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نبذة عن هذا التقرير
تتأثر البلدان التي تعاين نزاعات مسلحة بتقلبية وتغري املناخ أكرث من غريها، حيث تتقلص القدرة التكيفية للناس والنظم 
واملؤسسات يف ظل التبعات القامئة التي تلقيها النزاعات املسلحة عىل الجميع. يتحرى تقرير السياسات هذا طريقة تعامل 
الناس مع اآلثار املجتمعة للنزاعات واملخاطر املناخية وكيفية مواجهتها والتكيف معها، ويستند التقرير يف ذلك إىل أبحاث 
أجريت يف جنوب العراق وشامل مايل واملناطق الداخلية بجمهورية أفريقيا الوسطى، كام يعتمد عىل خربة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر )اللجنة الدولية( واملؤلفات العلمية الصادرة يف هذا املجال. ويناقش التقرير طريقة تأقلم اللجنة الدولية، 
العمل  تعزيز  أجل  من  عاجلة  دعوة  ويطلق  املخاطر،  لهذه  التصدي  بغية  الوضع  مع  وتكيفهام  عموًما،  اإلنساين  والقطاع 

املناخي ومتويله يف البلدان املترضرة من النزاعات.

أجرت شعبة السياسات والدبلوماسية اإلنسانية التابعة للجنة الدولية األبحاث الواردة يف هذا التقرير، وما كان هذا التقرير 
الدولية، وبعثاتها يف جمهورية  باللجنة  االقتصادي واملياه واإلسكان  األمن  املقدم من وحدات  الدعم  لوال  النور  إىل  ليخرج 
أفريقيا الوسطى والعراق ومايل. كام أجرت طالبة الدراسات العليا “إيفون سو” واألستاذ املساعد “كارين غانيي” بجامعة 
غويلف مراجعة للدراسات السابقة الصادرة يف املجال من أجل إنجاز هذا املرشوع. وعكفت السيدة “كاثرين لون-غرايسون” 
عىل كتابة هذا التقرير بناًء عىل األبحاث التي شارك يف قيادتها السيد “برييك ديفيدال”، وكالهام مستشار سياسات باللجنة 
الدولية. وكتبت السيدة “فانيسا موريف”، املستشارة القانونية باللجنة الدولية، النص املتعلق بالقانون الدويل اإلنساين وتغري 
املناخ والبيئة الطبيعية. وقدم السيد “أمري خزام” والسيد “ديجفيجاي ريواتكار”، املساعدان باللجنة الدولية عونًا ال يقدر 

بثمن إلنجاز هذا املرشوع.

نشعر باالمتنان الشديد تجاه األشخاص الذي قابلناهم خالل إجراء دراسات الحالة ملا وضعوه فينا من ثقة وما شاركوه معنا 
من تجارب، وكذلك ممثلو السلطات واملنظامت األخرى ملا أطلعونا عليه من وجهات نظر. ونود أيًضا اإلعراب عن امتناننا 

لزمالئنا الذين شاطرونا آراءهم خالل البحث وقدموا لنا مالحظاتهم عىل التقرير.

تولت لجنة استشارية خارجية، تألفت من متخصصني وخرباء، مراجعة التقرير. ونود أن نعرب عن تقديرنا للربوفسور “مارتن 
املناطق  مديرة شؤون  آريغي”،  والسيدة “جويل  باملناخ؛  املعني  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  مركز  مدير  آلست”،  فان 
الحرضية ومسؤولة الرشاكة مع اللجنة الدولية يف املركز؛ والسيدة “كايت بيرتز”، زميلة األبحاث األوىل مبعهد التنمية ملا وراء 
للفصل  املنسقني  الرئيسيني  املؤلفني  وأحد  بنني  للزراعة يف  الوطنية  الجامعة  املحارض يف  توتن”،  “إدموند  والدكتور  البحار؛ 
املتعلق بأفريقيا يف تقرير الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )التقرير التقييمي السادس(؛ والدكتورة “ماريا جيفارا”، 

كبرية مستشاري التموضع وأنشطة املنارصة يف العمليات امليدانية مبنظمة أطباء بال حدود.

نبذة عن الصور
التقط “فلورينت فرينيس” الصور الخاصة بجمهورية أفريقيا الوسطى يف هذا التقرير، وهو مصور فوتوغرافيا وفيديو لدى 
وكالة األنباء الفرنسية، وكان يعمل ويقيم يف جمهورية أفريقيا الوسطى طيلة األعوام الثالثة األخرية، وتركزت أعامله عىل 

األبعاد االجتامعية والسياسية للنزاع املسلح، ال سيام أثره عىل الرتحال الرعوي.

التقط “مايك مصطفى خالف” الصور الخاصة بجنوب العراق يف بداية عام 2020، وهو مصور فوتوغرافيا وفيديو وموظف 
إعالم رقمي باللجنة الدولية.

تغطية  عىل  عمل  للصور(،  جاما  )بوكالة  فوتوغرايف  ومصور  وهو صحفي  مبايل،  الخاصة  الصور  توربني”  “صمويل  والتقط 
النزاعات واألزمات اإلنسانية منذ 1998. وأطلق مرشوع وسائط متعددة يف عام 2017 لتوثيق أثر أزمة املناخ عىل اثنتي عرشة 
عائلة عىل مدار عقد من الزمان، بعنوان: قصص عن البرش وتغري املناخ. وفاز هذا املرشوع بجائزة أهداف التنمية املستدامة 

لألمم املتحدة لعام 2019.

كام نتقدم بشكر خاص إىل السيدة “أورييل الشانت”، مسؤولة العالقات العامة باللجنة الدولية ملا قدمته من مساعدات قيمة.

http://www.humansclimatechange.com/
http://www.humansclimatechange.com/
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تصدير

عاينُت عىل مدار سنوات الصعوبات التي يكابدها الناس يف حياتهم اليومية إبان النزاعات املسلحة، ليس فقط بسبب العنف 
دولتان  – وهام  مثالً  وأفغانستان  الصومال  ففي  كذلك.  البيئي  والتدهور  املناخية  املخاطر  جراء  وإمنا  له،  يتعرضون  الذي 
دمرتهام النزاعات والهشاشة عىل مدار عقود – هددت موجات الجفاف والفيضانات املتكررة األمن الغذايئ للسكان ودفعت 
التنبؤ بها والتدهور البيئي تعرِّض  الكثري منهم إىل الرحيل. ويف منطقة الساحل، ما انفكت األحوال املناخية التي ال ميكن 
حياة الناس للمخاطر يف املجتمعات النائية والفقرية التي تضُعف آليات تكيفها مع األوضاع بصورة جذرية بسبب العنف 
وعدم االستقرار. ويف العراق واليمن، يتفاقم انعدام األمن املايئ – الخطر الذي يهدد الصحة العامة واألمن الغذايئ واالقتصادي 
– بسبب ضعف مؤسسات الدولة. ويوقع النزاع أيًضا يف حاالت عدة أرضاًرا مبارشة بالنظم البيئية التي يتوقف عليها بقاء 

السكان عىل قيد الحياة.

تنئ هذه املجتمعات تحت وطأة ضغوط شديدة، وتفتقر إىل املقومات املطلوبة المتصاص أي صدمات جديدة. يحتم الواقع 
أال يكون املترضرون من النزاعات املسلحة يف طليعة من يواجهون تغري املناخ، لكن ما يحدث عكس ذلك؛ ستون باملائة من 
البلدان العرشين األكرث عرضة للتغري املناخي، حسب مؤرش مبادرة جامعة نوتردام للتكيف العاملي، تشهد نزاعات مسلحة. 
يعود ذلك جزئيًا إىل املوقع الجغرايف، لكن النزاعات املسلحة هي العامل الذي يزيد يف املقام األول من حدة هشاشة املؤسسات 
والخدمات األساسية والبنية التحتية والحوكمة، وهي أمور ال غنى عنها لتعزيز صمود السكان أمام تغري املناخ والتغري البيئي.

سنصدر هذا العام مطبوعتني تكميليتني تركزان عىل املخاطر املناخية والتدهور البيئي والنزاعات املسلحة. ويتحرى تقرير 
البيئي  والتدهور  املناخية  األزمة  اقرتان  عن  تنجم  التي  الجسيمة  اإلنسانية  التبعات  قراءته  بصدد  أنت  الذي  السياسات 
بالنزاعات املسلحة. ويناقش كذلك دورنا يف معالجة هذه القضايا ويدعو إىل تكثيف الجهود الجامعية لتعزيز العمل املناخي، 

وتلبية احتياجات السكان ومعالجة أوجه الضعف التي تعرتيهم يف أماكن النزاع عىل نحو شامل.

أدخلنا تحديثات أيًضا عىل “املبادئ التوجيهية لحامية البيئة الطبيعية يف حاالت النزاع املسلح” – التي قدمناها إىل األمم 
آثار  البيئة من  القانون  بها  التي يحمي  بالطرق  الوعي  لرفع  املتواصلة  إطار جهودنا  أول مرة يف عام 1994 – يف  املتحدة 
النزاعات. فقد تخلف األرضار التي تلحق بالبيئة إبان النزاع آثاًرا طويلة األمد عىل حياة الناس وتقيد قدرتهم عىل الصمود 

أمام تغري املناخ.

للنزاعات  التي تواجه اآلثار املرتاكمة  الكايف الحتياجات املجتمعات  بالقدر  التزامها باالستجابة  الدولية عن  اللجنة  ال تحيد 
املسلحة واملخاطر املناخية والتدهور البيئي. لكن ليس باستطاعتنا وحدنا إنجاز هذه املهمة؛ بل نحتاج إىل حشد الجهود يف 
القطاع اإلنساين وغريه – من املكونات األخرى للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة(، والسلطات، والفاعلني 
يف املجال اإلمنايئ، واملجتمعات املحلية، والدوائر األكادميية، والقطاع الخاص – لتخفيف آثار تغري املناخ وضامن تقديم الدعم 

الرضوري للناس من أجل التكيف مع األزمة املناخية حارًضا ومستقباًل. فلم تعد لدينا رفاهية التقاعس واالنتظار.

روبري مارديني
املدير العام للجنة الدولية للصليب األحمر
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مرسد املصطلحات

األزمة املناخية - Climate crisis: اشتداد ضعف الناس بسبب تزايد حدة تأثريات تغري املناخ.

االستدامة - Sustainability: التوفيق بني املطالب البيئية واالجتامعية واالقتصادية. والتنمية املستدامة هي التنمية التي 
 World Commission on( تلبي احتياجات الجيل الحايل بدون إضعاف قدرة األجيال القادمة عىل أن تفي باحتياجاتها

.)Environment and Development 1987

التخفيف - Mitigation )من تغري املناخ(: الجهود البرشية الرامية إىل تقليل غازات الدفيئة أو منع انبعاثها، وتقليل تركيزاتها 
من خالل تحسني مصارف الكربون )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 2020(.

التدهور البيئي - Environmental degradation: عملية ينتج عنها ضعف البيئة الطبيعية بطريقة ما، ما يقلل التنوع 
ع  البيولوجي والصحة العامة البيئية. وقد تكون هذه العملية طبيعية املنشأ متاًما، أو قد تسببها األنشطة البرشية أو تسِّ

.)GEMET( وتريتها

التصحر - Desertification: تدهور األرايض يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واملناطق الجافة شبه الرطبة نتيجة لألنشطة 
البرشية وغريها من العوامل، مثل التغريات الفيزيائية والبيولوجية والسياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية واملناخية 

)Ambalam 2012(

تغري املناخ - Climate change: تغري يف حالة املناخ يستمر فرتة طويلة تدوم عادًة لعقود أو فرتات أطول. ويشري إىل أي 
 IPCC ؛IPCC 2007( تغري يف املناخ مبرور الوقت، سواء أكان ذلك يعزى إىل تقلبية املناخ الطبيعية أو نتيجة نشاط برشي

.)2018b

تقلبية املناخ - Climate variability: التقلبات يف الظروف املناخية عىل جميع النطاقات مبا يتجاوز مجرد ظواهر الطقس 
املنفردة. ويُستخدم املصطلح غالبًا لإلشارة إىل التباينات يف اإلحصاءات املناخية خالل فرتة زمنية معينة. وقد تعزى التقلبية 
 WMO( إىل عمليات داخلية طبيعية يف إطار النظام املناخي، أو إىل تغريات يف العوامل الخارجية الطبيعية أو برشية املنشأ

.)2019

التكيف - Adaptation: عملية التكيف يف النظم الطبيعية أو البرشية استجابًة لتغري مناخي فعيل أو متوقع، وتأثريات هذه 
)Field et al. 2014( التغري، بهدف تخفيف الرضر أو تجنبه أو استغالل الفرص املفيدة

عليها من  املتحصل   – الوطنية  للحدود  العابرة  أو  الوطنية  أو  املحلية  التمويالت   :Climate finance - املناخي  التمويل 
القطاعني العام والخاص، وموارد التمويل البديلة – التي تستهدف دعم إجراءات التخفيف والتكيف التي تعالج تغري املناخ 

)اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 2020(.

الصدمات املناخية - Climate shocks: حصول املخاطر املناخية التي تؤثر واقعيًا عىل حياة الناس، وسبل كسب العيش، 
والصحة والرفاه، والنظم البيئية وأنواع الكائنات الحية، واألصول االقتصادية واالجتامعية والثقافية، والخدمات، والبنية التحتية 

)Sinha 1999 ؛Field 2014(

الصمود - Resilience: قدرة األفراد واملجتمعات واملؤسسات والنظم عىل استرشاف الصدمات وعوامل اإلجهاد - الناجمة 
عن النزاعات والعنف واملخاطر بأشكالها املختلفة - و/أو امتصاصها و/أو التكيف معها و/أو االستجابة لها و/أو التعايف منها 

دون التضحية بتطلعاتها املستقبلية عىل املدى الطويل.

الضعف/قابلية التأثر - Vulnerability: حالة تسببها عوامل أو عمليات فيزيائية واجتامعية واقتصادية وبيئية وسياسية 
تزيد قابلية تعرض مجتمع أو أفراد لصدمة معينة أو خطر معني. ويصف املصطلح عجز أي شخص أو جامعة عن استرشف 
تأثري الصدمات أو املخاطر الطبيعية أو من صنع اإلنسان، و/أو التعامل معها و/أو مقاومتها و/أو التعايف منها دون التضحية 

باآلفاق املستقبلية لهذا الشخص أو هذه الجامعة عىل املدى الطويل.
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لتعزيز  املتخذة  الخطوات  وكذلك  وتأثرياته،  املناخ  تغري  ملكافحة  العاجلة  اإلجراءات   :Climate action - املناخي  العمل 
الصمود والقدرة التكيفية يف مواجهة املخاطر املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف البلدان كافة. والعمل املناخي هو محور 

الهدف الثالث عرش من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة )املجلس االقتصادي واالجتامعي 2019(.

القدرة التكيفية - Adaptive capacity: قدرة النظم واملؤسسات والبرش والكائنات األخرى عىل التكيف مع الرضر املحتمل، 
)Field et al. 2014( أو عىل االستفادة من الفرص، أو االستجابة لتبعات التأثريات املناخية

املخاطر املناخية - Climate risks: التبعات السلبية لتقلبية املناخ وتغري املناخ – أو االستجابات الرامية إىل التكيف مع 
هذا التغري أو التخفيف من تأثرياته – التي تلحق بحياة الناس، وسبل كسب العيش، والصحة والرفاه، والنظم البيئية وأنواع 
التحتية. وتنجم املخاطر عن تالقي قابلية  الحية، واألصول االقتصادية واالجتامعية والثقافية، والخدمات، والبنية  الكائنات 

)Field 2014( التأثر والتعرض للمخاطر والخطر ذاته

املناخ - Climate: ظروف الطقس عىل املدى الطويل واملتوسط يف منطقة معينة خالل فرتة زمنية ترتاوح بني أشهر وآالف أو 
)WMO 2019 ؛Field et al. 2014( ماليني السنني

مسد املصطلحات
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ملخص تنفيذي

يؤثر االضطراب البيئي عىل السكان يف مختلف بقاع العامل، ولن يلبث تأثريه أن يتزايد. تهدد املخاطر املناخية املتنامية حياة 
تتأثر  القامئة.  املساواة  وعدم  الضعف  أوجه  أيًضا  وتفاقم  واالقتصادي،  الغذايئ  واألمن  والنفسية  البدنية  والصحة  السكان 
البلدان التي تعاين حاالت نزاع مسلح بتقلبية املناخ والظواهر املناخية املتطرفة أكرث من غريها. ويعزى ذلك جزئيًا إىل موقعها 

الجغرايف، لكن يف املقام األول بسبب أن النزاعات املسلحة وتبعاتها تحد من القدرة التكيفية للسكان والنظم واملؤسسات.1

يتحرى تقرير السياسات هذا تجارب السكان مع اآلثار املجتمعة للنزاعات واملخاطر املناخية وكيفية مواجهتها والتكيف معها، 
ويستند التقرير يف ذلك إىل أبحاث أجريت يف املناطق الداخلية بجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب العراق وشامل مايل، 
كام يعتمد عىل خربة اللجنة الدولية واملؤلفات العلمية الصادرة يف هذا املجال. ويناقش أيًضا حتمية تأقلم اللجنة الدولية، 
والقطاع اإلنساين عموًما، وتكيفهام مع الوضع بغية التصدي لهذه املخاطر، ويطلق دعوة من أجل تعزيز العمل املناخي يف 

مناطق النزاع.

عندما تتالقى النزاعات املسلحة مع املخاطر املناخية والتدهور البيئي
يقع البرش قتىل وجرحى يف النزاعات، كام أنها تشيع االضطراب يف التنظيم االجتامعي والسيايس واالقتصادي للمجتمعات، 
وتعمق التفاوت بني األفراد، وتبدد جهود التنمية. ويف النزاعات املمتدة، ترتك هذه االضطرابات املستمرة كثريًا أثاًرا ال متحى 
بالنزاعات  املناخية  املخاطر  فاقرتان  بلة،  الطني  البيئي  والتدهور  املناخية  املخاطر  الشعوب واملجتمعات.2 وتزيد  نفوس  يف 
يفاقم انعدام األمن الغذايئ واالقتصادي والتفاوت الصحي، ويقيد إمكانية الحصول عىل الخدمات األساسية، ويضعف قدرة 
الحكومات واملؤسسات واملجتمعات عىل توفري الدعم. تأثري هذا التداخل ليس واسع النطاق فحسب، بل بعيد املدى كذلك. 

وقد تساهم اآلثار املتتابعة يف تشكيل تنقالت السكان أو أمناط الرتحال الرعوي أو الوصول إىل املوارد عىل نطاق قاري.

وتبعات انهيار الحوكمة واسعة النطاق وبعيدة املدى، تتبدى مظاهرها يف انحالل السيطرة عىل اإلقليم، والعجز عن الحفاظ 
عىل استمرارية البنية التحتية األساسية، أو حامية النظم البيئية، أو إدارة املوارد، أو تسوية التوترات، أو تنفيذ خطط طويلة 
األجل، أو حشد الدعم الدويل، أو املشاركة يف الدبلوماسية اإلقليمية. وتزداد حدة الشعور بالقيود التي يفرضها قصور النظام 

يف األحوال التي يحد فيها انعدام األمن من وصول املساعدات اإلنسانية والدعم الذي تقدمه املنظامت اإلمنائية.

قد يتطلب التكيف مع تغري املناخ تحواًل كبريًا عىل الصعيد االجتامعي أو الثقايف أو االقتصادي، لكن يبدو أن الجهود الطموحة 
واملتضافرة وطويلة األجل تتقلص يف أوقات الحرب، وال يرجع هذا فحسب إىل ضعف السلطات، وإمنا ألنها تصب تركيزها 
عىل استعادة األمن الوطني وإنعاش االقتصاد وإصالح البنية التحتية أو بنائها يف نهاية املطاف. ويف غياب الدعم املؤسيس 
التعايش مع الوضع من خالل تغيري سبل كسب العيش أو تنويعها، أو تكييف  الكايف، يحاول األفراد واملجتمعات املحلية 
منط الحياة، أو الرحيل عن ديارهم. ورغم أن التنقل ليس يف طليعة خيارات السكان للتكيف، يُضطر الكثري منهم إىل التنقل 
وعادًة ما يكون ذلك داخل بلدهم ال سيام يف غياب أي خيارات مجدية. وهم يفتقرون غالبًا إىل الدعم املؤسيس لجعل هذا 
االنتقال دامئًا، وتظل الفئات األفقر واألضعف أحيانًا محصورة يف أماكنها. ينتقل البعض عىل سبيل الوقاية إذا كانوا يشهدون 
تدهوًرا تدريجيًا للوضع، بينام يتحرك آخرون كرد فعل تجاه تهديد مبارش لسالمتهم بسبب نزاع أو ظاهرة جوية متطرفة، 
أو كال األمرين مًعا. وينتهي املطاف بالفقراء غالبًا يف مناطق حرضية فقرية يتعرضون فيها ملخاطر أخرى وقد يُجرَبون عىل 

االنتقال مجدًدا.3

1 
2 
	  

Adger 2014; IPCC 2018.
Akresh 2012; Collier 2003; Corral 2020; Gates 2012.
Cardona 2012                               Hastrup 2012; Rigaud 2018.; 2018 اللجنة الدولية ;
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تكييف االستجابة اإلنسانية مع احتياجات السكان
يبدل تغري املناخ طابع األزمات اإلنسانية وشدتها، مبا فيها حاالت النزاع املسلح، ومن الرضوري أن يتكيف العمل اإلنساين 
مع ذلك. ويتعدى التزام اللجنة الدولية مجرد االستجابة لحاالت الطوارئ التي تهدد األرواح إىل ضامن بناء تأثري إنساين أكرث 
استدامة، من خالل مساعدة املجتمعات املترضرة من النزاع عىل الصمود بشكل أكرب أمام الصدمات، مبا يف ذلك الصدمات 
الناجمة عن تغري املناخ والتغري البيئي.4 ويستلزم الحد من املخاطر التي يواجهها الناس عىل املديني القريب والبعيد اتخاذ 

إجراءات مبكرة وتنفيذ تدابري تعزز صمود الناس واملجتمعات والخدمات األساسية.

