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  الدورة الرابعة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١١٤البند 

        متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
  تغري املناخ وتداعياته احملتملة على األمن    

  
  **تقرير األمني العام    

    

  موجز  
ــلمت   ــاخ    يــ ــري املنــ ــداعيات تغــ ــة بتــ ــصلة املتعلقــ ــوث ذات الــ ــة والبحــ   اآلراء احلكوميــ
 إىل حـــد كـــبري، مـــن منظـــور التـــرابط بـــني الـــضعف   إىل تنـــاول هـــذه املـــسألة، األمـــن علـــى

  أن يــؤثر تغــري املنــاخ حتــدد مخــس قنــوات ميكــن مــن خالهلــا وهــي. القــومي واألمــن اإلنــساين
  :األمن يف

، ويزيــد يهــدد تغــري املنــاخ األمـن الغــذائي والــصحة البــشرية حيــث : الـضعف   )أ(  
  ؛تطرفةاملاملناخية  اهرواحتمال تعرض اإلنسان للظ

ــة  )ب(   ــاطؤ ع : التنمي ــاخ إىل تب ــة أو عكــس مــسارها،   إذا أدى تغــري املن ــة التنمي ملي
ى احملافظـــة ـــــقـــوض قـــدرة الـــدول عل  يد ـــــ، وقة الـــضعفـــــتفـــاقم حالن ذلـــك ـــــع جنـــم
  االستقرار؛ ىــعل

 
  

  *   A/64/150 و Corr.1.  
آراء الدول األعضاء ومنظمات األمـم      عدد كبري من    مجع  احلاجة إىل   يرجع التأخر يف تقدمي هذا التقرير إىل           **  

اختاذ القـرار الـذي يطلـب تقـدمي         تاريخ  وجيزة بني   زمنية  هذا التقرير، يف فترة     إليها يف إعداد    اسُتند  ،  املتحدة
  .وموعد تقدميه) ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣(لتقرير ا
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ة ميكـن للـهجرة والتنـافس علـى املـوارد الطبيعيـ           : القدرة على التكيـف واألمـن       )ج(  
للتكيـف يف مواجهـة     األسـر املعيـشية واجملتمعـات احملليـة         الـيت تلتمـسها     سـتجابات   الوغريمها من ا  

  املخاطر املتصلة باملناخ أن تزيد من خطر وقوع صراع داخلي وأن تكون هلا انعكاسات دولية؛
تــنجم عــن مثــة تــداعيات تتعلــق بــاحلقوق واألمــن والــسيادة : اجلنــسية انعــدام  )د(  

  لدولة بسبب زوال اإلقليم؛فقدان كيان ا
تنـشأ عـن     بالنسبة للتعاون الـدويل       تداعيات قد تكون هناك  : الدويل الصراع  )هـ(  

  . املوارد الدولية املشتركة أو غري املرمسة احلدوديفتغري املناخ تأثري 
، حيـث يـؤدي إىل      “عامال مـضاعفا للمخـاطر    ”وغالبا ما ُينظر إىل تغري املناخ بوصفه          

املخــاطر النامجــة عــن الفقــر املــستمر وضــعف املؤســسات املعنيــة بــإدارة املــوارد  مــستوىتفــاقم 
م الثقـة بـني الطوائـف        من انعـدا   سجلد  اإجيانقسامات، و حدوث  يسهم يف   وحل املنازعات، و  

  . فرص احلصول على املعلومات أو املوارد، وتقليصوالدول
اإلجـراءات   أي الظـروف أو   ،  “العوامل املقللة للمخاطر  ”وحيدد هذا التقرير عددا من        

وتـشمل  .  خفض خماطر انعدام األمن املتصلة باملنـاخ       يفاليت تساعد أيضا    و،  املستصوبة حبد ذاهتا  
 والتكيـف، والتنميـة االقتـصادية، واحلكـم الـدميقراطي،      ،التخفيف مـن أثـر املنـاخ   هذه العوامل،   

 ريية الوقائيـة والوسـاطة، وتـوف      وتقوية املؤسسات احمللية والوطنية، والتعاون الدويل، والدبلوماسـ       
حتسني فهم الروابط بـني     من أجل   املعلومات يف الوقت املناسب، وزيادة دعم البحث والتحليل         

املقللـة  عوامـل  هذه العد لدعم   ويلزم اختاذ إجراءات متسارعة على مجيع الص      . غري املناخ واألمن  ت
 عادلـة وفعالـة يف كوبنـهاغن        التوصـل إىل صـفقة    ، هو   األكثر إحلاحا من ذلك   مر  األو. لمخاطرل
 دولساعد الـ  يـ  و ،يساعد على إضفاء االستقرار على مناخنا ومحاية املكاسب اإلمنائية        ذلك  ن  أل

