلقيقي  النا�ش  فهم  من 

وخذوا  فيها.  وثقتهم  املعل�مات 

الإنذار  �صل�صلة  العتبار  يف 

املخاطر،  معرفة  الفعال:  املبكر 

وخدمات الر�صد والإنذار، والن�رس 

والت�صال، والقدرة على امل�اجهة 

تغريرّ  اإن  للخطر.  العر�صة  للنا�ش 

تغيري  اإىل  حقًا  ي�ؤدي  ل  املناخ 

للجمعية  ينبغي  التي  الطريقة 

هذه  مثل  بها  تنظم  اأن  ال�طنية 

اأهمية  من  يزيد  ولكنه  ال�صال�صل، 

م�اجهة  يف  الأن�صطة  هذه  مثل 

عدم اليقني ب�صاأن الطق�ش.

للطق�ش  املعتادة  	•فالتنب�ؤات 
اأ�صب�عني  اإىل  �صاعات  من  تغطي 

الأخرية،  ال�صن�ات  ويف  م�صبقًا. 

ت�صمى  ما  ج�دة  حت�صنت  فقد 

بالتنب�ؤات امل��صمية )من �صهر اىل 

كبرياً  حت�صنًا  مقدمًا(  اأ�صهر  �صتة 

بالن�صبة اإىل مناطق عديدة. وعلى 

مع�ص�مة  غري  ك�نها  من  الرغم 

باإمكانها  اأنه  بيد  اخلطاأ،  من 

ما  معرفة  على  املزراع  م�صاعدة 

م��صم  اأن  املرجح  من  كان  اإذا 

�صيك�ن  اأو  �صياأتي متاأخراً  ال�صتاء 

جافًا ن�صبيًا )يرجى الطالع على 

اإوىل   .)54 ال�صفحة  يف  املربع 

احلرارة  بدرجة  التنب�ؤات  جانب 

والع�ا�صف،  الأمطار  وهط�ل 

تقدم  عديدة  م�ؤ�ص�صات  فهناك 

تنب�ؤات متعلقة بتهديدات حمددة، 

ال�صحية  الأوبئة  خماطر  مثل 

الأمن  م�صاكل  اأو  اجلراد  غزو  اأو 

الغذائى.
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بهذه  دراية  على  اأنكم  من  	•تاأكدوا 
يك�ن  وقد  بلدكم.  يف  املعل�مات 

اجل�ية  لالأر�صاد  ال�طني  املكتب 

ميكن  كما  جيدة،  انطالق  نقطة 

ي�صاعدكم  اأن  املناخ  ملركز  اأي�صًا 

املنا�صبة  امل�ؤ�ص�صات  حتديد  على 

ال�صعيد  على  اأما  ملنطقتكم. 

معل�مات  نظام  فاإن  العاملي، 

من  عدداً  يقدم  الك�ارث  اإدارة 

اأدوات الر�صد وال��صـالت.

وال�رساكات.  املنا�رسة  	•تعزيز 
بفعالية  الك�ارث  اإدارة  تتطلب 

احلك�مات  مع  ال�ثيق  التعاون 

اأخرى، مبا  عديدة  فاعلة  وجهات 

مل�اجهة  اأخرى  وكالت  فيها 

جزء  ويت�صمن  الط�ارئ. 

ب�صاأن  حمدد  ت�جيه  “احل�ارات” 
املنا�رسة وال�رساكات.

الفئات  بني  ال�عي  زيادة  	•تعزيز 
رفع  يك�ن  اأن  ميكن  امل�صت�صعفة. 

خماطر  ب�صاأن  ال�عي  م�صت�ى 

للجمعية  رئي�صيًا  دوراً  جديدة 

�صبكتها  با�صتخدام  ال�طنية، 

عليها  ت�صتح�ذ  التي  والثقة 

وقد  املجتمعي.  امل�صت�ى  على 

الأعمال  ذلك  اإىل  الطرق  ت�صمل 

املدر�صية  والربامج  امل�رسحية 

جزء  ويت�صمن  الإعالم.  وو�صائل 

حمدداً  ت�جيهًا  “الت�صالت” 
بهذا ال�صدد.

املحلية.  املعل�مات  	•جمع 
اإبالغ  عرب  ال�عي  زيادة  تكملة 

عن  معروف  ه�  مبا  املجتمعات 

ة على ال�صعيدين  الأخطار املتغريرّ

ينبغى  كما  والعاملي،  ال�طني 

اإىل  الإ�صغاء  ال�طنية  للجمعية 

املحلية  واملالحظات  الت�ص�رات 

ح�ل التغريات يف الطق�ش )يرجى 

الطالع على احلد من املخاطر يف 

املجتمعات املحلية(. وميكن لهذه 

اأداة تخطيط  تك�ن  اأن  املعل�مات 

يف  �صيرّما  ول  بثمن،  تقدرّر  ل 

الأماكن التي تندر فيها البيانات 

ذات  وتك�ن  العلمية  والتحليالت 

ن�عية رديئة.

ال�رسوري  من  التدريب.  	•تعـزيز 
املعتاد  التدريب  يت�صمن  اأن 

مل�ظفي ومتط�عي اإدارة الك�ارث 

التي  الطريقة  ب�صاأن  معل�مات 

تتغريرّ بها املخاطر. وميكن ملركز 

وعرو�ش  مناذج  يقدم  اأن  املناخ 

�ص�ى  منكم  حتتاج  لن  معيارية 

تكييفها وفقًا لظروفكم اخلا�صة.

اخلطوة رقم 4:

التقييـم

ال�طنية  اجلمعيات  على  يتعني 

على  ال�صنة  يف  واحدة  مرة  القيام 

التي  لالأخطار  تقييم  باإجراء  الأقل 

ت�اجهها. ومن ال�رسوري اإجراء هذه 

العملية ب�صكل مت�ا�صل. هل تقع اأي 

اأي  ك�ارث جديدة و/اأو غري عادية؟ 

جديدة؟  نزاعات  اأو  جديدة  اأمرا�ش 

لف�صل  جديدة  اأ�صباب  هناك  هل 

الغذائى؟  الأمن  وانعدام  املحا�صيل 

ال�طنية  اجلمعية  تتعامل  كيف 

حتديث  اإىل  حاجة  من  هل  معها؟ 

اأن�صطة جديدة، ا�صتقطاب  خطط، بدء 

متط�عني جدد؟

ت�صري مثل هذه الأ�صئلة على الف�ر اإىل 

1 و2: حتديث املعل�مات  اخلط�تني 

الأ�صا�صية وتقييم الأول�يات.

ينبغي  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 

بت�ثيق  القيام  ال�طنية  للجمعيات 

املثال،  �صبيل  على  النجاح.  ق�ص�ش 

املناخ  تغريرّ  ب�صاأن  ال�عي  �صاعد  اإذا 

يف  جدد  متط�عني  ا�صتقطاب  على 

مقاطعة واحدة، فقد تنجح مثل هذه 

ال�صرتاتيجية اأي�صًا يف اأنحاء اأخرى 

جمعيات  يف  وحتى  البالد،  من 

وطنية اأخرى. وكلما زاد ت�صاطر هذه 

قدرتنا  ت�صارعت  وتكرارها،  الأمثلة 

يتعلق  فيما  تغطيتنا  ت��صيع  على 

املخاطر  مع  بفاعلية  بالتعامل 

ة. املتغريرّ

قـائمـة مرجعية للتحقـق

ال�طنية  جمعيتكم  اأن  من  	•تاأكدوا 
لديها مركز مرجعي لتغريرّ املناخ 

املناخ  تغريرّ  دمج  تن�صيق  ميكنه 

يف اأن�صطة اإدارة الك�ارث.

	•ق�م�ا باإجراء تقييم خطط وبرامج 
جمعيتكم  لدى  الك�ارث  اإدارة 

ال�طنية فى �ص�ء احل�رس ال�طني 

بتحديد  وق�م�ا  املناخ،  ملخاطر 

القيام  ينبغى  )ما  الأول�يات. 

نريد  اأين  خمتلف؟  ب�صكل  به 

الرتكيز؟(.

	•اعمل�ا.

املزالق

لتغريرّ  العديدة  اجل�انب  تقهرنكم  ل 

املناخ. ابداأوا باإدراك اأن املا�صي مل 

يعد يف�رس امل�صتقبل، وينبغي اأن يظل 

ومفه�مكم  اأول�ياتكم  يف  را�صخًا 

اأن  الأوقات  جميع  يف  اخلا�ش 
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اأمراً  لي�ش  املناخ  لتغريرّ  التخطيط 

جديداً ومعقداً.

الفــر�ص

حافزاً  املناخ  تغريرّ  يك�ن  اأن  ميكن 

ي�صاعد  فقد  الك�ارث،  اإدارة  لتح�صني 

على  جديدة  نظرة  اإلقاء  على 

القيام  وعلى  وبراجمكم،  خططكم 

�صعف  وم�اطن  معل�مات  بدمج 

جديدة. وقد يجعل من الأ�صهل ح�صد 

واإن�صاء �رساكات مع  متط�عني جدد 

من  وغريهم  واملانحني  احلك�مات 

اأ�صحاب امل�صلحة.

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  اإن 

الت�صدى  من  ميكنه  جيد  و�صع  يف 

املناخ.  بتغريرّ  املتعلقة  للمخاطر 

ذات  عاملية  م�صكلة  املناخ  فتغريرّ 

تاأثريات حملية. كما اأنه م�ج�د على 

وال�طني، وف�ق  العاملي  ال�صعيدين 

املحلي.  امل�صت�ى  على  �صيء  كل 

والت�افق على كافة هذه امل�صت�يات 

اإىل نتائج جيدة يف  اأن ي�ؤدي  ميكن 

حماية اأ�صد النا�ش �صعفًا.

مـزيـد مـن املعلـومـات

يف  امل�ج�دة  املعل�مات  كافة  اإن 

امل�قع: على  متاحة  الدليل   هذا 

w w w .c l i m a t e c e n t r e .o r g
وال��صالت  التحديثات  فيها  مبا 

وثائق  مثل:  �صلة  ذات  م�اد  اإىل 

وم�صادر معل�مات وق�ائم مرجعية 

اأف�صل  عن  واأمثلة  ومناذج  للتحقق 

املمار�صات.

امل�صدر الرئي�صي للمعل�مات العامة 

اأجل  من  الك�ارث  اإدارة  ب�صاأن 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب 

الك�ارث  اإدارة  معل�مات  نظام  ه� 

امل�قع  على  الدويل  لالحتاد   التابع 

يحق  الذي   www.ifrc.org/dmis
الأحمر/ ال�صليب  م�ظفي  لكافة 

اإليه.  الدخ�ل  الأحمر  الهالل 

معل�مات  النظام  هذا  ويت�صمن 

والتاأهب، وامل�اجهة،  الر�صد،  ب�صاأن 

ف�صاًل عن جمم�عة اأدوات مع اإر�صاد 

لة ب�صاأن ال�صيا�صات  ومعل�مات مف�صرّ

والإجراءات.

 ،www.ifrc.org امل�قع  وعلى 

املعل�مات  من  مزيد  اإيجاد  ميكن 

نداءات،  تت�صمن  العامة،  الت�صغيلية 

وحتديثات  معل�مات،  ون�رسات 

وم�اقع ب�صاأن العمليات.

اأمثلة  على  احل�ص�ل  ميكن  كما 

الإنذار  م�صاريع  عن  جيدة 

www. العن�ان:  على  املبكر 

unisdrearlywarning .org/

ewpp



دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر 101

التعليق على ال�ص�رة: م�ظف� متجر يق�م�ن برتكيب م�صاريع مل�اجهة اإع�صار جــني يف فل�ريدا، ال�ليات املتحدة الأمريكية.

م�صدر ال�ص�رة: رويرتز/مارك �صريوتا
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دليل املناخ لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

احلد من املخاطر يف املجتمعات املحلية
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اإن الأرقام تتحدث عن نف�صها. فعلى مدى العقد املا�صى، 

من  املت��صط،  فى  �صن�يًا،  �صخ�ش  ملي�ن   250 ت�رسر 

الك�ارث الطبيعية، وه�ؤلء هم من نعرف ب�صاأنهم. بينما 

الأقل  على  اأو  نالحظها،  اأن  بدون  الك�ارث  معظم  متر 

بدون اإجراء حتقيق ب�صاأنها.

اأو  قرية  اإىل  بالن�صبة  كارثيًا  اأمراً  يك�ن  اأن  ميكن  فما 

يتم  ما  غالبًا  �صهرة،  اأقل  العامل  من  اأنحاء  يف  اثنتني 

الإغفال عنه عندما جتلب الفي�صانات الآ�صي�ية ال�صن�ية 

اأو م�ا�صم الأعا�صري املعاناة ملاليني النا�ش. ولكن كل 

اأما  وكثافة،  عدداً  يتزايد  ومعظمها  خطرية،  الك�ارث 

الأحداث الأ�صغر، فتمر ب�رسعة اأكرب من الأكرب.

اإىل   1996 من  العقد  خالل  العاملي  ال�صعيد  وعلى 

من  املت�رسرين  عدد  باأن  التقارير  تفيد   ،2005

ال�صن�ات  يف  عليه  كان  عما  الثلث  بقيمة  زاد  الك�ارث 

الع�رس ال�صابقة، وفقًا ملا يخربنا به مركز بح�ث الأوبئة 

املتعلقة بالك�ارث امل�ج�د يف بلجيكا. فاللمرة الأوىل 

جراء  من  القتلى  عدد  ينخف�ش  يعد  مل  عامًا،   30 منذ 

جراء  ال�فيات  عدد  ارتفع  العك�ش،  على  بل  الك�ارث، 

وقد  ال�صابق.  العقد  عن  املائة  يف   84 بن�صبة  الك�ارث 

)البالد  اأوقيان��صيا  مناطق  يف  مرات  ثالث  ت�صاعف 

اإ�صرتاليا  فيها  مبا  الهادئ  املحيط  جن�ب  يف  ال�اقعة 

وني�زيلندا(، واإىل اأكرث من ال�صعف يف الأمريكتني.

وقد عاد هذا الجتاه اإىل الظه�ر يف جن�ب اآ�صيا يف عام 

اأفغان�صتان  اأما  ال�صني.  2007، وكذلك كان احلال يف 

وبنغالدي�ش والهند وباك�صتان، فقد عانت كل منها من 

اأمطار م��صمية غزيرة، وفي�صانات جارفة، واأعا�صري، 

وبعد  �صا�صعة.  مناطق  وتدمرت  اأر�صية.  وانزلقات 

بنف�ش  اأفريقيا  اأ�صيب غرب و�رسق  فقط،  قليلة  اأ�صابيع 

املبكرة  البداية  وكانت  املدمرة.  الفي�صانات  من  القدر 

الأجزاء  غمر  اإىل  اأدت  قد  ال�صني  يف  الفي�صان  مل��صم 

اجلن�بية من البالد، اأما يف ال�رسق، فقد فر مئات اآلف 

اأكرث  منذ  رئي�صي  لنهر  في�صان  اأ�ص�اأ  من  القرويني  من 

من 50 عامًا.

والعر�صة  املنخف�صة  ال�صمالية  بنغالدي�ش  �صه�ل  ويف 

الفي�صان.  انق�صا�ش  الريف  �صكان  انتظر  للفي�صانات، 

اأمري  مثل  الأحمر  الهالل  متط�ع�  بينهم  من  وكان 

تبداأ  اأن  قبل  ت�ص�ء  قد  الأح�ال  اأن  يدرك  الذي  الإ�صالم 

الطق�ش  التهديدات جراء  اأن  يعرف�ن  التح�صن. وهم  يف 

تظهر  قد  املناخ  تغريرّ  ب�صبب  واأنه  تتزايد،  املتطرف 

في�صانات كبرية وب�صكل اأكرث تكراراً.

الهرب،  النا�ش  فباإمكان  حمدودة.  اخليارات  اإن 

اأو  الأ�ص�اأ،  حلدوث  ياأ�ش  يف  النتظار  وباإمكانهم 

باإمكانهم احلد من تاأثري الغمر الذي ل ميكن جتنبه.

بت��صيح  يق�م�ن  واأ�صدقائه  الإ�صالم  اأمري  كان  وقد 

اأنه ميكن لل�صكان املحليني القيام ب�صيء. وبالقرب من 

قرية �صرياك�جن، زرع املتط�ع�ن ح�ايل 300 �صجرة – 

الكفاية،  تنم� مبا فيه  – وعندما  بداية مل�صتل زراعي 

�صيتم نقلها اإىل �صفاف النهر وج�انب الطرق للم�صاعدة 

احلد من املخاطر يف 

املجتمعات املحلية 
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التعليق على ال�ص�رة: وانـغ هـ�اي ميـن يجل�ش على ط�ف ي�صتعمله لزيارة منزله املغم�ر باملياه خالل في�صانات 

مت�ز/ي�لي� عام 2003 يف ال�صني. 

م�صدر ال�ص�رة:  ث�رير ج�دم�ند�ص�ن / الحتاد الدويل.
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اإنها رمبا تك�ن خط�ة  على التحكم يف ق�ة الفي�صان. 

باملجتمع  يتعلق  فيما  للغاية  مهمة  ولكن  مت�ا�صعة، 

املحلي.

الأ�صجار  فاإن  القرية،  لأهل  الإ�صالم  اأمري  �رسح  وكما 

املجتمع  و�صت�صاعد  بيئتهم،  حت�صني  على  �صت�صاعد 

املحلي  لي�ش فقط على البقاء، واإمنا على التط�ر اأي�صًا.

تثبيت  على  �صت�صاعد  املنت�رسة  فاإن جذورها  وكبداية، 

تاآكل  منع  على  �صت�صاعد  كما  فيها،  املزروعة  الرتبة 

كما  الزراعة.  اأجل  من  للغاية  املهمة  ال�صطحية  الرتبة 

اأنها �صت�فر دخاًل م�صتدامًا حيث �صيجري قطع الأ�صجار 

عند ن�صجها وزراعة �صجريات جديدة بدًل منها، وبيع 

اخل�صب يف الأ�ص�اق املحلية لتع�د الأم�ال اإىل املجتمع 

املحلي.

لآثار  الت�ازن  حتقيق  يف  الأحراج  دور  يلغى  ل  وهذا 

اأن  ه�  الأهم  ال�صيء  ولكن  الدفيئة.  غازات  انبعاثات 

القرية �صتك�ن اأقل عر�صة للك�ارث.  و�صتك�ن اأكرث قدرة 

على التعايف، واأن تك�ن اأ�رسع تعافيًا، واأف�صل م�اجهة 

فقط.  هذا  ولي�ش  واحدة،  قرية  لي�صت  وهي  لل�صدائد، 

خماطر  من  للحد  البنغالدي�صي  الأحمر  الهالل  فربامج 

الك�ارث ت�صتفيد منها قرية بعد قرية عرب البالد.

ويختلف الأمر وفقًا لحتياجات القرية، في�صمل تدابري 

غمرها  من  لل�قاية  الآبار  ح�ائط  رفع  مثل  عملية 

بالفي�صانات التي تقطع و�ص�ل النا�ش اإىل مياه ال�رسب 

املاأم�نة. وبها ياأتى ن�ش الر�صالة: اأينما كنتم وبغ�ش 

النظر عن �صخامة الأخطار، فهناك دائمًا �صبيل للتقليل 

من تهديدها.

اأول�ية  ه�  الطبيعية  الك�ارث  خماطر  من  احلد  اإن 

لل�صليب الأحمر/الهالل الأحمر فى �صتى اأنحاء العامل، 

واأمراً ي�صع اجلمعيات ال�طنية فى و�صع  فريد للمتابعة 

وا�صع على م�صت�ى  انت�صار وج�دها على نطاق  ب�صبب 

املجتمعات املحلي.

 2006 من  اخلم�ش  ال�صن�ات  وعلى مدى  ال�صبب،  ولهذا 

لل�صليب  العاملى  الأعمال  جدول  يرتكز   ،2010 اإىل 

ال�فيات  عدد  خف�ش  على  الأحمر  الأحمر/الهالل 

الك�ارث  جراء  من  ال�صحة  واعتالل  والإ�صابات 

اإىل جانب  العامة  ال�صحة  والأمرا�ش وحالت ط�ارئ 

ال�قت نف�صه،  ال�صبب يف  الأو�صع نطاقًا. ولهذا  تاأثريها 

واملجتمعات  املحلية  املجتمعات  قدرة  زيادة  يريد 

يتعلق  فيما  الأحمر  الأحمر/الهالل  وال�صليب  املدنية 

بالتعامل مع م�اطن ال�صعف ال�صديدة.

الك�ارث  من  احلد  الإن�صانية  املنظمات  ت�صميه  وما 

املخت�رسات  بلغة  )اأو،  املحلي  املجتمع  على  القائم 

بي  �صي  الك�ارث-  لأهل  املعاناة  حديث   – اللفظية 

املناخ  تغريرّ  ب�صاأن  ح�رسيًا  لي�ش   ،)CBDR اآر  دي 

بغر�ش  املتخذة  التدابري  كانت  �ص�اء  فرق  ل  بالطبع. 

الثلجية،  )النهيارات  املائية  الك�ارث  تاأثريات  خف�ش 

املجاعات،  اجلفاف،  م�جات  الأر�صية،  النزلقات 

احلرائق،  الفي�صانات،  املتطرفة،  احلرارة  درجات 

الع�ا�صف، الأم�اج العارمة( اأو اجلي�فيزيائية )الهزات 

اجليد  فاحلد  الرباكني(.  ث�رات  الت�ص�نامي،  الأر�صية، 

من الك�ارث القائم على املجتمع املحلي )ال�صي بي دي 

التي يفر�صها  الأخطار  ي�صاعد على احلد من  اآر اجليد( 

تهديد قدمي،  املتخذة لحت�اء  املناخ. فاخلط�ات  تغريرّ 

ميكن اأن ت�صاعد على احت�اء تهديدات جديدة اأو متزايدة 

يك�ن الطق�ش املتطرف اأو الحتبا�ش احلراري م�ص�ؤولني 

عنها.

ومل يكن تغريرّ املناخ ه� الدافع لل�صليب الأحمر الفييت 

�صاطئ  على ط�ل  املنغروف  اأ�صجار  بزرع  للبدء  نامي 

البحر يف عام 1994. فعمليات الإزالة املكثفة للغابات 

املنغروف  من  وا�صعة  �صاحلية  بقعًا  �صلبت  ال�صاحلية 

�ش �صكان 
رّ
التي كانت م�ج�دة ي�ما ما، الأمر الذي عر

ال�صاحل لأ�رسار الأعا�صري والع�ا�صف. ونظراً لرتفاع 

ت�قع  ميكن  البحر،  �صطح  ومن�ص�ب  حرارة  درجات 

املزيد من اأخطار الأر�صاد اجل�ية القا�صية، وهنا تكمن 

التي يحييها اجلهد احلا�صم  الطبيعية  الدفاعات  اأهمية 

للمجتمع املحلي ب�صكل اأكرث من ذي قبل.

ال�طنية مهتمة بتغريرّ املناخ يف  واإذا مل تكن اجلمعية 

املمكن  من  زال  فما  مهتمة.  الي�م  فهي   ،1994 عام 

كارثية،  املناخ  تغري  يجلبها  التي  الأخطار  تك�ن  اأن 

وبينما ي�صتمر برنامج زراعة املنغروف، فما زال هناك 



دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر 107

بداأ  فقد   ،2003 عام  اإىل  وع�داً  التنفيذ.  قيد  الكثري 

لدمج  جتريبيًا  م�رسوعًا  نامي  الفييت  الأحمر  ال�صليب 

تغريرّ املناخ يف براجمه القائمة للتاأهب للك�ارث، ب�صم 

مناخ  ومركز  اله�لندي  الأحمر  ال�صليب  مع  اجله�د 

اأجل  من  لهاي  يف  الأحمر  الأحمر/الهالل  ال�صليب 

بدء ما ي�صفه نغ�يـن ه�نغ ثانغ، م�ص�ؤول كبري، التعلم 

بالعمل.

طبيعة  يغريرّ  املناخ  تغريرّ  اأن  الأمر  “لي�ش  يق�ل  فه� 

ذات  م�صائل  يطرح  ولكنه  املخاطر،  من  للحد  اأن�صطتنا 

اأول�ية، ول �صيرّما على م�صت�ى املجتمع املحلي.”

اإن اآثار تغريرّ املناخ على هذا البلد الذي ي�صم 85 ملي�ن 

القليلة  ال�صن�ات  ففي  وخيمة.  تك�ن  اأن  ميكن  ن�صمة 

ب�رسعة،  تتحرك  اأع�صاير  نـام  فييت  �صهدت  املا�صية، 

تنم� بكثافة وت�رسب الياب�صة يف اجلن�ب حيث مل تكن 

ال�صاحلية  الفي�صانات  تعك�ش  وقد  ة.  الق�رّ بهذه  ي�مًا 

بالفعل ارتفاع م�صت�ى �صطح البحر، وكان هناك مزيد 

من ال�صي�ل يف املناطق اجلبلية. اأما اجلفاف فه� اأ�ص�اأ 

هذه  كل  تك�ن  وقد  اجلن�بية.  ال��صطى  املناطق  يف 

الأحداث اإ�صارات على جمئ املزيد يف امل�صتقبل.

التى  الآ�صي�ية  الأمم  اأكرث  من  واحدة  نام  وفييت 

جتتاحها الأعا�صري. فهي تتعر�ش يف املت��صط لأربعة 

اإع�صارات �صن�يًا، والكثري جداً من الع�ا�صف التي ت�صيع 

بارتفاع  التاأثر  �صديدة  اأي�صًا  ولكنها  فيها،  اخلراب 

م�صت�ى �صطح البحر، والذي ارتفع مبا يقرب من خم�ش 

اأما  املا�صية.  الثالثني  ال�صن�ات  خالل  �صنتيمرتات 

املناطق املنخف�صة مثل دلتا نهر ميك�جن ودلتا النهر 

ت�قع  اإىل  التقديرات  فت�صري  بال�صكان،  املكتظة  الأحمر 

م�صت�ى  ارتفاع  ب�صبب  الأ�صخا�ش  ماليني  يت�رسرّد  اأن 

�صطح البحر مع نهاية هذا القرن.

الأكرب ه� ك�صب  التحدي  اأن  ويق�ل نغ�ين ه�نغ ثانغ 

الأحمر  ال�صليب  قيام  ل�صبب  املحلي  املجتمع  فهم 

تغري  ارتباط  وكيفية  املناخ،  تغريرّ  جمال  يف  بالعمل 

املناخ بالك�ارث وما له من تاأثري �صلبي على حياتهم. 

– وه� م�صكلة تعاين  ب�صاأن اجلفاف  ال�عي  زيادة  اأما 

ع�اقبه،  من  احلد  وكيفية   – عديدة  مقاطعات  منها 

“مييل  ق�له  حد  وعلى  خا�صة.  حتديات  طرحت  فقد 

النا�ش اإىل طلب اأ�صياء تتخطى قدرتنا، مثل بناء م�صنع 

للمياه.”

وي�صيف قائاًل “اإن تقييم م�اطن ال�صعف والقدرات – 

وهي طريقة ط�رها الحتاد الدويل من اأجل املجتمعات 

املحلية نف�صها لكي تق�م بتقييرّم الأخطار التي ت�اجهها 

والقدرة التي لديها للتعامل معها – قد �صاعد ال�صليب 

الأحمر ب�صكل مبا�رس.
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لي�س الأمر اأن تغيرّ املناخ يغيرّ طبيعة 

اأن�صطتنا للحد من املخاطر، ولكنه يطرح 

م�صائل ذات اأولوية

نغوين هونغ ثانغ، فييت نام

ال�صليب  من  فبت�جيه  متكني.  عملية  هي  العملية  اإن 

لتحديد  القرية  اأهل  يجتمع  الأحمر،  الأحمر/الهالل 

�صعفهم  م�اطن  ويحلل�ن  ي�اجه�نها،  التي  املخاطر 

فيما يتعلق بهذه الأخطار، وبعد ذلك يق�م�ن بتط�ير 

خط�ات ملم��صة من اأجل خطة عمل.

حيث  بينه،  ك�انغ  مقاطعة  من  مزارعة  ف�  تي  وفام 

اإىل  الغزيرة  الأمطار  من  بدءاً   – �صئ  كل  ه�  التطرف 

عن  �صيء  كل  تعرف  وهى  القا�صية،  اجلفاف  م�جات 

تقييم م�اطن ال�صعف والقدرات. ويف بلدتها، ك�انغ ف�، 

قام�ا ببناء �صد �صغري م�ؤقت حلماية حق�لهم املزروعة 

بالأرز، ولكن الفي�صانات دمرته مراراً وتكراراً، واأ�صبح 

اإعادة بنائه حدثًا �صن�يًا.