الدولية حاليًا طيًفا واسًعا من األنشطة لدعم صمود املجتمعات املحلية، لكن ال بد من تعزيز هذه الجهود  اللجنة  تنفذ 
وصقلها، وتطويعها منهجيًا حسب الفهم السياقي للمخاطر املناخية عىل املديني القريب والبعيد. ومثة حاجة إىل بلورة فهم 
أعمق لكيفية استحالة التحول البيئي والتنافس عىل املوارد النادرة يف حاالت النزاع إىل وقود يغذي التوترات بني املجتمعات 
املحلية والعنف. وال يقل أهمية عن ذلك استيعاب التداعيات اإلقليمية للتغري املناخي، ويتطلب ذلك تنسيق إعداد التحليالت 

وإجراءات العمل بني قطاعات متعددة وبلدان مختلفة.

وال بد من ترجمة هذا الفهم إىل توجهات برنامجية ميكن أن ترتك أثرًا إيجابيًا عىل حياة الناس، وميكن إدماجها يف أنشطة 
الحامية الخاصة باللجنة الدولية، ويف برامجها املتعلقة باألمن االقتصادي أو املياه واإلسكان أو الصحة. ومن األهمية مبكان 
كذلك مراعاة اتخاذ خطوات تصاعدية للحد من ضعف السكان يف املناطق التي أعاق فيها عدم االستقرار والهشاشة الجهود 

التنموية طوياًل، وحيث يخرج نطاق ما هو مطلوب لتيسري تكيف السكان عن مهمة اللجنة الدولية وقدرتها.

دعوتنا
ال بد من بذل جهود عاملية ضخمة للحد من تغري املناخ، وهي رضورة حتمية لتفادي وقوع تبعات كارثية أشد عىل الناس 
والبيئة، لكن هذه الجهود ستحد من األزمة املناخية فحسب، ولن توقفها؛ يجب أن ترافقها تدابري تساعد الناس واملجتمعات 
باألزمة  للتأثر  قابلية  األكرث  الفئات  بني  النزاعات من  من  فاملترضرون  البيئي.  والتغري  املناخ  تغري  مع  التكيف  املحلية عىل 
املناخية، لكنهم أيًضا من بني أكرث الفئات التي يهملها العمل املناخي. يجب أن نتكاتف مًعا يف الحركة والقطاع اإلنساين وغريه 

لتدارك هذه األزمة.

يتعني عىل املنظامت اإلنسانية تخصيص موارد وخربات كافية واالضطالع بدور قيادي من أجل:

تطوير املهارات من أجل االستجابة بصورة كافية ألوجه الضعف واالحتياجات الناجمة عن تقاطع النزاعات مع املخاطر 
املناخية.

التعاون بني مكونات الحركة، والقطاع اإلنساين وغريه لتعزيز العمل املناخي يف أثناء النزاعات املسلحة ولضامن عدم إهامل 
السكان الذين يعانون بالفعل تبعات الحرب.

التنبؤ باملخاطر وتعزيز الصمود من أجل حامية املجتمعات املحلية عن طريق الرتويج الحرتام البيئة يف أثناء النزاعات 
املسلحة، وتصميم برامج تساعد الناس عىل إيجاد سبل عيش وبناء مساكن إيواء قادرة عىل الصمود، وتعزز قدرتهم عىل 

الوصول إىل خدمات أساسية مقاومة للمخاطر، وتضمن وعي السكان باملخاطر ومسارات التكيف بدرجة كافية.

الحشد ألغراض تحسني العمل والتمويل املناخيني ليصل العمل املناخي إىل مناطق األزمات، وتحقيق توازن عادل يف 
التمويل بني إجراءات التخفيف وجهود التكيف.

تقديم قدوة يحتذى بها من خالل تقليل األرضار التي نسببها للبيئة واملناخ، وضامن قدرة عملياتنا امليدانية عىل الصمود 
يف وجه الظواهر الجوية املتطرفة.

4 .2018b اللجنة الدولية للصليب األحمر

ملخص تنفيذي
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$

بعض الحقائق واألرقام

20 مليار دوالر200 مليون
شخص قد يحتاجون سنويًا إىل مساعدات إنسانية دولية يف 
عام 2050، وهو ضعف العدد مقارنة بعام 2018، ويعزى 

.)IFRC 2019( ذلك جزئيًا إىل تغري املناخ

من التمويل الدويل قد تلزم سنويًا لالستجابة إىل االحتياجات 
.)IFRC 2019( 2030 اإلنسانية يف عام

14 من الـ 4	60% من الـ 20
مبادرة  مؤرش  حسب  املناخ،  تغري  من  ترضًرا  األكرث  بلًدا 

جامعة نوتردام للتكيف العاملي، تعاين نزاعات مسلحة.
بلًدا التي متر بأزمة غذائية عانت عبئًا مضاعًفا من النزاعات 

.)FAO 2018( 2017 والصدمات املناخية يف عام

* البلدان التي حددت منظمة األغذية والزراعة أنها تعاين “نزاًعا” قد ال تكون بالرضورة يف “حالة نزاع مسلح” بحسب التعريف الوارد يف القانون الدويل اإلنساين.
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والنزاعات*  املناخية  الصدمات  فيها  تتالقى  التي  املناطق 
لتسبب أزمات غذائية تعاين معدالت عالية إىل عالية جًدا من 
تتضمن  الخامسة:  الحاد يف األطفال تحت سن  التغذية  سوء 
هذه املناطق إقليم دارفور يف السودان )28 باملائة(، وجنوب 
 FAO( )السودان )23 باملائة( ومنطقة بحرية تشاد )18 باملائة

.)2018

يف  ُهجرت  العامل  يف  الزراعية  األرايض 
يضاف  التعرية.  بسبب  عاًما   40 آخر 
إىل ذلك 20 مليون هكتار من األرايض 
التدهور  بسبب  إما  سنويًا؛  الزراعية 
إنتاج  دون  يحول  الذي  الشديد 
الحرضي  التمدد  بسبب  أو  املحاصيل، 

.)UN Water 2020(

الزراعية  التي تعتمد نظمها  البلدان  الجوع يف  تتفاقم مشكلة 
العيش  تعتمد سبل كسب  كبريًا، وحيث  اعتامًدا  الطقس  عىل 
عىل الزراعة إىل حد كبري. ففي عام 2018، استأثرت الزراعة يف 
املتوسط بنسبة 7	 باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف البلدان 
النسبة ضعفي إىل أربعة  النزاعات*، وتبلغ هذه  املترضرة من 
أو  نزاعات  تعاين  ال  التي  النامية  البلدان  يف  مثيالتها  أضعاف 

.)IFPRI 2000 ؛FAO 2018( أوضاًعا هشة

7	 باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل

تقريبًا 94%أكرث من %50
يعيشوا يف  أن  يُتوقع  العامل  من سكان 
مائيًا بحلول عام  إجهاًدا  تعاين  مناطق 

.)UN Water 2020( 2050

أملانيا متتلك

166

جمهورية أفريقيا الوسطى  
وهي ضعف مساحة أملانيا متتلك فقط

14

محافظات  يف  النازحني  نسبة  هي 
إىل  أشاروا  الذين  الجنوبية  العراق 
الرئييس  السبب  هو  املياه  شح  أن 
لنزوحهم، أكرث من النزاع أو التمييز أو 
 World Bank( 2010 البطالة يف عام

.)2017

تقيم الدول الهشة غالبًا عدًدا قلياًل من محطات األرصاد الجوية التي ميكن من خاللها 
جمع البيانات املناخية ومنذجة سيناريوهات تغري املناخ.

محطة أرصاد، أي 5.	 محطة لكل 
10,000 كم مربع.

محطة أرصاد، أي 0.2 محطة لكل 
.)IISD 2015( 10,000 كم مربع

بعض الحقائق واألرقام

C
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مقدمة

ترسم التبعات الناجمة عن احرتار املناخ والظواهر الجوية املتطرفة، التي ال ميكن التنبؤ بها وال تنفك تزداد شدة وتكراًرا، 
صورة قامتة. فحياة البرش محاطة باملخاطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وموجات الحر الشديد، وتذبذب سقوط األمطار، 
والعواصف العنيفة التي تجرف الرتبة واملحاصيل والبنية التحتية، وفرتات الجفاف املمتدة، والتصحر، وارتفاع مستويات سطح 
البحر وتحمض املحيطات، وملوحة الرتبة، واضطراب املواسم. وتهدد هذه التبعات القدرة عىل الحصول عىل الغذاء واملاء 
والخدمات األساسية، وتخاطر بالصحة الجسدية والنفسية، وتضع اإلنجازات التنموية التي تتحقَّق مبشقة يف مهب الريح. وقد 
حذرت منظمة الصحة العاملية من التهديدات التي تحيق بالتقدم املحرز يف الصحة العامة عىل مدى خمسني عاًما، ودقت 
ناقوس الخطر برفقة عدة وكاالت أخرى يف األمم املتحدة من ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذايئ بعد عقود شهدت انخفاًضا 
يف مستويات الجوع.5 وحذر االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدويل( كذلك من احتاملية 

تضاعف أعداد األشخاص الذين يحتاجون إىل مساعدات إنسانية بحلول عام 2050، ويعزى ذلك جزئيًا إىل األزمة املناخية.6

رضبات تغري املناخ مجحفة؛ فهي تزيد ضعف هؤالء الذين يعيشون بشق األنفس أصاًل وال ميتلكون سوى إمكانيات محدودة 
ورأس مال اجتامعي ال يغني وال يسمن يف مواجهة تبعات الظواهر الجوية املتطرفة، وكذلك هؤالء الذين تعتمد سبل عيشهم 
عىل الطقس. ينئ الفقراء واملهمشون من السكان يف البلدان النامية باألخص تحت وطأة هذه الرضبات القاسية.7 وقد تفرض 
الصدمات املناخية تغريات جذرية عىل أمناط حياة الناس وسبل كسب عيشهم، وتجربهم عىل الرحيل من ديارهم، األمر الذي 
يؤدي غالبًا إىل التوسع الحرضي يف األحياء الفقرية واملكتظة التي تزيد احتامالت تعرضها للكوارث.8 ميكن أن تكون تبعات تغري 
املناخ بعيدة املدى، فقد تشكل الحياة اليومية للناس عرب البلدان والقارات بتأثريها عىل تنقالتهم أو أمناط الرتحال الرعوي 

أو مدى توافر املوارد.

يزيد تغري املناخ الطني بلة بالنسبة إىل األشخاص الذين يعانون املشاق الناجمة عن النزاعات املسلحة، وال تقترص هذه املشاق 
عىل العنف فقط، وإمنا متتد إىل ضعف املؤسسات والخدمات األساسية والرتاجع االقتصادي وتهميش مجتمعات محلية معينة. 
وقد يعوق النزاع آليات التكيف املعتادة لدى السكان، يف حني أن األعامل العدائية الفعلية قد تلحق أرضاًرا دامئة بالبيئة التي 

يعتمد عليها السكان للبقاء عىل قيد الحياة، ما يقلص قدرتهم التكيفية.

لقد تحرينا تجارب السكان الذين يعيشون يف بلدان مترضرة من النزاعات - من املناطق الداخلية بجمهورية أفريقيا الوسطى 
إىل جنوب العراق وشامل مايل - مع املخاطر املناخية والتدهور البيئي، وكيفية مواجهتهم لهذه األزمات. وتعاين جمهورية 
أفريقيا الوسطى والعراق ومايل جميًعا نزاعات ممتدة أو حالة من الهشاشة، وهي أكرث عرضة للترضر من تغري املناخ، ويعزى 
ذلك جزئيًا إىل موقعها الجغرايف، لكن العامل األهم هو التبعات طويلة األمد للنزاعات عىل املجتمعات والنظم واملؤسسات 

والسلطات.9 وتنفذ اللجنة الدولية كذلك عمليات ضخمة يف البلدان ذاتها.

يستند هذا التقرير باألساس إىل ثالث دراسات حالة أجريت يف عام 2019 و2020، أجرينا فيها مقابالت مع مجتمعات محلية 
مبراجعة  هذه  الحالة  دراسات  واستُكملت  مانحة.  وجهات  وإمنائية  إنسانية  ومنظامت  مدين  مجتمع  ومنظامت  وسلطات 
للدراسات العلمية السابقة الصادرة يف هذا املجال. ويساهم التقرير يف استجالء أوجه الضعف املتفاقمة التي تلقيها اآلثار 
املجتمعة للمخاطر املناخية والنزاعات عىل كاهل الناس، واالنعكاسات السلبية لذلك عىل قدرتهم عىل الصمود. كام يسعى إىل 
تحفيز التفكري يف التداعيات الواقعة عىل استجابة اللجنة الدولية يف حاالت النزاع، مع األخذ يف االعتبار أن كثريًا من املالحظات 

ينطبق أيًضا عىل منظامت إنسانية أخرى.10

5 
6 
7 
8 
بناًء عىل مؤرش مبادرة جامعة نوتردام للتكيف العاملي الذي يعرض بإيجاز مدى قابلية كل بلد للترضر من تغري املناخ والتحديات العاملية األخرى، وكذلك  9

جاهزيته لتحسني القدرة عىل الصمود أمام هذه األوضاع.
انظر امللحق لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن املنهجية. 10

WHO 2018؛ FAO 2019.
IFRC 2019.
Cardona 2012؛ IPCC 2018؛ Mearns 2010؛ Norwegian Red Cross 2019؛ UN HRC 2019.
Revi 2014؛ Watts 2019.

https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/


13عندما متطر غباًرا

ما زلنا بعيدين عن اإلجابة عىل جميع التساؤالت، ونحتاج إىل االستمرار يف تحليل التبعات اإلنسانية القرتان النزاعات باملخاطر 
املناخية - ال سيام يف املناطق الحرضية - وتأثري ذلك عىل ديناميات النزوح، وإىل تعميق فهمنا لكيفية اختالف هذه التبعات 
حسب السامت الفريدة املميِّزة للناس، مبا يف ذلك النوع االجتامعي أو الفئة العمرية أو القدرة البدنية أو املهنة. ومع ذلك 
تحدونا قناعة بالرضورة امللحة لحشد الجهود داخل القطاع اإلنساين وخارجه من أجل الحد من تغري املناخ وتعزيز صمود 
الناس أمام تقلبية املناخ والصدمات املناخية، كيال يكونوا يف طليعة من تعصف بهم األزمة املناخية مع ما يعانونه أصاًل من 

نزاعات وحاالت عنف أخرى.

تقلبية املناخ وتغري املناخ والتدهور البيئي
يشري تغري املناخ إىل أي تغري يف املناخ يستمر فرتة طويلة تدوم عادًة لعقود أو فرتات أطول. بينام تشري تقلبية املناخ إىل 
التقلبات يف الظروف املناخية خالل مدى زمني أقرص، مثل شهر أو موسم أو عام. وقد تكون التغريات )يف وترية شدة سقوط 
األمطار، واألعاصري املدارية، ودرجات الحرارة، إلخ( استثنائية وجزًءا من التقلبية الطبيعية يف املناخ. أما إذا استمر حدوث 

التغريات، فإن ذلك يوحي بوقوع تغري مناخي محتمل.11

األنشطة  أو قد تسببها  العملية طبيعية متاًما،  الطبيعية، وقد تكون هذه  البيئة  البيئي عملية تؤدي إىل ضعف  والتدهور 
البرشية أو تّسع وتريتها.12 وينجم التدهور البيئي عن عوامل مناخية وغري مناخية مختلفة، وال يسهل دامئًا تحديد مدى 
ع العوامل  مساهمة تغري املناخ وتقلبية املناخ يف العملية. ويف الحاالت التي يكون العامل األسايس فيها غري مناخي، فقد تسِّ
املناخية وترية التدهور البيئي. عىل سبيل املثال، التوسع يف الزراعة والرعي يف منطقة الساحل عامل غري مناخي يف عملية 
البيئي. ومع ذلك، يعزى هذا التوسع جزئيًا إىل اآلثار طويلة األمد الرتفاع درجات الحرارة وتوايل فرتات الجفاف  التدهور 
التي أجربت السكان عىل تكييف منط حياتهم مع هذه األوضاع. والعالقة بني التدهور البيئي وتغري املناخ تسري يف االتجاهني، 
ع وترية تغري املناخ. عىل سبيل املثال، ميكن أن يساهم تدهور األرايض عىل  فالتدهور البيئي واسع النطاق ميكن أيًضا أن يسِّ
نطاق واسع يف حدوث تغري مناخي ألن فقدان الرتبة السطحية يطلق ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي ويؤثر عىل قدرة 

الرتبة عىل حجز ثاين أكسيد الكربون.13

11 
12 
1	 

WMO 2019.
GEMET
IUCN 2015.Revi 2014؛ Watts 2019.

مقدمة
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جعل انعدام األمن منذ عام 2012 الوضع أصعب حتى مام كان 
يف السبعينيات ]عندما رضب جفاف طويل غرب أفريقيا وأدى إىل 
مجاعة قتلت 100,000 إنسان تقريبًا ونفوق أعداد ضخمة من 

املاشية.14[ ما كان لنا من همٍّ يف ذلك الوقت إال البحث عن الغذاء، 
وكان باستطاعتنا التنقل بحيواناتنا بحّرية. أما اآلن فال نستطيع 
حتى البحث عن الغذاء. تضطرنا الظروف إىل لزوم أماكننا أو 

االنتقال إىل املدن بسبب انعدام األمن.

عيىس،15 أحد زعامء املجتمع املحيل يف شامل مايل ويبلغ من العمر 61 عاًما، يصف األحوال يف فرتات الجفاف حيث يرحل 
رعاة املاشية بقطعانهم مسافات طويلة بحثًا عن املراعي واملياه. وقد ينتقل بعض أفراد العائالت إىل بلدان مجاورة للعمل، 
وهي عادة متأصلة منذ القدم. وعندما تسوء األحوال، فقد تستعني الدولة بإمكاناتها لتوفري بعض الغذاء أو املياه. لكن النزاع 
املسلح الذي أثار اضطرابات عميقة بحياة املاليني منذ عام 2012، ال سيام يف شامل البالد، وأوقع وفيات وموجات نزوح وزعزع 

االستقرار االقتصادي، أعاق كذلك قدرة املجتمعات املحلية عىل التكيف مع تغري املناخ.

ويف بداية عام 2019، عندما أصبحت املراعي نادرة يف محيط بلدة “أنسونغو” جنويب منطقة “غاو” - وليس السبب هذه 
املرة الجفاف وإمنا األمطار الشديدة التي هطلت يف عام 2018 وغمرت الحقول وأتلفت املحاصيل ودمرت البيوت - أحجم 
الرعاة عن الرتحال باملاشية خشية إغارة جامعات مسلحة أو قطاع طرق عليهم يف الطريق. وتجمعوا عوًضا عن ذلك يف مناطق 
معينة قريبة من مصادر املياه يف أغلب األحوال، وهذا الضغط اإلضايف عىل املوارد الشحيحة أصاًل خلق توترات عىل املياه 
مع املزارعني والصيادين الذي كانوا يجاهدون أيًضا ملواجهة األوضاع. أصاب الهزال الحيوانات، فاضطر الرعاة إىل بيعها بأمثان 
بخسة. كام أن انعدام األمن حال دون بلوغهم أسواق املاشية البعيدة، حيث يأملون الحصول عىل أسعار أفضل. اختفى يف 
هذه الظروف موظفو الدولة – والدعم املحتمل من الدولة – بسبب العنف. باختصار، وقف الرعاة الفقراء مكتويف األيدي 
وممتلكاتهم الوحيدة تذهب هباًء، وال معني لهم يف كفاحهم من أجل إطعام عائالتهم. انتقل بعض هؤالء الذين فقدوا كل 
البعض  انعدام األمن دون سفر  قليلة. وحال  العمل كانت  الحرضية، لكن فرص  املراكز  إيواء مؤقتة يف  يشء إىل تجمعات 
إىل مناطق أخرى يف مايل أو البلدان املجاورة للبحث عن عمل، فقد تالىش الشعور باألمان عىل الطرق ومل يعد ممكنًا ترك 
العائالت وحدها. بل واقع الحال أن كثريًا من األشخاص الذين كانوا يعملون أو يدرسون يف جنوب مايل عادوا إىل الشامل 

ملؤازرة عائالتهم يف هذه األوقات الصعبة.16

نادرة  املاضية، واألمطار  العقود  بوترية متسارعة خالل  فالتصحر يزحف  القسوة؛  املعيشية يف شامل مايل شديدة  الظروف 
وتتزايد صعوبة التنبؤ بها، بينام البنية التحتية يف أدىن مستوياتها.17 ويزيد النزاع الطويل وانعدام األمن األمور سوًءا ويهدد 
قدرة الناس عىل التكيف مع األوضاع. ورمبا كان هذا أوضح بيان نراه عىل األرضار املبارشة التي تلحقها النزاعات بالقدرة 
تضعف  النزاعات  أن  الدوام  عىل  لنا  تبني  لكن  الفور،  عىل  للعيان  املضاعفات  تظهر  مل  أخرى  أماكن  ويف  للناس.  التكيفية 
املجتمعات وتؤثر عىل قدرتها عىل بذل جهود متضافرة عىل املدى الطويل ملساعدة الناس عىل التكيف مع تبعات األزمات 

املناخية والبيئية.