  .الضعيفة على التكيف مع تغري املناخ، وبناء جمتمع أكثر أمنا واستدامة وإنصافا
املنــاخ وعــالوة علــى ذلــك، حيــدد التقريــر جمموعــة مــن املخــاطر الناشــئة املتــصلة بــتغري   

حتديـدا،  تـشمل   تأهـب اجملتمـع الـدويل ملواجهتـها، و        رفع درجة    االهتمام هبا و   يادةواليت جيدر ز  
حتـدث  الـيت قـد   أو ضخمة احلجـم،   الاملخاطر  املخاطر اليت يبدو أن احتماالت وقوعها عالية، و       

 زوال اإلقلــيم، وانعــدام ون طابعهــا غــري مــسبوق، مبــا يف ذلــك يكــأو  نــسبيا، بــصورة خاطفــة
مـثال  يت تنـشأ   املوارد املائيـة الدوليـة املـشتركة، الـ      وطأة شح نسية، وزيادة أعداد املشردين؛ و    اجل

.  فتح املنطقة القطبية السـتغالل املـوارد والتجـارة          حول ؛ واملنازعات ية اجلليد  األهنار عن ذوبان 
اهتمامـا إضـافيا مـن      نـشوء حتـديات جديـدة       وقـد يتطلـب     هذه القائمـة ليـست شـاملة،        غري أن   

  .تمع الدويل يف املستقبلاجمل
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  مقدمة  -أوال   
، ٦٣/٢٨١أُعد هذا التقريـر اسـتجابة لطلـب الـدول األعـضاء يف قـرار اجلمعيـة العامـة                      - ١

 تـداعيات تغـري     بأن يقدم األمني العام إىل اجلمعية يف دورهتـا الرابعـة والـستني تقريـرا شـامال عـن                  
. املناخ احملتملة على األمن، بناء على آراء الدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة          

 منظمـة   ١٧ جمموعات مـن الـدول األعـضاء، و          ٤ من الدول األعضاء، و      ٣٥وقدم ما جمموعه    
ير إىل األمانـة العامـة   إقليمية ودولية، مبا يف ذلك الوكاالت والربامج التابعة لألمم املتحـدة، تقـار           

ــرار  ــصدد ذلــك الق ــر عــرض تلــك اآلراء يف ضــوء البحــوث ذات     . )١(ب ــستهدف هــذا التقري وي
  .الصلة
ربـة إىل حـد    على األمـن ونطاقهـا الكامـل غـري جم       وما زالت طبيعة تداعيات تغري املناخ       - ٢

ــدول األعــضاء  . كــبري ــر تنظــيم آراء ال لة  فــضال عــن البحــوث ذات الــص ،ويتــوخى هــذا التقري
 أجنــع مــستعينا بأحــدث البيانــات واملعلومــات املتاحــة، و،باملوضــوع يف إطــار يقــوم علــى األدلــة

وهــو يهــدف إىل بيــان القنــوات املمكنــة الــيت ميكــن مــن  .  الــسياسات املــستندة إىلتوجيهــاتال
كل الـذي ميكـن أن       سلبية بالنسبة لألمن البـشري أو القـومي، والـش           تداعيات خالهلا أن حتدث  

وتركــز . ، ومــا هــي جمموعــة اإلجــراءات الــيت ميكــن اختاذهــا لتجنبــها    التــداعياتتتخــذه تلــك
 احليلولــة دون حــدوث  عــن طريقهــاالــسياسة أوال وقبــل كــل شــيء علــى الوســائل الــيت ميكــن 

  .تداعيات تغري املناخ احملتملة على األمن
ن ثقافـة   للتحـول مـ   مـن جهـود      األمـم املتحـدة      ما تبذله ويتسق التركيز على الوقاية مع        - ٣

، فضال عـن تركيزهـا علـى التنميـة املـستدامة بوصـفها عـامال                نازعاترد الفعل إىل ثقافة منع امل     
 التنميـة املـستدامة، وبنـاء القـدرة علـى            دفـع عجلـة    ومن شأن . مهما لإلسهام يف منع املنازعات    

  حيـث  -د  وتعزيـز املؤسـسات، أن يـضاعف العائـ        الصمود أمام الصدمات املادية واالقتصادية،      
  .سيساعد على التصدي لتغري املناخ وتعزيز السلم واألمن