باإقناعهم  نامي  الفييت  الأحمر  ال�صليب  قام  وعندما 

باإجراء تقييم مل�اطن ال�صعف والقدرات، تبني اأن ال�صد 

ه� ما يحتاجه املجتمع اأكرث من غريه. فاجلميع هناك 

تقريبًا مزارع�ن، واملياه هي ما يعتمدون عليه، لي�صت 

بتم�يل  الأحمر  ال�صليب  فقام  الالزم.  من  اأقل  اأو  اأكرث 

املجتمع  راأى  وقد  ال�صحيح،  ال�جه  على  �صد  ت�صييد 

ينهر  “مل  ف�  تي  فام  وتق�ل  ب�رسعة.  الف�ائد  املحلي 

ال�صد وبالتايل مل تغمر الفي�صانات احلق�ل، وباإمكاننا 

حم�ص�ل  من  بدًل  ال�صنة  يف  حم�ص�لني  على  احل�ص�ل 

 30 واحد، ولقد زاد ح�صادنا يف املرة الأخرية بن�صبة 

يف املائة عن املعتاد.”

من  يكفي  ما  لدينا  يك�ن  الأمطار،  تاأتي  ل  وعندما 

. اإذ ي�جد خلف ال�صدرّ خزان �صغري. املياه للريرّ

لقد اأوجد هذا ال�صد معنى اأكرث من م�صنع للمياه. ولكن 

كما اأ�صار نغ�يـن هانغ ثانغ من ال�صليب الأحمر، يك�ن 

النا�ش م�صتعدين ملناق�صة الأم�ر عندما حتدث الكارثة. 

لأعا�صري حمتملة يف جمتمع  الإعداد  على  اأما حملهم 

اأن �صهد اإع�صاراً من قبل، فيظل ه�  حملي مل ي�صبق له 

التحدي الأكرب.

انتبـه اإىل مـا تقـوله

تفهم ديان ترنك�ي�صـت، عن اإدارة الك�ارث يف ال�صليب 

الأحمر يف جزر البـاهامـا، هذا التحدي.

ون�صيحتها هي: انتبه اإىل ما تق�له، يا عزيزي.

اأبداً  تبداأ  ل  ما،  حمليًا  جمتمعًا  تخاطب  عندما  فهي 

باحلديث عن تغريرّ املناخ، ول ت�صتعمل عبارات مثرية 

ر 
رّ
ينفـ ذلك  فاإن  والقدرات،  ال�صعف  م�اطن  تقييم  مثل 

للنا�ش، على حد ق�لها.

فهي ت�صاأل �صياداً يت�صاءل حجم ما ي�صطاده من �صمك 

»اأين ال�صمكة الكبرية؟«.

»ملاذا اأنت خارج املحيط يف هذه الأيام؟«.

»حقًا، وملاذا الأمر كذلك؟«
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"“اإنهم يفكرون الأن ب�صكل خمتلف.
وهذا يعمل على متكني املجتمع املحلي”      

ديان تورنكوي�صـت، البهامـا

وهي  املرجانية،  ال�صعاب  تبيي�ش  اإىل  احلديث  ينتقل 

واملحيط  الكاريبى  البحر  منطقة  تهدد  مميتة  عملية 

لرتفاع  جداً  ح�صا�صة  املرجانية  فال�صعاب  الهادئ. 

اأكرث  املحيطات  ت�صري  وعندما  املياه.  حرارة  درجة 

البيئية  واأنظمتها  املرجانية  ال�صعاب  مت�ت  دفئًا، 

البحرية  واحلي�انات  الأ�صماك  تختفى  وكذلك  الرقيقة، 

كما  ال�صعاب.  هذه  عند  وتتغذى  وتتكاثر  تعي�ش  التي 

ي�ؤثر ذلك الدمار على ال�صياحة.

اأن جتريها مع  وتق�ل ترنك�ي�صت »اإنها حمادثة ميكن 

اأ�صل�ب  اأي �صيرّاد، اعرف ثقافتك، اعرف النا�ش، اعرف 

اللغة التي يتعني ا�صتخدامه، اعرف كيف متهد ملا تريد 

القيام به بتكييفه مع الظروف املحلية.«

اإن املبداأ الت�جيهى لتغريرّ املناخ وتقييم م�اطن ال�صعف 

والقدرات يجب اأن يك�ن ب�صيطًا دائمًا. �صع فى العتبار 

قدرة املجتمع على الفهم �صمن �صياقه اخلا�ش.

يبال�ن  ل  الباهاما  �صكان  اأن  ت�رنك�ي�صـت  وتق�ل 

مبحادثات كئيبة، وينفرون من مثل هذه الأفكار، بينما 

تغرق هذه اجلزر اجلميلة ببطء. وجعلهم اأق�ى ه� ن�ع 

اللغة التي يقدرونها.

جزيرة  يف  يقع  بالع�ا�صف،  ر  مدمرّ جمتمع  اإنـد،  و�صـت 

الباهاما الكربى، وه� مثال على ذلك .فبعد اأن خربته 

ثالثة اأعا�صري متتالية، قام منتجع جديد فاخر للتنمية 

بالتربع  جماورة،  منطقة  يف  اإن�صاوؤه  مت  ال�صياحية 

املجتمع  اإىل  احلريق  لإطفاء  و�صاحنة  اإ�صعاف  ب�صيارة 

الباهاما،  يف  الأحمر  ال�صليب  اإىل  وبالن�صبة  املحلي. 

هذه  فاإن  الط�ارئ،  اإغاثة  باأعمال  الآن  اإىل  امل�صغ�ل 

اللحظة تبدو منا�صبة لإجراء بع�ش التقييم الذاتي.

�صئل�ا: »ماذا �صتفعل�ن بهذه املـركبات؟«

�صيارة  كانت  فقد  متاأكداً.  اإنـد  و�صـت  جمتمع  يكن  مل 

ومل   - معدات  اأي  معها  تاأت  فلم   – خالية  الإ�صعاف 

اأهل  اجتمع  فقد  لذا،  اإطفاء.  رجال  اإنـد  و�صـت  يف  يكن 

و�صت اإند ملناق�صة اخليارات، وبداأ تقييم م�اطن ال�صعف 

والقدرات.

وقد ن�صاأت م�صائل اأخرى. اإذا قال البع�ش »هذا م�صيعة 

لل�قت. فلن جتدوا اأبداً حريقًا اأو حادثًا.«

وهنا �صاأل ال�صليب الأحمر »ملاذا؟«

لدينا  ولي�صت  اأ�صماء،  لها  لي�صت  �ص�ارعنا  »لأن 

عناوين.«

هنا اقرتحت ترنك�ي�صـت »رمبا كان من الأف�صل الذهاب 

والع�دة باأ�صماء وعناوين.«

ما  اأف�صل  اإنـد  و�صـت  �صكان  ارتدى  اأيام،  ب�صعة  وبعد 

 65 تبعد  التي  فـريب�رت،  مدينة  اإىل  ورافق�ها  لديهم، 

فاملجتمع  العامة.  الأ�صغال  مدير  ملقابلة  كيل�مرتاً، 

املحلي كان يتحرك. و�رسعان ما �صيتم ح�صده.

واأ�صبح�ا  ل�ص�ارعهم،  اأ�صماء  على  ح�صل�ا  وهناك، 

�رسية  لتدريب  اإطفاء  رجال  جاء  كما  متحم�صني، 

اإخالء، وحددوا م�اقع  ب��صع خطة  متط�عني. وقام�ا 

امل�صنني وال�صعفاء واملعاقني، وو�صع�ا خطط ل�صمان 

الرعاية للمحتاجني فى حالت الط�ارئ.
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»لديكم  ترنك�ي�صـت:  ديان  وتق�ل 

قب�ل  مرحلة  اإىل  و�صل  قد  جمتمعًا 

اأنها  اعتقدوا:  فهم  الأعا�صري. 

احلياة،  هي  هذه  جمدداً،  �صت�رسبنا 

حيال  ب�صيء  القيام  لأحد  ميكن  ل 

خمتلف  ب�صكل  يفكرون  وهم  ذلك. 

الآن، وما فعل�ه قام�ا به باأنف�صهم، 

وهذا ه� ما يدور ح�له الأمر ب�صاأن 

تقييم م�اطن ال�صعف والقدرات. فقد 

املحلي،  املجتمع  متكني  على  عمل 

وو�صع قيمة لقدراتهم، وهم يق�م�ن 

ولي�ص�ا  الآن.  باأنف�صهم  باأعمالهم 

بحاجة اإىل اأجانب.«

يف  الأحمر  ال�صليب  �صهد  وقد 

على  مماثلة  تط�رات  نيكاراجـ�ا 

بعد  الأطل�صي،  املحيط  �صاحل  ط�ل 

امل�صاريع  اأوائل  من  واحداً  تقدمي 

التجريبية يف جمال تغري املناخ، فقد 

�رسبت ع�ا�صف �صديدة البالد ب�صكل 

املا�صي،  العقد  مدى  على  متكرر 

مب�صاعدة  ال�طنية  اجلمعية  وتق�م 

م�اجهة  على  املحلية  املجتمعات 

الأعا�صري  م�ا�صم  تزايد  تهديد 

ال�صديدة والطق�ش املتطرف.

ال�صعف  م�اطن  تقييمات  اأدت  وقد 

والنا�ش  الذات،  تنظيم  اإىل  والقدرات 

فعله  عليهم  يتعني  ما  الآن  يعرف�ن 

وقت الفي�صانات، وحرائق الغابات، 

وغريها من الك�ارث التى حتدث فى 

قراهم.

ويف اأماكن اأخرى، ي�صتخدم ال�صليب 

الأحمر يف �صـامـ�ا تقييمات م�اطن 

م�صاعدة  اأجل  من  والقدرة  ال�صعف 

حددها  التي  امل�صت�صعفة  الفئات 

اإىل  ونظراً  اآبـيـا.  العا�صمة  يف 

و�ص�ء  والفقر  الجتماعية  ظروفها 

ب�صكل  فاإنهم  ال�صحية،  حالتها 

تغريرّ  اأثار  خلطر  معر�ص�ن  خا�ش 

الريف  �صكان  زحف  ويجري  املناخ. 

ال�صليب  لعمل  ونتيجة  املدينة،  اإىل 

الجتماعية،  اله�ام�ش  يف  الأحمر 

باأن  مقتنعة  ال�طنية  اجلمعية  فاإن 

نتيجة  تتفاقم  التي  املحلية  الهجرة 

لتغريرّ املناخ، �صت�صكل حتديًا لالأنظمة 

وتعطل  العريقة  التفكري  وطرق 

هيكليات الدعم.

ي�رسبها  التي   – مـ�زمبيـق  ويف 

الأقل  على  واحد  اإع�صار  �صن�يًا 

ت�صاهم  ق�ية  ا�صت�ائية  وع�ا�صف 

املعروفة  ال�صديدة  الفي�صانات  يف 

الأحمر  ال�صليب  وي�صدد   – املتزايدة 

حيث  املحلي  التقليد  احرتام  على 

املجتمع  اأع�صاء  باإ�رساك  يق�م 

وحتديد  البيانات،  جمع  يف  املحلي 

املخاطر والتخطيط.

وعلى ال�صعيد العاملي، فاإن التعر�ش 

يتزايد،  الطبيعية  الك�ارث  ملخاطر 

هناك  املجتمع،  داخل  من  ولكن 

دائمًا فر�صة لتتغيري الجتاه.
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التعليق على ال�ص�رة: اأنا�ش متجمع�ن من اأجل احل�ص�ل على مياه من بئر كبري يف قرية نات�ارغاد، الهند. 

م�صدر ال�ص�رة: رويرتز/اميت دايف.



دليل املناخ للصليب األحمر والهالل األحمر112

الأحمر،  الأحمر والهالل  ال�صليب  اإن 

اأهبة  على  العامل،  اأنحاء  �صتى  يف 

واملنا�رسة  للم�اجهة  ال�صتعداد 

واإعادة  العاجل  النتعا�ش  اأجل  من 

م�اجهة  اأن  بيد  ال�رسيع،  الإعمار 

واإعادة  منها  والنتعا�ش  الك�ارث 

جانب  فاإىل  كافية.  لي�صت  الإعمار 

املبكر  لالإنذار  اأف�صل  اأنظمة  وج�د 

فاإننا  للم�اجهة،  اأف�صل  وتاأهب 

نحاول احلد من خماطر الك�ارث من 

التي  بالأخطار  النا�ش  ت�عية  خالل 

احلد  على  وم�صاعدتهم  ي�اجه�نها 

من م�اطن �صعفهم. فتغريرّ املناخ قد 

جعل هذه اجله�د اأكرث اإحلاحًا.

والهالل  الأحمر  ال�صليب  وباإمكان 

الأحمر الرتكاز على اأ�ص�ل رئي�صية 

تتمثل يف: �صبكته وقاعدته ال�صعبية 

املحلية.  املجتمعات  يف  امل�ج�دة 

النا�ش  حياة  على  ت�ؤثر  فالك�ارث 

م�صت�ى  على  للعي�ش  ك�صبهم  و�صبل 

املجتمع املحلي. بيد اأنه ميكن القيام 

حتى على هذا امل�صت�ى بالعديد من 

تاأثري  من  للحد  الب�صيطة  الأ�صياء 

املخاطر  من  فاحلد  املخاطر.  هذه 

اأكرث  وبعبارة  املحلي،  املجتمع  يف 

�صم�ًل، احلد من الك�ارث القائم على 

اآر  دي  بي  )�صي  املحلي  املجتمع 

CBDR(، قد اأ�صبح جزءاً هامًا من 
العديد من  الك�ارث يف  اإدارة  اأن�صطة 

اجلمعيات ال�طنية لل�صليب الأحمر/

الهالل الأحمر.

اإن م�صاعدة املجتمعات املحلية من 

اأجل احلد من م�اطن �صعفها ل تعني 

اأو  عمله،  ينبغى  مبا  اإخبارها  جمرد 

اأجل  التحتية من  البنى  اإن�صاء بع�ش 

بت�صهيل  الأمر  يتعلق  واإمنا  احلماية، 

املحلية،  ال�ص�اغل  ب�صاأن  احل�ار 

حتديد  على  النا�ش  وم�صاعدة 

اأول�ياتهم اخلا�صة من اأجل احلد من 

املخاطر.

ال�صعف  م�اطن  تقييم  وي�صكل 

هذا  ملثل  منا�صبة  اأداة  والقدرات 

احل�ار، وه� جمم�عة اأدوات ط�رها 

م�صاعدة  اأجل  من  الدويل  الحتاد 

اإجراء  على  املحلية  املجتمعات 

التي  للمخاطر  ومعاجلة  ح�رس 

ت�اجهها.

امل�ظفني  الق�صم  هذا  وي�صتهدف 

ال�طنية  اجلمعية  يف  واملتط�عني 

الك�ارث  اإدارة  جمال  يف  العاملني 

امل�صت�ى  على  املخاطر  من  واحلد 

املجتمعي، ومناق�صة كيفية قيامهم 

بدمج تغريرّ املناخ يف عملهم.

ً النهـج : اإبقاء الأمر ب�صيطا

القائم  الك�ارث  من  احلد  ي�صاعد 

على املجتمع املحلي على تخفي�ش 

مل  واإن  حتى  املناخ،  تغريرّ  خماطر 

فالعديد  �رساحة.  املناخ  يق�صد 

اأخرى  اأخطار  من  للحد  التدابري  من 

احلد من املخاطر يف املجتمعات املحلية 

دليل العمل
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التهديدات  تقليل  على  اأي�صًا  ت�صاعد 

يجلبها  التي  املتزايدة  اأو  اجلديدة 

املناخ نف�صه.

من  احلد  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

الك�ارث القائم على املجتمع املحلي 

عرب  فعالية  اأكرث  يك�ن  اأن  ميكن 

مبا�رس.  ب�صكل  املناخ  تغريرّ  معاجلة 

هي  امل�صم�لة  فالتهديدات  اأوًل، 

لكي  املحلي  للمجتمع  اإ�صايف  دافع 

بع�ش  حتتاج  قد  وثانيًا،  يتحرك. 

من  احلد  وا�صرتاتيجيات  تدابري 

املخاطر  مع  التكيف  اإىل  املخاطر 

اجلديدة اأو املتزايدة.

يف  املناخ  تغريرّ  اإدراج  يبدو  وقد 

والقدرات  ال�صعف  م�اطن  تقييمات 

من اأجل التخطيط للحد من الك�ارث 

علمية  معل�مات  تقدمي  معقداً:  اأمراً 

العتبارات  من  وجمم�عة  دقيقة 

الإ�صافية.

)اإبقاء  اأن يك�ن  	•ومع ذلك، ينبغي 
ت�جيهيًا  مبداأ  ب�صيطًا(  الأمر 

رئي�صيًا:

قد  النا�ش  اأن  العتبار  يف  	•�صع 
لحظت على الأرجح التغريات يف 

اأمناط الطق�ش.

ميكن  ما  العتبار  يف  	•�صع 
للمجتمع املحلي اأن يعيه يف اإطار 

�صياقه املحلي.

اأن  ميكن  ما  العتبار  يف  �صع 

الذين  امل�صهل�ن  وينقله  ي�صت�عبه 

م�اطن  تقييم  باإجراء  يق�م�ن 

ال�صعف والقدرات.

اخلرباء  هم  املحليني  ال�صكان  اإن 

قد  يتعلق مبخاطرهم. وكل ما  فيما 

لحظ�ه  عما  ال�ص�ؤال  ه�  حتتاج�نه 

غري  الطق�ش  باأحداث  يتعلق  فيما 

العادية، مع ال�رسح باإيجاز لأ�صباب 

العاملى،  ال�صعيد  على  املناخ  تغري 

ب�صاأن  قرار  اتخاذ  على  وم�صاعدتهم 

كيفية امل�اجهة حمليًا.

بالغ  اأمر  ه�  ب�صيطًا  الأمر  اإبقاء  اإن 

للحد  الرئي�صي  التحدي  لأن  اأهمية، 

املجتمع  على  القائم  الك�ارث  من 

كبري  عدد  اإىل  ال��ص�ل  ه�   املحلي 

فمن  املحلية.  املجتمعات  من 

واجلهد  ال�قت  بذل  الطيبة  الأم�ر 

ب�صكل  فليلة  جمم�عة  للم�صاعدة 

ت�صعيد  ه�  التحدي  ولكن  طيب، 

امل�صاعدة وتقدميها اإىل كافة �صكان 

ولن  للخطر،  املعر�صني  بلدكم 

اأم�صيتم  ول�  بذلك،  القيام  ميكنكم 

اأ�صابيع واأ�صابيع لتح�صري كل تقييم 

اإذا  اأو  والقدرات،  ال�صعف  مل�اطن 

الرئي�صي  باملقر  م�ظفني  عدة  قام 

ممن يتمتع�ن بكفاءة عالية باإجراء 

التاأثري  يك�ن  فلكي  املماق�صات. 

يك�ن  اأن  يجب  النت�صار،  وا�صع 

متط�ع�نا  لي�صتطيع  ب�صيطًا  النهج 

املحلي�ن القيام بتنفيذه.

خطـوة بخطـوة: دمج تغيرّ 

املناخ يف احلد من الكوارث 

القائم على املجتمع 

املحلي 

وتقييمات م�اطن ال�صعف والقدرات

اخلطوة رقم 1:

جمع معلومات اأ�صا�صية عامة.

اخلطوة 2:

ح�رش الأولويات.

اخلط�تني  بهاتني  ال�صطالع  يتم 

ح�رس  من  كجزء  اعتيادي  ب�صكل 

التي  ة  املتغريرّ للمخاطر  اأو�صع 

ي�اجهها بلد ما )يرجى الطالع على 

بدء العمل: دليل العمل، اخلط�ة رقم 

�صاملة  اأن�صطة  �صمن  واأول�يات   ،)3

وطنية  جمعية  لدى  الك�ارث  لإدارة 

)يرجى الطالع على اإدارة الك�ارث: 

دليل العمل، اخلط�تني 1 و2(.

الأول�يات  حتديد  لعملية  وينبغى 

املناطق/ اختيار  يف  النظر 

ت�صتهدفها  التي  املجتمعات املحلية 

من  باحلد  ال�صطالع  اأجل  من 

الك�ارث القائم على املجتمع املحلي 

ال�صعف  مل�اطن  تقييم  واإجراء 

)�صمن  ال�صرت�صاد  مع  والقدرات، 

اأم�ر اخرى( بالطريقة التي ي�ؤثر بها 

من  حمددة  اأجزاء  على  املناخ  تغريرّ 

البالد.

اخلطوة رقم 3:

اإجراء تقييم مواطن ال�صعف والقدرات

يف  املناخ  تغريرّ  بدمج  القيام  ميكن 

والقدرات  ال�صعف  م�اطن  تقييمات 

فالغر�ش  للغاية.  ب�صيطة  بطريقة 

ال�صعف  م�اطن  تقييم  من  الرئي�صي 

والقدرات ه� مناق�صة املخاطر التي 

لكي  ما  حملي  جمتمع  ي�اجهها 

يتمكن من حتديد اأول�ياته للحد من 

املخاطر.

ول يعتمد هذا على معل�مات علمية 

معقدة، واإن كان ميكن مناق�صتها يف 

املجتمع  ملجابهة  الأحيان  بع�ش 
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املحلي مبا قد ي�اجهه يف امل�صتقبل، 

بيد اأن �رسح هذه املعل�مات وجعلها 

ي�صكل  قد  بامل��ص�ع  �صلة  ذات 

حتديًا.

باإعداد  القائم  للفريق  ينبغى  لذا 

والقدرات  ال�صعف  مل�اطن  التقييم 

اأن يقرر م�صبقًا اإىل اأي مدى �صيك�ن 

اأو  اأ�صا�صيًا  اأمراً  املناخ  تغريرّ  اإدراج 

خيارات  ثالثة  يلي  وفيما  معقداً. 

ميكن الختيار من بينها.

افرتا�صيًا: اإبقاء الأمر ب�صيطًا )اخليار 

من  املزيد  اإدراج  يجري  ل  ‘األف’(. 
تغريرّ  ب�صاأن  املف�صلة  املناق�صات 

اجلمعية  لدى  كانت  متى  اإل  املناخ 

وذات  وا�صحة  معل�مات  ال�طنية 

املخاطر  تغريرّ  كيفية  ب�صاأن  �صلة 

ولديها  املحلي،  امل�صت�ى  على 

م�صهل�ن م�ؤهل�ن متاح�ن ملناق�صة 

املحلية  املجتمعات  مع  الأمر  هذا 

ب�صكل مريح.

اخليــار )األف( )اأ�صا�صي(: احل�صول 

على معلومات اإ�صافية من املجتمع 

املحلي عرب طرح الأ�صئلة املنا�صبة.

تاأكدوا من اأن تقييم م�اطن ال�صعف 

املنا�صبة  الأ�صئلة  يطرح  والقدرات 

معل�مات  على  احل�ص�ل  اأجل  من 

ب�صاأن الظ�اهر املناخية غري العادية 

وكذلك الجتاهات غري املاأل�فة التي 

مير بها املجتمع اأو ي�صاهدها حتدث 

على مدى العق�د املا�صية. ويتطلب 

اأدوات  من  عدد  اإىل  النتباه  هذا 

تقييم م�اطن ال�صعف والقدرات التي 

ب�جه  ومنها  الجتاهات،  تتفح�ش 

خا�ش ما يلي:

اإذا  عما  ا�صاأل  امل��صمي:  	•التق�مي 
�صبيل  على   ، تتغريرّ امل�ا�صم  كانت 

الأمطار  م��صم  كان  اإذا  املثال، 

اأو  مبكراً  يبداأ  التحديد  وجه  على 

الطق�ش  كان  اإذا  ما  اأو  متاأخراً، 

املعتاد ظه�ره يف م��صم ما يظهر 

الآن يف م��صم اآخر.

عن  ا�صاأل  التاريخي:  	•التق�مي 
درجة  فى  النظامية  التغريات 

وغريها  الأمطار  وهط�ل  احلرارة 

عن  ف�صاًل  الطق�ش،  اأحداث  من 

حدوث ظ�اهر مناخية »غريبة«.

اجل�لة  )اأو  املخاطر  	•خريطة 
النا�ش  من  اطلب  ال�صتطالعية(: 

الراهنة  احلالة  فقط  لي�ش  و�صف 

يف مكان معني، بل اأي�صًا كيف مت 

التغيري.

جمم�عة  ومناق�صات  	•ا�صتبيانات 
احلكماء: اأ�صف اأ�صئلة خا�صة مثل: 

غري  طق�ش  اأمناط  لحظتم  »هل 

ر هذا الطق�ش  عادية؟« اأو »كيف اأثرّ

وجمتمعك  عائلتك  وعلى  عليك، 

املحلي؟«

الأعمـال التح�صيـريـة  

ل�صتم بحاجة اإىل اإدراج اأي معل�مات 

عملية  يف  جديدة  مناخية  علمية 

والقدرات:  ال�صعف  م�اطن  تقييم 

اأن تق�م�ا، بعد احل�ص�ل على  يكفي 

التغريات املر�ص�دة من امل�صاركني، 

بالإبالغ ب�صكل وا�صح اأن النا�ش يف 

�صتى اأنحاء العامل يق�م�ن بالتبليغ 

العلماء  واأن  مماثلة،  ات  تغريرّ عن 

املرجح  من  الأم�ر  باأن  يخربوننا 

القادمة.  العق�د  يف  �ص�ءاً  تزداد  اأن 

وكل  التح�صريية،  الأعمال  واأثناء 

ب�صكل  به  القيام  عليكم  يتعني  ما 

غرار  على  اأ�صئلة  اإدراج  ه�  خمتلف 

تلك املطروحة اأعاله يف م�اد تقييم 

)لئحة  والقدرات  ال�صعف  م�اطن 

التحقق املرجعية، والأدوات، اإلخ(.

التدريـب على تقييم مواطن 

ال�صعـف والقـدرات

التدريب  يعري  اأن  ال�رسوري  من 

التي  الإ�صافية  الأ�صئلة  اإىل  النتباه 

ا�صتخدام  وكيفية  طرحها،  يتعني 

احل�ار  حت�صني  اأجل  من  الأج�بة 

ولرفع  املحلية.  املجتمعات  مع 

م�صت�ى ال�عي، فقد يك�ن من املفيد 

العاملي،  املناخ  اإطالعهم على تغري 

بيد اأنه يجب الت�صديد على عدم ت�قع 

اإجراء  خالل  امل�صائل  هذه  مناق�صة 

التقييم مل�اطن ال�صعف والقدرات.

اإجـراء التقييـم ملواطن ال�صعـف 

والقـدرات

اأدرج املقرتحات املذك�رة اأعاله.

حتليل النتائج

ال�صعف  مل�اطن  التقييم  اإجراء  بعد 

القيام  للفريق  ينبغي  والقدرات، 

املحلي،  املجتمع  معل�مات  بتحليل 

ت�ثيق  يتعلق  فيما  وبخا�صة 

الأخطار  بها  و�صف�ا  التي  الطريقة 

اأمناط  يف  اجلديدة  الجتاهات  اأو 

الطق�ش.

بعقد  قيامكم  يتعني  اأمكن،  واإذا 

مقارنة ترافقية ملالحظات املجتمع 

العلمية  املحلي تلك، مع املعل�مات 

املقدمة من ح�رس جمعيتكم ال�طنية 

تقييم  اإجراء  وعليكم  املناخ.  خلطر 
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ا�صرتاتيجيات  كانت  اإذا  ما  ب�صاأن 

التي حددها تقييم  احلد من خماطر 

يف  ق�ية  والقدرات  ال�صعف  م�اطن 

م�اجهة اجتاهات تغري املناخ التي 

اأ�صارت اإليها التقارير العلمية.

اخليار )باء( )متو�صط(: 

كخلفية  مناخية  معل�مات  ت�فري 

م�اطن  تقييم  مل�صهلي  اأ�صا�صية 

ال�صعف والقدرات

اإن اخليار )باء( مماثل للخيار )األف(، 

الذي  الإ�صايف  العن�رس  مع  ولكن 

ب�صاأن  امل�صهلني  اإحاطة  يف  يتمثل 

بينة  على  يك�ن�ا  لكي  املناخ  تغري 

تقييم  باإجراء  قيامهم  بال�صياق عند 

والق�صد  والقدرات.  ال�صعف  مل�اطن 

ت�فري  جمرد  ه�  ذلك  وراء  من 

لفر�ش  ولي�ش  الأ�صا�صية  املعل�مات 

قيام امل�صهلني »ب�رسح« تغري املناخ 

للمجتمعات  املتغرية  واملخاطر 

املحلية.