14 
تم تغيري أسامء األشخاص املذكورين يف التقرير إلخفاء هوياتهم. 15
استُخلصت أمثلة ومالحظات من مايل وجمهورية أفريقيا الوسطى والعراق من مقابالت أجريت مع مجتمعات وجمعيات محلية، وسلطات مركزية  16

ومحلية، ومنظامت إنسانية وإمنائية، وجهات مانحة يف كل بلد من البلدان املشمولة بالتقرير، واستُكملت هذه الجهود مبراجعة للدراسات السابقة ذات 
الصلة، وُدققت تدقيًقا متقاطًعا يف ضوء هذه الدراسات.

17 

United States Department of State 1974: 3-5.GEMET

Holthuijzen 2011; World Bank 2019a.
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التبعات املبارشة وغري املبارشة للنزاع املسلح عىل صمود الناس
الرتتيبات  ال تقتل الحروب املدنيني فحسب، وإمنا تحفر جروًحا غائرة تدوم طوياًل يف نفوس األفراد واملجتمعات. وترضب 
األمن  وانعدام  املساواة.18  الفقر وعدم  وتفاقم  “تنمية معكوسة”  وتُحدث  األعامق،  واالقتصادية يف  والسياسية  االجتامعية 
مجرد واحد من التهديدات العديدة التي يواجهها الناس يف حاالت النزاع؛ فقد يفقدون بيوتهم وسبل كسب عيشهم، ورمبا 
تتهدد قدرتهم عىل الوصول إىل الغذاء واملاء، وقد تلحق باملنظومات والخدمات األساسية - حال وجودها - التي تؤدي دوًرا 
محوريًا يف الحفاظ عىل صمود الناس أمام الصدمات، أرضار جسيمة أو تتعرض لضغوط شديدة. وقد يدخل االقتصاد يف حالة 
كساد، وتضطرب الشبكات االجتامعية ويتآكل التامسك االجتامعي، وتسقط بعض أجزاء البالد يف شباك اإلهامل أو يتعذر 
عىل املوظفني الحكوميني الوصول إليها. وميكن أيًضا أن تسبب النزاعات أرضاًرا طويلة األمد بالبيئة، وتؤذي الصحة البدنية 

والنفسية للسكان، وسبل كسب العيش، والقدرة عىل الصمود - ال سيام يف وجه الصدمات املناخية - طيلة عقود.19

أظهرت األبحاث أن معظم الوفيات التي تحدث يف النزاعات ال تنجم عن العنف مبارشًة، لكن يتسبب فيها بصورة غري مبارشة 
النزاعات االحتياجات الصحية  القابلة للعالج.20 تستفحل يف  النظم وانتشار األمراض وعدم معالجة الحاالت املرضية  انهيار 
للناس يف وقت تنتكس فيه الرعاية الطبية وأنشطة الصحة العامة. وتتقوض بشدة البنية التحتية املستخدمة يف توفري الرعاية 
الصحية، أو املياه والرصف الصحي، أو الغذاء. وقد تتعرض الطواقم الطبية لالستهداف أو تُجرب عىل النزوح، أو يُقتل أفرادها. 
البنية  تشغيل  الدولة عىل  قدرة  ترتاجع  العسكرية،  األغراض  لتمويل  األموال  وإعادة تخصيص  العامة  املالية  انكامش  ومع 

التحتية والنظم الخدمية أو صيانتها أو إصالحها، وكذلك قدرة النظم الصحية عىل الكشف عن األمراض ومعالجتها.21

النزاعات مجحفة كتغري املناخ، فهي تزيد ضعف الفئات املستضعفة أصًل.

تستمر هذه التحديات الكثرية فرتة طويلة يف حالة النزاعات املمتدة، وقد يتعذر محو آثارها. فنقص التغذية وانعدام سبل 
الحصول عىل الرعاية الصحية أو املياه النظيفة أو التعليم يعوق التنمية البرشية، ال سيام لدى األطفال، ويحد من قدرة الناس 

عىل تقديم مساهامت حقيقية ملجتمعاتهم.22

النزاعات مجحفة كتغري املناخ، وال تتوزع آثارها توزيًعا عاداًل؛ فهي تزيد ضعف الفئات املستضعفة أصاًل وتخلق أوجه ضعف 
جديدة. والفئات املهمشة التي تعاين وضًعا اجتامعيًا واقتصاديًا متدنيًا، ال سيام النساء، غالبًا ما تكون الحلقة األضعف يف 
مواجهة الصدمات، حيث تفتقر إىل األصول املالية واالجتامعية التي تعينها عىل التعامل مع التغريات.23 كام أن وقع الصدمات 

املناخية عليها أفدح من الفئات األخرى.24

18 
19 
وجد Gates وآخرون )2012( أن نزاًعا مسلًحا متوسط الحجم، عدد القتىل يف معاركه 2500 شخص، يقلل متوسط العمر املتوقع بنحو سنة واحدة، ويزيد  20

معدل وفيات الرّضع 10 باملائة ويحرم نسبة أخرى من السكان تبلغ 1.8 باملائة من الحصول عىل مياه صالحة للرشب.
Degomme 2010؛ Ghobarah 2003 و2004؛ اللجنة الدولية 2015. 21
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تغري املناخ والبيئة الطبيعية والقانون الدويل اإلنساين
البيئة الطبيعية كثريًا ما تكون ضحية صامتة للنزاعات املسلحة؛ فتقع غالبًا فريسة للهجامت املبارشة أو تترضر بشكل عريض 
نتيجة استخدام وسائل أو أساليب حرب معينة. كام أنها تتأثر بالرضر والدمار اللذين يلحقان بالبيئة املبنية )املنشآت(. تتعدد 
اآلثار الناتجة عىل البيئة؛ فقد تؤدي الهجامت إىل تلوث املياه والرتبة واألرض، أو إطالق امللوثات يف الهواء. وميكن أن تلوث 
البيئي،  التدهور  املبارشة  تُفاقم اآلثار غري  الربية. وقد  الحياة  املياه وترض  الرتبة ومصادر  القابلة لالنفجار  الحرب  مخلفات 
وميكن أن يتضمن ذلك انخفاض قدرة املؤسسات عىل إدارة البيئة وحاميتها، وموجات نزوح واسعة النطاق، واستهالك املوارد 
الطبيعية لتمويل اقتصاد الحرب. ويف ظل ظروف معينة، ميكن أن تُسهم التبعات البيئية للنزاع املسلح أيًضا يف تغري املناخ. 
فعىل سبيل املثال، ميكن أن يكون لتدمري مساحات واسعة من الغابات، أو إلحاق أرضار بالبنية التحتية مثل املنشآت النفطية 

أو املنشآت الصناعية الكبرية، تبعات وخيمة عىل املناخ، مثل انبعاث كميات ضخمة من غازات الدفيئة يف الهواء.

إىل  استناًدا  الطبيعية، وكذلك قواعد عامة لحاميتها  للبيئة  توفر حامية خاصة  اإلنساين عىل قواعد  الدويل  القانون  يشتمل 
طابعها املدين. ويف عام 1977، أسبغت الدول الحامية عىل البيئة الطبيعية ضد األرضار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد 
مبقتىض الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف. ويحمي القانون الدويل اإلنساين كذلك أجزاًء معينة من البيئة الطبيعية 
كاألعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني، ومن ذلك املناطق الزراعية ومياه الرشب. وتضع القواعد املنظمة لسري 
األعامل العدائية - مبا يف ذلك مبادئ التمييز واالحتياط والتناسب - املزيد من القيود عىل إلحاق الرضر والدمار بالبيئة يف 
زمن الحرب، حيث تحمي يف سبيل ذلك البنية التحتية املدنية واألعيان املدنية األخرى، مبا فيها جميع أجزاء البيئة الطبيعية.

إن إيالء احرتام أكرب لقواعد القانون الدويل اإلنساين ميكن أن يحد من التدهور البيئي، وبالتايل يقلل األرضار واملخاطر التي 
تتعرض لها املجتمعات املترضرة من النزاع نتيجة لتغري املناخ. فعىل سبيل املثال، ميكن أن يُفاقم تغري املناخ ندرة املياه ويقلص 
مساحة األرايض الصالحة للزراعة، واملياه واألرايض الزراعية عنرصان حيويان لبقاء السكان املدنيني يف العديد من السياقات 
املترضرة من النزاع. ويحمي القانون هذه املوارد من اآلثار اإلضافية للعنف املرتبط بالنزاع عن طريق حظر الهجامت عىل 
ع تغري املناخ أيًضا وترية  األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني، مثل األرايض الزراعية ومياه الرشب. ميكن أن يُسِّ
فقدان التنوع البيئي، وما يصاحب ذلك من تبعات عىل الصحة والنشاط االقتصادي يف املجتمعات املحلية. كام ميكن أن يوفر 
القانون الدويل اإلنساين إطاًرا لتحديد مناطق ذات أهمية خاصة يف التنوع البيولوجي كمناطق منزوعة السالح خالل النزاعات 

املسلحة، ما يفيض إىل حامية بؤر التوتر الهشة هذه من املزيد من التدهور.

ميكن أن يؤدي احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين أيًضا إىل الحد من تبعات بيئية معينة يخلفها النزاع املسلح وقد تُسهم 
مبارشة يف حدوث تغري املناخ. فعىل سبيل املثال، تضع قواعد القانون الدويل اإلنساين قيوًدا عىل الرضر والدمار اللذين ميكن 
أن يلحقا بالبنية التحتية مثل املنشآت النفطية، وبأجزاء من البيئة الطبيعية مثل الغابات، وبالتايل تحد من اآلثار املناخية 

الوخيمة لهذا الرضر أو الدمار.

تلح الحاجة اآلن أكرث من أي وقت مىض إىل تعزيز احرتام البيئة يف أثناء النزاعات املسلحة. وتسعى املبادئ التوجيهية لحامية 
النزاع املسلح، املقرر أن تنرشها اللجنة الدولية يف عام 2020، إىل تحسني احرتام وتنفيذ قواعد  البيئة الطبيعية يف حاالت 
النزاعات  الدول وأطراف  الدولية عىل أهبة االستعداد لدعم  الطبيعية. واللجنة  البيئة  التي تحمي  الدويل اإلنساين  القانون 
املسلحة من أجل إدماج قواعد القانون الدويل اإلنساين ذات الصلة بهذا الصدد يف القوانني والسياسات واملامرسات الوطنية.
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عندما تتالقى النزاعات املسلحة مع املخاطر املناخية
يقلص النزاع القدرة التكيفية للمجتمعات املحلية، ما يجعلها عرضة للتأثر بالصدمات بصفة خاصة. وقد يزيد اقرتان النزاعات 
باملخاطر املناخية االحتياجات وأوجه الضعف - حيث يتفاقم انعدام األمن الغذايئ واالقتصادي والتفاوت الصحي، وتتقلص 
إمكانية الوصول إىل الخدمات - يف وقت تضعف فيه قدرة أو إرادة الحكومات واملؤسسات بشأن توفري الدعم يف حاالت 

الطوارئ، وتنفيذ إجراءات طويلة األجل تعزز القدرة عىل الصمود.

إن تبعات النزاعات واملخاطر املناخية مًعا عىل الصحة والرعاية الصحية تدفع باتجاه تزايد االحتياجات وتحول طبيعتها يف 
وقت يضعف فيه القطاع الصحي وتتضاءل قدرته عىل التكيف مع التغري البيئي. وكام ذكر أعاله، ميكن أن تعوق النزاعات 
عمل الطواقم الطبية، وتؤثر سلبًا عىل املرافق الصحية وسالسل توريد األدوية واملعدات يف الحني الذي تتزايد فيه االحتياجات 
الصحية. تزيد آثار تغري املناخ الوضع سوًءا، حيث تدفع انعدام األمن الغذايئ إىل الهاوية، وتدمر املراكز الصحية وسالسل 
التوريد يف ظل الظواهر الجوية املتطرفة، وتخلق بيئة خصبة لإلصابة بأمراض معدية معينة وتفشيها رسيًعا.25 ترفع كل هذه 

العوامل مجتمعة املخاطر التي يتعرض لها األفراد واملجتمعات املحلية.

قد يكون التكيف مع تغري املناخ يسريًا نوًعا ما، ويف ظروف معينة، قد يكون تغيري املحاصيل املزروعة كافيًا. لكن قد يتطلب 
هذا الوضع أيًضا تغيريات اجتامعية أو ثقافية أو اقتصادية كبرية. فرمبا يلزم تغيري النظام الزراعي بالكامل أو التعامل مع 
أمراض جديدة كليًا عىل منطقة جغرافية ما. بيد أن الحرب تضع قيوًدا عىل أي جهود متضافرة وطموحة ملعالجة الوضع. 
بأولويات أخرى غري  أيًضا  الجهات  تنشغل هذه  السلطات واملؤسسات، وإمنا  األمر عند ضعف  يتوقف  النزاع، ال  ويف حال 
التعامل مع املخاطر املناخية القريبة وبعيدة املدى وضامن تحقيق التنمية الشاملة، وهي إجراءات رضورية للتكيف املناخي. 
وينصب تركيزها عادًة عىل استعادة األمن الوطني – حيث مُتارَس عليها ضغوط دولية ومحلية ضخمة إلنجاز هذه املهمة 
– وإنعاش االقتصاد وإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الحيوية )التي ميكن أن تسهم يف تعزيز قدرة الناس عىل الصمود 
أمام الظواهر الجوية املتطرفة( يف نهاية املطاف. وتتضاءل الجهود الرامية إىل حامية النظم البيئية الهشة، وضامن االستخدام 
املستدام للموارد داخل الحدود وخارجها، وتصميم خطط بعيدة املدى وتنفيذها. وعىل املنوال ذاته، تقل القدرة عىل حشد 
الدعم الدويل أو املشاركة يف الدبلوماسية اإلقليمية، وكذلك القدرة عىل إدارة التوترات بني املجتمعات املحلية أو دعم الهياكل 
بني  التعاون  وانعدام  املوارد  نقص  عن  غالبًا  تنجم  عراقيل  املحتملة  الجهود  وتواجه  ذاتها.  املهمة  إلداء  القامئة  املجتمعية 
الهيئات الحكومية، وسوء الحكم، والتنمية غري املتوازنة أو التخلف اإلمنايئ، ومحدودية القدرات أو املعرفة التقنية الالزمة 
لتوجيه إجراءات العمل.26 وتزاد حدة أثر أوجه القصور هذه عىل قدرة الناس عىل التكيف عندما يُقلص انعدام األمن حجم 

االستجابة اإلنسانية، ومينع الفاعلني يف املجال اإلمنايئ من تصميم برامج شاملة وتنفيذها.

تضع الحرب قيوًدا عىل أي جهود 
متضافرة وطموحة ملعالجة الوضع.

قد تجرب النزاعات املمتدة السكان والسلطات أيًضا عىل الرتكيز عىل النجاة اآلنية، ما يحد من قدرتهم عىل التخطيط ملستقبل 
غامض متاًما. ويف الظروف التي يكافح الناس فيها لتدبري قوت يومهم، ويعتمد بقاؤهم عىل استغالل املوارد الطبيعية فحسب، 
قد ال يُعتد باألصوات الداعية إىل احرتام البيئة واستغالل املوارد بطريقة مستدامة. وقد تتضاءل بشدة أيًضا القدرة عىل تغيري 
سبل كسب العيش وأمناط الحياة. ويعود ذلك جزئيًا إىل عوامل اجتامعية وثقافية – ترتبط الكرامة والهوية يف تفكري السكان 
الكساد  العيش يف حالة  قلة فرص كسب  أيًضا  أسباب ذلك  لكن من   – بنمط حياتهم وسبل كسب عيشهم  وثيًقا  ارتباطًا 
االقتصادي. بل إن االنتقال إىل مناطق مواتية أكرث ملزاولة أنشطة معينة، مثل الزراعة، يتطلب إمكانات مالية أو دعاًم مؤسسيًا. 
كام أن الدولة متنع هذه االنتقاالت يف بعض الحاالت ألسباب اسرتاتيجية: ترص السلطات العراقية عىل أهمية الحفاظ عىل 

التجمعات السكانية يف جنوب البالد ألسباب جيوسياسية، حتى يف ظل قسوة الظروف املعيشية هناك.

تنترش املالريا وحمى الضنك مثاًل يف مناطق مل تتفشَّ فيها هذه األمراض من قبل، كام أن اختفاء املوائل الطبيعية ألنواع من الحيوانات يدفعها إىل الهجرة،  25
.)Woolhouse 2008 ؛Watts 2019 ؛Vidal 2020( ما يزيد فرص انتقال مسببات األمراض

انظر الخطاب األخري ملجموعة األزمات الدولية أمام مجلس األمن بشأن التقاطع بني الهشاشة واملخاطر املناخية: 26
https://www.crisisgroup.org/global/climate-change-shaping-future-conflict.

https://www.crisisgroup.org/global/climate-change-shaping-future-conflict


19عندما متطر غباًرا

هل يسبب تغري املناخ اندالع نزاعات؟
تصاعد القلق يف السنوات األخرية من املخاطر األمنية املرتتبة عىل تغري املناخ، وتعالت كذلك التحذيرات من أن تغري املناخ 
قد يثري حروبًا متعاقبة. ويتفق العلامء عموًما عىل أن تغري املناخ ال يسبب اندالع نزاعات مسلحة مبارشًة، لكنه قد يزيد 
خطر اندالع نزاعات بطريقة غري مبارشة، حيث يؤجج العوامل التي ميكن أن تؤدي يف النهاية إىل وقوع نزاع عرب سلسلة 
العوامل اإلقصاء االجتامعي، ووجود نزاعات ومظامل سابقة، واملخاطر االقتصادية،  التفاعالت املعقدة.27 وتتضمن هذه  من 
والتدهور البيئي، والتوترات عىل إدارة املوارد.28 أما يف البيئات التي يسودها السلم وتتمتع مبؤسسات قوية توفر الحامية 
تنمية  تحقيق  بطريقة مستدامة ومنصفة، وتضمن  املوارد وتخصيصها  استخدام  وتدير  التوترات،  فتيل  وتنزع  االجتامعية، 

شاملة للجميع، ال يسبب تغري املناخ اندالع نزاعات عنيفة.29 فهذه املؤسسات تلعب دوًرا حيويًا يف التكيف مع تغري املناخ.30

القوية واملؤسسات  الحوكمة  املعاناة بسبب غياب  براثن  الهشاشة يف  أو  العنف  أو  النزاعات  املترضرة من  البلدان  تسقط 
الشاملة. ورغم أن تغري املناخ قد ال يسبب نزاعات يف هذه األماكن، فإنه رمبا يسهم يف تأجيج وإطالة أمد النزاعات وحالة عدم 
االستقرار، حيث يفاقم ضعف املؤسسات والنظم وآليات تكيف الناس. وقد يعّمق كذلك العنف بني املجتمعات املحلية.31 
وتُظهر األبحاث التي تبحث يف الصالت بني تقلبية املناخ والعنف أن ارتفاع معدل هطول األمطار أو نقصانه يف االقتصادات 
املعتمدة عىل املوارد يعزز خطر اندالع عنف محيل، ال سيام يف املجتمعات التي تُستنزف مواردها بالفعل استنزافًا شديًدا، 
وحيث ال تستطيع الدولة نزع فتيل التوترات الناشئة.32 كام أن التغريات يف مسارات الرعي واملامرسات الزراعية بسبب تغري 
بصورة  النزاعات  لحل  وآليات  أوارصها،  تربط  راسخة  إىل عالقات  تفتقر  التي  املجتمعات  أيًضا يف  التوترات  تثري  قد  املناخ 

مشرتكة، يف حني أنه يتحتم عىل أفرادها تقاسم األرايض واملوارد األخرى.33

القصري  املناخ وتبعاته عىل املدى  السكان بتغري  املناخ كذلك من قلة وعي  التكيف مع تغري  الرتكيز عىل  ينبع االفتقار إىل 
والبعيد. وقد الحظ الكثري من سكان املناطق الريفية تذبذب األمناط املوسمية وأمناط هطول األمطار، وما لذلك من تأثريات 
عىل املحاصيل ومخزونات املياه، لكن ال يعون كثريًا مصادر هذه التغريات أو أنها ستغدو واقًعا دامئًا. يأمل الناس يف عودة 
األمور إىل طبيعتها، وقليلون هم من يدركون أن أطفالهم قد يُرغمون عىل تبني أمناط حياة جديدة، رغم أن أمهات عراقيات 
الزراعة.  من  أمانًا  أكرث  العيش  لكسب  فرص  عىل  للحصول  بجٍد  الدراسة  إىل  أطفالهن  يدفعن  أنهن  عىل  شددن  كثريات 
ويف املناطق املعرضة للكوارث، مثل مناطق الفيضان يف جمهورية أفريقيا الوسطى، يفتقر الناس إىل الوعي باملخاطر التي 

يواجهونها، وال تلوح يف األفق حلول تحد من تعرضهم آلثارها.

27 
28 
29 
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مواجهة اآلثار املرتاكمة للنزاعات واألزمة املناخية
يحاول األفراد واملجتمعات، الذين يعانون الفقر ويتعرض أمنهم الغذايئ واملايئ واالقتصادي لتهديدات، التأقلم مع الوضع غالبًا 
عن طريق تغيري سبل كسب العيش وأمناط الحياة أو تنويعها، يف غياب أي دعم مؤسيس مناسب. فقد يغري املزارعون نوع 
البذور املستخدمة أو أساليب الري، وقد يرشع الرعاة يف زراعة قطعة أرض صغرية أو امتهان الصيد. ورمبا ينتقل بعض أفراد 
العائلة بشكل موسمي إىل مناطق أخرى داخل البلد أو يف البلدان املجاورة بحثًا عن عمل، وكثريًا ما تكون تلك عادة قدمية 
متأصلة. ففي شامل مايل وجنوب العراق وجمهورية أفريقيا الوسطى، أشار السكان إىل أن نقص الفرص والحامية الكافية من 
الدولة يجعل بعض الشباب ينضمون إىل جامعات مسلحة، ما يثري تساؤالت حول إعادة إدماجهم اجتامعيًا واقتصاديًا بعد 

انتهاء النزاعات يف هذه البلدان.

ال تنزع العائالت بكاملها يف األساس إىل التنقل كأسلوب للتكيف مع األوضاع املتغرية، لكن يف غياب أي خيارات مجدية أخرى 
ينتهي الحال بكثري من األفراد إىل الرحيل عن ديارهم، رغم أن الرشائح األفقر واألضعف قد تظل محصورة يف أماكنها، مثلهم 
مثل هؤالء الذي يقعون تحت طائلة قيود عىل حرية الحركة يفرضها أحيانًا أحد أطراف النزاع املسلح.34 وتكون هذه التنقالت 
يف بعض الحاالت إجراًء وقائيًا يف مواجهة انعدام األمن، والكوارث التي تزحف ببطء، وتغري املناخ والتدهور البيئي. ففي 
جنوب العراق مثاًل، قررت أعداد كبرية من املزارعني ذوي الوضع االجتامعي واالقتصادي املتدين الرحيل إىل مناطق أخرى ألن 
سبل كسب عيشهم أصبحت محفوفة باملخاطر يوًما بعد يوم. ورغم إقامتهم يف مناطق أخرى من البالد لسنوات، فإنهم غالبًا 
ما ينتهزون أول فرصة سانحة للرجوع إىل ديارهم. ويعود هذا القرار جزئيًا إىل االرتباط األصيل مبسقط الرأس، لكن سببه أيًضا 

نقص الدعم املؤسيس الذي يجعل اإلقامة الدامئة يف املناطق الجديدة شبه مستحيل عىل ذوي اإلمكانات املحدودة.

يلجأ آخرون إىل النزوح بسبب تهديد مبارش لسالمتهم، سواء أكان ذلك أحداث عنف أو كارثة تزحف ببطء أو بسعة. ففي 
النزاع، بسبب  البالد هربًا من  الذين نزحوا يف األصل داخل  التي يعاين منها السكان،  شامل مايل، تفاقمت األوضاع الهشة 
األحوال املناخية القاسية. وانتهى الحال بالبعض ممن فقدوا ممتلكاتهم تدريجيًا إىل االنتقال مجدًدا، لكن هذه املرة إىل مدن 
مجاورة أماًل يف الحصول عىل عمل وقليل من الدعم. ويف املناطق الداخلية بجمهورية أفريقيا الوسطى، تعرض الناس الذين 
فروا من العنف واستقروا يف تجمعات مؤقتة عىل أطراف املناطق الحرضية إىل أمطار غزيرة. أما البعض اآلخر، ممن ظلوا يف 
ديارهم رغم العنف أو عادوا إليها بعد النزوح، فقد جرفت الفيضانات بيوتهم وانتهى بهم الحال إىل النزوح ثانية. قد ينقذ 
النزوح حياة السكان، لكنه يجعل حياتهم أيًضا أقل أمانًا ويقوض االستقرار، فالنازحون يفقدون ممتلكاتهم وبيوتهم وسبل 

كسب عيشهم وشبكاتهم االجتامعية، ويجرَبون عىل التأقلم مع الحياة يف بيئات جديدة يشح فيها الدعم الرضوري للتعايف.

يف املناطق الداخلية بجمهورية أفريقيا الوسطى، 
تعرض الناس الذين فروا من العنف واستقروا يف تجمعات مؤقتة 

عىل أطراف املناطق الحرضية إىل أمطار غزيرة.

يظل معظم الناس الذين يغادرون ديارهم داخل حدود بالدهم.35 وينتهي املطاف بهم غالبًا إىل العيش يف ظروف هشة يف 
مناطق عشوائية تالحقهم فيها جميع صنوف املخاطر، وقد تجربهم الظروف عىل االنتقال مرة أخرى. وتسهم هذه التنقالت 

يف إعادة تشكيل املشهد السكاين يف املدن والبلدان، حيث تنمو املناطق الحرضية وينكمش تعداد املناطق الريفية.36

	4 
	5 
	6 

Black 2014؛ Hastrup 2012؛ Rigaud 2018.
Foresight 2011؛ IDMC 2017؛ Rigaud 2018.Benjaminsen 2012؛ Bernauer 2012.
Cardona 2012؛ اللجنة الدولية 2018؛ Sanderson 2016.
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About this report
Countries enduring armed conflict are disproportionately vulnerable to climate variability and change, 
because the adaptive capacity of people, systems and institutions already coping with the consequences of 
conflict tends to be limited. Based on research conducted in southern Iraq, northern Mali, and the interior 
of the Central African Republic (CAR), and drawing on the expertise of the International Committee of the 
Red Cross (ICRC) and the scientific literature on the subject, this policy report explores how people deal with 
the combination of conflict and climate risks, and how they cope and adapt. It discusses how the ICRC, and 
the humanitarian sector in general, will have to adjust and adapt to address these risks and makes an urgent 
call for strengthening climate action and finance in countries affected by conflict.

The research presented in this report was undertaken by the ICRC’s Division of Policy and Humanitarian 
Diplomacy. It could not have been conducted without the support provided by the ICRC’s Economic Security 
and Water and Habitat units and by the ICRC’s delegations in the CAR, Iraq and Mali. A literature review 
for this project was carried out by Yvonne Su and Karine Gagné, graduate student and assistant profes-
sor, respectively, at the University of Guelph. The report was written by Catherine-Lune Grayson, based on 
research led jointly with Pierrick Devidal, policy advisers at the ICRC. Vanessa Murphy, a legal adviser at the 
ICRC, provided the text box on international humanitarian law, climate change, and the natural environment. 
Amir Khouzam and Digvijay Rewatkar, both ICRC associates, provided invaluable help for the project.

We are immensely grateful to the people we met during the case studies for their trust in us and for sharing 
their experiences with us, and to the representatives of authorities and other organizations for sharing their 
perspectives. We would also like to express our gratitude to our colleagues, who shared their insights during 
the research and provided feedback on the report.

The report was reviewed by an external advisory committee composed of professionals and experts. We 
would like to extend our appreciation to Prof. Maarten van Aalst, Director of the International Red Cross and 
Red Crescent Climate Centre, and Julie Arrighi, Urban Manager and ICRC Partnership Lead at the Centre; 
Katie Peters, Senior Research Fellow at the Overseas Development Institute; Dr Edmon Totin, lecturer at 
the Agricultural University of Benin and a Coordinating Lead Author at the IPCC-Africa Chapter (AR6); and 
Dr Maria Guevara, Senior Operational Positioning and Advocacy Advisor at Médecins Sans Frontières.

About the photographs
The photographs of the CAR in this report were taken by Florent Vergnes, photographer and videographer at 
Agence France-Presse. He has been working and living in the CAR for the last three years and focuses on the 
social and political dimensions of the armed conflict, notably its impact on transhumance.

The photographs of southern Iraq were taken in early 2020 by Mike Mustafa Khalaf, who is a photographer, 
videographer and digital officer at the ICRC.

Samuel Turpin, a journalist and photographer (Gamma) who has worked in situations of conflict and humani-
tarian crisis since 1998, took the Mali photographs. In 2017, he embarked on a multimedia project to document 
the impact of the climate crisis on twelve families over a decade: Humans & Climate Change Stories. The 
project received the UN Sustainable Development Goals Award in 2019.

Special thanks go to Aurélie Lachant, public relations officer at the ICRC, for her assistance.
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رعاة فقدوا قطعان ماشيتهم ينتظرون الحصول عىل مساعدات غذائية، يف مدينة “زمييو” جنوب رشقي جمهورية أفريقيا الوسطى.



عندما متطر غباًرا 22

Sa
m

ue
l T

ur
pi

n/
AF

P

مواجهة النزاعات وتغري املناخ، . 2
     من جمهورية أفريقيا الوسطى

     إىل العراق ومايل
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عندما ُسئل الناس يف جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق ومايل عن تأثري تغري املناخ عىل معيشتهم، فال يخرج الرد غالبًا عن 
أنهم بالكاد سمعوا عن تغري املناخ، وال يعرفون إال أقل القليل عن املخاطر الحالية واملستقبلية. لكنهم ال يجدون صعوبة يف 
وصف أشياء مثل التغريات التي تحدث يف بيئاتهم، وعدم القدرة عىل التنبؤ بالطقس، والطابع غري املتوقع ملوجات الجفاف 

والفيضانات، وهي مظاهر تؤثر تأثريًا خطريًا عىل الصحة واألمن املادي واالقتصادي.

الرتحال  أمناط  تغري  بسبب  والرعاة  املزارعني  بني  الناشبة  التوترات  عىل  الوسطى  أفريقيا  الناس يف جمهورية  تركيز  انصب 
الرعوي ومحدودية قدرة السلطات عىل تنظيم التنقالت داخل البالد وعرب الحدود. بينام تحدث العراقيون عن شح املياه 
وقلة جودتها، واآلثار املمتدة للنزاعات التي أضعفت املؤسسات، مبا فيها قدرة هذه املؤسسات عىل الحفاظ عىل استمرارية 
البنية التحتية األساسية واالضطالع بجهود يف مجال دبلوماسية املياه التي متس الحاجة إليها إقليميًا.37 أما يف شامل مايل، فقد 
أشار الرعاة واملزارعون إىل أن النزاع وضع عوائق أمام األساليب التي كانوا يلجؤون إليها ملواجهة موجات الجفاف املتكررة، 
واألمطار الغزيرة التي تسقط أحيانًا، وما يفيض إليه هذا الوضع من تسيع وترية التغريات التي تعرتي أمناط حياتهم، وإجبار 

بعضهم إىل الرحيل جنوبًا أو صوب املدن.

ال يجدون صعوبة يف وصف أشياء 
مثل التغريات التي تحدث يف بيئاتهم، 

وعدم القدرة عىل التنبؤ بالطقس،
والطابع غري املتوقع ملوجات الجفاف والفيضانات.

تبني أمثلة مستقاة من دراسات الحالة أن التبعات املتشابكة للنزاعات املسلحة واملخاطر املناخية تسهم يف إضعاف قدرة 
السكان عىل التكيف مع األوضاع. وال متثل هذه األمثلة الصورة الكاملة لتبعات تغري املناخ يف جمهورية أفريقيا الوسطى 
والعراق ومايل، حيث تركز عىل جوانب محددة وبالغة األهمية من تجربة الناس وتربز تفاصيلها، وتستعرض التصادم بني 
الديناميات املحلية واإلقليمية، واآلثار الدامئة للنزاعات عىل حياة الناس والبيئة، واآلفاق القامتة لعملية التكيف يف حالة اندالع 
نزاعات يف مجتمعات محلية تعيش أصاًل يف ظل تدهور بيئي شديد. ويف الحاالت كافة، تسهم االتجاهات الكربى املتداخلة 
األخرى – مثل النمو الدميوغرايف، والتوسع الحرضي السيع والعشوايئ، واألوبئة – يف رسم مالمح التجارب التي مير بها الناس.

يشري مصطلح دبلوماسية املياه إىل التعاون واملفاوضات الثنائية ومتعددة األطراف بشأن إدارة املياه العابرة للحدود الوطنية بني الدول. 7	

مواجهة النزاعات وتغري املناخ، من جمهورية أفريقيا الوسطى إىل العراق ومايل. 2
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يف  مسلم  حي  يف  السوق  تغادر  أفوكادو  بائعة 
أفريقيا  جنويب رشق جمهورية  “بانغاسو”،  مدينة 

الوسطى التي ترضرت بشدة من النزاع.
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جمهورية أفريقيا الوسطى
التبعات املحلية النعدام األمن اإلقليمي وتغري املناخ والتدهور البيئي

)مبادرة  املناخ  بتغري  التأثر  قابلية 
جامعة نوتردام للتكيف العاملي(:

178 من 181

نسبة العاملني يف الزراعة من القوة 
العاملة )البنك الدويل 2019(:

72.5 باملائة

 IPC, MAY( انعدام األمن الغذايئ
:)2020

خالل الفرتة التي تلت الحصاد، عاىن 
نحو 35 باملائة من سكان البالد البالغ 
عددهم 4.6 ماليني نسمة انعداًما يف 
ويُتوقع  الغذايئ بصورة حادة،  األمن 
أن يرتفع هذا الرقم إىل 47 باملائة يف 

املوسم األعجف

)برنامج  البرشية  التنمية  مؤرش 
األمم املتحدة اإلمنايئ 2019(:

0.381 )188 من 189(

االتجاهات واآلثار املناخية يف جمهورية أفريقيا الوسطى
توجد أربع عرشة محطة أرصاد جوية فقط يف جمهورية أفريقيا الوسطى؛ معظمها خارج الخدمة أو ال يلبي املعايري الدولية، 
تتغري  أن  ح  الحرارة، ويُرجَّ ترتفع درجة  أن  املناخية. ويُتوقع  البيانات  توثيًقا من حيث  األقل  املناطق  البالد ضمن  ما يضع 
كثافة سقوط األمطار ومدتها، وتحولها إىل منط أكرث عنًفا وغزارة تقل فيه إمكانية التنبؤ بتوزيع كمياتها عىل أقاليم البالد 
وخالل املواسم. قد يؤدي تغري املناخ أيًضا إىل كرثة الفيضانات، وهي أشد الظواهر الجوية املتطرفة شيوًعا يف البالد، وتوقع 
بالفعل خسائر برشية وأرضاًرا مادية جمة. وقد يُحدث تغري املناخ كذلك موجات جفاف وحر شديد، وزيادة معدل التعرية، 
وانهيارات أرضية، وهبوب رياح شديدة، واضطراب دورات الفصول، وتدهور خصوبة الرتبة. وتعزز األدلة العملية اإلقليمية 

إىل حد كبري املشاهدات التي تعاينها املجتمعات والسلطات املحلية مبارشًة.38

النزاع املسلح الذي يزعزع استقرار جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2013 امتداد لنمط أوسع ومزمن من النزاع والعنف 
املناطق  السكان ال سيام يف  انعدام األمن وهشاشة أوضاع  الوضع إىل تفاقم  البالد منذ عقود. وأدى هذا  يبتلع  والهشاشة 
الريفية التي تعتمد معيشة السكان فيها عىل قدرتهم عىل الوصول اآلمن إىل الحقول واملراعي. وملا كانت أجزاء كبرية من 
أرايض البالد ال تزال خرضاء وخصبة، يسود اعتقاد بأنها مل تتأثر بتغري املناخ عىل نحو خاص، عىل خالف العراق أو مايل.39 لكن 
ضعف املؤسسات والفقر املدقع ومحدودية الخدمات األساسية والبنية التحتية يجعلها عرضة للتأثر بالتغريات والصدمات 
املناخية. ويعيد نزوح ما يقرب من 100,000 شخص، وتدمري أكرث من 10,000 منزل بسبب الفيضانات يف نهاية عام 2019، 
تسليط الضوء عىل القابلية الشديدة للتأثر بهذه املخاطر وعدم وجود تدابري فعالة للحد منها.40 واألهم من ذلك أن التصحر 
يف منطقتي الساحل وبحرية تشاد، يف ظل النزاعات املسلحة وانعدام األمن، يخلف تأثريات محلية شديدة يف جمهورية أفريقيا 
الوسطى حيث تتغري أمناط الرتحال الرعوي. ويلقي هذا الضوء عىل حقيقة أن تبعات تغري املناخ وانعدام األمن يف مكان ما 

قد تغري الواقع الذي يعيشه أناس عىل بُعد مئات الكيلومرتات.

	8 
ينظر غالبية موظفي املنظامت الدولية الذين أجرينا مقابالت معهم إىل تغري املناخ يف جمهورية أفريقيا الوسطى باعتباره قضية ثانوية. وتقل كذلك  9	

األبحاث املتعلقة بتبعات تغري املناخ كثريًا عن مناطق أخرى مثل منطقة الساحل. وتعي السلطات املركزية متاًما أهمية تعزيز صمود البالد أمام تغري 
املناخ، وتدرك أيًضا محدودية قدراتها يف هذا الصدد.

رغم الفيضانات املستمرة التي ترضب البالد، يندر اتخاذ تدابري وقائية ملواجهتها عىل املديني القصري والبعيد، وال يوجد نظام إنذار مبكر لتحذير الناس  40
من الفيضانات الوشيكة؛ األرقام املتعلقة بالفيضانات مأخوذة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 2019.

Diedhiou 2018؛ Gariano 2016؛ IISD 2015؛ Niang 2014؛ Soulé Baoro 2017؛ Sultan 2012؛ USAID 2018.
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إيجازًا ملا سبق، تتقاطع التغريات البطيئة وغري املحسوسة أحيانًا التي يسببها تغري املناخ والتدهور البيئي، ال سيام يف منطقة 
للبقاء عىل قيد  االنتقال إىل مناطق خرضاء  أكرث إىل  السكان  املناخ تدفع  فآثار تغري  للنزاعات.  اآلثار األوضح  الساحل، مع 
الحياة، بينام تفاقم آثار النزاعات انعدام األمن وتسهم يف زعزعة استقرار املجتمعات وتفتيت لحمتها، وإضعاف أجهزة الدولة 
الضعيفة من األصل، وغل يد الدولة عن السيطرة عىل أراضيها والتعامل مع التوترات بني املجتمعات املحلية. أدى اقرتان هذه 
الديناميات إىل انقالب عنيف يف أمناط الرتحال الرعوي وارتفاع مستويات العنف وتدهور األمن االقتصادي والغذايئ للسكان.

تبعات تغري املناخ وانعدام األمن
 يف مكان ما قد تغري الواقع الذي يعيشه

 أناس عىل ُبعد مئات الكيلومرتات.

الديناميات املتغرية للرتحال الرعوي
لطاملا اتسمت أمناط الرتحال الرعوي يف جمهورية أفريقيا الوسطى بالدينامية، ورسم مالمحها الوضع االجتامعي واالقتصادي، 
والسيايس والبيئي واملناخي واألمني داخل حدود البالد وخارجها. كان الرعاة التشاديون يعربون الحدود إىل جمهورية أفريقيا 
الوسطى طيلة عقود يف أثناء مواسم الجفاف للوصول إىل املراعي الخصبة. وحذا حذوهم الرعاة السودانيون والكامريونيون، 
وكذا رعاة غرب أفريقيا ال سيام النيجرييون يف مراحل تالية. وقبل أن تندلع األزمة السياسية األخرية، كان الرعاة يتجمعون 
عموًما يف املناطق غري املزروعة يف شامل البالد الجاف.41 لكن مبرور الوقت، بدأ الرعاة املحليون واألجانب يف االندفاع إىل 
املناطق الخرضاء وسط البالد وجنوبها، بل يعربون البالد أحيانًا للوصول إىل جمهورية الكونغو الدميقراطية. ويعزى هذا التغري، 
بحسب ممثيل االتحاد الوطني ملريب املاشية يف أفريقيا الوسطى وأصوات أخرى من املجتمعات املحلية، إىل جفاف األنهار 
والجداول، وخصوًصا يف شامل جمهورية أفريقيا الوسطى منذ موجة الجفاف التي رضبت البالد عام 1983، كام يعزى إىل 
انعدام األمن اإلقليمي. وتضيف وزارة الرثوة الحيوانية أن النمو الدميوغرايف مع كرثة أعداد رؤوس املاشية أدى أيًضا إىل زيادة 

الطلب عىل املياه والحقول واملراعي.

من  ماشيتهم  قطعان  العزم عىل حامية  من  وأيًضا  الرعي،  أرايض  البحث عن  منطلق  الرعاة من  ترحال  تشكلت مسارات 
النزاعات السائدة والجرمية املنترشة، ويشمل ذلك منطقتي بحرية تشاد والساحل.

عندما تفشل اآلليات التنظيمية…
عمقت األزمة ضعف سيطرة الحكومة عىل كثري من أرايض البالد وحدودها، ما أفسح املجال أمام تنقل البرش والحيوانات 
الصدد.  املطلوبة يف هذا  للحيوانات والخدمات  الصحي  الرضائب والفحص  تنظيم، وأعاق تحصيل  أي  أوسع ودون  بشكل 
بعينها  مسارات  سلوك  إىل  الرعاة  دفع  بإمكانها  كان  التي  التقليدية  التنظيمية  اآلليات  تضاءلت رشعية  ذلك،  مع  وتزامًنا 
واإلسهام يف حل النزاعات؛ فكثري من الرعاة والجامعات املسلحة مل يعودوا يعرتفون بسلطة هذه اآلليات، أو مل يعرتفوا بها 

من األصل.