وهذا الأمر يطرح املزيد من الطلبات 

على التدريب وتط�ير و�صائل الت�صال 

اأو الفيدي�(. وهناك  )مثل املل�صقات 

املجتمعات  ت�صليل  يف  يتمثل  خطر 

تف�صري  املتط�ع�ن  اأ�صاء  اإذا  املحلية 

يف  اأخطاأوا  اأو  العلمية  املعل�مات 

ت�جيه نتائج تقييم م�اطن ال�صعف 

ومع   . معنيرّ اجتاه  يف  والقدرات 

ذلك، فقد ي�صاعد ذلك امل�صهلني باأن 

مع  جدوى  اأكرث  ح�ارا  لديهم  يك�ن 

وم�صاعدتهم  املحلية،  املجتمعات 

خيارات  مناق�صة  يف  اأف�صل  ب�صكل 

احلد من املخاطر.

مل�اطن  التقييم  واإجراء  اإعداد  وعند 

عليكم  فما  والقدرات،  ال�صعف 

)األف(.  اخليار  خط�ات  اتباع  �ص�ى 

اأن  ينبغي  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 

تغري  عن  عر�صًا  التدريب  يت�صمن 

املناخ وتاأثرياته يف ال�صياق املحلي. 

وتعتمد املعل�مات عامة على احل�رس 

به  يق�م  الذي  للمخاطر  ال�طني 

ال�طنية،  للجمعية  الرئي�صى  املركز 

املجتمعات  ظروف  مع  وتكييفه 

املحلية حيث �صيجري اإجراء التقييم 

مل�اطن ال�صعف والقدرات.

التح�صريية، حاول�ا  واأثناء الأعمال 

تكييف املعل�مات ذات ال�صلة بتغري 

من  املثال،  �صبيل  )على  املناخ 

احل�رس ال�طني للمخاطر( مع ال��صع 

ال�صعف  م�اطن  لتقييم  اخلا�ش 

والقدرات، ول تن�ص�ا �رسورة التحقق 

من املعل�مات املناخية من املنظ�ر 

املحلي: ما الذي قد تعنيه التغريات 

امل�قع/املجتمع  اإىل  بالن�صبة 

املحلي؟ ويجب اأن يتم ذلك بعبارات 

�صفحة  على  كتابتها  جتري  عامة، 

واحدة، بلغة ب�صيطة، مثل:

بكميات  الأمطار  تاأتي  اأن  »ميكن 

اأط�ل  فرتات  هناك  تك�ن  وقد  اأكرب، 

بدون اأمطار«،

ذي  من  اأق�ى  الع�ا�صف  تك�ن  »قد 

قبل«،

»قد يبداأ م��صم الأمطار متاأخراً«.

امل�صاعدة  طلب  اإىل  حتتاج�ن  وقد 

يتعني  ولكن  املناخ،  يف  خبري  من 

التاأكد من اأن التحليل يظل ذي �صلة 

باحتياجات ال�صليب الأحمر/الهالل 

خماطر  »تزايد  فعبارة  الأحمر. 

�صتة  »تتفق  من  اأف�صل  الفي�صان« 

النماذج  اأف�صل  من  �صبعة  اأ�صل  من 

احتمال  هناك  اأن  على  املناخية 

اأن  املائة  يف   70 ن�صبة  عن  يقل  ل 

الأمطار  هط�ل  ع�دة  فرتة  تتدنى 

املئ�ية  الـ90  يف�ق  )مبا  ال�صديدة 

تقل  ل  بن�صبة  احلايل(  الت�زيع  من 

عن  10 يف املائة«. لذلك يجب اإلزام 

يق�صدونه،  ما  ب�رسح  املناخ  خرباء 

وترجمته اإىل لغة ي�صتطيع امل�صهل�ن 

واملجتمعات املحلية فهمها.

اخليـار )جيم( )متقـدم(: م�صاعدة 

املجتمعات املحلية على التخطيط 

للم�صتقبل عرب جلب معلومات 

خارجية عن تغري املناخ

م�صهلي  اإعطاء  يتم  اخليار،  هذا  يف 

والقدرات  ال�صعف  م�اطن  تقييم 

تغري  مبناق�صة  �رسيحة  تعليمات 

وهذا  املحلي.  املجتمع  مع  املناخ 

اخلربة  من  الكثري  يتطلب  الأمر 

اإل  اختياره  ينبغي  ول  والتمر�ش، 

اإذا كنتم على ثقة من ح�ص�لكم على 

التدريب  على  والقدرة  املعل�مات 

ذوي  واملتط�عني  الدعم  وم�اد 

به  القيام  على  القادرين  اخلربة 

ب�صه�لة.

وهذه العملية م�صابهة للخيار )باء(، 

عليكم  لي�ش  التدريب،  خالل  ولكن 

عن  اأ�صا�صية  معل�مات  نقل  جمرد 

واإمنا  امل�صهلني،  اإىل  املناخ  تغري 

بالفعل  فهمها  من  اأي�صًا  متكينهم 

املحلية.  للمجتمعات  و�رسحها 

ولي�ش هذا �صهاًل! فالأهم من ذلك ه� 

اأن التدريب يجب اأن يقدم ت�جيهات 

ب�صاأن كيفية اإدخال الأخطار املتغرية 

بحر�ش يف املناق�صات ب�صاأن تقييم 
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م�اطن ال�صعف والقدرات.

ويف غياب الت�جيه ال�صليم، قد حتاول 

بت�صنيف  البدء  املحلية  املجتمعات 

كل م�صكلة ت�اجهها متعلقة بالطق�ش 

اأنها »تغريرّ مناخي«. وهذا غري  على 

مفيد، فكل ما نريد حتقيقه ه� زيادة 

فهمهم لظروفهم، وت��صيح اأن بع�ش 

الأمناط والأحداث غري العادية لي�صت 

لق�ى  ال�حيدة  النتائج  بال�رسورة 

الأرجح  على  هي  بل  الطبيعة:  ف�ق 

الذي  العاملي  الجتاه  من  جزء 

م�صاعدة  ذلك،  من  والأهم  �صيحدث. 

بعني  النظر  على  املحلي  املجتمع 

العتبار اإىل ما ميكنه القيام به اإزاء 

املخاطر اجلديدة التي ي�اجهها

بالعمل،  التعلرّم  احل�ار  هذا  ويتطلب 

مترينات  اأو  املحاكاة  ي�صمل  الذى 

اأخرى تدفع امل�صهلني اإىل املمار�صة.

اخلطـوة 4:

تنفيذ احلد من املخاطر القائم على 

املجتمع املحلي

ال�صعف  م�اطن  تقييم  عن  ينتج  قد 

والقدرات بالفعل، اإىل حد ما، زيادة 

وانخفا�ش  ال�عى  م�صت�ى  يف 

جانب  من  الك�ارث  خماطر  يف 

اأنه  كما  ذاتها.  املحلية  املجتمعات 

قد ي�صاعد، اإىل حد ما، على التخطيط 

من  املادية  امل�صاعدة  من  للمزيد 

ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر )مثل 

الت�صال،  ومعدات  املاأوى،  بناء 

الغابات  ت�صجري  لإعادة  وال�صتالت 

جمع  واأنظمة  الفي�صانات،  ملنع 

املجتمع  حت�صني  عمليات  اأو  املياه( 

)مثل خطط اإدارة الك�ارث، اأو تن�يع 

من  احلد  اأجل  من  املحلي  القت�صاد 

احلالت،  بع�ش  ويف  اجلفاف(.  اآثار 

مع  ال�رساكة  املتابعة  تت�صمن  قد 

واحلك�مة  حك�مية  غري  منظمات 

يتعلق  فيما  واملنا�رسة  املحلية، 

وال�طنية، على  املحلية  بال�صيا�صات 

واإعداد  الآمنة،  املاأوى  املثال  �صبيل 

اأو برامج م�صرتكة للت�عية  الق�انني، 

ب�صاأن املخاطر. ول تختلف مثل هذه 

للحد  املعتادة  الأن�صطة  عن  الأ�صياء 

املجتمع  على  القائم  الك�ارث  من 

مت  متى  اأنه  با�صتثناء   - املحلي 

العتبار،  بعني  املناخ  تغري  اأخذ 

مراعاة  مع  لالأن�صطة  التخطيط  يتم 

ة. الأخطار املتغريرّ

اخلطـوة 5:

التقييـم

تتغري  املخاطر  اأن  اإىل  نظراً 

ب�صكل  التقييم  املهم  فمن  با�صتمرار، 

منتظم لربامج اجلمعية ال�طنية للحد 

املجتمع  على  القائم  الك�ارث  من 

التقييم  يك�ن  اأن  وينبغي  املحلي، 

ا�صتهدفت  هل  م�صتمرة.  عملية 

املناطق  باملناخ  املتعلقة  الربامج 

كاٍف  اإىل عدد  ت�صل  ال�صحيحة؟ هل 

خا�ش،  وب�صكل  امل�صت�صعفني؟  من 

اأمرا�ش  اأو  تهديدات  طراأت  اإذا 

حتديث  اإىل  حاجة  من  فهل  جديدة، 

الأول�يات؟

املعل�مات  تلعب  التقييم،  هذا  يف 

ال�صعف  م�اطن  تقييمات  من 

تبلغ  فقد  خا�صًا.  دوراً  والقدرات 

اأخطار  عن  املحلية  املجتمعات 

ة مل تلتقطها اجلمعية ال�طنية  متغريرّ

بعد على م�صت�ى املركز الرئي�صى اأو 

ذات  املحلية  احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات 

ال�صلة.

املهم  قمن  ذلك،  اإىل  وباإل�صافة 

املجتمعات  اإىل  بانتظام  الرج�ع 

تقييم  فيها  جرى  التي  املحلية 

اأجل  من  والقدرات  ال�صعف  م�اطن 

على  والإبقاء  املتابعة  من  التحقق 

التي  املخاطر  ح�ل  مت�ا�صل  ح�ار 

بها  ميكن  التي  والطريقة  ت�اجهها 

تخفي�ش تلك املخاطر.

املعل�مات  ت�ثيق  املهم  ومن 

م�اطن  تقييمات  من  املتح�صلة 

عن  ف�صاًل  والقدرات،  ال�صعف 

من  وال�صلبية(  )الإيجابية  التجارب 

الك�ارث  من  للحد  الفعلية  الربامج 

القائم على املجتمع املحلي. وكلما 

وتكرار  الأمثلة  هذه  ت�صاطر  زاد 

قدرتنا  �رسعة  زادت  منها،  الناجح 

على ت��صيع نطاق التغطية والتعامل 

ة. ب�صكل فعال مع املخاطر املتغريرّ

قائمة مرجعية للتحقـق

	•هل تعاجل�ن املخاطر اجلديدة يف 
براجمكم للحد من الك�ارث القائم 

على املجتمع املحلي؟

	•هل اأبقيتم على الأمر ب�صيطًا؟

تقييم  نطاق  يتالءم  	•هل 
مع  والقدرات  ال�صعف  م�اطن 

واملتط�عني  امل�ظفني  قدرات 

امل�صاركني؟

	•هل ت�صتجيب خطة العمل الناجتة 
ال�صعف  م�اطن  تقييم  عن 

املخاطر  لجتاهات  والقدرات 
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التي مت حتديدها؟

تقييرّم  كيفية  فى  فكرمت  	•هل 
اإىل  وال��ص�ل  النتائج،  وت�صعيد 

املحلية  املجتمعات  من  الكثري 

ولي�ش الكتفاء بعدد قليل منها؟

املزالق

قد يبدو تغري املناخ مروعًا ومعقداً، 

عديدة  وطنية  جمعيات  ت�صعر  وقد 

مع  مناق�صته  يف  الرتياح  بعدم 

يجد  وقد  املحلية.  املجتمعات 

بتقييم  يق�م�ن  الذين  املتط�ع�ن 

م�اطن ال�صعف والقدرات املعل�مات 

تك�ن  فقد  وبالتاىل  مربكة،  العلمية 

خماطرة باإرباك املجتمعات املحلية 

بدًل من م�صاعدتها.

الذي  ال�صع�ر  ه�  هذا  كان  فاإذا 

الرتوي  �ص�ى  عليكم  فما  يراودكم، 

الأم�ر. فالأمر ل  بتب�صيط  القيام  ثم 

ي�صتلزم مناق�صة علم تغري املناخ مع 

املجتمع املحلي، ول�صتم بحاجة اإىل 

اإجراء ح�ار ح�ل اإح�صاءات الأح�ال 

اإىل  حتتاج�ن  ما  كل  واإمنا  اجل�ية. 

قد  املخاطر  اأن  واقع  ه�  مناق�صته 

اأ�صئلة  طرح  جمرد  ويكفي   . تتغريرّ

الطق�ش  واجتاهات  ات  تغريرّ ح�ل 

ودفعهم  النا�ش،  عند  ال�عي  لزيادة 

م�اطن  من  احلد  يف  التفكري  اإىل 

�صعفهم.

املناخ  تغريرّ  اأجل  من  التخطيط  اإن 

لي�ش جديداً ومعقداً. وينبغي اأن يظل 

على  وفهمكم  اأول�ياتكم  يف  را�صخًا 

ال�صعيد املحلي.

البدء  �ص�ى  عيكم  ما  ترتبك�ا،  ل 

واإبقاء الأمر ب�صيطًا.

الـفــر�ص

ق�يًا  حافزاً  ي�فر  املناخ  تغري  اإن 

احلد  عمليات  من  والأف�صل  للمزيد 

املجتمع  على  القائم  الك�ارث  من 

املحلي، حيث اإنه ي�صاعد املجتمعات 

حتديد  على  فقط  لي�ش  املحلية 

ت�اجهها،  التي  ة  املتغريرّ املخاطر 

اأهميتها  اإدراك  على  اأي�صًا  واإمنا 

منها.  احلد  �صبل  وحتديد  املتزايدة 

عالقة  يعزز  اأن  باإمكانه  اأن  كما 

الأحمر  الأحمر/الهالل  ال�صليب 

باملجتمعات املحلية، اإذ اأن اجلمعية 

ال�طنية ميكنها امل�صاعدة حقًا.

مـزيـد مـن املعلـومـات 

يف  امل�ج�دة  املعل�مات  كافة  اإن 

امل�قع:  على  متاحة  الدليل  هذا 

www.climatecentre.org
وال��صالت  التحديثات  فيها  مبا 

وثائق  مثل:  �صلة  ذات  م�اد  اإىل 

وم�صادر معل�مات وق�ائم مرجعية 

اأف�صل  عن  واأمثلة  ومناذج  للتحقق 

املمار�صات.

وامل�صدر الرئي�صي للمعل�مات العامة 

القائم على  الك�ارث  ب�صاأن احلد من 

م�اطن  وتقييمات  املحلي  املجتمع 

ال�صعف والقدرات ه� م�قع الحتاد 

www.ifrc.:ال�صبكة على  الدويل 

.org

و�صتجدون مزيداً من املعل�مات العامة 

املجتمعية  املخاطر  ح�رس  ب�صاأن 

من  متاحة  اأخرى  منظمات  من 

ك�ن�ص�رتي�م  اأدوات  جمم�عة  خالل 

www.:م�قع على  بروفن�صن 

proventionconsortium.

.org
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التعليق على ال�ص�رة: اإمراأة تقف خارج منزلها الذي دمره اإع�صار دين يف مدينة تك�ل�تال، املك�صيك

م�صدر ال�ص�رة: رويرتز/ت�ما�ش براف�.
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درا�صة حــالــة: 

نيـكاراجـوا

اإىل م�صاريع  اإع�صار فيليكـ�ش  2007، قدم  يف �صبتمري 

ال�صليب الأحمر لتغريرّ املناخ يف نيكاراغ�ا تربيراً واأكرب 

حتٍد واجهته.

اأما التربير، فالأن هذه امل�صاريع، ط�ال تاريخها املمتد 

النا�ش  اإعداد  �صن�ات، كانت تركز على  اأربع  على مدى 

ما ه� غري مت�قع، ومن جانب  ب�صكل حمكم مل�اجهة 

اآخر، فقد اتفق جميع �صكان نيكاراغـ�ا على اأن الإع�صار 

كان �صدمة تامة.

اأن حلقات  الرغم من  التحدي اجلديد، فالأنه على  واأما 

اأرجاء  كافة  يف  اأقيمت  التى  للك�ارث  للتاأهب  العمل 

�صاحل م�صكيت� قد اأنقذت بال �صك العديد من الأرواح )كما 

ه� مبنيرّ اأدناه(، ومل ي�صمل جهد ال�صليب الأحمر وغريه 

من اأجل اإعداد جمتمع نيكاراغ�ا مل�اجهة تاأثريات تغريرّ 

املناخ جمم�عة اأكرث �صعفًا من تلك القرى املهملة منذ 

زمن بعيد، املنت�رسة على �صاطئ الأطل�صي، وت�صمل هذه 

املجم�عة: �صيادي الكركند )�رسطان البحر( امل��صميني 

الإع�صار  دمرهم  الذين  م�صكيتـ�،  اأرخبيل  يف  واأ�رسهم 

الذي اكت�صحهم �صباح ي�م الثالثاء 4 اأيل�ل/�صبتمرب.

وهناك �صيمـ�ن ماك ديفيـ�ش بابلـ�، 44 �صنة، ربان من 

م�صكيتـ�، اأم�صى 30 عامًا من عمره يف البحر، وميكن 

فيليكـ�ش  لإع�صار  ال�صامتني  الأبطال  كاأعظم  اعتباره 

يف نيكاراغ�ا، وه� يندم مبرارة لأنه مل يتمكن من اإنقاذ 

املزيد من الأرواح. وكان را�صيًا يف اأرخبيل مارا�ش، على 

بعد 40 مياًل بحريًا من الرب، وكان مـاك ديفيـ�ش ياأمل 

باأن ت�صمد ال�صفينة للعا�صفة وتخرج منها �صاملة وعلى 

 – – �صيادو الكركند وعائالتهم  170 �صخ�صًا   متنها 

ممن احت�صدوا يف مركبه امل�صمى م�زس ج�لـيز، واتخذوا 

منها ملجاأ ب�صبب تده�ر الأح�ال اجل�ية م�صاء الإثنني.

جمرد  واإمنا  اإع�صار،  حدوث  من  حتذيراً  يتلق  مل  وه� 

له  حديث  يف  تاأكيده  حد  للغاية” على  �صديدة  “رياح 
من  اأ�صب�ع  بعد  دياري�  ن�يف�  اإل  جريدة  اإىل  به  اأدىل 

ال�اقعة، واأدرك اأنه كان عليه رفع املر�صاة واملخاطرة 

يف املياه املفت�حة: وكان فيليك�ش ميزق اأي �صيء �صلب 
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ج�اً.  حمم�لة  مدكات  اإىل  الأ�صجار  ل  ويح�رّ طريقه  يف 

�رساعًا  للده�صة  املثري  ال�صجاع  القرار  هذا  اأعقب  وقد 

دام خم�ش �صاعات من اأجل البقاء على قيد احلياة. وه� 

اأننا �صنم�ت هنا، وعند  “اعتقدنا جميعًا  يق�ل متذكراً 

ح�ايل ال�صاعة الثالثة فجراً، كانت الريح ل تزال تزداد 

وذات  اليمني  ذات  اإياه  م�ؤرجحة  املركب  رافعة  ق�ة، 

كنت  ج�انبه،  اأحد  على  املركب  مال  وكلما  ال�صمال، 

اأ�صيح يف النا�ش طالبًا منهم الت�جه اإىل اجلانب الآخر 

مل�ازنته.” 

لدينا  يك�ن  رمبا  اأنه  ظننت  اخلام�صة،  ال�صاعة  “وعند 
�صاعة للخروج. كانت الرياح تبدو كقذائف امل�رتر، اأو 

عليها.  تغلبنا  ‘لقد  اأخربتهم  ولكنني  اأر�صي،  كانزلق 

فت�صبث�ا’.”

اأول  �صيمـ�ن  اعتقد  العا�صفة،  يف  ما  اأ�ص�اأ   
رّ
مر وعندما 

الأمر اأن العا�صفة قد نقلتهم اإىل مكان اآخر. وعلى حد 

ق�له “لقد اختفى كل �صئ، ولكن عندئذ تبينت من وج�د 

تطف�  جثثًا  بالكامل:  امل�صهد  وراأينا  خ�صبية،  دعامة 

يعد  مل  جمتمعًا  م�صابني،  اأ�صخا�صًا  البحر،  �صطح  على 

له وج�د.”

اأعقب الكارثة يف اجلزر تبادل التهامات املريرة، فقد 

اتهم بع�ش �صكان م�صكيتـ� احلك�مة بالتقاع�ش ال�صديد 

عن  البحث  وعن  اإخالئهم،  وعن  النا�ش،  حتذير  عن 

الناجني واأخرياً عن اجلثث.

الق�ات  على  الل�م  اإلقاء  الق�ص�ة  من  اأنه  يبدو  ولكن 

ق�ات  فحتى  الكارثة:  ب�صبب  نيكاراغ�ا  يف  البحرية 

البحرية لدى العامل الأول املجهزة مبا يكفي من �صفن 

الظالم  و�صط  �صع�بة  �صتجد  وخفيفة،  �رسيعة  دوريات 

الدام�ش يف القيام باأي عمليات بحث اأو انت�صال بالن�صبة 

اإىل كافة الغطا�صني وال�صيادين املنت�رسين بني اجلزر 

يف زوارقهم ال�صغرية ويف البانغا�ش.

الكركند  م�ا�صم �صيد  تداخل  اجلزر هي  ماأ�صاة  وكانت 

مع الإع�صار: وقالت بع�ش التقارير اأن مراكب الكركند 

اأ�صحاب  اأن  اأو  التحذيرات،  اإىل  الن�صياع  رف�صت 

اإىل الرب لأن الغطا�صني  املراكب مل يتمكن�ا من الع�دة 

كان�ا حتت املاء.

البحث  عملية  قاد  نيكاراغ�ا  من  م�ص�ؤول  ذكر  وقد 

اإع�صار  على  اأ�صب�ع  مرور  بعد  جثث  عن  الأخرية 

“عدداً كبرياً من  اأن الق�ات البحرية قد اأخلت  فيليكـ�ش 

النا�ش” نهار الإثنني، وذكر اأي�صًا اأن “اآخرين” اختاروا 

العديد  اأن  واأ�صاف  مبعداتهم،  العناية  اأجل  من  البقاء 

من ال�صيادين كان�ا متناثرين على نطاق وا�صع وكان�ا 

بالتايل خارج جمال الت�صال الال�صلكي.

اأ�صب�ع على فيليكـ�ش، كان �صكان  وبعد مرور اأكرث من 

ب�يرتـ�  ميناء  عند  حمت�صدين  يزال�ن  ل  م�صكيتـ� 

الأطل�صي املتمتعة  – عا�صمة منطقة �صمال  كابيـزا�ش 

باحلكم الذاتي، املعروفة بـ”RAAN” يف نيكاراغ�ا. 

اجلزر  من  اأحياء  اأقاربهم  يخرج  اأن  ياأمل�ن  وكان�ا 

رغم كل �صئ، اأو اأن يح�صل�ا على بع�ش التاأكيدات ح�ل 

م�صريهم، اأو رمبا حتى على جثثهم.

هل هي معجـزة ؟ كـروكيـرا – 

ميامي  يف   )NHC( لالأعا�صري  ال�طني  املركز  حدد 

�صمال  كيل�مرتاً   15 “ح�ايل  فيليكـ�ش  اإع�صار  عني 

بعد  على  وذلك  كابيـزا�ش”،  ب�يرتـ�  �رسق  �صمال  اإىل 

كيل�مرت من قرية كروكيـرا. وهي اإحدى قرى م�صكيتـ�، 

ق�ة  لكامل  تعر�صت   قد  ن�صمة   2.500 نح�  يقطنها 

رياح اإع�صار فيليكـ�ش من الفئة- 5 التي بلغت �رسعتها 

– واكت�صح جزر  الأقل  ال�صاعة على  250 كيل�مرتاً يف 

التى  الأماكن  اأحد  اأي�صًا  م�صكيتـ�. وقد كانت كروكيـرا 

للتاأهب  الأحمر  ال�صليب  عمل  حلقات  فيها  عقدت 

للك�ارث، كجزء من م�رسوع تغريرّ املناخ.

5 مع ال�ص�رة النمطية  وتت�افق الأعا�صري من الفئة- 

عاتية  رياح   – “الإع�صار”  ماهية   ح�ل  املعروفة 

مدمرة – على �صبيل املثال اأكرب من اإع�صار ميتـ�ش يف 

عام 1998 الذي و�صل اإىل الرب بت�صنيف فئة-1 فقط 

ولكنه اأحلق دماراً من خالل ال�صيل املفاجئ الذي �صببه، 

ول �صيرّما يف هندورا�ش ونيكاراغ�ا.

وال�اقع املر، يف وقت كتابة هذا التقرير، يجعل م��صم 
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كان  ديـن،  اإع�صار  فبعد  ا�صتثنائيًا:   2007 اأعا�صري 

اإع�صار فيليكـ�ش بفئته - 5 ه� الثاين يف املنطقة يف 

اأقل من �صهر، ووفقًا ملا ذكره املركز ال�طني لالأعا�صري 

اإع�صاران  فيها  ي�رسب  التي  الأوىل  املرة  كانت  اإنها 

بداأ حفظ  الفئة-5 املنطقة خالل م��صم واحد منذ  من 

ال�صجالت يف عام 1886.

اإع�صار  من  اأيام  عدة  بعد  كروكيـرا  اإىل  زيارة  ويف 

يت�فى  فلم  الأعج�بة،  اإىل  قريب  الأمر  بدا  فيليكـ�ش، 

فقط.  اأ�صخا�ش  خم�صة  اأ�صيب  بينما  واحد  �صخ�ش  اإل 

وتبدو القرية وكاأنها تعر�صت اإىل ق�صف ج�ي عنيف: 

فمبانيها اخلر�صاية القليلة – ت�صمل كني�صة ومدر�صة – 

وكثري  القرويني،  منازل  اأما  ون�افذها،  اأ�صقفها  طارت 

على  بركائز  مثبتة  “تامـب�”  �صيقان  عن  عبارة  منها 

وقد حتطمت  بالكامل.  دمرت  اأو  احرتقت  فقد  الأر�ش، 

مبياه  الأر�ش  وغرقت  بالكامل،  وقعت  اأو  الأ�صجار 

الأمطار، ولكن مل يحدث في�صان.

مدر�صة  يف  اأ�صتاذ  رادي�ش،  وي�صالو  ج�ني�ر  ويذكر 

ن�صتمع  “كنا  �صقف  بدون  هيكل  الآن  وهي  كروكريا، 

اإىل الأنباء عن الإع�صار منذ ال�صاعة العا�رسة �صباحًا، 

وبحل�ل ال�صابعة م�صاًء، بداأ الأمر ي�صبح خطرياً،”

“وقد كانت احلك�مة الإقليمية تقدم الن�صائح عرب البث 
ق�ة  العا�صفة  بلغت  اإذا  فعله  ميكن  ما  ب�صاأن  الإذاعى 

ب�يرت�  اإلينا  اأر�صلت  �صباحًا،  ال�احدة  وعند  الإع�صار. 

كابيزا�ش حافلتني لإجالء النا�ش الذين اأرادوا الذهاب 

اإىل املدينة، وقد ذهب ح�ايل 500 �صخ�ش، بينما بقينا 

ح�ايل 2.000 .

واإمنا   – فعاًل  القيادة  دور  يلعب  من  هناك  يكن  “مل 
انح�رس الأمر على جمرد ت�جيهات الأنباء ملا يجب اأن 

نفعله. وكان اأع�صاء جلنة الط�ارئ يق�م�ن بتحذير من 

هناك  كان  ال�صابعة  وبحل�ل  رادي�،  اأجهزة  ميلك�ن  ل 

من اتخذوا من الكني�صة واملدر�صة ملجاأ لهم.

“هناك الكثري فى هذه القرية ممن تخط� �صن ال�صتني، 
ومل ير اأحد منهم �صيئًا مماثاًل من قبل.”

“خوف، وذعر”
اإىل جانب الإن�صات اإىل الرادي�، اأدرك �صكان كروكيـرا 

وغريها من قرى م�صكيت� اأن ال��صع خطري حني بداأت 

اأجرا�ش الكني�صة تقرع– وهي ال��صيلة الرمزية لإطالق 

الإنذار يف �صاحل م��صكيتـ�.

يف  ن�صبيًا  املهيبة  امل�رافية  كروكريا  كني�صة  وكانت 

كملجاأ،  لتخاذه  و�ص�حًا  الأكرث  املكان  بالتاأكيد  هي 

رومريو  للق�ش  ف�فقًا  متامًا،  اآمنًا  لي�ش  ذلك  مع  ولكنه 

الكني�صة  يف  ي�جد  “كان  يق�ل:  الذى  باياردو  ريفريا 

 ،
رّ

ح�ايل 200 �صخ�ش، وما يقارب املائة يف بيت الق�ش

معظمهم من الن�صاء والأطفال وامل�صنني،”

“ول� ا�صتمرت ذروة الرياح ل�صاعة اأخرى اأو اأكرث، اأعتقد 
حقًا باأن النا�ش كان�ا �صيم�ت�ن من اخل�ف، فلم يكن 

نف�صها  اجلدران  كانت  فقد  املزيد.  ل  حتمرّ با�صتطاعتهم 

تهتز. وبينما افرت�ش النا�ش الأر�ش، �صاد اخل�ف والذعر 

املكان، اإ�صافة اإىل الربد بعد هط�ل الأمطار. وهم الآن 

بحاجة اإىل امل�صاعدة النف�صية ل�صفاء نف��صهم.