أفضت هذه الظروف إىل اضطراب جغرافيا الرعي وزعزعة أنشطة الرعي والزراعة إىل حد كبري، فقد تزايدت أعداد الرعاة 
القادمني من بلدان بعيدة، بينام ارتحل آخرون مع ماشيتهم مسافات أبعد جنوبًا. وتفادى كثري منهم املسارات التقليدية، 
ويعود ذلك جزئيًا إىل الرغبة يف تجنب املواجهة املبارشة مع الجامعات املسلحة أو قطاع الطرق يف املناطق النائية، وأيًضا 
لالبتعاد عن املناطق التي رعت فيها قطعان ماشية مريضة. فقد عاين الرعاة خسائر فادحة يف بداية األزمة، وارتفع معدل 
وفيات املاشية من 20 إىل 50 باملائة يف ظل غياب الخدمات الصحية للحيوانات.42 وفقد رعاة محليون كرث ماشيتهم عىل أيدي 
رعاة آخرين وجامعات مسلحة، فارتكب البعض منهم أعاماًل انتقامية، ما أشعل دائرة من االنتقام والثأر. وكثريًا ما أبعدت 
الجامعات املسلحة الرعاة املحليني، الذين نجحوا يف الحفاظ عىل ماشيتهم، عن مراعيهم التقليدية خصوًصا يف الشامل، فلجأ 
هؤالء الرعاة إىل املناطق الرشقية والجنوبية الرشقية. وسعى آخرون وراء األمان، فاقرتبوا يف تنقالتهم من القرى، فأدى هذا 
استطاعوا جلب  فقد  املسلحة،  الجامعات  يتمتعون بحامية  الذين  الرعاة  بعض  أما  أحيانًا.  الزراعية  األنشطة  اضطراب  إىل 
ماشيتهم للرعي يف الحقول الزراعية الجذابة وحدائق الخرضاوات التي كانت ممنوعة عليهم يف األحوال الطبيعية. ومل تستطع 

املجتمعات املحلية االحتجاج خشية العواقب العنيفة.

41 
42 

Carré 2018؛ Marchal 2015.
FAO 2014, 2018b.
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ويف الوقت ذاته، استوىل املزارعون أحيانًا عىل املراعي، ويعود السبب يف هذا جزئيًا إىل أن األسلوب التقليدي يف الزراعة بقطع 
نباتات املراعي وحرقها يتطلب مساحات واسعة من األرايض، إىل جانب رداءة جودة البذور التي تجرب املزارعني عىل زراعة 

حقول واسعة إلنتاج كميات كافية من املحاصيل، لكن من أسباب ذلك أيًضا النمو الدميوغرايف.43

… ويتفاقم انعدام األمن
وتقول  املاضية.  القليلة  األعوام  خالل  تفاقمت  لكنها   ،2013 عام  أزمة  قبل  الرعوي  الرتحال  حول  تنشب  التوترات  كانت 
املجتمعات املحلية والسلطات إن هنالك ارتفاًعا حاًدا يف املواجهات بسبب التنافس عىل الحقول واملراعي، ويرجع ذلك جزئيًا 
إىل عجز السلطات املحلية عن تنفيذ اللوائح التنظيمية املتعلقة باستخدام األرايض. ويساق الحضور الواضح للرعاة املسلحني 
بالقرب من القرى الزراعية باعتباره سببًا مهاًم لنشوب التوترات يف املناطق املحيطة بـ “كاغا باندورو” و”بوار” يف األقاليم 
الداخلية للبالد. ويصف السكان ما حدث ملحاصيلهم من تدمري ونهب، والرضب الذي تعرضوا له عىل أيدي الرعاة وأفراد 
الجامعات املسلحة يف أثناء عملهم يف حقولهم أو بحثهم عن الطعام يف الغابات. وذكرت تقارير تعرض النساء لعنف جنيس. 
يعرتفون  أجنبية، وقد ال  لغة  يتحدثون  الذين رمبا  الرعاة  التفاوض مع  أيًضا عىل عجزها عن  الزراعية  املجتمعات  وأكدت 

بالسلطات التقليدية، وكثريًا ما يحملون أسلحة ويفرضون إرادتهم بالعنف أحيانًا.

أو سكان شامليني  أو رعاة محليني وأجانب،  أنها تحدث بني مزارعني ورعاة،  أي  التوترات غالبًا بصورة تخطيطية،  توصف 
وجنوبيني، أو مسيحيني ومسلمني. املواجهات بني هذه الجامعات – وأدوارها يف أعامل العنف – يف الواقع معقدة ودقيقة. 
لكن من الواضح أن مستويات العنف مرتفعة، وأن املجتمعات املحلية تعيش يف حالة من الخوف والرصاع يف رحلتها لتأمني 

احتياجاتها األساسية.

األمن الغذايئ واالقتصادي يف األوضاع غري املستقرة
يرتك االضطراب يف أنشطة الزراعة والرعي أثرًا عميًقا عىل األمن الغذايئ يف جمهورية أفريقيا الوسطى، فأكرث من 70 باملائة 
من السكان يعتمدون عىل هذه األنشطة مورًدا للرزق.44 وقد أضعف النزاع وانعدام األمن والتوترات بسبب الرتحال الرعوي 
األمن الغذايئ واالقتصادي للسكان يف املناطق الريفية الذين يكافحون أصاًل لتأمني احتياجاتهم األساسية. وتضاءلت قدرتهم 
عىل الوصول إىل الحقول وارتياد أماكن جمع الغذاء ومصادر الحطب، فقد سحقت قطعان املاشية الحقول، وفقد بعض الرعاة 
ماشيتهم أو قدرتهم عىل الوصول إىل املياه واملراعي، وتوقفت تجارة الحيوانات واملنتجات الزراعية، وساد االضطراب األسواق. 
يلخص املمثل املحيل لالتحاد الوطني ملريب املاشية يف أفريقيا الوسطى، وهو أحد الرعاة الذين فقدوا ماشيتهم بالكامل يف 
األزمة، الوضع قائالً “مل يعد باستطاعة املزارعني الزراعة، واضطر الرعاة املحليون )الذين ال يزالون ميتلكون بعض املاشية( إىل 

الرحيل بقطعانهم. وفقد كثريون كل ما ميلكونه ويعيشون اآلن يف موقع إيواء للنازحني”.

قبل اندالع األزمة، كان املزارعون يف املناطق املحيطة مبدينة “كاغا باندورو” يعملون يف مساحات واسعة من األرايض ويجنون 
فائًضا من املحاصيل ويبيعون بعًضا منه، أما املساحات التي يستطيعون زراعتها اآلن فال تكفي لتلبية احتياجاتهم. وتقول 
النساء إنهن حني يتمكّن نادًرا من الحصاد، يحول انعدام األمن عىل الطرق دون القدرة عىل نقل املحاصيل إىل األسواق. لذا 
ارتفعت أسعار األغذية ارتفاًعا كبريًا، بينام انخفضت املحاصيل وقلت الدخول. وانخفض اإلنتاج إىل درجة أن السكان اضطروا 
إىل رشاء الطعام من “بانغي” عوًضا عن بيع فوائض محاصيلهم. ولجأ السكان الفقراء إىل اسرتاتيجيات ضارة للتعامل مع 
الوضع، تضمنت إزالة الغابات بوترية متسارعة، حيث ال تُقطع األشجار للحصول عىل حطب للطهي فحسب، وإمنا لتعويض 

ما فقدوه من دخل أو إلطعام املاشية أوراق الشجر أيًضا.

ميكن أن يُعزى هذا االضطراب يف أنشطة الزراعة كثريًا إىل النزاع والتبعات املرتتبة عليه، لكن بلغ الضغط عىل املوارد والتغريات 
يف ديناميات الرعي أبعاًدا خطرية بسبب التغري املناخي والبيئي، واالتجاهات الدميوغرافية، وهي ظواهر سيستمر حدوثها 
حتى مع إحالل السالم واستعادة األمن والحكم الرشيد. وستظل البالد وجهة جذابة للرعاة املوسميني نظرًا الستمرار جفاف 

منطقة الساحل وشيوع انعدام األمن والهشاشة يف املنطقة.

4	 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 2019. 44

Dufumier 2016.
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جنوب العراق
األثر السلبي للنزاع املتكرر واملمتد عىل األمن املايئ

)مبادرة  التأثر بتغري املناخ  قابلية 
جامعة نوتردام للتكيف العاملي(:

133 من 181

من  الزراعة  يف  العاملني  نسبة 
الدويل  )البنك  العاملة  القوة 

:)2019
18.5 باملائة

 FAO( الغذايئ  األمن  انعدام 
:)2020

يعانون  السكان  من  باملائة   2.4
انعداًما شديًدا يف األمن الغذايئ يف 

شباط/فرباير

)برنامج  البرشية  التنمية  مؤرش 
األمم املتحدة اإلمنايئ 2019(:

0.689 )120 من 189(

االتجاهات واآلثار املناخية يف العراق
يرتاجع معدل هطول األمطار بعض اليشء، بينام ترتفع درجات الحرارة ومخاطر حدوث موجات حر شديد وجفاف. وتعاين 
البالد إجهاًدا مائيًا، ويُتوقع أن تقل كثافة سقوط األمطار سنويًا عن 300 ملم، وهي الكمية املطلوبة الستمرار زراعة املحاصيل 
التي تعتمد عىل األمطار عىل املدى البعيد. أما يف جنوب العراق، فينخفض املعدل السنوي لسقوط األمطار عن هذا املستوى. 
ويقرتن انخفاض معدل هطول األمطار مع انحدار معدل تدفق املياه يف حوض نهري دجلة والفرات منذ سبعينيات القرن 
إيران وسورية وتركيا، ويف  املشاطئة؛  الدول  الحرارة وتدين سقوط األمطار وبناء سدود يف  ارتفاع درجات  العرشين بسبب 
وبارت  امللوحة  فارتفعت  البحر،  مياه  أسهم يف تسب  التسعينيات  بداية  األهوار يف  منطقة  أن جفاف  نفسه. كام  العراق 
الرتابية وشدتها.  العواصف  النبايت عموًما، وزيادة وترية هبوب  الغطاء  تآكل  الزراعية. أدى هذا إىل  األرايض  مساحات من 
وميكن أن تؤدي هذه الظروف إىل فقدان إقليم الهالل الخصيب بالكامل خصوبته بنهاية القرن. وتكررت بالفعل موجات 

جفاف يف العراق، وتركت تبعات اجتامعية واقتصادية وصحية عنيفة.45

تصحرت األرض، وكرثت الثعابني. نفقد الحيوانات واألرايض، 
ويرضبنا الفقر. سقطت أمطار هذا العام، وكان املوسم 
طيبًا. … وإذا مل يتوفر املاء، فسنموت. كنت أتجول يف 
صباي بهذه األرض، وكانت خرضاء واملاء وفريًا. يف ذاك 

الزمن، كان الدونم ]2,500 مرت مربع[ يعطي طنًا واحًدا 
]من القمح[ … كانت األحوال جيدة عندما كان املاء وفريًا. 

أما اآلن، فال يشء سوى التوترات.

45 Akhzari2014؛ Al-Ansari 2014؛ Al-Sudani 2019؛ Christensen et al. 2013؛ Kelley 2015؛ vonLossow 2018؛ WRI 2015.
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نشأ “عيل” يف ناحية “سيد دخيل” الصغرية النائية مبحافظة ذي قار جنوب العراق، حيث وفرة املياه وخصوبة الرتبة من 
املكونات التي ترضب بجذورها عميًقا يف هوية املجتمع املحيل. لكن انعدام األمن املايئ ازداد حدة وتفاقم بسبب سوء إدارة 

املوارد والبنية التحتية، وتغري املناخ، واآلثار املمتدة ملوجات النزاع املتكررة.

يقع العراق يف منطقة تعاين إجهاًدا مائيًا، وال يتوفر بها إال القليل من املوارد املائية. ويعتمد األمن املايئ عىل كفاءة إدارة 
املوارد املائية وشبكاتها، واألهم من ذلك بذل جهود فعالة يف مجال دبلوماسية املياه مع البلدان املجاورة وإقليم كردستان 
العراق، حيث تعتمد موارد العراق املائية بشكل أسايس عىل نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا وبدرجة أقل من 
إيران، وعىل املياه املتدفقة إىل الجنوب من كردستان العراق.46 وقد أدى إنشاء سدود وبنى تحتية يف أعىل النهر، خالل العقود 
املاضية، إىل انخفاض ملحوظ يف كمية املياه املتدفقة إىل العراق وجودتها، يف وقت ضعفت فيه قوة البالد التفاوضية يف قضية 
تقاسم املياه مع جريانها. وتشري التقديرات املتوقعة إىل أن املياه الواردة ستنخفض انخفاًضا شديًدا بحلول 2025. وسيتفاقم 
السياسات  غياب  جانب  إىل  وإهامل،  تقادم  من  الري  ونظم  الصحي  للرصف  التحتية  البنية  تعانيه  ما  بسبب  املياه  شح 

واملامرسات املالمئة إلدارة املياه، وزحف التصحر.47

ترتتب عىل درجات الحرارة املرتفعة وانخفاض معدل هطول األمطار - لكن مع شدته - تبعات سلبية عىل املوارد املائية 
والزراعة والصحة والبنية التحتية والبيئة.48 ورغم انخفاض املياه املتدفقة، مل يُتخذ إال القليل من اإلجراءات ملواءمة استخدام 
الزراعة تستأثر  الجوفية املحدودة مخزوناتها.49 وملا كانت  للمياه  الوضع، ما أدى إىل استغالل مفرط  املياه واستهالكها مع 
بالنصيب األكرب من املياه يف البالد، يرتاكم الضغط عىل املوارد املائية وشبكات اإلمداد باملياه يف املناطق الحرضية بسبب النمو 
السكاين والتوسع الحرضي.50 ومل يقترص األمر عىل التفاوت يف فرص الحصول عىل املياه النقية يف العراق وعدم كفايتها أحيانًا، 
وإمنا انخفضت جودة املياه أيًضا وارتفعت نسب امللوحة يف بعض املناطق، ومستويات التلوث الناجم عن الرصف الصحي 

والزراعة.51 وتتوطن يف بعض نواحي البالد مشكالت صحية ذات صلة بأزمة املياه، مثل اإلسهال واألمراض الجلدية.

عندما يفاقم النزاع شح املياه
يستفحل اإلجهاد املايئ يف العراق – واملشكالت البيئية األوسع، مثل التلوث باألسلحة والنفايات الخطرة وتلوث الهواء وتدمري 
النظم البيئية – بسبب التبعات املبارشة وغري املبارشة للنزاعات املتكررة التي ألحقت دماًرا شديًدا بالبيئة والبنية التحتية 
وأضعفت قدرة املجتمعات املحلية واملؤسسات عىل الصمود.52 ففي مناطق مثل الفاو جنويب البرصة، يُرجع السكان مشكالت 
املياه والزراعة إىل قطع النخيل، الذي يعد رمزًا للبالد، ألغراض عسكرية خالل الحرب اإليرانية العراقية. خلفت هذه األعامل 
تبعات مبارشة عىل حياة السكان والبيئة، وال تزال قامئة إىل اآلن يف ظل موجات النزاع التي تصول يف البالد تباًعا منذ ذلك 

الحني. ومزقت أيًضا النسيج االجتامعي والتامسك الوطني، وعمقت شعور السكان باالستياء وعدم الثقة تجاه الدولة.

يف مناطق مثل الفاو، ُيرجع السكان مشكلت املياه والزراعة
 إىل قطع النخيل، الذي يعد رمزًا للبلد، ألغراض عسكرية

 خلل الحرب اإليرانية العراقية.

ضاعف النزاع املسلح هشاشة املؤسسات عىل جميع األصعدة، فضعفت قدرة العراق عىل ضامن اإلدارة املستدامة للموارد 
املائية وشبكاتها، والحامية من التدهور البيئي واملخاطر املناخية عىل األصعدة املحلية والوطنية واإلقليمية. وال تعكس األرضار 
البيئية العميقة والبادية للعيان واملمتدة شدة التدهور فحسب، وإمنا أيًضا عجز املؤسسات عن حامية البيئة وضامن إصالحها.

46 
47 .MFA Netherlands 2018 هيومان رايتس ووتش 2019؛
48 
استهالك الفرد من املياه يوميًا أقل كثريًا من املعيار العاملي، وهو 200 لرت )بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 2013(. 49
50  Al-Ansari( تستهلك الزراعة زهاء 85 إىل 90 باملائة من املياه يف العراق.  بينام تستهلك األنشطة الصناعية واملنازل حوايل 6 و4 باملائة عىل التوايل

.)2013
عندما ال تترصف كمية كافية من مياه نهري دجلة والفرات يف الخليج، فإن مياه البحر تتدفق باتجاه أعىل النهر، ما يقلل جودة املياه )سواء السطحية  51

أو الجوفية( ويرفع نسبة امللوحة ويبدد جهود إعادة غمر األهوار.
52 

Fawzi 2014؛ Murthy 2011.Adger 2014؛ Peters 2019.

MFA Netherlands 2018؛ World Bank 2017a.Ghimire 2015؛ Raleigh 2012؛ Uexkull 2016.

UNEP 2007؛ هيومن رايتس ووتش 2003؛ Zwijnenburg 2017.
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تتعدد التحديات التي متنع املؤسسات من تخطيط جهود االستجابة املالمئة وتنسيقها، ومنها انعدام األمن وضعف املؤسسات 
وتقادم البنية التحتية واألفكار السائدة التي تشجع عىل االستهالك بداًل من الحفاظ عىل البيئة. كام أن اعتامد اقتصاد الدولة 
املتجددة عىل  الطاقة  للتحول نحو مصادر  العميقة  التأثريات  النفط يجعل من الصعب عىل املجتمع إدراك  عىل استغالل 
املستويني الوطني والعاملي، واحتضان هذا التحول. وتتضمن العقبات التي تقف يف وجه االستجابة الشاملة للمخاطر املناخية 
والبيئية محدودية الخربات الفنية، ونقص املعرفة باملخاطر املناخية وتبعاتها عىل املستوى املحيل، وعدم وجود بيانات موثوقة 
عن كمية املياه وجودتها، وانعدام القدرة عىل تنفيذ القوانني القامئة أو عدم الرغبة يف ذلك، وعدم كفاية االستثامرات املبذولة 
يف قطاع املياه. عطّل عدم االستقرار املستمر منذ فرتة طويلة أيًضا قدرة العراق عىل املشاركة يف أنشطة التعاون والجهود 

الدبلوماسية اإلقليمية يف مجال املياه مع إيران وتركيا والسلطات الكردية.

انحدرت جودة املياه املتوفرة يف جنوب العراق، وارتفعت نسب امللوحة والتلوث الناجمني عن الرصف الصحي والزراعة.

عندما متطر غباًرا، يتوقف اإلنتاج الغذايئ
مل يتوقف األمر عند اآلثار املأساوية واملبارشة عىل الصحة، بل دفع شح املياه واملشكالت البيئية اإلنتاج الزراعي إىل الهاوية، 
واجتمع ذلك مع عوامل تتعلق باالقتصاد الكيل والسياسة لخلق حالة من انعدام األمن الغذايئ واالقتصادي لدى قطاعات 
للبالد، لكنها مصدر كسب عيش  الناتج املحيل اإلجاميل  تقريبًا يف  باملائة  بنسبة 5  الزراعة  العراق. تسهم  كبرية من سكان 
لخمس السكان، ويقوم إنتاج املحاصيل باألساس عىل مزيج من الزراعة املطرية والزراعة املروية.53 وتستهلك الزراعة قساًم 
كبريًا من املياه املتوفرة، ويعود ذلك جزئيًا إىل عدم كفاءة املامرسات الزراعية. ومل تكن محاوالت تطوير نظم ري بديلة، مثل 
الري بالتنقيط أو قنوات املياه االصطناعية، كافية أو مستدامة، ويعود السبب يف ذلك جزئيًا إىل إهامل السلطات للزراعة 

طيلة عقود. 

5	 World Bank 2019؛ FAO 2012.
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وأضري القطاع كذلك من جراء التجفيف املتعمد ملنطقة األهوار يف تسعينيات القرن العرشين إلخامد النزعة املتمردة لدى 
سكان املنطقة.54 ورافق هذا الرضر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر وملوحة الرتبة.55 إن االرتفاع امللحوظ يف هبوب 
األتربة والعواصف الرملية والرتابية - من أقل من 25 يوًما من العواصف الرتابية املحلية سنويًا بني عامي 1951 و1990 إىل 
300 يوم تقريبًا يف عام 2013 - أسهم كذلك يف تحول أراٍض خصبة إىل صحراء جرداء.56 وقد لخص أحد زمالئنا العراقيني الوضع 

قائاًل: “كانت األمطار تسقط يف السابق، أما اآلن فيسقط الغبار”.

تاريخيًا  اشتهرت  مناطق  وهي  الجنوب،  يف  قار  ذي  ومحافظة  الفاو  قضاء  ففي  الزمن،  مبرور  الزراعية  األرايض  تناقصت 
بخصوبتها، تقدر السلطات املحلية أن األرايض الزراعية تقلصت من 3,000 إىل 1,500 دونم، ومن 40,000 إىل 5,000 دونم 
بالرتتيب. تسبب هذا التدهور البيئي يف إفقار املجتمعات املحلية وأجرب كثريين عىل تغيري منط حياتهم. فخيارات كسب عيش 
املزارعني محدودة، وتقل فرص العمل املتاحة للسكان الذين ال ميتلكون مهارات متخصصة أو شبكة معارف، ومل يكن أمام 
كثري منهم من سبيل ملواجهة الوضع إال الرحيل، سواء بشكل مؤقت أو دائم. ويف منطقة الفاو التي اعتمد سكانها تقليديًا 
عىل زراعة نخيل التمر وأشجار الحناء، تحول بعض املزارعني إىل مامرسة الصيد عندما تسبت امللوحة إىل الرتبة وجعلتها 
غري صالحة للزراعة، فزاد الضغط عىل الرثوة السمكية. ونجح آخرون، بفضل ما ميتلكونه من وسائل مالية وتقنية أوسع، يف 
التكيف مع الوضع بتغيري أساليب الري واملحاصيل التي يزرعونها. بينام غادر عدد كثري إىل مدن من بينها البرصة والنجف 
لالشتغال عامل مياومة. ورغم النمو السكاين يف العراق خالل العقود األربعة األخرية، انخفض سكان الفاو من 400,000 إىل 
50,000 نسمة.57 وتقول السلطات املحلية إن األمر نفسه حدث يف منطقة “سيد دخيل” التي انخفض سكانها إىل النصف منذ 
عام 2008. لكن أمطاًرا غزيرة هطلت عىل املنطقة يف عام 2019 شجعت كثريين عىل العودة إىل أراضيهم ومزاولة الزراعة 
استقرارهم بشكل  تحول دون  التي  التحديات  يظهر كذلك  لكن  بأرضهم،  السكان  ارتباط  السلوك عىل  يدلل هذا  مجدًدا. 

مستدام يف أي مكان آخر دون الحصول عىل دعم كاٍف.

مل يكن أمام الكثري منهم من سبيل ملواجهة الوضع إال الرحيل،
 سواء بشكل مؤقت أو دائم.

يعتمد عدد كبري من العراقيني الذي يعيشون يف املناطق الريفية، ال سيام صغار املزارعني، عىل موارد مائية هشة. ويرى نائب 
وزير الصحة والبيئة أن أعداد السكان الذين ليس أمامهم بديل سوى الرحيل مرشحة لالزدياد ألن التدهور البيئي سيتواصل 
وستتسارع وتريته مع ارتفاع درجات الحرارة وندرة األمطار وانعدام القدرة عىل التنبؤ بها عاًما بعد آخر. ومع ذلك، ال توجد 
خطة وطنية لتسهيل انتقال السكان من األماكن التي وصل فيها التدهور البيئي إىل نقطة حرجة. بل إن السلطات تركز عىل 
مساعدة األشخاص عىل البقاء يف هذه األماكن، إذ تخىش أن تؤدي التحركات السكانية الواسعة إىل تهديد استقرار البالد عل 

املدى القصري، ال سيام يف املناطق غري املستقرة من األساس.

منطقة األهوار العراقية مسطح مايئ يتمتع بنظام بيئي فريد، تقع عند ملتقى نهري دجلة والفرات، ويتخذها آالف العراقيني سكًنا.  اتخذ نظام صدام  54
حسني خطوات لتجفيفها يف مستهل تسعينيات القرن العرشين، وكان الهدف الرئييس من ذلك االنتقام من السكان الشيعة يف جنوب العراق لدورهم يف 
االنتفاضة التي اندلعت ضد الحكومة. وقدر برنامج األمم املتحدة للبيئة أن 90 باملائة من األهوار اختفت بحلول عام 2001، ما أدى إىل فقدان التنوع 
البيئي ونزوح 190,000 شخص وحدوث تغريات جذرية يف منط حياة وسبل كسب عيش آالف غريهم )MFA Netherlands 2018؛ UNEP 2007: 43؛ 

هيومان رايتس ووتش 2003(.
55 
56 
اللجنة الدولية 2017، تقرير داخيل حول األمن االقتصادي: 25-24. 57

Fawzi 2014؛ Murthy 2011.Adger 2014؛ Peters 2019.
Al-Ansari 2014؛ Attiya 2020؛ FAO 2012؛ Sissakian 2013.
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أشجار نخيل يف الفاو أُتلفت خالل الحرب اإليرانية-العراقية يف الثامنينيات، ومل ترجع إىل سابق عهدها أبًدا.

مواجهة النزاعات وتغري املناخ، من جمهورية أفريقيا الوسطى إىل العراق ومايل. 2
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شامل مايل
اآلثار الرتاكمية للتصحر والتخلف اإلمنايئ والنزاع

)مبادرة  املناخ  بتغري  التأثر  قابلية 
جامعة نوتردام للتكيف العاملي(:

166 من 181

نسبة العاملني يف الزراعة من القوة 
العاملة )البنك الدويل 2019(:

65 باملائة

:)WFP 2020( انعدام األمن الغذايئ
أيار/مايو 2020،  إىل  آذار/مارس  من 
تقريبًا  السكان  من  باملائة   3.8 عاىن 
ما  ويعاين  الغذايئ.  األمن  يف  انعداًما 
سن  تحت  األطفال  ثلث  من  يقرب 

الخامسة سوء تغذية مزمنًا.

)برنامج  البرشية  التنمية  مؤرش 
األمم املتحدة اإلمنايئ 2019(:

0.427 )184 من 189(

االتجاهات واآلثار املناخية يف مايل
ثلثا األرايض املالية صحراوية أو شبه صحراوية. وتتعرض البالد إىل مخاطر ذات صلة باملناخ، وتواجه بصفة خاصة مخاطر 
الجفاف والفيضانات وغزوات الجراد. ففي الفرتة بني عامي 1980 و2014، ترضر أكرث من 7 ماليني شخص من 28 موجة 
جفاف وفيضانات كربى. ويرتاوح معدل هطول األمطار سنويًا من أكرث من 1000 ملم يف الجنوب إىل أقل من 200 ملم يف 
الشامل، وتحدث تقلبات شديدة يف املعدالت من سنوات إىل أخرى. وازداد تواتر سنوات الجفاف منذ عام 1968 تزامنًا مع 
ارتفاع درجات الحرارة وانتشار يف الجفاف يف مايل. فقد ارتفعت درجات الحرارة منذ عام 1960 مبعدل 0.7 درجة مئوية يف 

عموم البالد. وتتجه ظاهرة االحرتار هذه يف مسار حتمي يف ظل اشتداد تقلبية املناخ والظواهر الجوية املتطرفة.58

كام أسلفنا يف الحديث عن جمهورية أفريقيا الوسطى، تغىش تحدياٌت جمٌة الحياة يف شامل مايل، حتى لو مل يكن هناك نزاع 
مسلح. فهذا البلد من أفقر بلدان العامل، ويقوم اقتصاده أساًسا عىل الزراعة ويفتقر إىل التنوع. ويعاين تخلًفا إمنائيًا حاًدا يف 
الشامل الذي يتصف تاريخيًا بالجفاف والندرة السكانية، ولطاملا شاب القصور خدماته األساسية وبنيته التحتية.59 واجتمعت 
عوامل النمو الدميوغرايف والحكم غري الرشيد واإلدارة غري املستدامة للموارد لتضع البيئة تحت ضغوط هائلة. وميتهن جزء 
كبري من السكان الرعي أو الزراعة، ويقع أمنهم الغذايئ تحت رحمة أمناط هطول األمطار. ويقول “عيىس” البالغ من العمر 
61 عاًما إن التغريات املناخية أصبحت ملحوظة مبرور الزمن: “األمطار كانت مختلفة يف طفولتي، إذ كانت تهطل يف الوقت 
املناسب، وكانت املراعي غنية. أما اآلن، فمصادر املياه تغمرها الرمال. واألمطار ال تهطل يف املوعد املناسب واألعشاب تنمو 

نادًرا.”

أحدث التصحر وتتابع موجات الجفاف الشديد منذ أمد بعيد تحواًل اجتامعيًا واقتصاديًا عميًقا يف شامل مايل. ويف غياب 
الدعم املؤسيس والبنية التحتية، وهام رشطان رضوريان لتسهيل تنويع سبل كسب العيش، أُجرب السكان عىل االنتقال جنوبًا 

نحو املدن واملناطق الخرضاء.60

58 
59 .)WB 2019( يعيش 10 باملائة من سكان البالد يف مناطق “غاو” و”كيدال” و”متبكتو” الشاملية التي متثل ثلثي مساحة البالد
يستلزم التخيل عن سبل كسب عيش تعتمد عىل الطقس بشكل بحت تشييد بنية تحتية قوية يتاح استخدامها للجميع، ويشمل ذلك الطرق الرضورية  60

للنقل وشبكات الكهرباء ومرافق املياه التي تتيح هذا التحول والحفاظ عىل املنتجات وتنمية القطاع الصناعي.

GoM 2008؛ Salack 2018؛ World Bank 2019a.
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وتحول بعض الرعاة إىل امتهان الزراعة، فرتكز السكان والحيوانات يف املناطق الخصبة نسبيًا ما ضغط البيئة ضغطًا شديًدا.61 
وعمد العامل، ومعظمهم من الشباب الصغار، منذ مدة طويلة إىل مغادرة مايل بحثًا عن عمل موسمي يف بلدان مجاورة، 

وباألخص الجزائر، وتغريت أمناط الرتحال الرعوي.62

عندما يندلع النزاع يف مجتمعات مهملة
عندما اندلعت أعامل عنف يف عام 2012، اختفى جهاز الدولة الهش أصاًل من الشامل. وفّر النواب املنتخبون واملسؤولون 
املحليون، الذين استهدفتهم الجامعات املسلحة، من املناطق الواقعة يف نطاق مسؤولياتهم خوفًا عىل حياتهم أو كفوا عن 
الخروج من املناطق الحرضية. يتذكر “عيىس”: “مل يبق من الدولة إال اسمها، إنها ال تساعدنا. لكن قبل 2012، كانت رمبا 
تقدم لنا املساعدة إذا واجهنا مشكلة عويصة”. انهارت الخدمات الضعيفة، وفّر الناس. وانحرص الرعاة يف مناطقهم، وهم 
الذين يحتاجون إىل الرتحال مباشيتهم، ومل يستطع املزارعون الوصول إىل حقولهم. وأصبح السفر إىل البلدان املجاورة للعمل 
محفوفًا باألخطار. وتضاءلت املساعدات اإلنسانية، وساد انعدام األمن يف ظل تنامي التوترات االجتامعية وعدم الثقة بني 
املجتمعات املحلية. وأصبح السكان الذين كانوا من البداية عرضة للتأثر بالتغريات والصدمات املناخية أضعف قدرة عىل 
التعامل مع األوضاع، إذ ُعرقلت وسائلهم املعتادة ملواجهة الصعاب املناخية. وأعاق النزاع جهود إقامة بنية تحتية أساسية، 
بل تسبب يف انهيار البنية التحتية القامئة. وتبددت املكاسب التنموية الضئيلة أساًسا، فخيمت ظالل قامتة عىل آفاق عملية 

التكيف الباهتة من األصل.

الصياد املايل “با سيدو” يعرض شبكتي صيد: كان يستخدم الشبكة التي يحملها يف اليد اليسى منذ 25 عاًما، بينام يحمل يف اليد اليمنى الشبكة التي يستخدمها 
حاليًا ألن حجم السمك صغر مبرور الزمن.

61 
62 

Djoudi 2013؛ Giannini 2016؛ GoM 2011.
Benjaminsen 2012؛ Brockhaus 2013.
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ما إن فقد الناس سبل كسب العيش حتى انتقل من يستطيع منهم إىل مناطق أكرث أمًنا وخصوبة - ال سيام حول نهر النيجر 
- أو إىل مناطق حرضية تتوفر بها فرص اقتصادية أوسع. لكن انعدام األمن ومحدودية اإلمكانيات منعا آخرين من االنتقال. 
وألقت موجات النزوح مزيًدا من الضغوط عىل املوارد والبنية التحتية القامئة. ويف ظل غياب املؤسسات القادرة عىل العمل، 
مل يكن أمام املجتمعات املحلية إال أن تتوىل ذاتيًا إدارة تقاسم املوارد، والحصول عىل الخدمات األساسية واالنتفاع باألرايض، 

وتسوية التوترات املرتتبة عىل ذلك. بيد أن هذا املسلك أدى إىل اندالع العنف يف بعض الحاالت.

تتسم ديناميات النزاع والعنف يف مايل بالتعقيد وتعدد جوانبها والتشابك. وتدخل املخاطر املناخية والتدهور البيئي ضمن 
العوامل العديدة التي أسهمت منذ أمد طويل يف استمرار التوترات املتأججة بني املجتمعات املحلية، ويف نشوء مظامل لدى 

السكان من السلطات املحلية واملركزية. كام تسهم هذه العوامل بشدة يف تفاقم ضعف السكان إزاء تبعات النزاع.

مواجهة النزاعات وتغري املناخ، من جمهورية أفريقيا الوسطى إىل العراق ومايل. 2
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تبدل األزمة املناخية طابع األزمات اإلنسانية وشدتها، وتدفعنا إىل تكييف العمل اإلنساين مع ذلك. فالناس يواجهون تهديدات 
الناس بال  العراق، يعلن  العنف األخرى. ويف بلدان مثل مايل أو  النزاعات وحاالت  انعدام األمن خالل  جمة تتعدى مجرد 
مواربة أن حياتهم تزداد صعوبة بسبب عوامل بيئية ومناخية تهدد مصادر الغذاء واملاء وأمنهم االقتصادي، وتجرح كرامتهم 
إذ تلقي بهم يف رحلة كفاح مضنية من أجل سد احتياجات عائالتهم. أما يف جمهورية أفريقيا الوسطى، فيلتمس الناس أي 
مساعدة لحل التوترات الناجمة عن تغري أمناط الرتحال الرعوي. كام يطلبون الدعم لرصد التغريات الحادثة يف التقوميات 
الزراعية وتسجيلها، إذ مل يعد بإمكانهم التنبؤ بالطقس وال االعتامد عىل تقوميات زراعة املحاصيل التقليدية؛ فإذا مل تُزرع 
البذور يف املوسم املناسب، فلن تغل محصواًل جيًدا. ويف شامل مايل وجمهورية أفريقيا الوسطى، يلتمس السكان الذين فقدوا 
منازلهم وسبل كسب عيشهم ومحاصيلهم بسبب الفيضانات املساعدة للتعايف من األزمة ولتجنب أن تؤدي املوجة املقبلة 

من الفيضانات إىل ترشيدهم مرة أخرى.

لحاالت  االستجابة  الدولية عىل  اللجنة  التزام  يقترص  ال  األخرية،  العقود  أخرى يف  إنسانية عدة  وسريًا عىل خطى منظامت 
الطوارئ التي تهدد األرواح، وإمنا متتد أيًضا إىل تعزيز صمود املجتمعات املحلية املترضرة من النزاع وحاالت العنف األخرى 
أمام الصدمات، ويشمل ذلك الصدمات التي يخلفها تغري املناخ والتغريات البيئية.63 ويحتل هذا مكانة جوهرية يف مساعي 
اللجنة الدولية إىل إحداث تأثري إنساين أكرث استدامة عرب تنفيذ برامج طويلة األجل يف السياقات التي تعاين نزاعات ممتدة 
وتحافظ املنظمة فيها عىل حضور ميداين طويل األمد.64 مل تعد لدينا رفاهية االنتظار حتى تنتهي النزاعات وعدم االستقرار 
للرشوع يف دعم السكان من أجل التكيف. فهذا النهج يرتك السكان يف حالة من التيه عقوًدا، يعانون فيها أوضاًعا متدهورة 

وتحدق بهم املخاطر وتُستنزف خاللها مواردهم تدريجيًا.65

يف شامل مايل وجمهورية أفريقيا الوسطى، يلتمس السكان الذين
 فقدوا منازلهم وسبل كسب عيشهم ومحاصيلهم بسبب الفيضانات 

املساعدة للتعايف من األزمة.

والتكيف معه. حيث  املناخي  التغري  الناس عىل مواجهة  التي تساعد  األساليب  نسبيًا  تتضح  املسلح،  النزاع  يف غري حاالت 
ذ  تتضافر الجهود من أجل الحد من املخاطر التي يواجهها الناس عىل املديني القريب والبعيد، وتُتخذ إجراءات مبكرة، وتنفَّ
تدابري لتعزيز صمود السكان واملجتمعات املحلية والخدمات األساسية.66 وينسحب ذلك أيًضا عىل حاالت النزاع )التي تنطوي 

عىل تحديات أكرب(. إن ما يلزمنا هو تكوين فهم أفضل لسبل إنجاز هذه املهمة بأداء ثابت الوترية ويف إطار القيود القامئة.

الُنهج الحالية لبناء القدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات
تنفذ اللجنة الدولية طيًفا واسًعا من األنشطة االستباقية والتفاعلية التي ترمي إىل حامية أرواح الناس وصون كرامتهم يف أثناء 
النزاعات وحاالت العنف األخرى. وتروج الحرتام األعراف والقواعد القانونية، وتسعى إىل الحفاظ عىل سالمة األفراد وتعزيز 
قدرتهم عىل الصمود – ودرء التهديدات التي يواجهونها – عن طريق إزالة أسباب ضعفهم والحد من تعرضهم للمخاطر.67 
ويتقاطع مسار العمل هذا، يف معظم عملياتنا، مع أنشطة املساعدة التي تتحدد مالمحها من خالل نهج متكامل للصحة 
النقية وخدمات الرصف الصحي، والغذاء، واملأوى، والخدمات الصحية األساسية.68 وتقع األبعاد  العامة يشمل توفري املياه 
املتعلقة بسبل كسب العيش يف صميم هذا النهج، إذ يتمتع األمن االقتصادي بأهمية حاسمة إذا كان املراد هو حصول الناس 
عىل الغذاء، واملياه وخدمات الرصف الصحي، واملأوى وغري ذلك من الخدمات األساسية دون انقطاع، وإذا كان املراد أيًضا 

تعزيز صمودهم أمام الصدمات.

6	 .Hilhorst 2018 2018. ولالطالع عىل نظرة نقدية ملسألة الصمود والعمل اإلنساين، انظرb اللجنة الدولية للصليب األحمر
ال يشري التأثري اإلنساين املستدام إىل إنقاذ األرواح فحسب، وإمنا يشمل أيًضا العمل الذي يساعد يف البقاء عىل قيد الحياة عن طريق دعم قدرة السكان  64

 Schmitz Guinote عىل العيش و)إعادة( بناء حياتهم باستقاللية وباختياراتهم الحرة ومبا يصون كرامتهم. ملزيد من التفاصيل حول هذا الصدد، انظر
.2019

اللجنة الدولية للصليب األحمر 2015، و2016. 65
66 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 2008. 67
اللجنة الدولية للصليب األحمر 2004. 68

Marin 2017.

تكييف استجابتنا من أجل ضامن  إحداث تأثري إنساين مستدام. 3



عندما متطر غباًرا 40

ميكن مثالً أن يُسهم شح املياه وتقلب معدل سقوط األمطار إىل تفاقم التوترات، ويخلف تبعات شديدة عىل الصحة والتغذية 
أنشطتنا  وتشمل  مرتابطة.  بعدة طرق  باالستعانة  السكان  تعزيز صمود  إىل  نهدف  فإننا  ولذا  واالقتصادي،  الغذايئ  واألمن 
الرامية إىل الحد من املخاطر الحوار مع أطراف النزاع، وبذل جهود إلقناعهم بعدم إشعال املعارك يف املناطق ذات األهمية 
البيئية الكربى، ملا قد يرتكه هذا من آثار طويلة األمد عىل البيئة. كام تشمل هذه األنشطة تعزيز احرتام أحكام القانون الدويل 

اإلنساين التي تحمي البيئة الطبيعية، وكذلك البنية التحتية األساسية يف أثناء سري العمليات العدائية.69

نساعد السكان كذلك يف الحصول عىل مياه نقية من مصادر دامئة وموثوق بها، من خالل اإلدارة املثىل للموارد املتاحة والبنى 
التحتية القامئة. فقد أعدنا تأهيل شبكات املياه ووسعناها، متى أتاحت الظروف، بغرض تقليل الفاقد املايئ، وإتاحة انتفاع 
الجميع بها عىل قدم املساواة، واملساهمة يف تعزيز صمود خدمات املياه لتواصل العمل يف أوقات األزمة. ويتزايد اعتامد 
ندعم  باملياه،  السكان  إمداد  مصادر  توسيع  وإىل جانب  بالطاقة.  لإلمداد  استدامة  أكرث  املياه هذه عىل حلول  مرشوعات 
مقدمي الخدمات واملجتمعات املحلية البتكار وسائل إلدارة املوارد املائية واستغاللها بشكل مستدام. وتتضافر هذه الجهود 
مع الدعم املقدم للمزارعني من أجل إنشاء نظم ري أكرث فعالية واستخدامها، أو التحول إىل زراعة سالالت بذور مقاومة 
للجفاف أو قصرية الدورة، ما يسهم يف تقليل استهالك املياه يف الزراعة ويعزز صمود السكان أمام الصدمات. وملا كان شح 
املياه ميكن أن يهدد سبل كسب العيش، فقد عمدنا أيًضا إىل تعزيز وسائل اإلنتاج وزيادة تنوع مصادر الدخل. وأجرينا يف 

بعض الحاالت أنشطة لحامية السكان من الكوارث املرتبطة باملياه.70

ضامن إتاحة سبل أكرث استدامة لإلمداد باملياه يف العراق وجمهورية أفريقيا الوسطى
نعمل يف العراق عىل تخفيف اإلجهاد املايئ بإعادة تأهيل محطات ضخ املياه ومعالجتها، وشبكات األنابيب، ونظم الري. 
ونسعى بهذه الوسائل إىل توفري حلول متعلقة بجانب الطلب تقلل الفاقد املايئ بداًل من استهالك كميات أكرب من املياه )مثلام 
يحدث يف الحلول املتعلقة بجانب اإلمداد( وهو السلوك الذي يفاقم اإلجهاد املايئ. أما يف املناطق الريفية بجمهورية أفريقيا 
الوسطى حيث تجف اآلبار السطحية أكرث فأكرث خالل موسم الجفاف، لجأنا إىل حفر آبار تصل إىل طبقات مياه جوفية أعمق 

دون تجاوز حد السحب املستدام، عوًضا عن حفر آبار سطحية.