ومع جالء 500 �صخ�ش باحلافالت، ووج�د نح� 300 

ممن اتخذوا من مباين الكني�صة ملجاأ لهم، وهناك على 

فقد  اأخرى،  واأماكن  املدر�صة  يف  مماثل  عدد  الأرجح 

حتت(  )اأو  داخل  الإع�صار  كروكريا  �صكان  معظم  واجه 

هذه  مثل  يف  منطقيًا  يبدو  ما  بكل  يق�م�ن  منازلهم، 

الظروف، ويف غياب الفي�صان، كانت الأخطار الرئي�صية 

هى انهيار البنايات وتطاير الأنقا�ش.

ويق�ل وي�صالو رادي�ش البن “ مل اأذهب اإىل الكني�صة اأو 

املدر�صة، ولكني بقيت يف منزيل مع عائلتي. وعندما 

عائالت  عدة  مع  التامب�  حتت  بقينا  النهيار،  يف  بداأ 

اأخرى. كان ي�جد هنا خم�صة اأطفال، جميعهم حتت �صن 

ال�صاد�صة – ولكن بف�صل هلل مل ي�صب اأي منهم باأذى.”

وقد اتفق الرجالن على اأن حلقات عمل ال�صليب الأحمر 

التي ركزرّت  التاأهب للك�ارث،  كانت قيرّمة: فاإن دورات 

التي  البذور  زرعت  قد  املتطرف،  الطق�ش  تبعات  على 

فيليك�ش  بداأ   عندما  الإدراك  من  ب�صي�ش  اإىل  منت 

�رسبته واأ�صبحت الرياح عاتية. كما اأن حلقات العمل 
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قد اأعطت النا�ش وقتًا اأط�ل للتفكري، و�صببًا اأقل للذعر.

ويق�ل وي�صـالو “لقد �صاعدتنا على ال�صتعداد مل�صتقبل 

واإنقاذ  للج�ء  ال�صتعداد  على  �صاعدتنا  جمه�ل، 

اأنف�صنا.”

من ال�ا�صح اأن النا�ش مل ت�صب بالذعر، فال�صباب على 

�صبيل املثال قام�ا بجمع امل�صنني ونقلهم اإىل الكني�صة. 

ال�صليب  نظمه  الذي  التدريب  “اإن  ريفريا  الق�ش  ويق�ل 

الأحمر هنا قد �صاعدنا كثرياً، فقد قدم لنا الت�جيهات 

الت�رسرّف  كيفية  ح�ل  وال�صرتاتيجيات  واملعل�مات 

قبل وبعد الك�ارث الطبيعية.”

ولكن الدر�ش امل�صتفاد من فيليك�ش، يف هذا اجلزء من 

النا�ش  قيام  عدم  يف  فقط  لي�صت  الأقل،  على  ال�صاحل 

بالإجالء – اإذ اأنهم �صيفعل�ن ذلك اإذا كان منا�صبًا – بل 

اإن الإجالء خالل الرياح العاتية لي�ش له معنى اإل بقدر 

ت�افر و�صائل النقل.

حافلة واحدة فقط 

كانت ب�رت� كابيزا�ش تعاين من م�صاكلها اخلا�صة يف 

م�ص�ؤول  ف�ك�ش،  غيريم�  يذكره  ما  فح�صب  الليلة،  تلك 

ال�قاية من الك�ارث يف جمل�ش املدينة: “ب�رساحة، مل 

يكن النا�ش متاأكدين متامًا مما يحدث. فهذه هى املرة 

الأوىل، يف الذاكرة احلية، التي ن�اجه فيها �صئ من هذا 

تعلم�ا  فقد  فيليك�ش،  اإع�صار  وبعد  الآن،  ولكن  القبيل. 

الكثري.”

 50.000 ح�ايل  يبلغ  الذي  ال�صكان  عدد  �ص�ء  ويف 

ن�صمة، ويحتمل الأمر �رسورة نقلهم اإىل املاأوى، يق�ل 

لدينا  تكن  فلم  القي�د،  بع�ش  واجهتنا  “لقد  ف�ك�ش 

البع�ش  قام  فقد  لذا  اجلميع،  لإجالء  كافية  م�ارد 

برتتيب عملية اإجالئهم باأنف�صهم.

“وميكنني الق�ل اأنه مت اإجالء 70 يف املائة بينما لزم 
30 يف املائة اأماكنهم. بيد اأنه ل ت�جد مالجئ كافية 

للجميع يف املناطق املبنية.”

وقد متكنت حافلة اأخرى من ال��ص�ل اإىل قرية ت�ابي 

املجاورة لكروكريا، وهي اأي�صًا تبدو الآن كما ل� اأنها 

مع  ولكنها  نا�صفة،  عب�ات  بفعل  منظم  ب�صكل  حتطمت 

م�صكيت�.  يف  �صغرية  قرية  باأنها  تعرف  زالت  ما  ذلك 

وقد قامت احلافلة برحلتني اإىل ب�رت� كابيزا�ش.

يف  الط�ارئ  جلنة  رئي�صة  اأورفينـا،  اإيرلينـدا  وتق�م 

الأحداث:  ت�صل�صل  نف�ش  بربط  اأ�صا�صي  ب�صكل  ت�ابي، 

املتزايد،  القلق  على  تبعث  الرادي�  يف  الأنباء  ن�رسات 

تكد�ش النا�ش يف قاعة الطعام العم�مية، فرار البع�ش 

ليلة من  الآخرين،  اإىل  ثم، فبالن�صبة  يف احلافلة، ومن 

الرعب ال�صديد اأثناء متزيق الإع�صار للقرية.

قبيل  الكني�صة  اأجرا�ش  بقرع  بداأنا   “ قائلة:  وت�صيف 

اأطفالهم  مع  م�رسعني  النا�ش  فاأتى  ع�رسة،  احلادية 

ال�صغار  اإجالء  يجب  اأنه  وقلنا  امل�صنني،  واأهلهم 

وامل�صنني اأوًل، ووافق اجلميع على ذلك.”

من  متكن�ا  من  عدد  من  متاأكدة  اأورفينـا  تكن  ومل 

يتم  م�صكيتـ�،  �صاحل  ويف  الطعام.  قاعة  يف  الحتماء 

عادة اإح�صاء ال�صكان بح�صب العائالت اأكرث منه بح�صب 

الأفراد، وي�جد يف ت�ابي 145 عائلة.

، نظراً لكلرّ ما كان يجري، ولكنها مل  “مل اأمتكن من العدرّ
البقاء يف منازلهم.  البع�ش  تت�صع للجميع، وكان على 

كان  فقد  �صخ�ش،   300 ح�ايل  هناك  كان  اأنه  اأح�صب 

املكان مكتظًا، مكتظًا بالكامل.”

وعلى الرغم من التقاليد يف م�صكيت�، اإل اأن النا�ش يف 

ت�ابي مل يلجاأوا اإىل الكني�صة، خ�فًا من �صق�ط �صقفها 

احلاجة  على  ال�ص�ء  ووبت�صليط  عليهم،  برجها  ورمبا 

امللحة الآن يف �صاحل م�صكيتـ� اإىل اإجراء م�صح �صحيح 

كماأوى  ا�صتعماله  ينبغي  اأيها  حتديد  اأجل  من  للمباين 

من الأعا�صري، اأو ما ينبغي على النا�ش القيام به اإذا مل 

يتمكن�ا من الذهاب اإىل املاأوى.

�ص�اًء يف  اخلر�صانية  املباين  اأحد  انهيار  افرت�صنا  واإذا 

من  الع�رسات  هناك  كان  فلرمبا  كروكريا،  اأو  ت�ابي 

اأن  يتعني  منا�صبة،  ماأوى  بناء  ي�صعب  وحيث  القتلى. 

ت�صتمر الأبحاث ملقارنة اأمن كل من املباين اخلر�صانية 

من  النا�ش  يتمكن  لكي  التقليدية  التامبـ�  وهياكل 

م�اجهة تهديدات الرياح الق�ية والفي�صانات.
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الإنذار عرب الراديو 

هناك  فيليك�ش،  اإع�صار  ق�صة  من  الآخر  اجلانب  على 

من  مت  التي  الرئي�صية  ال��صائل  النطاق:  وا�صع  اتفاق 

رادي�  العا�صفة كانت حمطة  اقرتاب  اأنباء  خاللها بث 

.FM عادية على م�جة اإف اإم

كاريبي، �رسيك يف  رادي�    املحطات هي  واإحدى هذه 

ال�ص�ت   منظمة  مع   HIER املناخي  التغريرّ  م�رسوع 

 اله�لندية. وي�رسح املدير، كيني لي�صبي ج�ن�ص�ن 
رّ
احلر

فيليكـ�ش  اإع�صار  باأن  قالت  التي  الأوىل  التنب�ؤات  اأن 

ال�صبت  ي�م  و�صلت  ال�صاحل  من  اجلزء  هذا  �صي�رسب 

ومت بثها على الف�ر. اأما الإنذار الأحمر، فقد جاء قرابة 

منت�صف ليلة الإثنني.

ويق�ل “بعد تفعيل جلنة الط�ارئ �صباح الأثنني، بداأت 

كنا  فقد  ر�صمية.  واإنذارات  حتذيرات  بن�رس  ال�صلطات 

على اله�اء مبا�رسة، اإىل اأن و�صل الإع�صار اإىل الياب�صة 

و�رسب اله�ائي لدينا، فدمره تقريبًا تدمرياً كاماًل.”

ويعتقد لي�صبي اأن التحذيرات اأتت اأكلها: “لقد مت اإجالء 

لديهم  كانت  اأو  املنا�صب،  ال�قت  النا�ش يف  الكثري من 

تقديرهم  مب�جب  بالإجالء  للقيام  ال�صليمة  الفطرة 

ما  ح�ل  النا�ش  تلقاه  الذي  التدريب  اأن  كما  اخلا�ش. 

ميكن القيام به وقت الك�ارث قد �صاعد على الأمر.”

اإيفاجنيليكا  لف�ز  مثل  اأخرى  رادي�  حمطات  وكانت 

املركز  مع  مبا�رس  ات�صال  على  الأطل�صي  �صاطئ  يف 

ال�طني لالأعا�صري يف ميامي. ويق�ل املدير �صلفادور 

بني  ما  لدينا  اله�ائي  تعطل  “لقد  الفارادو  �صارمينت� 

كان  ال�صقف  ولكن  فجراً.  واخلام�صة  الرابعة  ال�صاعة 

�صليمًا يف معظمه”.

الأحمر  ال�صليب  يف  متط�ع  اأو�صيخ�،  فران�صي�صك�  اأما 

 يف م�رسوع املناخ يف ب�رت� كابيزا�ش،  
رّ
وم�صاعد فني

فقد اأم�صى معظم الأ�صب�ع ف�ر انق�صاء اإع�صار فيليك�ش 

اإىل  واملرفاأ  املطار  من  امل�صابني  نقل  م�صاعدة  يف 

مب�اجهة  يتعلق  وفيما  املدينة.  يف  الطبية  املرافق 

املجتمع املحلي، فقد لحظ حت�صنًا وا�صحًا منذ اإع�صار 

بيتا الذى جاء منذ �صنتني: فقد طلبت اللجان املجاورة، 

املنا�صبة  البيانات  ك�ص�ف  امل�رسوع،  يعمل  كان  حيث 

التي ميكنهم ا�صتخدامها لت�فري معل�مات عن الأ�رسار 

واخل�صائر.

يعرف  اأن  جداً  املهم  “من  اأو�صيخـ�:  ق�ل  حد  وعلى 

النا�ش ما ه� التغريرّ املناخي وما الذي ب��صعهم فعله 

مل�اجهة التهديد. فاإنه ي�ؤثر على اجلميع على خمتلف 

النطاق،  وا�صعة  الأ�رسار  من  الرغم  وعلى  امل�صت�يات. 

كانت الإ�صابات الب�رسية �صئيلة يف املناطق التي كنا 

نعمل فيها.”

اإ�صـارة الع�صـار 

اإن جميع الك�ارث غري امل�صب�قة تعر�ش م�اطن �صعف 

جديدة.

نيكاراج�ا  يف  فيليك�ش  اإع�صار  اأظهره  ما  اأن  ويبدو 

الع�ا�صف  لأم�اج  التاأهب  فقط جمرد  يكفي  ل  اأنه  ه� 

من  ا�صرتاتيجيات  تط�ير  يتعني  واإمنا  والفي�صانات. 

اأجل مكافحة الرياح الكارثية العاتية )فقد انهار امللجاأ 

قد  لأنه  بيتانيا  يف  بنائه  بتم�يل  ه�لندا  قامت  الذي 

مت بنائه على ركائز عالية ف�ق �صطح الأر�ش، اعتباراأ 

فيها  يتعذر  التي  احلالت  اأجل  ومن  للفي�صانات( 

الإجالء.

ويف العديد من قرى م�صكيتـ� يف منطقة �صمال الأطل�صي 

حتت  اأو  داخل  النا�ش  ظل  الذاتي،  باحلكم  املتمتعة 

الإجالء  ميكن  مكان  اأي  هناك  يكن  مل  لأنه  منازلهم 

اآمنة كانت  اأنها  التي كان يعتقد  اأن املباين  – اأو  اإليه 

مليئة.

لالأر�صاد  العام  املدير  روزالي�ش،  ماوري�صي�  ويق�ل 

الأر�صية  للدرا�صات  نيكاراغ�ا  معهد  يف  اجل�ية 

)Ineter(، “لقد كانت هناك زيادة يف عدد الأعا�صري 

عام  م��صم  اإىل  م�صرياً   – الكاريبي”  يف  امل��صمية 

نتلقى  كنا  – “فقد  القيا�صي  الرقم  حطم  الذي   2005

املنطقة”.  4 و5 يف  الفئتني  الع�ا�صف من  املزيد من 

الذي  املثال،  �صبيل  على  �صتـان،  اإع�صار  خالف  على 

كان �صعيفًا ن�صبيًا، من الفئة -1، وقد جاء على �صكل 

ع�ا�صف ممطرة اأغرقت برزخ اأمريكا ال��صطى يف عام 

وخلف  طينية  وانزلقات  في�صانات  �صبب  مما   2005
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اأكرث من 2.000 قتيل.

وقبيل اأن ي�رسب اإع�صار فيليك�ش �صاطئ الأطل�صي يف 

رئي�ش  �ص��صا،  اأرن�صت�  رام�ن  اأخرب  العام،  هذا  اأوائل 

نيكاراغ�ا،  يف  الك�ارث  من  لل�قاية  الرئي�صية  ال�كالة 

املرا�صلني يف ماناغ�ا اأن ما يقرب من 50.000 ن�صمة 

بجانب  “يعي�ص�ن  لأنهم  خا�ش  ب�صكل  وذلك  خطر  فى 

اإل  اأو يف جزر �صغرية”.  التالل  اأو على �صف�ح  الأنهار 

ب�صبب  الأعظم  اخلطر  كان  اإذا  مما  متاأكداً  يكن  مل  اأنه 

الرياح اأو الفي�صان اأو كليهما معًا.

الريح...هكـذا  مهب  يف  والكاريبى،  الالتينية  اأمريكا 

فريق  عن  ال�صادر   )2006 عام   ( الثالث  التقرير  اأ�صار 

اململكة  يف  والتط�ير  املناخ  بتغريرّ  املعني  العمل 

اأقلرّ  هي  التي  ال��صطى  اأمريكا  حك�مات  اإىل  املتحدة، 

غالبًا  اإليها  ينظر  التي   – ك�بـا  حك�مة  من  مركزية 

كنم�ذج على الإجالء الإجباري فى م�اجهة تهديدات 

اأكرث تن�عا  التي ت�اجهها  “الأخطار  – واأن  الأعا�صري 

وانت�صاراً، وتعداد ال�صكان اأكرب واأكرث ت�صتتا. كما ي�صكل 

الف�صاد م�صكلة اأي�صًا.”

الإرادة  يف  نق�ش  هناك  يك�ن  “قد  التقرير  وي�صيف 

ال�صيا�صية للحك�مات ال�طنية من اأجل احلد من الأخطار 

بالن�صبة اإىل الأ�صد فقراً، بيد اأن النيرّة يف حت�صني التاأهب 

ال�صعيد  على  �صيرّما  ول  الأحيان،  اأغلب  يف  م�ج�دة 

ال�صليب  برامج  بذلك من خالل  ت�صهد  )والأدلة  املحلي 

الأحمر ب�صاأن تغريرّ املناخ يف حالة نيكاراغ�ا(”.

اجلـفــاف 

الدليل  عن  ب�رساحة  روزالي�ش  ماوري�صي�  �ص�ؤال  وعند 

اأجاب باأنه  الذي يراه على تغريرّ املناخ يف نيكاراغ�ا، 

اأنه فى  الرئي�صي ه�  ال�صئ  “اإن  الزراعية  امل�ا�صم  تغريرّ 

فقد  البذور،  بغر�ش  يق�م�ن  حيث  البالد  اأرجاء  كافة 

تغري م��صم الغر�ش.

الأدنى  احلدين  بني  والفرق  ترتفع،  اجل�  حرارة  “اإن 
والأق�صى لدرجة احلرارة يتقل�ش.”

مناطق  اإىل  النتباه  اأو�صيخ�  فران�صي�صك�  يلفت  كما 

ال�صمال خا�صة، وهي  فى  ت�ؤثر  “اإنها  ويق�ل  اجلفاف. 

ني�فا  اإ�صتيلـى،  اأوك�تـال،  مبدن  املحيطة  املنطقة 

اأ�صبح  وقد  وليـ�ن.  �صينانديغا،  من  واأجزاء  �صيغ�فيا، 

اجلفاف فى ال�صن�ات القليلة املا�صية اأ�ص�اأ، وفقد النا�ش 

كثري من حما�صيلهم مما اأدى اأي�صًا اإىل ارتفاع م�صاكل 

التغذية.”

ويجري الآن العمل يف برنامج جديد بدعم من ال�صليب 

الأحمر اله�لندي يف ال�صمال ال�رسقي.

ويعتقد العلماء يف معهد نيكاراغ�ا للدرا�صات الأر�صية 

الأمطار  م�صت�ى  يف  النخفا�ش  معظم  اأن   )Ineter(

ال�صن�ية قد ياأتي يف ال�صمال الغربي اجلاف اأ�صاًل، وقد 

وجن�ب  و�صط  يف  لالأمطار  م�صت�ى  اأق�صى  ينخف�ش 

مم   1.800 من  الهادئ  املحيط  على  ال�اقعة  املنطقة 

�صن�يًا اإىل 1.000 مم فقط – مما يزيد ب�صكل كبري من 

اإجماىل م�صاحة املناطق املت�رسرة من اجلفاف.

للدرا�صات  نيكاراغ�ا  معهد  لدى  البيانات  اأف�صل  ولكن 

الأر�صية ت��صح اأن املناخ فى بع�ش مناطق نيكاراغ�ا، 

اأ�صاًل، وبالتايل فاإن ما يفعله تغريرّ املناخ  كان يجفرّ 

ما ه� اإل زيادة تفاقم مفاقمة ال��صع.

اأن  هي  م�صكيتـ�  ل�صكان  بالن�صبة  ال�صيئة  الأخبار  اأما 

منطقة “اجلفاف” تزحف حاليًا بالفعل بامتداد ال�رسق، 

من  العديد  لت�صمل  احلرارة  القائظ  الغربى  ال�صمال  من 

امل�صت�طنات ال�صغرية املعزولة وال�صعيفة املمتدة على 

ط�ل نهر ك�ك� البالغ 800 كيل�مرت الذي ميثل احلدود 

مع هندورا�ش.

كيلي من  اآين  ال�صحافية  اأبلغت  اأيار/مـاي�،  �صهر  وفى 

جريدة جارديـان يف تقرير من �صان كارل��ش– وهى 

قرية �صغرية على النهر داخل اأمريكا ال��صطى – اأنه مع 

انق�صاء �صهرتقريبًا من م��صم الأمطار، يك�ن النهر فيه 

عادة “�صياًل دفاقًا”، اإل اأن من�ص�به “ل يتعدى الكاحل 

وكانت الق�ارب تنا�صل ليجاد طريقها اإىل التيار”.

ويف قرية �صيك�صايارى، التي يقطنها 1.400 ن�صمة من 

 متط�ع من وزارة الزراعة يف 
رّ
�صكان م�صكيتـ�، ذكر فني

الأ�صا�صية  الل�ازم  لديهم  يكن  النا�ش مل  اأن  نياكاراغ�ا 

�صهر.  من  لأكرث  لل�رسب  ال�صاحلة  واملياه  امللح  مثل 
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م�صدر ال�ص�رة األيك�ش وينرت/ الحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
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ويق�ل “لي�صت هناك طرقات،”

“فلم يت�قع اأحد اأن يجف النهر، والآن ل ميكن لق�ارب 
كانت  اللحظة  هذه  ويف  هنا،  اإىل  ال��ص�ل  الإمداد 

املياه �صديدة التل�ث، بينما تتزايد ن�صبة الأمرا�ش مثل 

الك�لريا وال�صل )الدرن(.”

الق�صــاء والقــدر

اإن منطقة املحيط الأطل�صي يف هندورا�ش و نيكاراغ�ا 

عن  تبعد  اإليها،  ال��ص�ل  وي�صعب  نائية  منطقة  هي 

منا�صبة  غري  والطرق  الأميال،  مئات  عا�صمتيهما 

اآمنة متامًا، متر عرب الغابات واملناطق اجلبلية.  وغري 

ومنذ فرتة ط�يلة وهي خارج دائرة اهتمام احلك�مات 

املركزية يف ماناغ�ا و تيغ��صيغاليا.

الرائدة يف  لتك�ن  الأ�صا�ش  وقد اختريت نيكاراغ�ا يف 

م�قعها  ب�صبب  املناخ  لتغريرّ  الأحمر  ال�صليب  م�رسوع 

ال�صعف  ب�صبب  �صيء  كلرّ  وف�ق  وفقرها،  اجلغرايف، 

ال�صاحل  ط�ل  على  اله�صة  ال�صكان  للفئات  ال�صديد 

و�صفاف النهر.

لل�صليب  ال�صائبة جداً  الفكرة  وقد كان ذلك مت�صيًا مع 

الأحمر باأنه اإذا اأمكن تطبيق تاأهب اأف�صل للك�ارث يف 

م�اجهة تاأثريات تغريرّ املناخ يف مكان ما هناك، عندئذ 

ميكن تطبيقه فى اأي مكان اآخر.

وعندما بداأت ك�ين �صيلفا مارتينيز، وهي طبيبة نف�صية، 

كانت  فاإنها  ماناغ�ا،  يف  للم�رسوع  كمن�صقة  العمل 

تعلم اأن ال�صليب الأحمر يف نيكاراغ�ا �صيك�ن بحاجة 

ميدانية اإىل م�اجهة التحدي الذي تطلق عليه “الق�صاء 

والقدر القائم على الدين”  وذلك بالن�صبة اإىل كافة اأهل 

الريف باأمريكا ال��صطى.

على  الأطل�صي  �صاطئ  على  اأنه  “بيد  �صيلفا  وت�صيف 

النا�ش  بداأ  الأعا�صري،  من  اخلطر  ياأتى  حيث  الأقل، 

طبيعية  لي�صت  للقلق  تدع�  التي  الك�ارث  اأن  يدرك�ن 

بالكامل.”

الأحمر  ال�صليب  مع  العمل  �صيلفا  ك�ين  بداأت  وقد 

كطبيبة نف�صية ف�ر الدمار الذى حل مع اإع�صار ميتـ�ش، 

تدرك  فهي  حياتهم.  بناء  اإعادة  على  النا�ش  مل�صاعدة 

متامًا اأهمية العن�رس النف�صى يف رفع م�صت�ى ال�عي – 

اإىل برامج تغريرّ املناخ على  اأ�صا�صي بالن�صبة  اأمر  وه� 

�صاحل الأطل�صي.

وعلى الرغم من ماأ�صاة جزر م��صكيتـ�، حيث قرر النا�ش 

وال�صتنتاج  قدرهم،  الإجالء  ميعاد  يدرك�ا  مل  الذين 

امل�ؤقت بعد اإع�صار فيليكـ�ش ه� وج�ب ت�صليط ال�ص�ء 

مناطقهم  يف  العي�ش  فى  م��صكيتـ�  �صكان  اإرادة  على 

املعزولة.

مل�صاريع  غ�اتيمال  يف  من�صق  باريند،  ا�صرت  تق�ل 

ال��صطى، وكانت  اأمريكا  اله�لندي يف  ال�صليب الأحمر 

اإع�صار  على  ال�صابق  الي�م  فى  ماناغ�ا  اإىل  قد و�صلت 

يت�جب  اأنه  نيكاراغ�ا  يف  زمالوؤنا  “يخربنا  فيليك�ش 

علينا حماولة الت�ا�صل مع ال�صباب بر�صائل عن التاأهب 

للك�ارث،” 

فيليك�ش؟  اأحدثه  الذي  الدمار  بعد  ر�صائل،  اأية  ولكن 

باإجرائه  قمنا  الذى  الأ�صلى  ال�صعف  م�اطن  فتقييم 

خل�ش اإىل اأن الفي�صانات كانت هي العامل الرئي�صى يف 

خماوف النا�ش، ولكن اإع�صار فيليك�ش كان من الفئة- 

5، ومل تكن هناك في�صانات كثرية على ال�صاحل.”

وال�اقع الآن اأنه قد ي�جد ت�صارب حقيقي بني التاأهب 

باريند  وت�صيف  العاتية.  للرياح  والتاأهب  للفي�صانات 

ميكن  مكان  اآخر  فاإن   ،5 الفئة-  من  اإع�صار  “اأثناء 
ل�صخ�ش اأن يت�اجد فيه ه� الأرا�صي العالية اأو املباين 

املرتفعة، فاإع�صار فيليك�ش قد و�صع حتديًا كبرياً لهذا 

امل�رسوع، ولكننا عازم�ن على م�اجهة هذا التحدي.”
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دليل املناخ لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

ال�صحـة والـرعـا يــة
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وال�صحة  املناخ  ارتبط  لطاملا  الب�رسية،  تاريخ  ط�ال 

 – املناخ  اأن�اع  فبع�ش  عراه.  تنف�صم  ل  ارتباطًا 

املعتدل منها، وب�صكل عام، الدافئة ولي�ش احلارة جداً، 

مع رط�بة منخف�صة ون�صيم منع�ش – كان ينظر اإليها 

باعتبارها �صحية ب�صكل اأ�صا�صي. اأما الطق�ش املتطرف، 

بحكم التعريف، فيمكنه اإحلاق ال�رسر بال�صحة – اإن مل 

يكن باحلياة وباأع�صاء اجل�صم.

ويذكر التقرير ال�صادر م�ؤخراً )يف عام 2007( ال�صادر 

املناخ  بتغري  املعني  الدويل  احلك�مي  الفريق  عن 

العبء  فى  حاليًا  املناخ  تغريرّ  “ي�صاهم   )IPCC(

العاملي لالأمرا�ش وال�فيات املبكرة” )يرجى الطالع 

على اجلدول اأدناه(. و�صي�صتمر يف ذلك: مما يرتتب عليه 

ت�قع  مع  املالزمة،  وال�صطرابات  التغذية  �ص�ء  تزايد 

تعقيدات يف من� وتط�ر الأطفال. و�صيك�ن هناك املزيد 

م�جات  ب�صبب  والإ�صابات  والأمرا�ش  ال�فيات  من 

ال�صحـة والـرعـايــة 

احلرارة والفي�صانات والع�ا�صف واحلرائق واجلفاف.

ت�قعات  املعتدلة  املناطق  يف  الدرا�صات  اأظهرت  وقد 

باأن تغريرّ املناخ قد يجلب بع�ش الف�ائد مثل انخفا�ش 

العلماء  اأن  التعر�ش لل�صقيع. بيد  ال�فيات نتيجة  عدد 

“ب�صكل عام” ي�صيف�ن “اإن هذه الف�ائد �صتطغى عليها 
احلرارة  درجة  ارتفاع  نتيجة  ال�صلبية  ال�صحية  الآثار 

عامليًا، ول �صيما يف الدول النامية.”

فهناك ويف اأماكن اأخرى: “يندرج حتت فئة من هم فى 

خطر اأكرب فقراء املناطق احل�رسية وامل�صن�ن والأطفال 

و�صكان  الكفاف  ومزارع�  التقليدية  واملجتمعات 

املناطق ال�صاحلية.”