تعميق فهمنا لتبعات املخاطر املتقاطعة
مثة حاجة إىل تحسني هذه الجهود الرامية إىل مساعدة الناس عىل التكيف مع التغري املناخي، وتعزيزها بالشكل الذي يضمن 
باملجتمعات  املحدقة  املخاطر  املناخية عىل جميع  املخاطر  وتؤثر  دقيقة.  معالجة  املناخية  القضايا  أعاملنا هذه  تعالج  أن 
املحلية ومختلف املحددات االجتامعية للصحة. وعليه، فإن الرؤية التحليلية التي توجه برامجنا تحتاج إىل أن ترصد باستمرار 
اآلثار املبارشة وغري املبارشة للنزاعات، وكذلك مختلف املخاطر القريبة وبعيدة املدى التي تواجه األفراد واملجتمعات املحلية 
والنظم، ال سيام املخاطر الناجمة عن التغري املناخي والبيئي. يستلزم هذا منا مواصلة النظر يف الُنهج املبرشة، وتعميق فمهنا 
للمخاطر املناخية والُنهج املعدلة للتصدي لهذه املخاطر، ويتحقق هذا بالتعلم من املعارف والخربات املحلية والبناء عليها، 

وكذلك بتسهيل إجراء مناقشات حول املامرسات التي رمبا مل تعد تجدي نفًعا يف ظل التغريات الجارية.

اللجنة الدولية للصليب األحمر 1994، قيد النرش )2020(؛ انظر أيًضا املربع النيص الوارد يف الصفحة 17. 69
يندر سقوط األمطار يف اليمن مثاًل، لكن تزداد شدتها أيًضا فتحدث فيضانات مفاجئة، لذا أنشأنا جداًرا حجريًا لحامية قاطني القرى من النحر الشديد  70

الذي يعري ضفاف األودية ويتعدى عىل بيوت السكان، وكاد يضطرهم إىل الرحيل عنها.
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ومن األهمية مبكان بلورة فهم أشمل لألسباب التي تجعل التغري البيئي والتنافس عىل املوارد الشحيحة وقوًدا يغذي التوترات 
والعنف بني املجتمعات املحلية يف البلدان املترضرة من النزاعات، ما يؤدي إىل حدوث موجات نزوح. ومثة حاجة إىل النظر 
يف الدور الذي ميكن أن نضطلع به لتخفيف املعاناة التي قد تخلقها هذه الظروف، ولتغيري أمناط السلوك التي تُسبب هذه 
املعاناة يف املقام األول، وتحديد أبعاد هذه الدور. بل رمبا نُسهم يف تخفيف حدة التوترات عن طريق الوساطات املجتمعية، 
أو مساعدة املجتمعات املحلية والسلطات عىل تنظيم مسارات الرتحال الرعوي من أجل الحد من مخاطر اندالع عنف بني 
الرشب  مبياه  إمداد  نقاط  أو  التحصني  فيها خدمات  نوفر  التي  املواقع  املسارات من  بحيث متر هذه  املحلية،  املجتمعات 
للامشية. وبالنظر إىل مركزية النزاعات والقانون الدويل اإلنساين يف عملنا، فإن الدراسة الشاملة لتبعات النزاعات املسلحة عىل 
البيئة - وهي تبعات بعيدة املدى يف كثري من األحيان - ينبغي أن تكمل تحليالتنا املتعلقة بحامية البيئة الطبيعية مبقتىض 
القانون الدويل اإلنساين، وأن توجه حوارنا مع أطراف النزاعات. وسواء أكانت تبعات األرضار البيئية ناجمة عن سري األعامل 
العدائية أم ال، فإن هذه التبعات ميكن أن تدمر املجتمعات املترضرة من النزاع طيلة عقود. ففي العراق مثاًل، ال يزال قطع 
اليومية  الحياة  عىل  ملحوظًا  تأثريًا  يُحدثان  باألسلحة  والتلوث  اإليرانية-العراقية  الحرب  خالل  الثامنينيات  يف  التمر  نخيل 

للسكان.

إن استيعاب التداعيات اإلقليمية للتغري املناخي بصورة أفضل عامل حاسم أيًضا، وقد تتطلب هذه املسألة تنسيًقا يف إعداد 
التحليالت وإجراءات العمل بني قطاعات متعددة وبلدان مختلفة. فعىل سبيل املثال، ال تنبع مشكلة انخفاض جودة املياه 
وانقطاعاتها يف العراق فقط من شح املوارد والعوامل الداخلية، لكن أيًضا من استغالل املياه وإدارتها يف البلدان املجاورة 
ودون  إقليمية  كيانات  ومع  للحدود  عابرًا  تعاونيًا  عمالً  املشكالت  هذه  معالجة  وتتطلب  املناخي.  والتغري  املناخ  وتقلبية 
إقليمية. أما يف جمهورية أفريقيا الوسطى، فتمتد العوامل التي تؤثر يف أمناط الرتحال الرعوي، وبعض أشكال العنف كذلك، 
متجاوزة حدود البالد. وإدراك هذه الديناميات أمر رضوري للحفاظ عىل سالمة السكان وتخفيف الضغوط عىل املجتمعات 

املحلية واملوارد والبنى التحتية.

يف العراق مثًل، ال يزال قطع نخيل التمر يف الثامنينات خلل
 الحرب اإليرانية-العراقية والتلوث باألسلحة يحدثان تأثريًا ملحوظًا

 عىل الحياة اليومية للسكان.

كام هو الحال دامئًا، يجب أن تكون التحليالت )واالستجابات( مرتبطة بالسياق وتسعى إىل التحري عن كيفية تأثر مخاطر 
معينة بالسامت الفردية، مثل السن أو النوع االجتامعي أو القدرة البدنية أو املهنة أو الحالة الصحية؛ حيث تتباين املخاطر 
والريفية.  الحرضية  املناطق شبه  عنها يف  الحرضية  املناطق  وتتبدى مبظاهر مختلفة يف  فرد آلخر،  من مجتمع آلخر ومن 
وينبغي أال يقترص تركيز الجهود التحليلية عىل األماكن التي تظهر فيها املخاطر املناخية بجالء، مثل العراق ومايل، وإمنا ينبغي 
أن تركز أيًضا عىل تبعات تغري املناخ يف البلدان األكرث خرضة مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تسقط غالبًا من حسابات 
الجهات اإلنسانية الفاعلة رغم قابلية تأثرها بهذه املخاطر بوضوح. ومن األهمية مبكان كذلك إيجاد وسائل فعالة للتنبؤ 
باالتجاهات املناخية، والصدمات واألوضاع املجهدة عىل املدى القصري يف األماكن التي ال تتوفر بها بيانات طويلة األجل أو ال 
يوثق بهذه البيانات. ويف ظل هذه األوضاع، ميكن أن تتعاون املنظامت اإلنسانية مع املجتمعات املحلية والخرباء للمساهمة 
يف سد الثغرات املعلوماتية عىل املستوى املحىل، ومن أوجه ذلك مثاًل وضع تقوميات موسمية وإنشاء نظم إنذار مبكر، ودمج 
البيانات املحلية باملعلومات املستقاة من النامذج املتاحة. وميكن أن تساعد هذه املعلومات كافة يف تعزيز صمود السكان، 

والتنبؤ بالصدمات املحتملة، وتكييف األنشطة اإلنسانية مع املخاطر املناخية املتصاعدة.

يلزم كذلك إدراج نتائج هذه التحليالت يف النقاشات املتعلقة بكيفية ضامن أال تلحق برامجنا الرضر بأي شخص، وأال ترصف 
السكان دون قصد عن عملية التكيف عىل املدى الطويل. فعىل سبيل املثال، قد يكون توسيع نظم الري يف املناطق التي تعاين 
إجهاًدا مائيًا شديًدا خطوة مفيدة عىل املدى القصري، لكن رمبا ال يفيد ذلك عىل املدى الطويل إذا مل ترتافق هذه الخطوة 
مع جهود لتحسني كفاءة نظم الري واإلدارة املثىل للطلب عىل املياه. وعىل املبدأ ذاته، قد تسهم املساعدة املقدمة للسكان 
يف إعانتهم عىل البقاء مدة أطول يف بيئات تتفاقم قسوتها وتصبح غري صالحة للعيش تدريجيًا بسبب تغري املناخ. ويف ظل 
هذه الظروف، يجب أن تقرتن املساعدات مع عملية جمع معلومات محدثة عن االتجاهات املناخية ومسارات التكيف؛ 
ليتمكن السكان من اتخاذ قرارات واعية بشأن املغادرة أو البقاء، ومن املشاركة يف الجهود الرامية إىل تصميم الحلول وتقييمها 
وتكييفها مع االحتياجات املطلوبة. ويف حاالت أخرى، يلزم أن تسري املساعدات جنبًا إىل جنب مع جهود إلقناع السلطات 
والجهات الفاعلة املعنية األخرى للعمل عىل الحد من التدهور البيئي من خالل اإلدارة املثىل للموارد والبنية التحتية. ومبا أن 
صحة البرش والحيوانات والنظم البيئية ترتبط بوشائج قوية وتتأثر تأثرًا عميًقا بالتغري املناخي والتدهور البيئي، يتحتم علينا 

أيًضا أن نضمن مساهمة أنشطة اللجنة الدولية يف استعادة هذا التوازن البيئي والحفاظ عليه.

تكييف استجابتنا من أجل ضامن  إحداث تأثري إنساين مستدام. 3
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ترجمة تحليالتنا إىل إجراءات استباقية وتفاعلية
يستلزم األمر ترجمة هذا الفهم إىل توجهات ونُهج برنامجية ميكن إدماجها يف أنشطة الحامية وبرامج املياه واإلسكان واألمن 
االقتصادي والصحة التي تضطلع بها اللجنة الدولية، ويف تحليالتها القانونية وجهودها يف إطار الدبلوماسية اإلنسانية. وال بد 
أن تحقق هذه الجهود الربنامجية توازنًا بني اإلجراءات االستباقية والتفاعلية، وأن تبحث بتعمق يف الوسائل املالمئة ملساعدة 

السكان يف األوضاع التي تشهد محدودية يف مسارات التكيف.

ميكن إنجاز الكثري للحد من تعرض السكان ملخاطر الكوارث عن طريق اتخاذ إجراءات استباقية. فمثاًل، مل نركز يف األحوال 
التقليدية عىل إنشاء نظم إنذار مبكر للتحذير من املخاطر املناخية والبيئية ألننا نعتمد يف هذا الصدد عىل جهود الحكومات 
التي تحصل عىل دعم من جهات أخرى أكرث خربة، ال سيام رشكاء من الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة(. 
لكن قد تكون القدرة عىل إنشاء هذه النظم يف حاالت النزاع محدودة، ومن األمثلة عىل ذلك أنه مل تُبذل جهود كافية يف 
وعندما  الفيضان.  مناطق  يف  التوطن  من  السكان  لتحذير  باستمرار،  الفيضانات  ترضبها  التي  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 
هطلت األمطار بغزارة عىل مدار أيام يف عام 2019، وانغمرت الحقول وفاضت األنهار، مل يصدر إنذار مبكر إلتاحة الفرصة 
تاركني خلفهم  الليل،  املنهارة يف جنح  بيوتهم  فراًرا من  آمنة. وهرع كثريون  أماكن  إىل  الحدث واالنتقال  للسكان الستباق 
األخرى،  والكوارث  املناخية  الصدمات  رحمة  تحت  مؤقتة  مكتظة  إيواء  تجمعات  يف  لإلقامة  وانتقلوا  القليلة،  ممتلكاتهم 
وانعدام األمن واألوبئة ألجل غري مسمى. ورغم أننا لن نصبح مستجيبني أوائل يف معظم هذه الحاالت، تستدعي الحاجة 
أن نحسن أداءنا يف ما يتعلق بتحديد املخاطر املحتملة وحشد جهود الجهات الفاعلة املعنية للتصدي لها. ويف األماكن التي 
يعرقل فيها انعدام األمن وصول املساعدات بشكل ملحوظ، يجب أيًضا أن ندرس العمل عىل الحد من التعرض للمخاطر 

وتحسني مستوى التأهب ملواجهة املخاطر الحالية واملستقبلية.

تتنوع أشكال االستجابة التي تعني الناس عىل التكيف مع التغري املناخي، ألنها ال تستند عىل االتجاهات واملخاطر يف بلد 
معني فحسب، وإمنا ترتكز أيًضا عىل البنية التحتية القامئة واملؤسسات العاملة وشبكات الدعم، وما يتمتع به السكان من 
أمان وقدرات وسبل كسب عيش وممتلكات وأمناط حياة. ففي املدن العراقية، نستطيع مساعدة السكان عىل االستفادة من 
الخدمات األساسية، عن طريق إعادة تأهيل البنية التحتية مثاًل للحد من فاقد املياه وتوفري املزيد منها للمستهلكني، ونبحث 
يف الوقت ذاته عن وسائل لضامن توفري إمدادات دامئة من الكهرباء ملرافق املياه ومياه الرصف والصحة الحيوية، لكن إصالح 
الدولية ويفوق كثريًا  باللجنة  املنوطة  املهمة  بالكامل يخرج متاًما عن  البالد  الكهرباء يف  أو  للمياه  املتهالكة  التحتية  البنية 
القدرات املتوفرة لديها. أما يف مناطق شامل مايل، فال توجد هذه الشبكات من األساس، ويفرض انعدام األمن قيوًدا شديدة 
عىل وجود الجهات الفاعلة اإلمنائية أو املانحني أو القطاع الخاص وعىل نطاق تفاعلهم. وإذا مل تُبذل جهود طموحة لضامن 

حصول السكان عىل املياه والحد من التدهور البيئي، فقد تصبح مناطق يف شامل مايل غري صالحة للعيش وطاردة للسكان.

مل تُبذل جهود كافية يف جمهورية أفريقيا الوسطى، التي ترضبها الفيضانات باستمرار، 
لتحذير السكان من التوطن يف مناطق الفيضان.

عموًما(  الفاعلة  اإلنسانية  )والجهات  الدولية  للجنة  ميكن  الذي  الدور  عن  صعبة  تساؤالت  مايل  شامل  مثل  سياقات  تثري 
وينبغي لها أن تلعبه يف مناطق أعاق فيها عدم االستقرار والهشاشة جهود التنمية الشاملة طويالً، ما يضعف قدرة السكان 
عىل التكيف. وما نقوم به يف هذه املناطق هو تحسني سبل حصول املجتمعات املحلية عىل املياه وخدمات الرصف الصحي، 
وكذلك تحسني أمنها االقتصادي من خالل تعزيز سبل كسب عيشهم الحالية. لكن يغلب عىل سبل كسب العيش االعتامد 

عىل الطقس، ومن ثم تتأثر بتقلبية املناخ والتغري املناخي.

يف املدن األكرب مثل “غاو” أو “كيدال” أو “متبكتو” حيث توجد شبكات مياه وكهرباء، أقدمت اللجنة الدولية عىل توفري املواد املستهلكة ودعم مقدمي  71
الخدمات بقطع الغيار الرضورية لصيانة هذه الشبكات وضامن استمرارية تقديم الخدمة يف وقت عجزت فيه السلطات عن االضطالع بهذه املهمة 

إبان النزاع.
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ميكن أن يحسن تنويع سبل كسب العيش األمن االقتصادي للسكان، لكن تضيق حدود هذا الحل بسبب االفتقار إىل التنمية 
الصناعية والنمو االقتصادي وتطوير املهارات، وهي أشياء تحتاج إىل توفر إمدادات الكهرباء، واملياه الجارية، وخدمات الرصف 
الصحي اآلمنة، ووسائل النقل واالتصاالت، والتعليم بصورة يُعتمد عليها. تخرج األنشطة الرضورية لتسهيل تكيف السكان 
يف هذه املناطق عن نطاق قدراتنا وخرباتنا، لكن مثة خطوات تدريجية ميكننا اتخاذها للحد من ضعف السكان أمام هذه 
الظروف. كام يتوجب علينا االستمرار يف تشجيع الجهات التي ميكنها العمل عىل النطاق املطلوب إليجاد سبل لتنفيذ هذه 

املساعي، وإقامة رشاكات إذا اقتىض األمر تعزيزًا للجهود املبذولة يف هذا الصدد.

يف عامل مثايل، ستثمر الجهود املشرتكة للجهات الفاعلة يف مجاالت العمل اإلنساين والتنمية والسالم، مبا فيها الحكومات، يف أي 
مكان تهيئة استجابة شاملة تلبي االحتياجات العاجلة وطويلة األجل لألفراد واملجتمعات املحلية واملجتمعات ككل، وتعزز 
أيًضا لعدم االستقرار والهشاشة عىل املدة الطويل.  اتخاذ تدابري مخصصة ومنهجية وهيكلية، وتتصدى  الصمود من خالل 
ويقتيض هذا التضافر أحيانًا تعاونًا مبارًشا بني هذه الجهات الفاعلة يف نطاق مهمة كل جهة وخرباتها الخاصة. ويف حاالت 
أخرى، وخصوًصا يف البيئات التي يسودها االستقطاب، قد تكون الجهود متاميزة، لكن مبنية عىل تحليل ومعرفة مشرتكني. ويف 
كل األحوال، يتوجب وضع املخاطر املناخية يف الحسبان عند وضع الخطط وإجراء التحليالت تحقيًقا للفعالية. أما عىل أرض 
الواقع، فإن محدودية قدرة الجهات اإلمنائية واملانحة عىل تحمل املخاطر تحول غالبًا دون مشاركتها بكامل قوتها يف املناطق 
األكرث ترضًرا من النزاعات املسلحة، ال سيام إذا كانت هذه املناطق خارج سيطرة القوات الحكومية. أدت هذه الفجوة إىل 
انخراط منظامت مثل اللجنة الدولية يف تنفيذ برامج طويلة األجل لتعزيز الصمود والحيلولة دون حدوث انتكاسات تنموية، 
بالرتكيز عىل دعم سبل كسب العيش ومرشوعات املياه والرصف الصحي، وتقوية الخدمات األساسية من خالل بناء القدرات 
والدعم الشامل لألنظمة. لكن مثة قيود تكبل قدرتنا وجاهزيتنا للتعويض عن النقص يف التنمية الشاملة التي توفر أرضية 

صلبة لعملية التكيف املناخي.

 تعزيز صمود سبل كسب عيش السكان يف مواجهة تقلبية املناخ يف منطقة الساحل
يف دول عدة مبنطقة الساحل، ومنها مايل، نساعد املزارعني والرعاة عىل مواجهة التقلبية املتنامية يف معدالت سقوط األمطار 
وفرتات شح املياه، عن طريق دعم جهود إعادة تأهيل نظم الري، وإنتاج أعالف الحيوانات أو البذور وتخزينها يف صوامع 

تديرها املجتمعات املحلية.

توحيد الجهود لتعزيز العمل والتمويل املناخيني
تقتيض املعالجة الشاملة للمخاطر املناخية والبيئية إدخال تغيريات يف األنظمة وتغيريات هيكلية كبرية ووجود إرادة سياسية 
وحكم رشيد وتوجيه استثامرات هائلة وتوفر معرفة فنية، إىل جانب تحول يف أمناط التفكري. إن تعزيز العمل املناخي يف 
النطاق  فاالستجابة عىل  املهمة وحدنا.  إنجاز هذه  بوسعنا  وليس  وبقائهم،  السكان  لرفاه  األهمية  بالغ  أمر  النزاع  حاالت 

املطلوب مسألة تتجاوز خربة اللجنة الدولية واملهمة املنوطة بها.

بيانات ومشورة موثوق بها، والتوصل إىل حلول  التعاون مع الجهات األخرى لتطوير خرباتنا والحصول عىل  يتوجب علينا 
للمشكالت املختلفة. كام يتحتم علينا إعادة النظر يف بعض االفرتاضات حتى يتسنى لنا تنفيذ برامج أوسع وأشمل تسهم يف 

معالجة أوجه الضعف الكامنة، وتعزز النظم القامئة يف األماكن غري اآلمنة التي تتسم مؤسساتها بالضعف.

نحتاج أيًضا إىل حشد األطراف األخرى وتوجيه الجهود املحلية واإلقليمية والدولية إىل املجتمعات املحلية األشد عرضة للخطر، 
ومواصلة استكشاف فرص تعزيز صمود املجتمعات املترضرة من النزاع من خالل برامجنا ومرشوعاتنا. ولقد رشعنا بالفعل يف 
توحيد الجهود مع املجتمعات املحلية ذاتها، وخرباء املناخ والتنمية، وعلامء االجتامع، والرشكاء داخل الحركة ممن يتمتعون 

بخربة وطيدة أو ينتهجون مامرسات راسخة، مبا فيها مركز الصليب األحمر والهالل األحمر املعني باملناخ.

تكييف استجابتنا من أجل ضامن  إحداث تأثري إنساين مستدام. 3

72 .Schmitz Guinote 2019 اللجنة الدولية 2015 و2016؛
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إننا نحتاج إىل توسيع هذه الجهود وتعزيزها، وضامن إدراج التكيف املناخي يف بعض من رشاكاتنا الناشئة مع املؤسسات 
املالية الدولية واملنظامت اإلمنائية األخرى، بطرق منها آليات التمويل املبتكرة.

نحتاج أيًضا إىل توحيد الجهود داخل القطاع اإلنساين وخارجه لسد الثغرات الخطرية يف التمويل املناخي دوليًا. أواًل، يلزم 
املناخي يذهب  التمويل  أن معظم  اآلن  والحال  املناخي.  التكيف  لصالح جهود  املناخي  التمويل  أكرب من  تخصيص حصة 
لدعم الجهود الرامية للحد من انبعاثات الكربون، وهو أمر رضوري، لكن ينبغي أن تُستكمل هذه الجهود بأنشطة تساعد 
املجتمعات املحلية عىل التكيف مع التغري املناخي. دول كثرية قابلة للتأثر بالتغري املناخي، ومنها بلدان مترضرة من النزاعات، 

فاألولوية إذًا ملساعدة السكان عىل التكيف مع مناخ بدأ يف التغري فعاًل، وليس الحد من انبعاثات الكربون املحدودة أصاًل.

رمبا يكون الناس يف البلدان الهشة واملترضرة من النزاعات من بني األشد
 احتياًجا للدعم من أجل تعزيز العمل املناخي، لكن ال يلتفت

 لهم أحد يف غالب األحوال.