اجلمعيات  من  جداً  قليل  عدد  �ص�ى  هناك  يك�ن  ولن 

ال�طنية لل�صليب الأحمر/الهالل الأحمر فى ماأمن من 

التاأثريات ال�صحية املرتتبة على تغريرّ املناخ. ول �صيما 

ال�قاية من  – على �صبيل املثال،  ال�صحة  يف جمالت 

فجاأة  نف�صها  ال�طنية  اجلمعيات  جتد  فقد  املالريا– 

تق�م باملزيد من ذلك، ورمبا الكثري جداً من نف�ش العمل 

العمل يف م�قع جديد  نف�ش  اأو رمبا  املكان،  نف�ش  يف 

متامًا.

�صـاخنــة واأكثــر حــرارة

عندما جتمع ع�رسات الآلف من النا�ش فى وقت مبكر 

من �صباح ي�م يف �صهر مت�ز/ي�لي� 2006 يف مدينة 

ال�صن�ية  ال�صري  اأجل م�صابقة  اله�لندية من  نيجميجيـن 

بالفعل  يلعن�ن  50 كيل�مرتاً، كان�ا  اإىل  مل�صافة ت�صل 

احلرارة املرتفعة، حيث ارتفعت ب�رسعة اإىل ما ف�ق 30 

امل�صابقة  اأيام  من  الأول  الي�م  وبنهاية  مئ�ية.  درجة 

الإ�صابة  جراء  امل�صاركني  من  اثنان  ت�يف  الأربعة، 

كان  وقد  مر�صى.  املئات  �صقط  بينما  ال�صم�ش  ب�رسبة 

ذلك تغرياً تامًا غري م�صب�ق يف جمرى الأحداث.

درجة  يف  ارتفاع  حدوث  اإىل  التنب�ؤات  اأ�صارت  وقد 

فقرر  مئ�ية،  درجة   36 اإىل  نيجميجيـن  يف  احلرارة 

ما  اإلغاء  مروعًا،  ماأزقًا  ي�اجه�ن  الذين  املنظم�ن، 

تبقى من احلدث – وقد كانت هذه هي املرة الأوىل التي 

بدايتها  منذ  ال�صري  م�صابقة  باإلغاء  الطق�ش  فيها  ت�صبب 
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. يت�صاعد خطر مثل هذه امل�جات من احلرارة ب�رسعة ب�صبب تغري املناخ.
رّ
حر

م�صدر ال�ص�رة: ال�صليب الأحمر اله�لندي.
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قبل ما يقرب من قرن من الزمان.

الأحمر  ال�صليب  من  اجنيـل  فـل�ر  ق�ل  حد  وعلى 

ينظر  “مل  حينذاك  احلرارة  م�جات  ب�صاأن  اله�لندي، 

احلرارة  م�جة  من  الرغم  على  رئي�صي،  كخطر  اإليها 

بحياة  اأودت  التي   2003 عام  يف  القا�صية  الأوروبية 

1.400 ه�لندي” واأكرث من 33.000 يف باقي اأوروبا، 

التهديد  اأن  بالذكر  وجدير  ال�صن.  كبار  اأ�صا�صي  وب�صكل 

الذي  ه�لندا،  يف  حد  اأق�صى  اإىل  املعروف  املناخي 

تقع  اأنهار  ثالثة  املك�نة من  الدلتا  بالطبع يف  يتمثل 

ن�صف مناطقها حتت م�صت�ى �صطح البحر، ه� الفي�صان 

ولي�ش احلرارة.

وفيى عام 2004 بداأ ال�صليب الأحمر اله�لندي ومركز 

فى  لهـاي  فى  الأحمر  الأحمر/الهالل  ال�صليب  مناخ 

تنفيذ برنامج تثقيفي ح�ل تغريرّ املناخ من اأجل الفروع 

تغريرّ  بني  تربط  عرو�صًا  فيها  املتط�ع�ن  قدم  التي 

املناخ والعمل من اأجل امل�صت�صعفني يف املنازل ويف 

الأحمر  ال�صليب  “ات�صل  اجنيـل  ق�ل  وح�صب  اخلارج. 

اإمكانية تط�ير  اله�لندي باحلك�مة، ومت التفاق على 

وم�جات  احلرارة  م�جات  من  لكلرّ  وطنية  عمل  خطة 

مبكر  وقت  يف  اجتماعات  ب�صعة  بعد  ولكن  ال�صقيع، 

2006، كان ال�صع�ر باحلاجة امللحة ل يزال  من عام 

�صعيفًا”. ويف وقت لحق من ذلك العام، وبعد م�جتي 

ت الأم�ر نح� الف�صل،  حرارة خالل ف�صل ال�صيف، تغريرّ

ومت و�صع اخلطة ال�طنية مل�جة احلرارة .

خمتلف  بني  اجليد  التعاون  ثمرة  هي  اخلطة  وهذه 

ت�صتهدف  اله�لندي. فهي  الأحمر  وال�صليب  امل�ؤ�ص�صات 

وت�صف  ال�صديد،  باحلرارة  تاأثراً  الأ�صد  الأ�صخا�ش 

االأطراف املعنيرّة، مثل اخلدمات  مهام واأدوار خمتلف 

التمري�ش  ودور  العامني،  واملمار�صني  ال�صحية، 

وتنظيمات املتط�عني. كما تت�صمن نظام اإنذار �صحي، 

واإر�صادات من اأجل املتط�عني ومل�صق يت�صمن ن�صيحة 

�صغرية ب�صاأن ما ينبغي القيام به عند ارتفاع درجات 

احلرارة.

اأما الآن، وبينما ت�صتد م�جات احلرارة ال�صيفية، تق�م 

اأخرى  واأماكن  وه�لندا  فرن�صا  يف  ال�طنية  اجلمعيات 

ا كانت عليه لإر�صال متط�عني  م�صتعدة ب�صكل اأف�صل عمرّ

لزيارة امل�صنني الذين يعان�ن من قيظ احلرارة مبفردهم 

اأو ت�زيع زجاجات املياه على ال�صائقني  يف منازلهم، 

رومانيا  يف  فعل�ا  كما   – ال�صري  حركات  يف  العالقني 

على �صبيل املثال خالل م�جة احلرارة ال�صديدة يف عام 

2007 التي �رسبت جن�ب �رسق اأوروبا.

ويف اأوروبا، وبخا�صة يف اأوروبا ال�صمالية، حيث كانت 

م�جات احلرارة القاتلة نادرة، فقد ت�صبح اأ�ص�اأ بكثري. 

ويذكر العلماء الربيطاني�ن يف مكتب الأر�صاد اجل�ية 

يف مركز هادلـي اأنه بحل�ل عام 2040، قد تبدو م�جة 

احلرارة الأوروبية يف عام 2003 )الأ�صدرّ حراً والقاتلة( 

طبيعية.

ال�صت�ائية  البالد  الأفقر،  اجلن�ب  عن  ماذا  ولكن 

تاأثريات  �صتك�ن  ال�صت�اء” – حيث  خط  من  “القريبة 
تغري املناخ اأكرث �رسراً بكثري – الأمر الذي يتفق عليه 

غالبية املراقبني؟

ويف جن�ب ال�صحراء الكربى باإفريقيا، هناك �صيئ ما 

يحدث، ميكن و�صفه باجلفاف – الفي�صان - اجلفاف، 

وه� يح�صد بالفعل الآلف العديدة من الأرواح.
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“هناك �رشورة لتقدمي دعـم نف�صي 
لهوؤلء الذين فقدوا ممتلكاتهم خالل 

الفيا�صانات”

اإيثيـل كامييـال ، مالوي

اأفـريقيـا: جفـاف - في�صـان - جفـاف

تعتقد اإيثيـل كامييـال، من�صقة برامج يف ال�صليب الأحمر 

قد  بلدها  يف  املت�قع  العمر  مت��صط  اأن  مالوي،  يف 

اإىل حالت  ذلك جزئيًا  ويرجع  عامًا   39 اإىل  انخف�ش 

املناخ.  تغري  منط  مع  تتالءم  التى  املتكرر،  اجلفاف 

الآبار جافة، واحلالت  اأ�صبحت  “الآن  قائلة  وت�صيف 

املياه،  نق�ش  ب�صبب  ال�صيطرة  عن  خارجة  اجللدية 

وحالت اجلرب فى تزايد، وهناك �رسورة لتقدمي دعـم 

نف�صى له�ؤلء الذين فقدوا ممتلكاتهم خالل الفيا�صانات: 

فهم ل يفهم�ن ملاذا يتكرر حدوث، ويحتاج املتط�ع�ن 

اإىل تعلم مهارات ات�صال جديدة.”

ووفقًا لتقرير الحتاد الدويل ال�صادر يف كان�ن الثاين/

يناير 2006 عن تابيـ�ا غـ�م�: “لقد عانت العديد من 

املناطق ]يف مالوي[ التي �رسبتها الفي�صانات ب�صكل 

قا�ٍش من م�جات اجلفاف التي اأدت اإىل اأزمة ج�ع”.

مياه  انح�صار  مع  املالريا،  من  خماوف  اأي�صا  وهناك 

يتزايد  حيث  راكدة  بركًا  وراءها  تاركة  الفي�صانات 

البع��ش - ن�اقل - الذي تاأويه فيها ب�صكل �رسيع.

وقد ركزت اجلمعية ال�طنية يف مالوي جه�دها ب�صاأن 

ت�فري املاأوى خالل خيام معدرّة م�صبقًا يف املقاطعات 

انتهاء  ومع  البالد،  اأنحاء  يف  للفي�صانات  املعر�صة 

بناء  باإعادة  املعي�صية  الأ�رس  تق�م  الأمطار،  م��صم 

الأحمر  ال�صليب  خيام  تخزين  حينئذ  وميكن  املنازل 

ل�صتخدامها فى امل�صتقبل.

تليها  التي  اجلفاف  مل�جات  ال�رسيع  التعاقب  اإن 

حالت  تخلق  اأخرى،  مرة  اجلفاف  ثم  الفي�صانات 

تك�ن  تكاد   – اأفريقيا  يف  “معقدة”  جديدة  ط�ارئ 

حالت ك�ارث دائمة، وفقًا لعبد ال�صكـ�ر اأوثـ�اي، مدير 

الكيني.  الأحمر  ال�صليب  جمعية  يف  اجلفاف  م�رسوع 

وينزح النا�ش باأعداد كبرية حيث ينتهي بهم الأمر يف 

خميرّمات، حيث تقفز معدلت الإ�صابة بفريو�ش الإيدز.

اأنه  للنا�ش  ن�رسح  اأن  �صيا�صتنا  “اإن  قائاًل:  وي�صيف 

يتعني علينا التكيرّف لأن هذه الظاهرة �صتالزمنا ل�قت 

ط�يل جداً.”

يف  الك�ارث  اإدارة  رئي�ش  اأكانك�ا�صـا،  روبـرت  وي�صري 

الأح�ال  �صجالت  اأن  اإىل  الأوغندي،  الأحمر  ال�صليب 

اجل�ية يف اأوغندا منذ ال�صتينيات وال�صبعينيات “خمتلفة 

لي�ش  الأمر  فاإن  ذلك  الآن، ومع  متامًا” عما هي عليه 

وا�صحًا بالن�صبة اإىل النا�ش ب�صاأن ما اإذا كان ذلك  دلياًل 

على تغريرّ تام يف املناخ اأم جمرد اإ�صارة.

ويف احلالتني، فثمة جدل �صغري ح�ل ح�صيلة ثان�ية 

الك�لريا.  وهي  البالد:  يف  الفي�صانات  لتفاقم  مميتة 

يق�ل اأكانكاوا�صـا “تت�صاعد لدينا الآن حالت الك�لريا 

يف كلرّ م��صم اأمطار، ول �صيما يف املناطق احل�رسية”، 

ويع�د ذلك على الأرجح اإىل الرتباط بني تغري املناخ 

“جريان” مياه  الذي يزيد من خطر  الع�ص�ائى  والبناء 

الأمطار.

اأوغندا  يف  الحمر  ال�صليب  عمال  فاإن  ذلك،  ومع 

امل�اجهة.  على  ال�طنية  اجلمعية  قدرة  اإزاء  متفائل�ن 

فبعد تف�صي الك�لريا يف عام 2007، حيث ثبت اأن ثلث 
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ال�طنية  الإ�صابة كانت مميتة، قامت اجلمعية  حالت 

مقاطعتي  يف  متط�عًا   250 على  يزيد  ما  بتدريب 

ب�نديب�غيـ� ويف ه�ميـا – وهما اثنتان �صمن الأكرث 

ومكافحة  الك�لريا  واأعرا�ش  اأ�صباب  على   - ت�رسراً 

الأمرا�ش والنظافة والإ�صحاح.

وخالل حملة اإعالمية عامة متج�لة، مت الت�صال باأكرث 

ابتدائية يف  مدار�ش  �صت  عن  ف�صاًل  اأ�رسة   5.000 من 

ب�نديب�غيـ�. اأما يف ه�ميـا، فقد قام قادة املجتمعات 

مرافق  اإىل حت�صني  تهدف  داخلية  اأنظمة  ب�صن  املحلية 

من  الطارئة  احلالت  وبتم�يل  املحلية.  الإ�صحاح 

الحتاد الدوىل، متكن املتط�ع�ن من ا�صتخدام مكربات 

ال�ص�ت وعر�ش اأفالم الت�عية يف اأيام الأ�ص�اق وخالل 

اللقاءات الدينية والثقافية.

والر�صالة من اأوغندا هي: ميكن التغلب على الك�لريا.

حـمــى الـوادى املت�صـدع والكارثـة ال�صـامتـة يف تنزانيـا 

يتذكر خ�ليـ��ش كيخـ�، الذي يدير التاأهب للك�ارث من 

حمظ�ظني  كان�ا  اأنهم  التنزاين،  الأحمر  ال�صليب  اأجل 

يف  كينيـا  من  ال�صي�ف  لبع�ش  با�صت�صافتهم  للغاية 

ال�ادى  حمى  فيه  اكت�صفت  الذى  تقريبًا  ال�قت  نف�ش 

املت�صدع، للمرة الأوىل، بني الب�رس خالل م�جة تف�صي 

ال�باء التي جرت م�ؤخراً. 

املت�صدع  ال�ادى  بحمى  دراية  اأكرث  كينيـا،  و�صكان 

القرى  لإحدى  زيارة  فى  كان�ا  وبينما  وباأعرا�صها، 

اأدرك�ا اأن املا�صية التي تب�ل دمًا، كانت تعاين مر�صًا 

البع��ش  ب�ا�صطة  وينت�رس  مميتًا،  يك�ن  قد  فريو�صيًا 

اأي�صًا. ويف وقت  اأن ي�صاب به الب�رس  امل�صاب، وميكن 

لحق، تاأكدت املخاوف عندما �صمع�ا عن خم�ش حالت 

م�ؤكدة يف املنطقة نف�صها.

ويق�ل خ�ليـ��ش متذكراً: “مل تكن املجتمعات املحلية 

منع  كيفية  عن  املنا�صبة  املعل�مات  على  حت�صل 

انت�صار هذا املر�ش، لذلك فما كان با�صتطاعتنا القيام 

معل�مات  حتمل  ن�رسات  اإعداد  ه�  اأحمر  ك�صليب  به 

�صحيحة.”

اإل اأن املر�ش انت�رس فى نهاية املطاف اإىل ع�رس مناطق 

من  يقارب  ما  مقتل  اإىل  اأدى  مما  تنزانيـا،  يف  اإدارية 

 300 عددهم  البالغ  امل�صابني  الأ�صخا�ش  ن�صف 

منطقة  وكانت  ال�صلطات.  لتقارير  وفقًا  وذلك  �صخ�ش، 

 85 لقى  حيث  ت�رسراً  الأكرث  هي  املركزية  دودومـا 

�صخ�صًا حتفهم.

ولي�ش هناك اأى ارتباط م�ؤكد بني حالة التف�صي امل�ؤخرة 

الذي  البع��ش  اأن  اأنه من املعروف  وتغري املناخ، بيد 

يحمل فريو�ش حمى ال�ادى املت�صدع يتكاثر ب�رسعة يف 

املناطق التي يغمرها الفي�صان. وكما يق�ل خ�ليـ��ش: 

“اإن بع�ش الأ�صخا�ش الذين قابلناهم عا�ص�ا يف نف�ش 
املكان منذ ال�صتينيات ومل ي�صهدوا اأبداً مثل هذا الن�ع 

من الفي�صانات التي �صهدناها يف الآونة الأخرية.

ويف نداء الط�ارئ الذى اأ�صدره الحتاد الدويل باأ�صل�ب 

باأح�ال  تنزانيـا  تاأثرت  “لقد  ه�:  الن�ش  كان  ر�صني 

مناخية متطرفة منذ ت�رسين الأول/اأكت�بر عام 2006، 

فالأمطار تنت�رس يف اأرجاء البالد بكثافة متزايدة، كما 

فا�صت عدة بحريات واأنهار.”
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“اإن بع�س الأ�صخا�س الذين قابلناهم 
يعي�صون يف نف�س  املكان منذ ال�صتينيات 

ومل ي�صهدوا اأبداً مثل هذا النوع من 

الفي�صانات التي �صهدناها يف الآونة 

الأخية”

خوليـو�ص كيخـو، تنزانيـا

اإن الفي�صانات لي�صت غريبة بطبيعة احلال يف تنزانيـا. 

بيد اأنها كانت “ال�صمة الالفتة للنظر لكارثة هذا العام، 

من حيث ق�تها ومدتها وحجمها” وفقًا لنداء الحتاد، 

وقد ذكر الكثريون اأن حجمها غري م�صب�ق، واأن تاأثريها 

كان الأ�ص�اأ منذ �صن�ات عديدة.

اأو�صاع  يف  املت�رسرين  الأ�صخا�ش  تركت  وقد 

ال��ص�ل  اإمكانية  اإىل  الفتقار  مع  مروعة،  اإ�صحاحية 

اإىل مياه ماأم�نة، ويعان�ن من �صدة احلرارة التي تعزز 

على  الأحمر  ال�صليب  اأطلق  ولذلك  الأمرا�ش.  انت�صار 

في�صانات تنزانيا ا�صم “الكارثة ال�صامتة”.

ال�ادي املت�صدع يف تنزانيا كانت  اأن حمى  كما يبدو 

الأمرا�ش. فالبع��ش  نتيجة لتغري يف جمم�عة ن�اقل 

الذى ينقل هذا املر�ش يتكاثر يف مناطق اأكرث ات�صاعًا 

مغم�رة بالفي�صانات، ولفرتة اأط�ل.

وعلى حد ق�ل كري�صتـي اإبـي، اإخ�صائية مناخ و�صحة، 

مركزها وا�صنطن العا�صمة: “اإن �صل�صلة ال�صبب والنتيجة 

انطالقًا من تغري املناخ اإىل الأمناط ال�صحية املتغرية 

والبنية  الرثوة،  مثل  ع�امل  تت�صمن  معقدة،  �صل�صلة 

وتاأمني  الطبية،  والعناية  العامة،  لل�صحة  التحتية 

حدة  و�صتتحدد  والإ�صحاح.  املاأم�نة  واملياه  الغذاء، 

اإىل  اإ�صافة  املناخ  لتغري  وفقًا  امل�صتقبلية  التاأثريات 

ع�امل غري متعلقة باملناخ، ومدى تكيف النا�ش.”

الدخل  ذات  البلدان  يف  بكثري  اأكرب  الأخطار  و�صتك�ن 

ال�صحة  لعتالل  الراهنة  الأعباء  حيث  املنخف�ش 

العامة �صعيفة  ال�صحة  اأنظمة  بالفعل، وحيث  مرتفعة 

غينيـا  وبابـ�ا  الهادئ  املحيط  جزر  اأمم  مثل  ن�صبيًا، 

اجلديـدة.

م�صاكـل فـى الفردو�س

البلدان امليالنيزية يف باب�ا غينيا اجلديدة، وجزر  اإن 

خا�ش  ب�صكل  معر�صة  وفيجي،  وفـان�اتـ�  �صليمان، 

اإىل  اإ�صافة  اجلفاف  وم�جات  والأعا�صري  للفي�صانات 

وقد  باملناخ.  املتعلقة  غري  ت�ص�نامي  واأم�اج  الزلزل 

ه�  الهادئ  املحيط  اأن  القدمي  الغربى  الت�ص�ر  كان 

الفردو�ش، اأما الآن فهذا مثري لل�صخرية ب�صكل كبري: فه� 

منطقة غارقة يف املتاعب.

الذي  للبلد  من�ذجيًا  مثاًل  اجلديـدة  غينيـا  بابـ�ا  واإن 

والتطرفات  الزلزالية  الك�ارث  من  مزيجًا  ي�اجه 

اأنها لي�صت جمهزة  الت�صاعد، غري  املناخية الآخذة يف 

ت�صكل حتديًا  املالريا  اأن  املزيج، كما  للتكيرّف مع هذا 

رئي�صيًا اآخر. فل�صن�ات عدة، �صاهد �صكان بابـ�ا حالت 
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مالريا حتدث على ارتفاعات اأعلى واأعلى بينما ي�صبح 

املناخ اأكرث دفئًا.

اأن  وتعرف اجلمعية ال�طنية يف بابـ�ا غينيـا اجلديـدة 

البعيدة  اجلبلية  املناطق  يف  هناك  م�ج�دة  املالريا 

مب�ارد  تكافح  ولكنها  قبل.  من  معروفة  تكن  مل  حيث 

لأماكن  دقيق  ح�رس  على  للح�ص�ل  للغاية  حمدودة 

ت�اجدها بالتحديد.

التي تنت�رس  اأخرى مثل ت�فالـ� وكرييبا�ش  بلدان  ويف 

البنية  اإغراء  حيث  املربعة،  الكيل�مرتات  اآلف  عرب 

التحتية للمناطق احل�رسية والآفاق القت�صادية تدفع 

النا�ش من اجلزر النائية اإىل الت�جه نح� الع�ا�صم، مما 

ي�لد �صغطًا على م�ارد املياه املت�صائلة مما ي�ؤدى اإىل 

م�صاكل �صحية مرتبطة مثل الإ�صهال.

تاأثري  من  ي�صاعف  واحل�صى  الرمل  عن  التنقيب  اإن 

يف  النق�ش  اأن  كما  البحر  مياه  �صطح  من�ص�ب  ارتفاع 

النا�ش  يجرب  ال�صغرية  املرجانية  اجلزر  هذه  تربة 

العالية”  املد  “اأم�اج  تغمرها  مناطق  العي�ش يف  على 

املتكررة. وقد و�صع ال�صليب الأحمر يف ت�فالـ� فريقه 

من  الأوىل  للمرة  العمل  يف  الط�ارئ  حالت  مل�اجهة 

خالل م�صاعدة احلك�مة على اإجالء النا�ش الذين غمرت 

اأم�اج املد هذه منازلهم.

ولتزال اأنظمة �صامـ�ا القروية ق�ية وت�فر �صبكة اأمان 

– حيث تدار من خاللها معظم اخلدمات احلك�مية. غري 
اأن هناك عدد متزايد من النا�ش يقع خارج تلك ال�صبكة 

التقليدية للدعم – واأولئك ينتقل�ن، على �صبيل املثال، 

اأف�صل لعائالتهم،  اآملني بحياة  اإىل املناطق احل�رسية 

ويتعر�ش  �صامـ�ا،  اإىل  اأخرى  بلدان  اأنا�ش من  ويهاجر 

لرتكابهم  القرويني  جريانهم  من  لل�صجب  اآخرون 

على  احل�ص�ل  دون  مهم�صني  واأ�صبح�ا  خمتلفة،  اآثام 

اخلدمات ال�صحية املنا�صبة.

الرهنة  املناخ  باأخطار  تتاأثر  املجم�عات  وهذه 

وامل�صتقبلية ب�صبب اأو�صاعها الجتماعية - القت�صادية 

ويف اأغلب الأحيان ب�صبب �ص�ؤ حالتهم ال�صحية بالفعل. 

وكجزء من م�رسوع املناخ لل�صليب الأحمر يف �صامـ�ا، 

من  والقدرات  ال�صعف  م�اطن  تقييم  ا�صتخدام  يجري 

ويجري  التعايف.  على  قدرتهم  بناء  حماولة  اأجل 

تقدمي التح�صني �صد التيف�د وكذلك الت�صدي للم�صاكل 

ال�صحية الأخرى.

املناخ  مركز  نظمه  الذي  املناخ  تغري  م�ؤمتر  وخالل 

لل�صليب الأحمر/الهالل الأحمر يف لهـاي عام 2007، 

ال�طنية  اجلمعيات  من  العديد  عن  ممثل�ن  ت�صاطر 

جرت  باملناخ  متعلقة  حمتملة  تغريات  عن  ق�ص�صًا 

مالحظتها يف اأمرا�ش خمتلفة، بدءاً من انت�صار املالريا 

بالو.  يف  ال�صنك  حمى  اإىل  ومدغ�صقـر  جامايـكا  يف 

وهناك اأخطار �صحية جديدة اآخذة يف الن�ص�ؤ، وبالتايل 

الأحمر  ال�صليب  حركة  تتاأهب  اأن  ال�رسوري  فمن 

ة. والهالل الأحمر مل�اجهة هذه التهديدات املتغريرّ
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اإن املهمة الإن�صانية لل�صليب الأحمر 

حياة  حت�صني  هي  الأحمر  والهالل 

دوراً  �صحتهم  وتلعب  امل�صت�صعفني، 

مركزيًا فى هذه املهمة. وكما راأينا 

اأعاله، فاإن اجلمعيات ال�طنية ح�ل 

حالت  مع  بالفعل  تت�صارع  العامل 

التي  اجلديدة،  ال�صحية  الط�ارئ 

تغري  عن  ناجمة  تك�ن  اأن  يرجح 

املناخ.

اتخاذ  ال�رسوري  فمن  ولذلك، 

وتدابري  و�صيا�صات  ا�صرتاتيجيات 

تكيرّف ا�صتباقية للتخفيف من وطاأة 

امل�صت�صعفة.  الفئلت  على  الأمرا�ش 

ت�ؤثر  قد  ال�صحية  التاأثريات  اإن 

مت�صعبة  برامج  على  الأرجح  على 

برامج  مثل،  ال�طنية  اجلمعية  داخل 

املخاطر،  من  واحلد  الك�ارث،  اإدارة 

والرعاية.

ولكن ال�ص�ؤال ه�: كيف نبداأ؟

اخلطـوة رقم ١:

جمع معلومات اأ�صا�صية عامة

املناخ  تغري  اآثار  دمج  اأجل  من 

ال�صحــة والـرعـايــة

دليل العمل

الأوىل  اخلط�ة  فاإن  ال�صحة،  على 

املتغرية  للمخاطر  اجليد  الفهم  هي 

جزء  وهذا  بلدكم،  ي�اجهها  قد  التي 

ملخاطر  ال�طني  احل�رس  تط�ير  من 

املناخ  تغري  تاأثريات  ب�صاأن  املناخ 

ال�طنية  البالد وعلى جمعيتكم  على 

)يرجى الطالع على بدء العمل: دليل 

العمل، اخلط�ة رقم 3(.

ق�م�ا بتحديد كل التاأثريات املمكنة 

املتعلقة بال�صحة يف بلدكم، واجمع�ا 

التنظيمات  من  ا�صافية  معل�مات 

وزارة  مثل  ال�رسيكة،  وامل�ؤ�ص�صات 

ال�صحية  العناية  وم�ؤ�ص�صات  ال�صحة 

املتخ�ص�صة.

على  التالية  الأ�صئلة  ت�صاعد  وقد 

ح�رس املخاطر:

ات�صال مع اخلرباء  	•هل نحن على 
امل�ؤ�ص�صات  اأو  املنظمات  اأو 

املخاطر  فهم  اأجل  من  املنا�صبني 

ال�صحية لتغريرّ املناخ يف بلدنا؟

التاأثريات  بتحديد  قمنا  	•هل 
املتعلقة بتغري  ال�صحية املحتملة 

املناخ يف براجمنا املختلفة؟

بالتاأثريات  علم  على  نحن  	•هل 
الأمرا�ش  تف�صي  اأو  ال�صحية 

املناخ  بتغري  املتعلقة  املحتملة 

يف  ال�صعف  م�اطن  من  وغريها 

خمتلف مناطق البالد؟

اخلطــوة ٢

ح�رش الأولويات ودمج تغي املناخ يف 

ا�صرتاتيجية اجلمعية الوطنية

التاأثريات  ب�صاأن  الت�عية  زيادة  اإن 

ال�صعيد  على  املناخ  لتغريرّ  ال�صحية 

ال�طنية  اجلمعية  فى  الداخلى 

و�صيك�ن  طيبة،  انطالقة  �صتك�ن 

الأمرا�ش  باأعباء  قائمة  اإعداد 

املناطق  خمتلف  �صمن  الرئي�صية 

امل�صتهدفة اأمراً مفيداً من اأجل عملية 

تف�صي  لأن  وذلك  الأول�يات،  حتديد 

باأحداث  يتعلق  ما  عادة  الأمرا�ش 

وبالك�ارث،  املتطرفة  الطق�ش 

وثيقًا  ارتباطًا  الأول�يات  وترتبط 

الك�ارث  م�اجهة  اإدارة  باأن�صطة 

اأي�صًا  وميكن  املخاطر.  من  واحلد 

برامج  اإطار  فى  التاأثريات  حتديد 

الرعاية الجتماعية.
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2005- 2006 للم�صاعدة على مكافحة املالريا. ومن بني عدة اأمرا�ش، فاإن املالريا مر�ش ينت�رس عن طريق البع��ش الذي ميكن 

ان يتاأثر بتغري املناخ.

م�صدر ال�ص�رة: ج�ن ها�صكيـ�/الحتاد الدوىل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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الأن�صطة  دمج  املهم  من  اأنه  غري 

برامج  يف  املناخ  بتغري  املرتبطة 

القائمة  الأخرى  ال�صحية  الرعاية 

اأي�صًا، على �صبيل املثال، الإ�صعافات 

املجتمع  على  القائمة  الأولية 

املحلي اأو غري ذلك من التدريب على 

الإ�صعافات الأولية اأو تعزيز ال�صحة 

ينبغي  ال�قاية،  برامج  اأو  الت�صاركي 

لالأمرا�ش  تدخالت  تت�صمن  اأن  لها 

مع  تظهر  اأن  اأو  تتزايد  اأن  املت�قع 

تغري املناخ، مثل الإ�صهال.

اأماكن  يف  الناجحة  للربامج  وميكن 

لالإلهام  م�صدراً  تك�ن  اأن  اأخرى 

ت�زيع  املثال،  �صبيل  على  والأفكار، 

املالريا  من  لل�قاية  النام��صيات 

�صدرّ  التلقيح  حمالت  من  كجزء 

احل�صبة و�صلل الأطفال، مع الزيارات 

املنتظمة من قبل متط�عي املجتمع 

املحلي.

التالية  الأ�صئلة  ت�صاعد  	•وقد 
والتاأهب  الأول�يات  و�صع  على 

للمخاطر:

املعل�مات  كافة  من  ن�صتفيد  	•هل 
واملناخ،  الطق�ش  ب�صاأن  املتاحة 

تنب�ؤ  على  ت�صاعدنا  قد  التي 

بالتاأثريات ال�صحية؟

تكثيف  اىل  بحاجة  نحن  	•هل 
القدرات �صمن براجمنا ال�صحية؟

مع  للتعامل  م�صتعدون  نحن  	•هل 
حتديدها،  جرى  التي  التاأثريات 

التغذية،  �ص�ء  املثال،  �صبيل  على 

املعدية  الأمرا�ش  وانت�صار 

ن�اقل  نطاق  يف  التغريات  نتيجة 

ال�صحية  والتاأثريات  الأمرا�ش، 

املتعلقة مب�جات احلر؟

الطبية  الل�ازم  باإر�صال  نق�م  	•هل 
املعر�صة  ال�صحيحة  املناطق  اإىل 

للك�ارث؟

ح�صب  ال�طنية،  للجمعية  وميكن 

الأول�يات، مبا�رسة واحد اأو اأكرث من 

الأن�صطة التالية.

اخلـطـوة رقم 3:

تعزيز التاأهب للمواجهة والتخطيط 

للطوارئ

اأن�صطة  حتديد  يف  ال�رسوع  ميكنكم 

القائمة  الأن�صطة  تكثيف  اأو  جديدة 

ت�صكل تدخالت فعالة لأكرث  التى قد 

�صي�عًا،  ال�صحة  تده�ر  اأ�صباب 

املرتبطة بتغري املناخ.

اأ�صئلة يتعني طرحها:

اأو  بتعزيز  القيام  ميكننا  	•هل 
جمال  يف  ما  تدخل  منا�رسة 

خمتلف  على  العامة  ال�صحة 

امل�صت�يات داخل املجتمع؟

	•هل هناك حاجة اإىل مت�يل جديد 
عمليات  يف  النخراط  اأجل  من 

�صحية اأو ت��صيع برامج القائمة؟

بلدان  يف  به  القيام  مت  الذي  	•ما 
اأخرى )اأو من قبل منظمات اأخرى( 

التي  الأمرا�ش  تف�صي   لتجنب 

احلد  اأو  الأمرا�ش،  ن�اقل  حتملها 

حت�صني  اأو  ال�صعف،  م�اطن  من 

الأو�صاع ال�صحية ال�صيئة؟

	•هل نق�م بر�صد الأمرا�ش التي قد 
تظهر ب�صبب تغري املناخ؟ هل نحن 

الأمرا�ش  مع  للتعامل  متاأهب�ن 

غري املاأل�فة عرب جمع املعل�مات 

اجلمعيات  من  امل�ص�رة  طلب  اأو 

ال�طنية الأخرى التي لديها جتربة 

ب�صاأن هذه الأمرا�ش؟

	•هل نحن بحاجة اإىل تدريب اإ�صايف 
�صبيل  على  للتعامل،  للمتط�عني 

والإ�صحاح،  ال�صحة  مع  املثال، 

اأو مع الأمرا�ش املعدية والنزوح؟ 

كيفية  ب�صاأن  الت�عية  هل 

ال�صحية  التهديدات  من  ال�قاية 

اأن�صطة  يف  مدرجة  وم�اجهتها 

الت�عية امل�صتمرة مع املجتمعات 

املحلية؟

اخلطـوة رقم 4:

تعزيز احلد من خماطر الكوارث

اأثبتت التحذيرات من ارتفاع درجات 

م�صخات  اأو  فرن�صا،  يف  احلرارة 

للحد  فعاليتها  نيكاراغ�ا  يف  املياه 

الناجمة عن  ال�صحية  التاأثريات  من 

تغريرّ املناخ.

التاأثريات  دمج  ميكننا  كيف  ولكن 

ال�صحية ب�صكل هيكلي يف بلدنا؟

•املنا�رسة وال�رساكات ط�يلة الأجل  	
يف كل طبقة من طبقات املجتمع.

	•برامج وا�صعة مثل اخلطة ال�طنية 
وبرنامج  ه�لندا  يف  احلر  مل�جة 

احلرارة يف اأوروبا التابع ملنظمة 

الطالع  )يرجى  العاملية  ال�صحة 

www.euro. امل�قع  على 

)who.int

هل  املجتمعية:  ال�صحية  	•الرعاية 
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اإ�صايف  تدريب  اإىل  حاجة  هناك 

املعارف  هي  ما  للمتط�عني؟ 

املحلي؟  املجتمع  تنق�ش  التي 

للحد  به  القيام  ميكن  الذي  ما 

تقييمات  على  بناًء  املخاطر  من 

م�اطن ال�صعف؟

	•اأمثلة عن خيارات فعلية للحد من 
املخاطر: ت�صجري ال�صفاف كحاجز 

مرتفعة  خمازن  و�صالمة،  اأمن 

والبذور،  لالأغذية  الأر�ش  عن 

املياه وتخزينها، حمالت  جتميع 

نظافة حملية للق�صاء على م�اقع 

برامج  الأمرا�ش،  ن�اقل  تكاثر 

ال�عى  لزيادة  تثقيفية  جمتمعية 

ب�صاأن ال�قاية من العدوى وكيفية 

الإنذار  اأنظمة  اإىل  اإ�صافة  العالج، 

املبكر.

اخلـطــوة 5

تعزيز الإنـذار املبكر 

جنبًا اإىل جنب مع املنظمات اأخرى، 

والهالل  الأحمر  لل�صليب  ميكن 

الإنذار  اأنظمة  ي�صتعمل  اأن  الأحمر 

ال�صحية  التاأثريات  من  للحد  املبكر 

الناجمة عن اأحداث الطق�ش املتطرفة 

املرتبطة بتغري املناخ مثل م�جات 

الفي�صانات  اأو  الع�ا�صف  اأو  احلرارة 

اأو اجلفاف، ف�صاًل عن اإمكانية تف�صي 

وغريها  بالطق�ش  املرتبط  املالريا 

من الأمرا�ش.

متعددة  اإلكرتونية  م�اقع  وهناك 

ت�صدر حتذيرات ب�صاأن اأحداث الطق�ش 

التاأثريات  و/اأو  هذه  مثل  املتطرفة 

م��صمية  تنب�ؤات  تبث  اأو  ال�صحية، 

)يرجى الطالع على اإدارة الك�ارث(. 

للتنب�ؤ  مناذج  تط�ير  الآن  ويجرى 

ال�صحائي،  اللتهاب  تف�صي  باأماكن 

اللقاح  با�صتخدام  ي�صمح  مما 

حمددة  اأماكن  ي�صتهدف  ا�صتخدامًا 

املتاحة  الكميات  حمدودية  يراعي 

منه. 

اأ�صئلة يتعني طرحها:

	•من الذي يتعني اإنذاره من الفئات 
املعنية،  وال�صلطات  ال�صكانية، 

والتنظيمات، وامل�ؤ�ص�صات، وقطاع 

ال�صحة؟ وما هي كيفية اإنذارهم؟ 

وما هي الفئات ال�صكانية الفرعية 

الأكرث �صعفًا، وما هي املعل�مات 

الفعالة  للم�اجهة  ال�رسورية 

هي  احلرارة؟وما  درجة  لرتفاع 

كيفية  ب�صاأن  ال�رسوري  الت�عية 

امل�اجهة؟ 

مر�ش  ب�صاأن  ت�قعات  هناك  	•هل 
مبنية  ح�صا�صية  اأمرا�ش  اأو 

بالطق�ش(  )مرتبطة  حالت  على 

بالنتائج  للتنب�ؤ  مناذج  ت�صتخدم 

ال�صحية، مثاًل املالريا، اللتهاب 

وطبقة  اللقاح،  حب�ب  ال�صحائي، 

الأوزون؟ هل ن�صتخدم املعل�مات 

ا�صتعمال  لال�صتعداد:  املتاحة 

اأدوات  وجمم�عات  النام��صيات 

مكافحة الك�لريا؟

اأو  ظاهرة  مراقبة  ت�جد  	•هل 
تط�يرها  يتعني  هل  اأو  باطنة، 

وتدريب املتط�عني ب�صاأنها )دليل 

املتط�عني ب�صاأن الأوبئة(؟

اخلـطـوة 6

واإقـامة  الـ�عي  م�صت�ى  رفـع 

ال�صـراكات واملنا�رسة

ال�عي  م�صت�ى  رفع  ال�رسوري  من 

الناجمة  ال�صحية  التاأثريات  ب�صاأن 

عن تغريرّ املناخ للتمكني من التكيرّف. 

اأجل  من  الدوىل،  الحتاد  قام  ولقد 

حتالفات  بت�صكيل  نطاقه،  ت��صيع 

ال�صحية  امل�صاكل  ملعاجلة  عاملية 

العاملية  ال�رساكة  مثل  الرئي�صية، 

مع  والأعمال  املالريا،  ملكافحة 

ووكالت  احلك�مية  غري  املنظمات 

فيما  النظافة  لتعزيز  املتحدة  الأمم 

وميكن  والإ�صحاح.  باملياه  يتعلق 

وغريها  ال�رساكات  هذه  تك�ن  اأن 

ال�صحية  التاأثريات   اأ�صا�صًا ملعاجلة 

الناجمة عن تغريرّ املناخ.

بفروعها  ال�طنية،  اجلمعيات  اإن 

التي ت�صل اإىل املجتمعات يف كافة 

جيد  و�صع  يف  تك�ن  العامل،  اأنحاء 

فريد ميكنها من ت�صليط ال�ص�ء على 

م�اطن ال�صعف وقدرات للمجتمعات 

غريها  ولتعبئة  للخطر  املعر�صة 

للم�اجهة  عن طريق دعمها.

الهائلة  ال�صحية  التاأثريات  ويف ظل 

باأحداث  املرتبطة  املتطرف  للطق�ش 

ال�صليب  قيام  فاإن  املناخ،  تغري 

باملنا�رسة  الأحمر  /الهالل  الأحمر 

اأمر بالغ الأهمية.

اأ�صئلة يتعني طرحها:

الت�عية  ب�صاأن  املعل�مات  	•هل 
وت�صاعد  املحلي،  املجتمع  تالئم 

احلالت  مع  التكيرّف  على  النا�ش 

ال�صحية اجلديدة الناجتة عن تغري 

املناخ؟

الأن�صطة  يف  مدجمة  الت�عية  	•هل 
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املجتمعية الأخرى؟

ببناء  ال�طنية  اجلمعية  تق�م  	•هل 
معاجلة  فى  ت�صاعدها  �رساكات 

عن  الناجمة  ال�صحية  التاأثريات 

تغريرّ املناخ؟

منخرطة  ال�طنية  اجلمعية  	•هل 
فى  ت�صاعد  منا�رسة  اأعمال  يف 

ال�صحية  التاأثريات  معاجلة 

الناجمة عن تغريرّ املناخ؟

اخلـطــوة 7

التقييـم 

تقييم  اإجراء  جه�د  من  كجزء 

اجلمعية  اأن  من  تاأكدوا  منتظم، 

ما  بتقييم  با�صتمرار  تق�م  ال�طنية 

تتغري.  ال�صحية  املخاطر  كانت  اإذا 

تاأثريات  وفى كل عام ينبغى تقييم 

لل�صنة  التنب�ؤات  ودمج  املناخ،  تغري 

القادمة يف الربامج )يرجى الطالع 

على  اجلدول رقم 2(. 

قـائمـة مرجعية للتحقـق

الأ�صا�صية  املعل�مات  	•اجمع�ا 
العامة ح�ل تاأثريات تغري املناخ 

يف  بال�صحة  املتعلقة  املحتملة 

بلدكم.

ال�طنية  اجلمعية  داخل  	•تناق�ص�ا 
وحددوا اأول�يات العمل.

املخاطر  اإدراج  كيفية  	•قيم�ا 
التاأهب  يف  اجلديدة  ال�صحية 

والتخطيط  الك�ارث  مل�اجهة 

حلالت الط�ارئ.

يف  ال�صحية  املخاطر  	•اأدرج�ا 

خماطر  من  للحد  ا�صرتاتيجيتكم 

الأمر،  اقت�صى  واإذا  الك�ارث، 

يف  املخاطر  لهذه  الت�صدى 

حمالت.

لتف�صى  املبكرة  الإنذارات  	•تعزيز 
التي قد تنتج  الأمرا�ش املناخية 

عن تغري املناخ.

املناخ  تغري  ملخاطر  	•الت�صدى 
القائمة،  ال�صحية  ال�رساكات  يف 

اإجراءات  اتخاذ  يف  وامل�صاركة 

عملية، والت�عية واملنا�رسة.

املزالق

الفعل  رد  يف  املبالغة  خطر  هناك 

قد  مما  جديد،  مر�ش  تف�صى  جتاه 

ولذلك  ال�صكان.  بني  الذعر  ي�صبب 

القيام  الأ�صا�صية  الأم�ر  من  فاإنه 

اأجل  من  ال�صليمة  املعل�مات  بجمع 

اتخاذ التدابري ال�صحيحة.

اإذا جعل تغريرّ املناخ منطقة ما اأكرث 

هذا  فاإن  ما،  مر�ش  لن�اقل  مالءمة 

ل يعني تلقائيًا اأن املر�ش �صي�صبح 

را�صخًا، وذلك لأن هناك ع�امل اأخرى 

متعددة ت�ؤثر على ذلك. ونتيجة لذلك، 

الع�امل  تعزيز  منها:  فر�ش  ت�جد 

املر�ش  تر�صيخ  دون  حت�ل  التي 

كان  واإذا  املر�ش،  ور�صد  نف�صه، 

بالإمكان “الق�صاء عليه يف مهده”.

الفـر�ص

اجلغرافية  التغطية  تغري  ظل  يف 

لأمرا�ش معينة نتيجة لتغري املناخ، 

اإىل  ال�طنية  اجلمعيات  حتتاج  فقد 

جمال  فى  امل�صرتك  التغمل  تعزيز 

اجلديدة  ال�صحية  املخاطر  ر�صد 

وحتديدها والت�صدى لها عرب احلدود. 

وهذا الأمر قد ي�ؤدي اإىل اإدارة �صحية 

ـنة على امل�صت�ى الإقليمي.
رّ
حم�ص

مـزيـد مـن املعلـومـات 

يف  امل�ج�دة  املعل�مات  كافة  اإن 

امل�قع:  على  متاحة  الدليل  هذا 

 .www.climatecentre.org
وال��صالت  التحديثات  فيها  مبا 

وثائق  مثل:  �صلة  ذات  م�اد  اإىل 

وم�صادر معل�مات وق�ائم مرجعية 

اأف�صل  عن  واأمثلة  ومناذج  للتحقق 

املمار�صات.

عامة  و�صيا�صات  ت�جيهات  وت�جد 

ال�صليب  عن  �صادرة  ال�صحة  ب�صاأن 

�صبيل  على  الأحمر،  الأحمر/الهالل 

ال�صحة  ب�صاأن  معل�مات  املثال، 

واملياه  الط�ارئ،  حالت  يف 

على  متاحة  والأوبئة،  والإ�صحاح، 

.www.ifrc.orgامل�قع

ملنظمة  الإلكرتوين  امل�قع  يف 

 )www.who.intال�صحة العاملية

�صتجدون معل�مات ب�صاأن العديد من 

امل�صائل ال�صحية، مبا فيها تفاعالت 

مع تغري املناخ.
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اجلدول 2: ملحة عامة عن املخاطر ال�سحية املتعلقة بتغري املناخ

التاأثريات املمكنة 

لتغرّي املناخ على 

ال�صحة 

املر�ص والوفاة 

املبكرة
تدابري التكّيف املمكنةالآليات

ن�اقل  جمم�عة  يف  تغري 

الأمرا�ش املعدية 

ال�صنك،  ى  حمرّ املالريا، 

داء  النيل،  غرب  فريو�ش 

مر�ش  اللي�صمانيات، 

الالمي، البلهار�صيا.

اأو  الن�اقل  طريق  عن  الأمرا�ش  تنتقل 

الطفيليات ال��صيطة )البع��ش، ذبابات 

الق�ار�ش(   الق�اقع،  القرادات،  الرمل، 

ت�زيع  يح�ل  اأن  ميكن  املناخ  تغري 

اإىل  ي�ؤدي  و/اأو  الن�اقل/الطفيليات، 

تختلط  العدوى.  م��صم  يف  تغريات 

التاأثريات على املالريا ح�صب املنطقة. 

حمى  فمثاًل  اأي�صًا:  معر�صة  واملا�صية 

الزرق،  والل�صان  املت�صدع،  ال�ادى 

على  تاأثريات  لها  يك�ن  ان  ميكن 

الإمدادات الغذائية.   

الأوبئة  لتحديد  اإ�صافية  مراقبة 

وال�قاية منها اإذا يتغري نطاق ن�اقل 

وزيادة  الطبي،  التدريب  الأمرا�ش. 

الإمدادت الطبية يف مناطق جديدة. 

التثقيف  املبكر،  النذار  اأنظمة 

املجتمعية،  والتعبئة  والت�عية 

)املبيدات  النام��صيات  ا�صتعمال 

تدابري  املفع�ل(،  ط�يلة  احل�رسية 

مثل  الأمرا�ش،  ن�اقل  مكافحة 

للق�صاء  املحلية  النظافة  حمالت 

على م�اقع تكاثر البع��ش.

مع  المرا�ش  تزايد 

احلرارة  درجات  ارتفاع 

اأو الرط�بة اأو اجلفاف 

اأمرا�ش الإ�صهال، الك�لريا، 

ال�صحائي،  اللتهاب 

الأمرا�ش اجللدية، الت�صمم 

الغذائي. 

مبا�رساً  تاأثرياً  احلرارة  درجة  ت�ؤثر 

كما  الإ�صهال.  باأمرا�ش  الإ�صابة  على 

حمتملة  نتيجة  يعترب  التغذية  �ص�ء  اأن 

ملر�ش الإ�صهال. 

باجلفاف.  ال�صحائي  اللتهاب  يرتبط 

املل�رّث،  املحار  مثل  الغذائى:  الت�صمم 

مر�ش ال�صامل�نيال مرتبط باحلرارة.  

ر�صد ج�دة املياه والأغذية، ال��ص�ل 

اإىل مياه ماأم�نة، الإ�صحاح، ال�رسف، 

بالنظافة،   النه��ش  �صحية،  ت�عية 

عالج جفاف اجل�صم، التدريب الطبي، 

وزيادة الل�ازم الطبية.

والإ�صابات  ال�فيات 

عن  الناجتة  والأمرا�ش 

املتطرف:  الطق�ش  اأحداث 

الأعا�صري،  الع�ا�صف، 

الغزيرة،  الأمطار 

الفي�صانات و/اأو م�جات 

اجلفاف واحلرائق 

امل�ت  خطر  الك�ارث: 

الآثار  والإ�صابة،  الف�ري 

على ال�صحة العقلية. 

ال�فيات والإ�صابات ب�صبب الفي�صانات، 

اأ�رسار الع�ا�صف )دمار البنية التحتية، 

تاآكل  الأر�صية،  النزلقات  املنازل(، 

�صفاف الأنهار، اإلخ.
املخاطر  من  احلد  الك�ارث،  اإدارة 

ال�صعف  م�اطن  تقييم  املجتمعية، 

والقدرات. 

للمناطق  املبكر  النذار  اأنظمة 

الإجالء،  على  التدريب  ال�صعيفة، 

زراعة  املدرب�ن،  املتط�ع�ن 

املناطق  حلماية  املنغروف  اأ�صجار 

مرتفعة  اأماكن  املاأوى،  ال�صاحلية، 

م�صاكن  والبذور،  الأغذية  لتخزين 

اأكرث ارتفاعًا، ح�ائط حاجزة، �صدود، 

الزراعة  واأوقات   املحا�صيل  تن�ع  

فى  القت�صاد  احل�صاد،  املا�صية،   /

املياه،  خزانات  املياه،  ا�صتعمال 

ح�اجز احلرائق، تعلم مهارات جديدة 

لت�ليد الدخل يف املدن.  

الأمرا�ش  خطر  زيادة 

املياه  ت�صببها  التي 

املالريا،  مثل،  الراكدة 

الإ�صهال،  ال�صنك،  حمى 

الك�لريا.

ميكن لعدد من ن�اقل الأمرا�ش التكاثر 

متطرف  طق�ش  اأحداث  بعد  املياه  يف 

مثل الع�ا�صف اأو الفي�صانات. 

الرقيقة  الربمييات  داء  ينتقل  اأن  ميكن 

الق�ار�ش/  بتالم�ش  ويل(  )مر�ش 

وم�صببات املر�ش بعد الفي�صانات.

ي�صبب  قد  اجلفاف  اأو  الغزيرة  الأمطار 

للمياه  كيميائي  اأو  جرث�مي  تل�رّث 

اإىل  ي�ؤدى  املياه  يف  التق�ش  وكذلك 

املزيد من خماطر الأمرا�ش. 

�ص�ء التغذية 

تلف  اإىل  الفي�صان/اجلفاف  ي�ؤدي 

التغذية.  �ص�ء  اإىل  وبالتايل  املحا�صيل 

كما ي�ؤدي نزوح النا�ش وخ�صارة الدخل 

اإىل �ص�ء التغذية والأمرا�ش.
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املمكنة  التاأثريات 

على  املناخ  لتغرّي 

ال�صحة 

والوفاة  املر�ص 

املبكرة
تدابري التكّيف املمكنةالآليات

واإ�صابات  وفيات 

اأحداث  ب�صبب  واأمرا�ش 

الطق�ش املتطرف: م�جات 

درجات  يف  ارتفاع  احلر، 

احلرارة 

متعلقة  وفاة  حالت 

احلر،  �صغط  باحلرارة، 

اجلفاف،  ال�صم�ش،  �رسبة 

الن�بات القلبية. 

بارتفاع  مرتبطة  اأمرا�ش 

الطالع  )يرجى  احلرارة 

على ما ورد اأعاله(.  

، تك�ن املجم�عات 
رّ
خالل م�جات احلر

فقراء  مثل:  خطر،  يف  امل�صت�صعفة 

امل�صابني  الر�صع،  امل�صنني،  احل�رس، 

باأمرا�ش مزمنة، واأ�صحاب مهن معينة. 

ال�صلبية  الآثار  ترجح  الف�ائد:  بع�ش 

نق�ش عدد ال�فيات ب�صبب الربد. نق�ش 

كمية الثلج وذوبان الأنهار اجلليدية قد 

ي�ؤدي اإىل نق�ش م��صمي يف املياه.  

اإنذارات  املبكر،  النذار  اأنظمة 

و�صائل  عرب  احلارة  بامل�جات 

باإطالق  معنية  تنظيمات  الإعالم، 

التحذيرات، الت�عية ب�صاأن التاأثريات 

الإ�صعافات  برامج  )�صمن  الطبية 

الأولية والرعاية الجتماعية(، زيادة 

الت�عية ح�ل كافة املخاطر.

بن�عية  متعلقة  اأمرا�ش 

اله�اء

قلبية- واأمرا�ش  وفيات 

تنف�صية

ت�صكيل  اإىل:  اله�اء  ن�عية  اأخطار  تع�د 

املناطق  يف  الدنيا  الأوزون  طبقة 

�صم�ش،  واأ�صعة  حرارة  مع  املدنية 

التل�ث نتيجة حرائق الغابات، تغريات 

احل�صا�صية  وم��صمية  ت�زيع  يف 

اأمربوزيا  مثل:   ، اللقاح  حب�ب  لأن�اع 

اأرمتي�صيف�ليا   

اأنظمة الإنذار. الت�عية الطبية. زيادة 

ف�ائد  املخاطر.  كافة  ح�ل  الت�عية 

�صحية كبرية نتيجة اأعمال تخفي�ش 

انبعاثات غازات الدفيئة.

م�صت�ى  ارتفاع  تاأثريات 

�صطح البحر: ت�رسب املياه 

املاحلة وتاآكل ال�ص�احل 

اأمرا�ش  تغذية،  �ص�ء 

�صببها املياه 

اإن تاأثريات الفي�صانات مذك�رة اأعاله. 

و�صي�ؤثر ارتفاع م�صت�ى �صطح البحر على 

�صتعاين  فالزراعة  العي�ش،  ك�صب  �صبل 

من خ�صارة يف املحا�صيل، ونق�ش يف 

الدخل  وخ�صارة  العذبة،  املياه  م�ارد 

�ص�ء  اإىل  ي�ؤدي  اإلخ، مما  ال�صياحة،  من 

النا�ش  نزوح  يفاقم  قد  كما  التغذية. 

تزيد  وقد  والأمرا�ش.  التغذية  �ص�ء  من 

ال�صعاب  التاأثريات نتيجة تبيي�ش  هذه 

املرجانية والإ�رسار بها، وتده�ر �صيد 

ال�صمك.  

قبل  من  للمزارعني  تثقيفية  برامج 

املحا�صيل  فر�ش  ب�صاأن  خرباء 

حماية  املنغروف،  زراعة  املختلفة، 

ال�صعاب املرجانية. 
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ف )التاأقلـم(
ّ
التكيـ

اأو  فعلي  تغري  مل�اجهة  تعديالت 

للحد  وذلك  املناخ،  يف  مت�قع 

لغتنام  اأو  ال�صلبية  التاأثريات  من 

الفر�ش.

املنـاخ 

مت��صط  اأي  الطق�ش،  مت��صط  ه� 

فيها،  والتباين  احلرارة  درجات 

الرياح...  وهب�ب  الأمطار،  وهط�ل 

ن�صبيًا  ط�يلة  فرتة  مدى  على  اإلخ. 

�صنة(. وهناك   30 )عـادة  الزمن  من 

التمييز  يف  ت�صاعد  �صائعة  عبارة 

بني الطق�ش واملناخ: “املناخ ه� ما 

تت�قعه. بينما الطق�ش ه� ما حت�صل 

عليه”.

تغيـر املنـاخ 

مدى  على  املناخ  يف  تغريرّ  اأي  ه� 

اأن  ميكن  املبداأً،  حيث  ومن  الزمن. 

اأمـ�ر  اإىل  املناخ  تغري  �صبب  يرجع 

طبيعية اأو كنتيجة للت�صاط الب�رسى. 