ثانيًا، رمبا يكون الناس يف البلدان الهشة واملترضرة من النزاعات من بني األشد احتياًجا للدعم من أجل تعزيز العمل املناخي، 
لكن ال يلتفت لهم أحد يف غالب األحوال، ألن حكومات هذه البلدان محدودة القدرات إىل حد بعيد، فال تتمكن من االمتثال 
ملتطلبات التمويل املناخي. تفتقر هذه الحكومات، بسبب الضعف املؤسيس، غالبًا إىل الهياكل املؤسسية الفعالة التي تتوىل 
وضع استجابات شاملة وتخصيص املوارد املالية عىل املستوى املحيل. هذا وقد تغيب عن املشهد أي جهات إمنائية فاعلة 
معتمدة ووسطاء معتمدين. وتوجد بالفعل فجوة متويلية ملحوظة بني البلدان املستقرة، والبلدان املترضرة من النزاعات أو 
حاالت العنف األخرى، أو التي تعاين حالة من الهشاشة. وإذا مل تُبذل جهود قوية ملعالجة هذا التفاوت، فستوايل الفجوة 

االتساع وتستفحل أوجه الضعف التي يعاين السكان منها، وتتفاقم احتياجاتهم اإلنسانية.

إقامة رشاكات لوضع مناذج مناخية توجه أنشطتنا يف اليمن
مددنا أوارص التعاون يف اليمن مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية واستخدمنا ما لديه من خرائط مخاطر مناخية تتعلق 
بالفيضانات املفاجئة وتعرية الرتبة وتجميع املياه والفرص املتاحة إلنتاج املحاصيل. وأفادتنا هذه املعلومات يف تحديد املواقع 
املدرجات  تأهيل  إنشاء خزانات وإعادة  املثال،  املناخية. فقد دعمنا، عىل سبيل  املخاطر  للحد من  لتنفيذ مبادرات  املثىل 
الحجرية وإقامة منظومات للري السييل - تساعد هذه الطرق كافة عىل تحسني استخدام املوارد املائية الشحيحة - للنهوض 
بإنتاج املحاصيل. شيدنا كذلك جدًرا حجرية لحامية التجمعات السكانية من الفيضانات املفاجئة وتعرية الرتبة. لقد متكنا 
من خالل رسم خرائط لتأثريات التغري املناخي من تحديد البؤر املعرضة للضعف االجتامعي، وساعد ذلك يف صياغة خطط 

التكيف التي تضعها اللجنة الدولية.

تتزايد الحصة املخصصة من التمويل املناخي لجهود التكيف، لكن تظل أقل بكثري من الحصة املخصصة لتخفيف آثار التغري املناخي.  ففي عام 2017  	7
املناخي  التغري  آثار  باملائة لتخفيف  بينام ُخصصت 69  املناخي،  التكيف  املناخي متعدد األطراف لدعم  التمويل  باملائة من  مثالً، ُخصصت نسبة 27 

.)OECD 2018(
74 OECD 2018؛ Peters 2016.
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إذا مل تستطع إنهاء دراستك 
وانقطعت عن املدرسة ألن والديك ال 
يستطيعان تحمل نفقاتها، فل خيار 

أمامك غري الرحيل. مل يعد هنا متسع 
لكسب العيش.

أركيتو، 16 عاًما
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دعوتنا

يرتبط بقاء الناس وهوياتهم ارتباطًا أصياًل بالبيئة التي يعيشون فيها واستقرار املناخ. وتتأثر املجتمعات املحلية املترضرة من 
النزاع فعليًا أكرث من غريها بتبعات األزمة املناخية، من خسائر يف األرواح وتفٍش لألمراض وانتكاسات اقتصادية وتدهور يف 
الظروف املعيشية وتضاؤل سبل كسب العيش، فترتتب عىل هذا آثار بالغة تلحق بصحة السكان ورفاههم. يعرب كثري من 
بالطقس، ويفتقرون إىل  التنبؤ  أو  بيئاتهم  الناس عن شعور عميق بالخسارة واالرتباك، فلم يعد بوسعهم إدراك ما يعرتي 

مقومات التعامل مع املخاطر املناخية التي تطاردهم بال هوادة.

يقع عىل عاتق املنظامت اإلنسانية دور ومسؤولية يدوران حول تعزيز صمود السكان يف وجه املخاطر املناخية، حتى يف 
حاالت النزاع. لذا يجب أن نتغلب مًعا عىل العقبات ونستحدث وسائل تتسم باالستمرارية والثبات، ملساعدتهم عىل التكيف 
مع مناخ متغري يزداد تقلبًا. ومن الرضوري اتخاذ تدابري عاجلة وطموحة الحتواء األزمة املناخية بالحد من انبعاثات الكربون، 

ألن التكيف وحده لن يكفي لتفادي وقوع تبعات كارثية أشد عىل السكان والبيئة.

يجب أن تتضافر جهودنا داخل القطاع اإلنساين وخارجه لتوفري ما يكفي من املوارد والخربات والدور القيادي بغية اإلرساع يف 
تعزيز الدعم الذي نقدمه تأسيًسا عىل خمسة مسارات عمل.

تطوير املهارات – تقتيض االستجابة بصورة كافية ألوجه الضعف، واالحتياجات الناجمة عن تقاطع النزاعات مع املخاطر 
القريب  املديني  وبيئاتهم عىل  وكرامتهم  الناس  تهدد حياة  التي  املخاطر  تراعي  برامج  إعداد  قدراتنا عىل  تعزيز  املناخية، 
والبعيد. يستلزم هذا املسعى التوسع يف استخدام البيانات والنامذج املناخية واألدلة والتحليالت يف مختلف الفرتات الزمنية 
النفوذ  املعني وخارجه، ومدى قدرة شبكات  البلد  العنف داخل  لديناميات  فهمنا  تعميق  علينا  يتوجب  والقطاعات. كام 
العدائية عىل  األعامل  لتبعات  متعمقة  دراسة  إىل  أيًضا  نحتاج  السلبية.  السلوكيات  تغيري  يف  اإلسهام  السلطة عىل  ودوائر 
البيئة عىل املدى البعيد، ومراعاتها عند تحليل الحامية الواجب إسباغها عىل البيئة إبان سري األعامل العدائية، وعند التحاور 
مع أطراف النزاع. وقد تستدعي هذه الجهود االستعانة مبهارات وأدوات منهجية جديدة، وتتطلب منا التعلم من السكان 

أنفسهم، واالستفادة من خربات اآلخرين والعلوم والتكنولوجيا.

التعاون – يتوجب علينا التعاون مع مكونات الحركة والقطاع اإلنساين وخارجه لتعزيز العمل املناخي وضامن اتخاذ خطوات 
املحلية  املجتمعات  إقامة رشاكة مع  إىل  الصدد  التكيف. ونحتاج يف هذا  النزاعات عىل  املترضرين من  تدريجية ملساعدة 
ذاتها، وضامن وصولها إىل املعلومات املهمة، وإرشاكها بصورة تامة يف تصميم الربامج وإدارتها وتنفيذها. وانطالقًا من املهمة 
املنوطة بنا وخرباتنا املكتسبة، نحتاج أيًضا إىل التعاون مع املنظامت اإلمنائية واملؤسسات املالية الدولية واملنظامت اإلقليمية 
والجهات الفاعلة يف املناطق الحرضية، والسلطات البيئية والجامعات واملؤسسات البحثية والقطاع الخاص، إلعداد أنشطة 
شاملة وتكميلية وتنفيذها بهدف الحد من املخاطر وتعزيز صمود السكان واملجتمعات املحلية املترضرين من النزاعات يف 
التغري املناخي، عن طريق مبادرات مثل إنشاء شبكات مصغرة، ومعالجة مياه الرصف وإعادة استعاملها، وتوفري  مواجهة 

أصناف مكيفة من البذور، والتشجيع عىل اتباع مامرسات زراعية أكفأ أو أكرث فعالية.
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التنبؤ باملخاطر وتعزيز الصمود – مثة رضورة لتكثيف جهودنا الجامعية الرامية إىل الحد من تعرض السكان لعوامل 
والبيئة،  والنظم  السكان  الكوارث  أن ترضب  بعد  يصبح أصعب  فالتعايف  الصدمات.  الخطر، وتعزيز صمودهم يف مواجهة 
وتحدث خسائر ضخمة. ومن ثم تستدعي الحاجة االستثامر يف الوقاية من الكوارث قدر اإلمكان، وعندما تقع صدمة، فإن ما 
يلزم علينا هو االستجابة إىل االحتياجات العاجلة رسيًعا، واستقاء املعرفة من هذه األحداث. يتطلب ذلك منا – باإلضافة إىل 
التأهب لالستجابة إىل حاالت الطوارئ – تصميم برامج تساعد السكان عىل التنبؤ بالصدمات عىل املديني القريب والبعيد، 
واتخاذ إجراءات مبكرة وتأمني سبل عيش وبناء مساكن إيواء قادرة عىل الصمود، كام تعمل هذه الربامج عىل ضامن توفري 
خدمات أساسية مقاومة للمخاطر. يتعني علينا أيًضا توثيق املخاطر والتأكد من استيعاب السكان لهذه املخاطر ومسارات 
التكيف بدرجة كافية. وأخريًا، يتوجب علينا العمل مًعا من أجل الرتويج ألهمية احرتام البيئة خالل النزاع املسلح، وضامن 
قيام أطراف النزاع عىل تحسني تنفيذ أحكام القانون الدويل اإلنساين التي تحمي البيئة. فقد يُسهم هذا يف الحد من األرضار 

والتعرض للمخاطر التي تنشأ عن التدهور البيئي والتغري املناخي.

الحشد ألغراض تحسني العمل والتمويل املناخيني– يجب أن نتكاتف جميًعا ملامرسة تأثري عىل الجهات األقدر عىل 
أو  دول  أكانت حكومات  سواء  الجهات،  املناخي، وحشد جهود هذه  التكيف  عملية  وتيسري  املناخي  التغري  آثار  تخفيف 
الثغرات يف فرص  باألخص  نعالج  أن  ويتعني  الغرض.  قطاًعا خاًصا، ألجل هذا  أو  مالية دولية  أو منظامت  سلطات محلية 
الحصول عىل التمويل الالزم لعملية التكيف املناخي، وهي ركن أسايس يف تحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. 
وخالفًا للبلدان املستقرة، تفتقر البلدان الهشة غالبًا إىل الهياكل الرضورية التي تؤهلها للحصول عىل التمويل وإدارته، وتفتقر 
كذلك إىل القدرات الفنية لتصميم برامج تتكيف مع املستجدات. ويجب تقبل وجود مستوى معني من الخطورة من أجل 
سد هذه الثغرة وضامن وصول التمويل املقدم من الصناديق املخصصة للمناخ والجهات املانحة الثنائية إىل البلدان املنكوبة، 
واملجتمعات املحلية النائية واألضعف داخل حدود هذه البلدان. كام يجب تحقيق مزيد من اإلنصاف يف توزيع التمويل 
لتعزيز صمودهم يف  الرضوري  الدعم  السكان  تلقي  لضامن  التكيف،  وعملية  اآلثار  تخفيف  إجراءات  بني  الدويل  املناخي 

مواجهة التغري املناخي.

تقليل بصمتنا املناخية والبيئية ورفع درجة استعدادنا املؤسيس – رغم أن هذا التقرير مل يتناول بصمتنا الخاصة 
التي  بها والحد من األرضار  تقديم قدوة يحتذى  يتوجب علينا  البيئية يف عملياتنا،  اإلدارة  إدماج  الصدد، وأهمية  يف هذا 
نسببها للبيئة واملناخ. وتحقيًقا لهذه الغاية، يتعني علينا تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، واالستعانة مبصادر طاقة متجددة 
قدر اإلمكان، واإلدارة املثىل الستهالكنا من املياه والنفايات املتولدة من منشآتنا والربامج التي نديرها. وال بد أن تسري هذه 
املساعي جنبًا إىل جنب مع الحفاظ عىل قدرتنا عىل توفري املساعدات املنقذة لألرواح يف الوقت املناسب. ستؤثر املخاطر 
البيئية واالجتامعية املالزمة لعمليات املشرتيات واإلجراءات اللوجستية لدينا عىل خياراتنا كذلك. ونحتاج بالتزامن مع ذلك 
إىل إدراج التنبؤات عىل النحو املناسب يف إجراءاتنا اللوجستية وضامن صمود عملياتنا أمام الظواهر الجوية املتطرفة وموجات 

الحر الشديد، فعملياتنا ليست مبنأى عن املخاطر املناخية املتفاقمة.

دعوتنا
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ملحق: املنهجية

انصب الرتكيز البحثي يف هذا التقرير عىل التجارب املعيشة للسكان يف ظل النزاعات واملخاطر املناخية والصدمات، وعىل 
التقرير بتعمق عن مدى مساهمة تغري املناخ يف  االستجابة اإلنسانية الحتياجاتهم عىل املديني القريب والبعيد. ومل يتحرَّ 
تفاقم الظروف املعيشية مبا يفيض إىل اندالع نزاعات، أو ما إذا كان تغري املناخ يؤدي إىل اتساع دائرة العنف والنزاعات. بل 

ركز عىل فهم احتياجات السكان سعيًا إىل وضع أشكال لالستجابة تلبي هذه االحتياجات.

اتَّبع البحث مسارين من التحقيق:
كيف يصف السكان واملجتمعات املحلية املترضرون من النزاعات املسلحة واملخاطر املناخية والتدهور البيئي تجاربهم . 1

وآليات املواجهة والتكيف التي يلجؤون إليها يف هذه الظروف؟
ما مدى استيعاب هذه التجارب يف أشكال االستجابة الحالية التي تقدمها اللجنة الدولية للسكان املترضرين؟ كيف ميكن . 2

تحسني االستجابة لدعم صمود السكان وتعزيزه بشكل أوسع؟

وأجري البحث من خالل مراجعة مكتبية ودراسات حالة مختارة. وأجريت دراسات الحالة يف بلدان مترضرة من حاالت نزاع 
ممتدة وهشاشة تجعلها قابلة للتأثر بالتغري املناخي بصفة خاصة، وتعمل اللجنة الدولية يف هذه البلدان وتتمتع بدرجة 
مقبولة من القدرة عىل الوصول إىل السكان. وقد اختريت هذه البلدان لتعكس األنواع املختلفة لألوضاع من حيث املخاطر 

السائدة )الجفاف والفيضانات( ومستويات التنمية.

استمرت الزيارات إىل األماكن الثالثة عرشة أيام لغرض جميع البيانات، وأجريت يف الفرتة من نيسان/أبريل 2019 إىل كانون 
مبن  ونساء،  رجال  )مع  فردية  مقابالت  و/أو  تركيز  مجموعات  مناقشات  منهم  مكان  كل  يف  ونُظمت   .2020 الثاين/يناير 
فيهم صغار السن وزعامء مجتمعات محلية وأعضاء جمعيات مهنية( لجمع بيانات نوعية. فقد قابلنا يف شامل مايل زعامء 
مجتمعات محلية يف “غاو” وممثيل جمعيات الصيادين واملزارعني والرعاة يف “متبكتو”. وأجريت جميع املقابالت يف مقرات 
اللجنة الدولية بسبب القيود األمنية. أما يف املناطق الداخلية يف جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق، فقد أجريت املقابالت 
مع السكان يف منازلهم أو أحيائهم أو قراهم. ويف جنوب العراق – الجزيرة الرشقية، وسيد جابر، وسيد دخيل، والفاو – عقدنا 
أفريقيا  املزارعني والصيادين. ويف جمهورية  تركيز مع رجال ونساء، مبن فيهم أعضاء جمعيات  سبع مناقشات مجموعات 
الوسطى، قابلنا زعامء مجتمعات محلية والعديد من القاطنني يف حيني مبنطقة “كاغا باندورو” )تيبويور، وأباكار(. كام قابلنا 
نائب الزعيم املحيل وعدًدا من املقيمني يف موقع إيواء النازحني يف “الزاري”. وأجرينا مقابالت مع مزارعني وزعامء مجتمعات 
محلية يف “دوكومبي” عىل أطراف “كاغا باندورو”، ويف “يونغورو-بيدميونت” خارج “بوار”. وأجرينا مقابالت يف “بانغي” مع 
مجموعات عدة من النازحني بسبب الفيضانات. أجرينا أيًضا مقابالت مع عدد من زمالئنا، وعاملني يف منظامت مختارة تدير 

أنشطة استجابة لالحتياجات اإلنسانية، وسلطات وطنية ومحلية وخرباء )انظر الجدول الوارد أدناه(.

واالستشهادات الواردة يف التقرير هي ألشخاص جرت مقابلتهم خالل دراسات الحالة. واستُمدت املالحظات املتعلقة بالتبعات 
املشرتكة للمخاطر املناخية والتدهور املناخي والنزاعات املسلحة من دراسات الحالة، واستُكملت املقابالت التي أجريت يف 
إطار هذه الدراسات - مع املجتمعات املحلية والسلطات املحلية والوطنية، ومنظامت املجتمع املدين، واملنظامت اإلنسانية 

واإلمنائية الدولية، ومكونات الحركة، والجهات املانحة - باالستعانة مبصادر ثانوية ذات صلة باملوضوع.

للدراسات  املساعد “كارين غانيي” بجامعة غويلف مراجعة منهجية  “إيفون سو” واألستاذ  العليا  الدراسات  أجرت طالبة 
السابقة الصادرة يف املجال. وسعت هذه الجهود البحثية إىل التقيص عن كيفية مواجهة السكان واملجتمعات املحلية املترضرين 
من النزاع واملخاطر املناخية والتدهور البيئي لألوضاع وتكيفهم معها، ومدى االختالف بني تجارب سكان املناطق الريفية 
واملناطق الحرضية وتأثرها بالظواهر الجوية املتطرفة؛ وما إذا كانت هناك فوارق جوهرية يف تجارب الناس بسبب األقاليم 
دراسات  تجميع  وتم  السكان.  تعزيز صمود  بغية  اإلنسانية  االستجابة  أشكال  تحسني  كيفية  عن  أيًضا  وتحرت  الجغرافية. 
أكادميية خضعت ملراجعة النظراء وكتابات غري رسمية تناقش املخاطر املناخية والنزاعات من موقعي Google Scholar و
Primo - بالرتكيز عىل األبحاث املنشورة باإلنجليزية بني عامي 2000 و2019 - ومن خالل ترشيحات أوىص بها خرباء بارزون. 
وجرت االستعانة بعدد 96 مستنًدا – 69 مقااًل منشوًرا يف دوريات، و17 تقريرًا، و10 كتب – يف املجمل. ركزت سبعة من هذه 
املستندات عىل جنوب رشقي آسيا، و12 عىل الرشق األوسط، و35 عىل بلدان يف منطقة الساحل ومناطق أخرى يف أفريقيا. 

وهذا التوزيع الجغرايف للدراسات يعكس األماكن التي تركزت عليها الجهود البحثية العلمية حتى اآلن.
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املديرون اإلقليميون للمياه والغابات، 
متبكتو وتوديني

هيئة التنمية االجتامعية، غاو وكالة البيئة والتنمية املستدامة

قسم السياسات، وزارة املوارد املائية الفريق املعني بتغري املناخ، وزارة الزراعة وزارة الصحة والبيئة

املجلسان البلديان لناحية سيد دخيل 
وقضاء الفاو

املجلس االستشاري لرئيس الوزراء دائرة الزراعة يف أبو غريب

وزير البيئة وزير تنمية الطاقة واملوارد الهيدروليكية وزير الزراعة

التنسيقية الوطنية للمناخ عمدتا كاغا باندورو وبوار وزارة الرثوة والصحة الحيوانية

نواب الحكام يف نانا-غريبيزي وبوار مفتش البيئة اإلقليمي، بوار املنسق اإلقليمي لألخشاب والغابات، بوار

Mali Folke Centre Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit )GIZ( 

)الجمعية األملانية للتعاون الدويل(

الصليب األحمر الدمناريك

برنامج األغذية العاملي الصليب األحمر املايل

الربوفيسري نظري فداح، جامعة بغداد املجلس الرنويجي لالجئني Al Fat )منظمة مجتمع مدين(

 Comité pour la promotion et la
 défense des droits des enfants
)لجنة تعزيز حقوق الطفل والدفاع 

عنها(

Agence nationale de développe-
ment de l’élevage )الوكالة الوطنية 

لتنمية الرثوة الحيوانية(

الوكالة الفرنسية للتنمية

 Fédération nationale des éleveurs
centrafricains )االتحاد الوطني ملريب 
املاشية يف أفريقيا الوسطى(، يف كل من 

بانغي وكاغا باندورو وبوار

قنصال الرنويج والسويد االتحاد األورويب

بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة 
األبعاد لتحقيق االستقرار يف جمهورية 
أفريقيا الوسطى، دائرة الشؤون املدنية

املنظمة الدولية للهجرة االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر

فريق األمم املتحدة العامل املعني 
بالحلول الدامئة، بوار

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

السلطات التي جرت استشارتها

املنظامت والخرباء الذين جرت استشارتهم

ملحق: املنهجية

مايل

العراق

جمهورية أفريقيا الوسطى

مايل

العراق

جمهورية أفريقيا الوسطى
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املهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غري متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل يف حامية أرواح 
وكرامة ضحايا النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف وتقديم املساعدة لهم. وتبذل أيًضا اللجنة الدولية كل الجهود 
املمكنة لتفادي املعاناة بنرش أحكام القانون اإلنساين واملبادئ اإلنسانية العاملية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر عام 1863 وقد متّخضت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق 

األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة يف حاالت النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف.

اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross

avenue de la Paix
Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
Email: cai_rcc@icrc.org    www.icrc.org/ar
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