الإعالم  و�صائل  ت�صري  ما  وغالبًا 

)زيادة  احلراري«  »الحتبا�ش  اإىل 

ك�كبنا(،  حرارة  درجة  مت��صط  يف 

مظاهر  اأحد  جمرد  اإل  هذا  وما 

ت�صمل  بينما  العاملي،  املناخ  تغريرّ 

املظاهر الأخرى التغريات يف اأمناط 

م�رسد امل�صطلحات 

هط�ل الأمطار، ويف ت�اتر اأو كثافة 

اأحداث الطق�ش املتطرفة، ويف �صياق 

املتحدة  لالأمم  الإطارية  التفاقية 

 ،)UNFCCC( ب�صاأن تغري املناخ

فاإن هذا امل�صطلح يرتبط بالأن�صطة 

مك�نات  تغريرّ  التي  الب�رسية 

انبعاثات  وخا�صة  اجل�ى،  الغالف 

ال�ق�د  حرق  ب�صبب  الدفيئة  غازات 

الأحف�ري. 

اإدارة خمـاطـر املنـاخ 

نظامية،  بطريقة  لالإدارة،  نهج  هي 

التي  باملناخ،  املتعلقة  للمخاطر 

ت�ؤثر على الأن�صطة اأو ال�صرتاتيجيات 

مبراعاة  وذلك  ال�صتثمارات،  اأو 

يف  احلالية  والتطرفات  التباينات 

الطق�ش وما متثله من خماطر، ف�صاًل 

على  املناخ  يف  التغري  مراعاة  عن 

املدى الط�يل.

ومن منظ�ر ال�صليب الأحمر/الهالل 

املناخ  خماطر  اإدارة  فاإن  الأحمر، 

دومًا  به  نق�م  كنا  مبا  القيام  هي 

وال�صحة  الك�ارث،  اإدارة  اإطار  يف 

اإىل  وما  الغذائي،  والأمن  والرعاية، 

 )1( اإىل:  اللتفات  مع  ولكن  ذلك، 

املخاطر،  بها  تتغري  التي  الطريقة 

املخاطر  من  احلد  خيارات  و)2( 

بالإ�صافة اإىل التاأهب للم�اجهة بعد 

وق�ع احلدث.

تاآكل ال�صواحل

باجتاه  ال�صاطئ  خط  حترك  ه� 

الأم�اج  ق�ة  ب�صبب  الياب�صة 

تاآكل  ي�صبح  اأن  وميكن  والتيارات. 

ارتفاع م�صت�ى  اأ�ص�اأ ب�صبب  ال�صاحل 

�صطح البحر وازدياد كثافة الع�ا�صف 

املرتبطة بتغري املناخ.

التاأهب للكوارث القائم على 

)CBDP( املجتمع املحلي

هي عملية ت�صعى اإىل تط�ير وتطبيق 

اأجل  من  واأن�صطة  ا�صرتاتيجيات 

التاأهب للك�ارث )واحلد من املخاطر 

مالئمة  وتك�ن  الأحيان(  اأغلب  يف 

لل�صياق املحلي، و«ممل�كة« حمليًا.

الكوارث املعقدة

اأ�صلي  �صبب  لها  لي�ش  كارثة  هي 

تربز  ولكنها  العا�صفة(  )مثل  واحد 

وقد  الع�امل،  من  جمم�عة  نتيجة 

متطرفة،  طق�ش  اأحداث  على  تنط�ى 

ونزاعات و/اأو هجرة، وتده�ر بيئي، 

املرجح  ومن  الق�صايا.  من  وغريها 

املعقدة  الط�ارئ  حالت  تزداد  اأن 

يغريرّ  قد  الذي  املناخ  تغري  ب�صبب 

ال�صعف  م�اطن  م  وي�صخرّ الأخطار 

الكامنة.
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الكوارث

)مثل  اخلطر  فيها  ي�ؤثر  حالة  هي 

اأحداث  من  غريها  اأو  الع�ا�صف 

الطق�ش املتطرف( �صلبيًا على الأفراد 

امل�صت�صعفة،  املحلية  واملجتمعات 

تهديداً  حياتهم  تهدد  درجة  اإىل 

مبا�رساً، اأو اإ�صابة البنية القت�صادية 

�رسر  من  يكفي  مبا  والجتماعية 

اأو  البقاء  على  قدرتهم  يق�رّ�ش 

النتعا�ش.

اإدارة )خماطـر( الكوارث

هي عملية منهجية لتنفيذ �صيا�صات 

اأجل  من  وتدابري  وا�صرتاتيجيات 

احلد من تاأثريات الأخطار الطبيعية 

بيئية  ك�ارث  من  بها  يتعلق  وما 

من  ذلك،  وي�صمل  وتكن�ل�جية. 

خماطر  من  احلد  اأخرى،  اأم�ر  بني 

وامل�اجهة،  والتاأهب،  الك�ارث، 

والنتعا�ش واإعادة التاأهيل.

التاأهب للكوارث

الأفراد  اإعداد  اأن�صطة ت�صاهم يف  هي 

مل�اجهة  املحلية  واملجتمعات 

يتم  املنا�صب،  ال�قت  يف  فعالة، 

التخطيط لها م�صبقًا، للحد من تاأثري 

مع  والتعامل  )م�صتقبلية(  كارثة 

تبعاتها.

النتعا�ص من الكوارث

يجري  واإجراءات  قرارات  هي 

بهدف  الكارثة  وق�ع  بعد  اتخاذها 

الأو�صاع  حت�صني  اأو  ا�صتعادة 

املعي�صية للمجتمع املنك�ب ال�صابقة 

على وق�ع الكارثة.

اإعادة التاأهيل بعد الكوارث

املتخذة  الإجراءات  جمم�عة  هي 

متكني  اأجل  من  الكارثة  وق�ع  بعد 

ا�صتئناف  من  الأ�صا�صية  اخلدمات 

املادية  الأ�رسار  اإ�صالح  يف  عملها 

واإزدهار  الجتماعية،  واملرافق 

الدعم  وتقدمي  القت�صادية،  الأن�صطة 

والرفاه  الجتماعي   – النف�صي 

للناجني.

الإغاثة يف حالت الكوارث 

والتاأهب لها

تلبية  اإىل  تهدف  من�صقة  اأن�صطة  هي 

من  املت�رسرين  النا�ش  احتياجات 

الكارثة.

احلـد من خماطر الكـوارث

على  اتخاذها  يجري  تدابري  هي 

اخل�صائر  لكبح  امل�صت�يات  جميع 

من  وذلك  الك�ارث،  عن  الناجمة 

التعر�ش  حالت  من  احلد  خالل 

من  واحلد  املختلفة،  لالأخطار 

ال�صكانية.  الفئات  �صعف  م�اطن 

للحد  الفعالة  املمار�صات  وت�صتخدم 

نظاميًا  منهجًا  الك�ارث  خماطر  من 

الب�رسية  ال�صعف  م�اطن  من  للحد 

والبيئية  والقت�صادية  والجتماعية 

فيما يتعلق بالأخطار الطبيعية.

الإنذار املبكر 

يف  فعالة،  معل�مات  ت�فري  ه� 

و�صيك،  خطر  ب�صاأن  املنا�صب،  ال�قت 

اتخاذ  للنا�ش  تتيح  اأن  �صاأنها  من 

الإجراءات الالزمة لتجنب كارثة، اأو 

فعالة.  م�اجهة  مل�اجهتها  للتاأهب 

على  املبكر  الإنذار  اأنظمة  وتعتمد 

اخلطر  فهم  هي:  الأم�ر  من  �صل�صلة 

جتهيز  والتنب�ؤ،  الر�صد  وحتديده، 

ون�رس اإنذارات مفه�مة لدى ال�صلطات 

ال�صيا�صية والفئات ال�صكانية، والقيام 

ال�قت  ويف  �صحيحة  باإجراءات 

بال�صتجابة  يتعلق  فيما  املنا�صب 

للتحذيرات.

الرتدد اجلنوبي - اإل نينو 

)ENSO(

درجة  يف  عادى  غري  و�صع  ه� 

اجل�ي  وال�صغط  البحر  �صطح  حرارة 

املحيط  من  املدارية  املنطقة  يف 

الهادئ، ويحدث ذلك تقريبًا كل اأربع 

اإىل �صبع �صن�ات، وميكن اأن ي�ؤدي اإىل 

ات يف هط�ل الأمطار امل��صمية  تغريرّ

يف مناطق معينة من ك�كب الأر�ش 

اأمريكا  اأفريقيا،  من  كبرية  )اأجزاء 

الالتينية، جن�ب �رسق اآ�صيا ومنطقة 

اإل  دورة  تت�صمن  الهادئ(.  املحيط 

نين� مرحلتني: اإل نين� ول نينا.

اأحداث الطق�ص املتطرفة

احلدوث  ونادر  متطرف  طق�ش  ه� 

يف مكان حمدد، مثل هط�ل الأمطار 

يف غاية الكثافة والغزارة، واحلرارة 

اجل�ية  والع�ا�صف  ال�صديدة، 

التعريف،  وبح�صب  جداً.  الق�ية 

»الطق�ش  ي�صمى  ما  خ�صائ�ش  فاإن 

اىل  مكان  من  تختلف  املتطـرف« 

ما  �صيئًا  باأنه  غالبًا  وُيعرف  اآخر. 

مرة  من  اأقل  املت��صط  فى  يحدث 

واحدة كل ثالثني اأو خم�صني اأو مائة 

�صنة.

الحرتار احلراري

ه� ارتفاع فى مت��صط درجة احلرارة 

لزيادة  نتيجة  الأر�ش  �صطح  على 
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يف  املنبعثة  الدفيئة  غازات  كميات 

و�صائل  وت�صتخدم  اجل�ى.  الغالف 

هذا  الأحيان  من  كثري  يف  الإعالم 

امل�صطلح لالإ�صارة اإىل »تغري املناخ« 

)وه� مفه�م ي�صمل الحرتار العاملي 

ف�صاًل عن التغريات الأخرى(

)GHG( غـازات الدفيئة

الكرب�ن  اأك�صيد  ثاين  مثل  غاز،  ه� 

حتت  الأ�صعة  ميت�ش  وامليثان، 

احلمراء ويعيد بعثها. وعندما ي�صيف 

الغالف  اإىل  الغازات  هذه  التل�رّث 

اجل�ى لالأر�ش، فاإنها حتتجز كمية 

اأكرب من الطاقة ال�صم�صية يف ك�كبنا، 

الأمر الذي يزيد حرارة �صطح الأر�ش 

وي�صاهم يف تغري املناخ )مثل احلال 

داخل ال�ص�بة اخل�رساء(.

اخلطر

اأ�رسار  عنه  ينتج  قد  حدث  ه� 

فى  خ�صائر  ي�صبب  اأن  وميكن  مادية 

الأرواح اأو اإ�صابات، اأو يلحق اأ�رساراً 

ا�صطرابًا  ي�صبب  اأو  باملمتلكات، 

يحدث  اأو  واقت�صاديًا،  اجتماعيًا 

تده�راً بيئيًا.

القيم الإن�صانية

العمل  ت�صكل  التي  القيم  هي 

على  ت�صتند  قيم  وهي  الإن�صاين. 

ال�صليب  حلركة  الأ�صا�صية  املبادئ 

ت�صمل  الأحمر  والهالل  الأحمر 

والكرامة  وال�صحة  احلياة،  حماية 

الإن�صانية، واحرتام الآخرين، وقب�ل 

بدون  الآخرين  مل�صاعدة  امل�ص�ؤولية 

متييز على اأ�صا�ش اجلن�صية اأو العرق 

اأو ن�ع اجلن�ش اأو املعتقدات الدينية 

الآراء  اأو  الجتماعية  الطبقة  اأو 

ال�صيا�صية.

الإع�صار 

الإع�صـار  على  الطالع  يرجى 

ال�صت�ائي.

الحتاد الدويل )جلمعيات ال�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر(

العامل.  يف  اإن�صانية  منظمة  اأكرب  ه� 

مت تاأ�صي�صه يف عام 1919، ويتاألف 

جمعية   186 من  الدويل  الحتاد 

ع�ص�اً،  اأحمر  وهالل  اأحمر  �صليب 

 60 من  واأكرث  جنيف،  يف  واأمانة 

اأماكن ا�صرتاتيجية  وفـداً م�زعة فى 

لدعم اأن�صطته يف كل اأنحاء العامل.

الفريق احلكومي الدويل املعني 

)IPCC( بتغري املناخ

ب�صاأن  املعارف  م�صادر  اأكرث  ه� 

فريق  وه�  م�صداقية،  املناخ  تغري 

مت تاأ�صي�صه يف عام 1988 من اأجل 

والتقنية  العلمية  املعل�مات  تقييم 

وي�صدر  والجتماعية-القت�صادية. 

تقييمات  �صن�ات  �صت  اأو  خم�ش  كل 

علمية/ مقالت  على  اأ�صا�صًا  ت�صتند 

الأقران  ون�رسها  ا�صتعر�صها  فنية 

وتاأثرياته  املناخ،  تغري  ب�صاأن 

املحتملة، وخيارات من اأجل التكيرّف 

معها والتخفيف منها.

بروتوكـول كيـوتـو 

لالتفاقية  الأول  الربوت�ك�ل  ه� 

تغري  ب�صاأن  املتحدة  لالأمم  الإطارية 

املعاهدة   ،UNFCCC( املناخ 

وي�صند  املناخ(.  تغري  ح�ل  الدولية 

للدول  قان�نًا  ملزمة  التزامات 

ال�صناعية للحد من انبعاثات غازات 

 ،2012 عام  بحل�ل  لديها  الدفيئة 

من  التم�يل  اآليات  بع�ش  ويت�صمن 

وقد  املناخ.  تغري  مع  التكيرّف  اأجل 

يف  كي�ت�  بروت�ك�ل  اعتماد  مت 

التنفيذ يف  1997، ودخل حيز  عام 

اأن يتبعه  2005. ومن املت�قع  عام 

بروت�ك�ًل ثانيًا لالتفاقية الإطارية 

املناخ  تغري  ب�صاأن  املتحدة  لالأمم 

)UNFCCC(، ينبغى اأن يك�ن مهياأ 

للت�صديق عليها يف عام 2009. 

التخفيف

خمتلفة  معاين  الكلمة  هذه  حتمل 

املعنية  التنظيمات  يف  للممار�صني 

بتغري املناخ واإدارة الك�ارث، وغالبا 

ما ت�ؤدي اإىل اللتبا�ش:

التخفيف )تغري املناخ(

ه� تدابري لتخفي�ش تركيزات غازات 

الغالف اجل�ى، ومن ثم  الدفيئة يف 

حجم  تخفي�ش  املطاف  نهاية  فى 

التدابري  تلك  وتت�صمن  املناخ.  تغري 

الطاقة  وا�صتخدام  الطاقة،  حفظ 

املتجددة مثل طاقة الرياح اأو الطاقة 

اأو  والزيت  الفحم  من  بدًل  ال�صم�صية 

متت�ش  التي  ال�صجار  وغر�ش  الغاز، 

غاز ثاين اأك�صيد الكرب�ن من الغالف 

اجل�ى.

التخفيف )اإدارة الكوارث(

اأو  التخفيف  اإىل  ترمي  تدابري  ه� 

احلـد من �صدة تاأثري الك�ارث. وت�صمل 

حاجزة،  ح�ائط  بناء  مثل  اأ�صياء 

الت�صجري  واإعادة  مياه،  وخزانات 

ومن  الأر�صية.  النزلقات  لتجنب 

املناخ،  تغري  منظمات  نظر  وجهة 

اأنها  التدابري على  ميكن و�صف هذه 
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»تكيرّف« لأنها ت�صاعد على احلد من 

الآثار ال�صلبية لتغريرّ املناخ.

الرياح املو�صمية

هي رياح م��صمية �صائدة يف املناطق 

ال�صت�ائية و�صبه ال�صت�ائية. وت�صتمر 

تغريات  اإىل  وت�ؤدي  اأ�صابيع  لعدة 

كبرية يف هط�ل الأمطار.

اجلمعية الوطنية 

هي جمعية ال�صليب الأحمر اأو الهالل 

الأحمر يف بلد ما، وع�ص� يف الحتاد 

الدويل.

الأخطار الطبيعية

هي اأحداث طبيعية قد ت�رسرّ النا�ش اأو 

ممتلكاتهم، وميكن ت�صنيف الأخطار 

الطبيعية ح�صب امل�صدر: جي�ل�جية 

الربكانية(،  والث�رات  الزلزل  )مثل 

اأو ج�ية - مائية )مثل الفي�صانات، 

اأو  والع�ا�صف(   ،
رّ
احلر وم�جات 

وجحافل  الآفات  )مثل  بي�ل�جية 

الخطار  بع�ش  تطراأ  وقد  اجلراد(. 

الطبيعية مع تغري املناخ الناجت من 

اأعمال الإن�صان.

الهطول

املطر اأو الثلج اأو الربد.

النتعا�ص

من  النتعا�ش  على  الطالع  يرجى 

الك�ارث         

اإعادة الإعمار 

الإعمار  اإعادة  على  الطالع  يرجى 

بعد الك�ارث 

املخاطـر 

ب�صبب  �صارة  تبعات  وق�ع  احتمال 

وحالت  الأخطار  بني  التفاعل 

ال�صعف.

ت�رسب املياه املاحلة 

اجل�فية  املياه  مل�حة  زيادة  هي 

العذبة ال�اقعة قرب ال�صاطئ. ويحدث 

هذا ب�صبب ال�صحب اجلائر للمياه من 

املياه  )طبقة  العذبة  املياه  م�صدر 

م�صت�ى  ارتفاع  ب�صبب  اأو  اجل�فية( 

�صطح البحر.

ارتفاع م�صتوى �صطح البحر

ارتفاع  مت��صط  يف  زيادة  ه� 

املحيط.  اأو  البحر  �صطح  م�صت�ى 

عامليًا  يرتفع  البحر  �صطح  فم�صت�ى 

لزيادة درجة احلرارة عامليًا  نتيجة 

ب�صبب: )1( ذوبان اجلليد يف اجلبال 

اإىل  ي�ؤدي  ايل  اجلليدية  والأنهار 

و)2(  املحيط،  يف  املياه  من  املزيد 

املحيطات  يف  الدافئة  املياه  متدد 

فت�صغل بالتاىل حجمًا اأكرب. وتتحدد 

م�صت�يات البحار املحلية بالربط بني 

عامليًا  البحر  �صطح  م�صت�ى  ارتفاع 

الأر�ش  هب�ط  اأو  املحلي  والرتفاع 

على  اجلي�ل�جية  العمليات  )ب�صبب 

�صبيل املثال(.

التنبوؤات املو�صمية

فى  املحتمل  بالطق�ش  التنب�ؤ  ه� 

معينة  فرتة  خالل  معينة  منطقة 

�صبيل  على  واحد  م��صم  اأو  )�صهر 

املالحظة  اأ�صا�ش  على  وذلك  املثال( 

بظروف  يتعلق  فيما  والت�قع 

ويف  اجل�ي،  والغالف  املحيطات 

ت�صاعد  اأن  ميكن  الأحيان  بع�ش 

على  قادمة،  ل�صه�ر  التنب�ؤات،  هذه 

الط�ارئ،  حالت  ملختلف  التاأهب 

من الأعا�صري اإىل املالريا.

اإع�صار حلزوين ا�صتوائي

اإع�صار  الأحيان  بع�ش  يف  )ي�صمى 

فقط(

ه� عا�صفة عنيفة دورانية مع رياح 

عاتية واأمطار غزيرة. ت�صمى اأكرثها 

�صدة )الهاريكان( )يف �صمال املحيط 

املحيط  �رسق  و�صمال  الأطل�صي، 

الهادئ �رسق خط التاريخ، اأو جن�ب 

160�ش(  خط  �رسق  الهادئ  املحيط 

اأو )التيف�ن( )يف �صمال غرب املحيط 

الهادئ غرب خط التاريخ(. وتت�صكل 

فقط  وت�صتد  ال�صت�ائية  الأعا�صري 

الأرجح  وعلى  الدافئة،  املياه  ف�ق 

حرارة  ب�صبب  �صدة  اأكرث  ت�صبح  انها 

الحرتار  عن  الناجتة  املحيط  �صطح 

العاملي.

التيفون

الإع�صار  على  الطالع  يرجى 

احللزوين ال�صت�ائي

التفاقية الإطارية لالأمم املتحدة 

)UNFCCC( ب�صاأن تغري املناخ

هي معاهدة عاملية تهدف اإىل تفادي 

احلد  طريق  عن  املناخ  تغري  خطر 

الدفيئة، ودعم  انبعاثات غازات  من 

التغريات  مل�اجهة  النامية  البلدان 

القرارات  اتخاذ  ويتم  املحت�مة. 

الذي   )COP( الأطراف  م�ؤمتر  يف 

على  ت�قيع  مت  وقد  �صنة.  كل  ينعقد 

يف   )UNFCCC( التفاقية  هذه 

الأمم  معظم  وقامت   1992 عام 

بالت�صديق عليها يف عام 1994.    
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املر�ص املنقول بالنواقل

غريها  اأو  ح�رسة  تنقله  مر�ش  ه� 

وت�صمل  )ناقل(.  احلية  الكائنات  من 

ى  وحمرّ املالريا  ذلك  على  الأمثلة 

الأمرا�ش  تتاأثر  اأن  وميكن  ال�صنك. 

املنق�لة بالن�اقل باملناخ لأن درجة 

احلرارة وهط�ل الأمطار ي�ؤثران على 

ت�زيع الن�اقل و/اأو م��صم النتقال.

مواطن ال�صعف

هي درجة تاأثر �صخ�ش ما اأو �صيء ما 

بخطر حمدد )من الأحداث املفاجئة 

املناخ  تغري  اإىل  الع�ا�صف  مثل 

على الأجل الط�يل(. وتعتمد م�اطن 

املادية،  الع�امل  على  ال�صعف 

والقت�صادية،  والجتماعية، 

�صبيل  على  ترتبط،  فهي  والبيئية. 

فيها  يعي�ش  التي  بالأماكن  املثال 

ومدى  منازلهم،  ومتانة  النا�ش، 

الأح�ال  اأمام  حما�صيلهم  �صم�د 

اجل�ية املعاك�صة، اأو ما اإذا كان�ا قد 

نظم�ا طرق الإجالء واملاأوى.

تتعلق  مادية  �صعف  	•م�اطن 
بالبيئة العمرانية وميكن و�صفها 

�ش«.
رّ
بالـ »التعر

	•م�اطن �صعف اجتماعية وت�صببها 
الروابط  م�صت�يات  مثل  اأ�صياء 

الجتماعية،  وال�صبكات  الأ�رسية، 

التحتية  والبنية  والتعليم، 

ال�صحية، وحالة ال�صالم والأمن.

يعاين  اقت�صادية  �صعف  	•م�اطن 
اإىل  ينتم�ن  الذين  النا�ش  منها 

اأو  حظًا،  اأقل  طائفة  اأو  طبقة 

ال�صن  �صغار  اأو  الإثنية،  الأقليات 

من  يعان�ن  فهم  اإلخ.  وامل�صنني.. 

خ�صائر اأكرب تنا�صبًا خالل الك�ارث، 

وقدرتهم على النتعا�ش حمدودة، 

يفتقر  الذي  فالقت�صاد  وباملثل، 

ه�  متن�عة  اإنتاجية  قاعدة  اإىل 

من  النتعا�ش  على  قدرة  الأقل 

تاأثري الكارثة التي قد ت�ؤدي اأي�صًا 

اإىل الهجرة الق�رسية.

اإىل  ي�صري  بيئية  �صعف  م�اطن  •	•	
الطبيعية،  امل�ارد  تده�ر  مدى 

وا�صتنفاد  الغابات،  اإزالة  مثل 

الرتبة،  وتده�ر  ال�صمكية،  الرثوة 

يهدد  الذي  املر  املياه،  وندرة 

الأمن الغذائى وال�صحة.

تقييم مواطن ال�صعف والقدرات 

)VCA(

الأحمر  ال�صليب  ي�صتخدمها  اأداة 

وا�صع  نطاق  على  الأحمر  والهالل 

ملن  وال�صعف  الق�ة  نقاط  لتحديد 

وعملية  الك�ارث.  خماطر  ي�اجه�ن 

والقدرات  ال�صعف  م�اطن  تقييم 

املخاطر  عن  الك�صف  على  ت�صاعد 

املجتمع  ت�اجه  التي  الرئي�صية 

اأجل  من  ت�صتخدم  كما  املحلي، 

منها.  للحد  ا�صرتاتيجيات  تخطيط 

يجري  التقييم،  اإجراء  وخالل 

اخلرائط  ب�ا�صطة  املعل�مات  جمع 

التاريخية  والتق�ميات  املجتمعية، 

وامل��صمية، وق�ائم جرد امل�ج�دات، 

الدرا�صات  من  وغريها  واملا�صية، 

مقابالت  واإجراء  ال�صتق�صائية، 

يتم  كما  املحليني.  ال�صكان  مع 

ي�صري  ا�صتطالعية«  »ج�لت  تنظيم 

واملتط�ع�ن  امل�ظف�ن  خاللها 

الأحمر  الأحمر/الهالل  ال�صليب  يف 

�صكانه،  مع  املحلي  املجتمع  خالل 

وذلك من اأجل التعرف على الأخطار 

الجتماعية  وال�صمات  الرئي�صية، 

والطبيعية للمنطقة. وبعد ذلك، تقدم 

املعل�مات الإ�صافية �صياقًا من اأجل 

النتائج املجتمعية التي مت الت��صل 

اإليها، وكذلك التحقق منها.

ي�صتند هذا امل�رسد على تعريفات من 

الدويل  الحتاد  �صمنها  من  م�صادر 

والهالل  الأحمر  ال�صليب  جلمعيات 

الأحمر، وتقرير التقييم الرابع للفريق 

احلك�مي الدويل املعني بتغري املناخ 

، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي/

البيئة  ملرفق  التكيف  �صيا�صات  اأطر 

املتحدة  الأمم  ا�صرتاتيجية  العاملي، 

الك�ارث.  خماطر  من  للحد  الدولية 

وقد مت اخت�صار اأو تعديل التعريفات 

لتلبية متطلبات اجلمه�ر. 
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IPCC الفريق احلك�مي الدويل املعني بتغري املناخ AIDS متالزمة نق�ش املناعة املكت�صب )الإيدز(

IRI املعهد الدويل لبح�ث املناخ واملجتمع CBDP التاأهب للك�ارث القائم على املجتمع املحلي

NAPA برنامج العمل ال�طني للتكيرّفCBDR احلد من الك�ارث القائم على املجتمع املحلي 

COP م�ؤمتر الأطراف

)التفاقية الإطارية لالأمم املتحدة ب�صاأن تغري املناخ(

NGO منظمة غري حك�مية

RRCS جمعية ال�صليب الأحمر الروانديDM اإدارة الك�ارث

UNDP برنامج الأمم املتحدة الإمنائيDMIS نظام معل�مات اإدارة الك�ارث )الحتاد الدويل(

UNEP برنامج الأمم املتحدة للبيئةDRR احلـد من خماطر الك�ارث

UNFCCC التفاقية الإطارية لالأمم املتحدة ب�صاأن تغري املناخERCS جمعية ال�صليب الأحمر الإثي�بي

ERU وحدة م�اجهة الط�ارئ
للحد من خماطر  الدولية  الأمم املتحدة  ا�صرتاتيجية   UN/ISDR

الك�ارث 

WHO منظمة ال�صحة العامليةFACT فرق احل�رس والتن�صيق امليدانية

WMO املنظمة العاملية لالأر�صاد اجل�يةGEF مرفق البيئة العاملي

WPNS اجلمعية ال�طنية ذات ال�صتعداد اجليدHIV فريو�ش نق�ش املناعة الب�رسية

VCA تقييم م�اطن ال�صعف والقدراتIATF/DR فريق العمل اخلا�ش بني ال�كالت للحد من الك�ارث

ICRC اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

املخت�رسات
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امل�صـادر

الحتاد الدويل )1999(

ال�صرتاتيجية حتى عام 2010.

الحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، جنيف

.www.ifrc.org:على امل�قع

الحتاد الدويل )1999(

تقرير الك�ارث يف العامل لعام 1999.

الحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، جنيف

الحتاد الدويل )2006(

تقرير الك�ارث يف العامل لعام 2006.

الحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، جنيف

الفريق احلك�مي الدويل املعني بتغري املناخ  )IPCC( )2007( تغري 

املناخ 2007.

تقرير التقييم الرابع للفريق احلك�مي الدويل املعني بتغري املناخ.

www.ipcc.ch:على امل�قع

)IRI( )2006( املعهد الدويل لبح�ث املناخ واملجتمع

اإدارة خماطر املناخ يف اأفريقيا: التعلرّم من خالل املمار�صة.

،IRI ،1 صل�صلة املناخ واملجتمع رقم�

Palisades  ني� ي�رك،
:Climate Risk Management in Africa

.Learning from Practice
،Climate and Society Series No. 1 ،IRI

Palisades New York
www.iri.columbia.edu : على امل�قع

CRED )n.d.( EM-DAT
قاعدة بيانات الط�ارئ يف حالت الك�ارث.

 ،)CRED( مركز اأبحاث علم اأوبئة الك�ارث

اجلامعة الكاث�ليكية يف ل�ف�ن.

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

)CRED(

Catholic University of Leuven
www.em-dat.net:على امل�قع

تغري  ب�صاأن  املعلومات  م�صادر  من  املزيد  على  احل�صول  ميكنكم 

www.climatecentre.org:املناخ على موقع مركز املناخ

 (2006) 

اقت�صاديات تغري املناخ، جملة �صترين. 

The Economics of Climate Change, the Stern Review.
مطبعة جامعة كامربيدج.

 على امل�قع:

www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews

UN/  ا�صرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من خماطر الك�ارث

ISDR )2006(

 On Better Terms، UN/ISDR
جنيف،

www.unisdr.org : على امل�قع

 UN/ ا�صرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من خماطر الك�ارث

ISDR )2004(

التعاي�ش مع املخاطر، 

جملة عاملية ملبادرات احلد من الك�ارث،

Living with Risk
 Stern ،NA global review of disaster reduction

،initiatives UN/ISDR
جنيف،

www.unisdr.org :على امل�قع

UNDP/ العاملي  البيئة  الإمنائي/مرفق  املتحدة  الأمم  برنامج 

GEF )2005(

ا�صرتاتيجيات  تط�ير  املناخ،  تغريرّ  اأجل  من  التكيرّف  �صيا�صات  اأطر 

و�صيا�صات وتدابري.

.Adaptation Policy Frameworks for Climate Change
Developing Strategies، Policies and Measures

مطبعة جامعة كامربيدج، كامربيدج.

www.undp.org/gef/adaptation/climate_:على امل�قع

change/AFP.htm

Van Aaslt، M )2006(

اإدارة خماطر املناخ: دمج التكيرّف يف عمليات البنك الدويل، 

جمم�عة البنك الدويل،

Managing Climate Risk
،Integrating Adaptation into World BankOperations

،World Bank Group
وا�صنطن العا�صمة.

www.worldbank.org : على امل�قع
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م�صتخرج من تقرير الفريق احلك�مي 

املناخ  بتغريرّ  املعني  الدويل 

التاأثريات   ،)2007(  ’IPCC‘
وم�اطن ال�صعف والتكيف. م�صاهمة 

جمم�عة العمل 2 يف التقرير الرابع 

الفريق  تقرير  عن  ال�صادر  للتقييم 

بتغريرّ  املعني  الدويل  احلك�مي 

املناخ.

اأفـريقيــا 

اأن   ، •	2020 عام  بحل�ل  يت�قع 

يتعر�ش ما بني 75 ملي�ن و250 

ملي�ن ن�صمة اإىل عجز مياه متزايد 

ب�صبب تغري املناخ. واإذا ما اقرتن 

بالطلب املتزايد، فاإن ذلك �صي�ؤثر 

العي�ش،  ك�صب  �صبل  على  �صلبًا 

امل�صاكل  تفاقم  اإىل  وي�ؤدي 

املتعلقة باملياه.

الإنتاج  يتعر�ش  اأن  	•يت�قع 
على  احل�ص�ل  فيه  مبا  الزراعي، 

املناطق  من  كثري  يف  الأغذية، 

ر املنـاخ
ّ
امللحـق: التاأثريات الإقليميـة لتغيـ

ب�صكل  للخطر  الأفريقية،  والبلدان 

ه.  وتغريرّ املناخ  تقلب  ب�صبب  كبري 

امل�صاحة  تنخف�ش  اأن  يت�قع  كما 

م�ا�صم  ومدة  للزراعة،  ال�صاحلة 

ول  املح�ص�ل،  وغلة  الزراعة، 

املناطق  �صيما على ط�ل ه�ام�ش 

�صبه القاحلة والقاحلة. ومن �صاأن 

ذلك اأن يعزز من التاأثري �صلبًا على 

�ص�ء  من  ويفاقم  الغذائى  الأمن 

بع�ش  ويف  القارة.  يف  التغذية 

غلة  تنخف�ش  اأن  ميكن  البلدان، 

تعتمد  التى  الزراعية  املحا�صيل 

على الأمطار بن�صبة  قد ت�صل اإىل 

50 يف املائة بحل�ل عام 2020.

الأغذية  اإمدادت  تتاأثر  اأن  	•يت�قع 
تناق�ش  ب�صبب  �صلبًا  املحلية 

البحريات  يف  ال�صمكية  امل�ارد 

درجات  لرتفاع  نظراً  الكبرية 

تتفاقم   قد  والتي  املياه،  حرارة 

اجلائر  ال�صيد  ا�صتمرار  نتيجة 

لالأ�صماك.

احلادى  القرن  نهاية  	•ونح� 
ي�ؤثر  اأن  املت�قع  فمن  والع�رسين، 

على  البحر  �صطح  م�صت�ى  ارتفاع 

املنخف�صة  ال�صاحلية  املناطق 

ت�صل  وقد  بال�صكان،  املكتظة 

تكاليف التكيرّف اإىل ما ل يقل عن 

الناجت  املائة  يف   10-5 ن�صبة 

يت�قع  كما  الإجمايل.  املحلي 

املنغروف  اأ�صجار  ترتاجع  اأن 

مع  اأكرث،  املرجانية  واال�صعاب 

مل�صائد  اأخرى  اآثار  تبعات 

الأ�صماك وال�صياحة.

اأن  اجلديدة  الدرا�صات  	•ت�ؤكد 
اأكرث  من  واحدة  هي  اأفريقيا 

املناخ  لتقلب  عر�صة  القارات 

املتعددة  ال�صغ�ط  ب�صبب  وتغريه 

التكيرّف.  على  القدرة  وانخفا�ش 

التكيرّف  بع�ش  الآن  ويجري 

دون  اأنه  بيد  املناخ،  تقلرّب  مع 

ات  امل�صت�ى الكايف من اأجل تغريرّ

املناخ فى امل�صتقبل.

اآ�صـيــا 

	•من املت�قع اأن ي�ؤدي ذوبان الكتلة 
اجلليدية يف جبال الهيماليا اإىل 
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والنهيارات  الفي�صانات  زيادة 

غري  املنحدرات  من  ال�صخرية 

على  ذلك  ي�ؤثر  واأن  امل�صتقرة، 

العقدين  خالل  املياه  م�ارد 

القادمني اأو الثالثة عق�د املقبلة. 

فى  انخفا�ش  ذلك  يعقب  و�ص�ف 

الكتل  نقل�ش  الأنهار كع  تدفقات 

اجلليدية.

املياه  ت�فر  يرتاجع  اأن  	•يت�قع 
ال��صطى،  اآ�صيا  يف  العذبة 

واجلن�بية  وال�رسقية،  واجلن�بية، 

اأح�ا�ش  يف  �صيما  ول  ال�رسقية، 

ب�صبب  وذلك  الكبرية،  الأنهار 

تغري املناخ الذي ي�ؤدي مع النم� 

الناجمة  الطلب  وزيادة  ال�صكاين 

عن ارتفاع م�صت�يات املعي�صة اإىل 

مليار  من  اأكرث  على  �صلبًا  التاأثري 

ن�صمة بحل�ل عام 2050.

�صيما  ال�صاحلية، ول  املناطق  	•قي 
املكتظة  ال�صخمة  الدلتا  مناطق 

و�رسق،  جن�ب،  يف  بال�صكان 

�صت�صبح  اآ�صيا،  �رسق  وجن�ب 

ب�صبب  لالأخطار  عر�صة  اأكرث 

البحر،  من  املتزايدة  الفي�صانات 

بع�صها  يف  الأنهار  وفي�صانات 

الآخر.

املناخ  تغري  يرتطم  اأن  	•يت�قع 
معظم  يف  امل�صتدامة  بالتنمية 

حيث  اآ�صيا،  يف  النامية  البلدان 

امل�ارد  على  ال�صغ�ط  ي�صاعف 

ااملرتبطة  والبيئية  الطبيعية 

بالنم� ال�رسيع للمناطق احل�رسية، 

والت�صنيع والتنمية القت�صادية.

غالت  ارتفاع  املت�قع  	•من 
املائة  يف   20 بن�صبة  املحا�صيل 

اآ�صيا، فى  يف �رسق وجن�ب �رسق 

 30 بن�صبة  قد تنخف�ش  اأنها  حني 

اآ�صيا  و�صط وجن�ب  املائة يف  يف 

بحل�ل منت�صف القرن 21. وبالنظر 

اإىل النم�  اإىل الأمرين معًا، ونظراً 

اإىل  والنتقال  ال�رسيع  ال�صكاين 

احل�رس، فاإنه من املت�قع اأن يظل 

خطر اجل�ع مرتفعا جداً يف عددة 

بلدان نامية.

معدلت  ترتفع  اأن  املت�قع  	•من 
املر�ش وال�فيات املت�طنة ب�صبب 

مر�ش الإ�صهال املرتبط يف املقام 

وم�جات  بالفي�صانات  الأول 

وجن�ب،  �رسق،  يف  اجلفاف 

وجن�ب �رسق اآ�صيا ب�صبب التغريات 

املت�قعة يف الدورة الهيدرول�جية 

املرتبطة بالحرتار العاملي. ومن 

ارتفاع درجات حرارة مياه  �صاأن 

ال�صاطئ اأن يفاقم من انت�صار و/اأو 

فتك الك�لريا يف جن�ب اآ�صيا.

اأ�صتـراليـا ونيـوزيـلنــدا 

الأمطار  هط�ل  انخفا�ش  	•نتيجة 
وزيادة التبخر، يت�قع اأن تتعاظم 

املائي بحل�ل عام  الأمن  م�صاكل 

2030 يف جن�ب و�رسق اأ�صرتاليا، 

الأرا�صى  يف  ني�زيلندا،  ويف 

املناطق  وبع�ش  ال�صمالية 

ال�رسقية.

خ�صارة  ح�ث  املت�قع  	•من 
البي�ل�جى  التن�ع  يف  كبرية 

يف  وذلك   ،2020 عام  بحل�ل 

مبا  بيئيًا  الغنية  امل�اقع  بع�ش 

العظيم  املرجانى  احلاجز  فيها 

يف  الرطبة  املدارية  واملناطق 

اأخرى  م�اقع  وهناك  ك�ينزلند. 

الأرا�صي  ت�صمل  للخطر  معر�صة 

وجن�ب  كـاكـدو،  يف  الرطبة 

القطبية  واجلزر  اأ�صرتاليا،  غرب 

يف  اجلبلية  واملناطق  املجاورة، 

كال البلدين.

ت�ا�صل  ي�ؤدي  اأن  املت�قع  	•من 
ال�صكاين  ال�صاحلية والنم�  التنمية 

فى مناطق مثل كايـرنـز وجن�ب 

)اأ�صرتاليا(  ك�ينزلند  �رسق 

بلنتي  خليج  اإىل  ون�رثالند 

املخاطر  تفاقم  اإىل  )ني�زيلندا(، 

م�صت�ى  ارتفاع  عن  الناجمة 

وت�اتر  حدة  وزيادة  البحر  �صطح 

الع�ا�صف والفي�صانات ال�صاحلية 

بحل�ل عام 2050.

اإنتاج  ينخف�ش  اأن  املت�قع  	•من 
انخفا�صًا  والأحراج  الزراعة 

يف   2030 عام  بحل�ل  كبرياً 

و�رسق  جن�ب  اأنحاء  معظم 

اأجزاء من �رسق  اأ�صرتاليا، وبع�ش 

لزيادة  نتيجة  وذلك  ني�زيلندا، 

بيد  اجلفاف واحلرائق. ومع ذلك، 

يف  اأولية  ف�ائد  وج�د  يت�قع  اأنه 

الغربية  املناطق  يف  ني�زيلندا 

الأنهار  من  وبالقرب  واجلن�بية 

م��صم  اإىل  نظراً  وذلك   الرئي�صية، 

اأقل،  وبرودة  للزراعة،  اأط�ل 

واأمطاراً اأكرث.

على  كبرية  قدرة  املنطقة  	•لدى 
القدرات  اإىل  نظراً  التكيرّف 

والفنية  والعلمية  القت�صادية 

مع�قات  هناك  اأن  اإل  املتط�رة، 

رئي�صية  وحتديات  للتنفيذ  كبرية 
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الأحداث  يف  تغريات  اإىل  تع�د 

ذات  الطبيعية  فالنظم  ال�صديدة. 

قدرة حمدودة على التكيرّف.

اأوروبــا 

	•للمرة الأوىل، مت الت�ثيق لتاأثريات 
يف  للتغريات  النطاق  وا�صعة 

املناخ احلايل، مثل: تراجع الكتل 

اأط�ل،  زراعة  وم�ا�صم  اجلليدية، 

اأ�صناف  نطاقات  يف  وحت�ل 

ال�صحية،  والتاأثريات  الكائنات، 

الهائلة   
رّ
احلر م�جة  ب�صبب  وذلك 

ات  التغريرّ وتت�صق  امل�صب�قة.  غري 

مع  اأعاله  اإليها  امل�صار  امللح�ظة 

تلك املت�قعة نتيجة لتغريرّ املناخ 

يف امل�صتقبل.

جميع  تتاأثر  اأن  املت�قع  	•من 
�صلبًا  تقريبًا  الأوروبية  املناطق 

ببع�ش التاأثريات امل�صتقبلية لتغريرّ 

حتديات  هذا  و�صي�صكل  املناخ، 

للعديد من القطاعات القت�صادية. 

م  ي�صخرّ اأن  املت�قع  من  اأنه  كما 

الختالفات  من  املناخ  تغري 

والأ�ص�ل  امل�ارد  يف  الإقليمية 

و�صت�صمل  لأوروبا.  الطبيعية 

متزايداً  خطراً  ال�صلبية  التاأثريات 

من  ومزيداً  الداخلية،  لل�صي�ل 

املتكررة،  ال�صاحلية  الفي�صانات 

وتزايداً يف تاآكل ال�ص�اطئ )ب�صبب 

الع�ا�صف وارتفاع م�صت�ى �صطح 

الكائنات  اأكرث  و�صتعاين  البحر(. 

يف  �صع�بة  البيئية  والأنظمة 

التكيرّف مع تغري املناخ. و�صت�اجه 

املناطق اجلبلية اجلليدية تراجعًا 

الثلجي  الغطاء  يف  وانخفا�صًا 

وخ�صائر  ال�صت�ية.  وال�صياحة 

اأ�صناف  يف  النطاق  وا�صعة 

بحل�ل  ت�صل  )قد  احلية  الكائنات 

املناطق  بع�ش  يف   2080 عام 

اإىل 60 يف املائة فى ظل ارتفاع 

عمليات النبعاث(.

املت�قع  من  اأوروبا،  جن�ب  	•يف 
اإىل ظروف  املناخ  ي�ؤدي تغري  اأن 

احلرارة  درجات  )ارتفاع  اأ�ص�اأ 

هى  منطقة  يف  واجلفاف( 

التقلبات  ملخاطر  عر�صة  بالفعل 

املناخية، واحلد من ت�افر املياه، 

الكهرومائية،  الطاقة  واإمكانيات 

واإنتاجية  ال�صيف،  فى  وال�صياحة 

ومن  عامة.  ب�صفة  املحا�صيل 

املخاطر  تزايد  اأي�صًا  املت�قع 

احلرارة  م�جات  ب�صبب  ال�صحية 

وت�اتر حرائق الغابات.

من  اأوروبا،  و�رسق  و�صط  	•يف 
الأمطار  تنخف�ش  اأن  املت�قع 

اأكرب  �صغطًا  ي�صبب  مما  ال�صيفية 

على م�صادر املياه. ومن املت�قع 

ال�صحية  املخاطر  زيادة  اأي�صًا 

وكذلك  احلرارة،  م�جات  ب�صبب 

وزيادة  الغابات  اإنتاجية  تدين 

حرائق الأرا�صي اجلافة.

اأن  اأوروبا، من املت�قع  	•يف �صمال 
الأمر  بادئ  املناخ  تغري  يجلب 

تاأثريات خمتلطة، مبا فيها بع�ش 

الف�ائد مثل انخفا�ش الطلب على 

املحا�صيل،  غلة  وتزايد  التدفئة، 

وتزايد من� الغابات ال�صجرية. ولكن 

مع ا�صتمرار تغري املناخ، ف�صتتغلب 

تاأثرياته ال�صلبية على ف�ائده )مبا 

متكررة،  �صتائية  في�صانات  فيها 

للخطر،  البيئية  الأنظمة  وتعر�ش 

وتزايد عدم ا�صتقرار الأر�ش(.

و�صائل  ت�صتفيد  اأن  املرجح  	•من 
التكيرّف مع تغري املناخ من خربة 

مع  التفاعل  يف  اكت�صابها  مت 

وعلى  متطرفة،  مناخية  اأحداث 

تنفيذ  خالل  من  التحديد  وجه 

لإدارة  ا�صتباقية  تكيرّف  خطط 

خماطر تغري املناخ .

اأمـريـكــا الالتينيــة 

القرن،  هذا  منت�صف  	•بحل�ل 
ارتفاع  ي�ؤدي  اأن  املت�قع  من 

ي�صاحبه  وما  احلرارة  درجات 

اجل�فية  املياه  يف  انخفا�ش  من 

للغابات  تدريجيًا  الإحالل  اإىل 

�رسق  يف  بال�صافانا  ال�صت�ائية 

احلياة  اجتاه  واإىل  الأمازون، 

النباتية �صبه القاحلة اإىل الإحالل 

لالأرا�صي  النباتية  باحلياة 

كبري  خطر  وهناك  القاحلة. 

احلي�ي  التن�ع  فقدان  يف  يتمثل 

يف  كائنات  اأ�صناف  وانقرا�ش 

مناطق ا�صت�ائية عديدة يف اأمريكا 

الالتينية.

من  جفافًا،  الأكرث  املناطق  	•يف 
املت�قع اأن ي�ؤدى تغري املناخ اإىل 

الزراعية،  الأرا�صي  مل�حة وبـ�ار 

انخفا�ش  اأي�صًا  املت�قع  ومن 

انتاجية بع�ش املحا�صيل الهامة، 

مع  احلي�انية  الرثوة  وتناق�ش 

ع�اقب وخيمة بالن�صبة اإىل الأمن 
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الغذائي. اأما فى املناطق املعتدلة، 

فمن املت�قع زيادة حما�صيل ف�ل 

ال�ص�يا.

ارتفاع  ي�صبب  اأن  املت�قع  	•من 
خطراً  البحر  �صطح  م�صت�ى 

املناطق  يف  للفي�صانات  متزايداً 

يك�ن  اأن  يت�قع  كما  املنخف�صة، 

�صطح  حرارة  درجات  لرتفاع 

اآثاراً  املناخ  تغري  ب�صبب  البحر 

املرجانية،  بال�صعاب  �صارة 

الرثوة  م�اقع  يف  وحت�لت 

ال�صمكية يف جن�ب �رسق املحيط 

الهادئ.

ات  للتغريرّ يك�ن  اأن  املت�قع  	•من 
يف اأمناط هط�ل الأمطار والثل�ج 

تاأثرياً  اجلليدية  الكتل  واختفاء 

كبرياً على ت�افر املياه لال�صتهالك 

الب�رسي والزراعة وت�ليد الطاقة.

جه�داً  البلدان  بع�ش  بذلت  	•وقد 
وجه  وعلى  التكيرّف،  اأجل  من 

املحافظة  خالل  من  اخل�ص��ش 

الرئي�صية،  البيئية  النظم  على 

واإدارة  املبكر،  الإنذار  ونظم 

الزراعة،  جمال  يف  املخاطر 

الفي�صانات  اإدارة  وا�صرتاتيجيات 

ال�صاحلية،  واملناطق  واجلفاف 

ومع  المرا�ش.  مراقبة  ونظم 

هذه  فعالية  على  يطغى  ذلك، 

املعل�مات  اإىل  الفتقار  اجله�د: 

الأ�صا�صية ونظم املراقبة والر�صد، 

واإىل  القدرات  بناء  اإىل  والفتقار 

وامل�ؤ�ص�صية  ال�صيا�صية  الأطر 

املنا�صبة،  والتكن�ل�جية 

وامل�صت�طنات  الدخل،  وانخفا�ش 

فى املناطق املعر�صة للخطر، من 

بني اأم�ر اأخرى.

اأمـريـكــا ال�صمـاليـة 

الحرتار  ي�صبب  اأن  املت�قع  	•من 
انخفا�صًا  الغربية  اجلبال  يف 

من  واملزيد  الثل�ج،  كميات  فى 

وانخفا�ش  ال�صتاء،  في�صانات 

اإىل  ي�ؤدى  مما  ال�صيف،  تدفقات 

الإفراط  اأجل  من  املناف�صة  تفاقم 

يف تخ�صي�ش امل�ارد املائية.

تت�صبب  اأن  املت�قع  	•من 
الآفات  نتيجة  ال�صطرابات 

تزايد  يف  واحلرائق  والأمرا�ش 

مع  الغابات،  على  التاأثريات 

لأخطار  التعر�ش  فرتة  زيادة 

املناطق  وزيادة م�صاحة  احلرائق 

املحرتقة.

يف  املعتدل  التغري  	•�صيك�ن 
من  الأوىل  العق�د  يف  املناخ 

ارتفاع  فى  �صببًا  القرن  هذا 

تعتمد  التي  املحا�صيل  ح�صاد 

الأمطار  مياه  على  زراعتها  فى 

يف   20 اإىل   5 من  بن�صبة  وذلك 

املائة، ولكن ي�صاحب ذلك تباينًا 

يت�قع  كما  املناطق.  فى  هامًا 

ت�اجهها  رئي�صية  حتديات  وج�د 

طق�ش  يف  تنم�  التي  املحا�صيل 

لنطاق  العليا  النهاية  من  يقرتب 

التي  تلك  اأو  املنا�صب  حرارتها 

يجري  مائية  م�ارد  على  تعتمد 

ا�صتغاللها مبعدل مرتفع.

املدن  ت�اجه  اأن  املت�قع  	•من 
ت�صهد حاليًا م�جات حرارة  التي 

متزايد  بعدد  املتاعب  من  مزيداً 

التي  الكثيفة   
رّ
احلر م�جات  من 

خالل  اأط�ل  فرتات  على  متتد 

تاأثريات  احتمال  مع  القرن،  هذا 

هم  ال�صن  وكبار  �صارة،  �صحية 

الأكرث عر�صة للخطر.

املجتمعات  	•�صتتعر�ش 
ل�صغ�ط  ال�صاحلية  وامل�صت�طنات 

تغري  تاأثريات  نتيجة  متزايدة 

التنمية  مع  تتفاعل  التي  املناخ 

والتل�رّث. فالنم� ال�صكاين وارتفاع 

املناطق  التحتية يف  البنية  قيمة 

زيادة  على  ي�صاعد  ال�صاحلية 

يتعلق  فيما  ال�صعف  م�اطن 

يف  املناخ  وتغري  املناخ  بتقلب 

ارتفاع  املت�قع  ومن  امل�صتقبل، 

�صدة  اإذا تزايدت  معدلت اخل�صائر 

وتت�صم  ال�صت�ائية.  الع�ا�صف 

بالتفاوت  حاليًا  التكيرّف  درجة 

ال�صتعداد  م�صت�ى  وانخفا�ش 

لزيادة التعر�ش.

املنـاطـق القطبيـة 

اأهم  فاإن  القطبية،  املناطق  	•يف 
الآثار الطبيعية احلي�ية الرئي�صية 

املت�قعة هي انخفا�ش يف �صماكة 

وامتداد الأنهار اجلليدية والغطاء 

النظم  يف  والتغريات  اجلليدي، 

�صارة  اآثار  مع  الطبيعية  البيئية 

على العديد من الكائنات احلية مبا 

الثدييات  املهاجرة،  الطي�ر  فيها 

ويف  املفرت�صة.  واحلي�انات 

القطب ال�صمايل، فت�صمل التاأثريات 

امتداد  يف  انخفا�صًا  الإ�صافية 

اجلليدية،  والطبقة  الثلج  بحر 
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وزيادة يف تاآكل ال�ص�احل، وزيادة 

يف عمق الذوبان امل��صمي للطبقة 

اجلليدية.

يف  الب�رسية  للمجتمعات  	•بالن�صبة 
اأن  املت�قع  فمن  ال�صمايل،  القطب 

تلك  وبخا�صة  التاأثريات  تختلط 

الثلج  حالت  تغريرّ  عن  الناجتة 

التاأثريات  تتمتد  وقد  واجلليد. 

ال�صارة اإىل البنية التحتية والطرق 

لل�صكان  التقليدية  املعي�صية 

الأ�صليني.

انخفا�ش  النافعة  التاأثريات  	•من 
من  واملزيد  التدفئة  تكاليف 

ال�صمالية  البحرية  الطرقات 

ال�صاحلة للمالحة.

القطبيتني،  املنطقتني  من  كل  	•يف 
اأن تك�ن نظم البيئية  من املت�قع 

وامل�صت�طنات املحددة اأكرث �صعفًا 

املناخية  احل�اجز  انخفا�ش  مع 

لغزوات اأ�صناف الكائنات.

يف  الب�رسية  املجتمعات  	•تتكيرّف 
تغري  مع  بالفعل  ال�صمايل  القطب 

املناخ، ولكن التحديات اخلارجية 

تعيق  �ص�اء  حدرّ  على  والداخلية 

وعلى  التكيرّف.  على  قدراتها 

التكيرّف  على  القدرة  من  الرغم 

ال�صكان  جمتمعات  اأظهرتها  التي 

ال�صمايل عرب  الأ�صليني يف القطب 

التاريخ، اإل اأن بع�ش طرق احلياة 

ومن  مهددة،  اأ�صبحت  التقليدية 

ال�رسوري انفاق ا�صتثمارات كبرية 

مادية  هياكل  اإعادة  اأو  للتكيرّف 

وجمتمعات حملية اإىل اأماكنها.

اجلــزر ال�صغـيــرة 

	•تت�صم اجلزر ال�صغرية، �ص�اء كانت 
تقع يف املناطق ال�صت�ائية اأو عند 

ب�صمات  العليا،  العر�ش  خط�ط 

اإىل  جتعلها معر�صة ب�جه خا�ش 

اآثار تغري املناخ وارتفاع م�صت�ى 

�صطح البحر والأحداث املتطرفة.

يف  التده�ر  ي�ؤثر  اأن  املت�قع  	•من 
�صبيل  على  ال�صاحلية،  الأو�صاع 

ال�ص�اطئ  تاآكل  خالل  من  املثال 

على  املرجانية،  ال�صعاب  وزوال 

م�صايد  مثل  املحلية  امل�ارد 

القيمة  وانخفا�ش  الأ�صماك 

ال�صياحية لهذه املناطق.

ارتفاع  ي�ؤدي  اأن  املت�قع  	•من 
تفاقم  اإىل  البحر  �صطح  م�صت�ى 

الع�ا�صف،  وهب�ب  الغمر،  اأخطار 

الأخطار  من  وغريها  والتاآكل 

البنية  يهدد  وبالتايل  ال�صاحلية، 

وامل�صت�طنات  احلي�ية،  التحتية 

ك�صب  �صبل  تدعم  التي  واملرافق 

العي�ش ملجتمعات اجلزر.

	•من املت�قع اأن ي�ؤدي تغري املناخ 
بحل�ل منت�صف هذا القرن اإىل احلد 

العديد من  من امل�ارد املائية يف 

اجلزر ال�صغرية، على �صبيل املثال، 

يف الكاريبي واملحيط الهادئ اإىل 

الذي  ت�صبح فيه غري قادرة  احلد 

خالل  الحتياجات  تلبية  على 

فرتات الأمطار املنخف�صة.

من  احلرارة،  درجات  ارتفاع  	•مع 
قبل  من  الغزو  زيادة  املت�قع 

يف  �صيرّما  ل  حملية،  غري  اأجنا�ش 

اجلزر ال�اقعة عند خط�ط العر�ش 

املت��صطة والعليا.
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التعليق على ال�ص�رة: مر�صابيت، كينيا: الأر�ش غري امل�صت�ية والنق�ش يف الطرقات املعبدة يعيق دخ�ل اآليات ال�صليب الأحمر 

التي حتاول ال��ص�ل اإىل القرى البعيدة.

م�صدر ال�ص�رة: دانيال �صيما/ ال�صليب الأحمر الأمريكي.
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امل�صاهمـة املاليــة يف هـذا الدليـل 

الحتاد ال�ص�ي�رسي

FDFA الدائرة الحتادية لل�ص�ؤون اخلارجية

SDC ال�كالة ال�ص�ي�رسية للتنمية والتعاون

الحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

ال�صليب الأحمر الربيطاين

ك�ن�ص�رتي�م بروفن�ص�ن

وزارة ال�ص�ؤون اخلارجية اله�لندية