  شـــترينوتـــشري الدراســـات ذات احلجيـــة القتـــصادات تغـــري املنـــاخ، مثـــل اســـتعراض    - ٤
)The Stern Review()ليـست  خطـري   علـى حنـو  أنه يف حني أن تكـاليف منـع تغـري املنـاخ    إىل  )٢ 

وعـالوة علـى   .  إذا مل يتم ختفيفهاغري املناخ التكاليف النهائية آلثار ت  ا من كثريفإهنا أقل   بسيطة،  
 ولكـن الـيت يتعـذر قياسـها     ،ذلك، فإن تلك النتيجة ال تأخـذ بعـني االعتبـار التكـاليف احلقيقيـة             

__________ 
ملـستدامة التابعـة   آراء الدول األعضاء اليت مل تشر إىل خالف ذلـك منـشورة علـى املوقـع الـشبكي لـشعبة التنميـة ا           )١(  

  .http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_docugaecos_64.shtml: إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وهو
  )٢(   Nicolas Stern, The Economics of Climate Change: The Stern Review (Cambridge University 

Press, 2007).  
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مثـل عـدم االسـتقرار االجتمـاعي        “  علـى األوضـاع االجتماعيـة      ةتوقفـ امل”مثل آثار تغري املنـاخ      
. لتـدابري املتخـذة لالسـتجابة هلـذه العوامـل         اهلجـرة القـسرية، أو ا      وأالصراعات،   وأوالسياسي،  

ة املنـع مـن حيـث التكلفـة أكـرب مـن         يـ  يف االعتبـار، سـتكون مز       أيـضا  وإذا أُخذت تلك العوامل   
 بــه يف تقــاريري املتتابعــة مــن أن منــع  ناديــتمــامــع  وهــي رســالة تتــسق بــصفة عامــة -ذلــك 

ــن ا     ــة عـ ــن حيـــث التكلفـ ــة مـ ــر فعاليـ ــو أكثـ ــالعنف هـ ــسمة بـ ــاطة الـــصراعات املتـ ــر(لوسـ   انظـ
A/55/985-S/2001/574 و Corr.1و؛  A/58/365-S/2003/888 ؛ وA/60/891.(  

وقبــل دراســة األدلــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ وتــداعياهتا علــى األمــن، يلــزم إيــراد مقدمــة       - ٥
شري، واألمـن القـومي،     وهـي مفـاهيم الـضعف البـ       ن املـسائل التعريفيـة واملنهجيـة،        موجزة بشأ 

  .عدم التيقن ومعاجلة حاالت
وهو يعكـس روح    . وينصب التركيز الرئيسي هلذا التقرير على أمن األفراد واجملتمعات          - ٦

يـر التنميـة    يف تقرة الـوارد  الـدول األعـضاء ويتـسق مـع اإلشـارة      املقدمـة مـن    تقاريرالعديد من ال  
 خطـر ية مـن    يرمز األمن إىل احلما   ” ا أنه بالنسبة للناس العاديني     مؤداه  اليت ١٩٩٤البشرية لعام   

 واملخــاطر راع االجتمــاعي أو القمــع الــسياسياملــرض أو اجلــوع أو البطالــة أو اجلرميــة أو الــص 
 بـني أمـن    تـرابط متبـادل  ، بوجـود تقـارير وهناك اعتراف متزايد، يرد يف كثري مـن ال        . )٣(“البيئية

  .اجملتمعات وأمن الدول القوميةاألفراد و
وآثـاره، مبـا يف ذلـك تداعياتـه احملتملـة علـى األمـن،        وثانيا، فإن أي حتليـل لـتغري املنـاخ           - ٧
  .بد أن يتصدى ملسألة عدم التيقن ال
 التنبـؤ بـسلوك الـنظم الطبيعيـة         ويف حني حقق وضـع منـاذج للمنـاخ تقـدما ملموسـا يف               - ٨
املستقبل على مدى فترات زمنية طويلة، فإن علـم تغـري املنـاخ وآثـاره املاديـة مـا زال يواجـه          يف

 مـثال فيمـا يتعلـق حبجـم اآلثـار النامجـة عنـه ونطاقهـا اجلغـرايف                   -انب عدم التـيقن     عددا من جو  
  .وجماهلا الزمين

وتزداد درجة عدم التيقن زيادة كبرية عند االنتقال من العمليات املاديـة إىل العمليـات                 - ٩
بيانــات  ومــع ذلــك، فإنــه مــىت تــوفرت حــصيلة مــن املعلومــات وال       . االجتماعيــة والــسياسية 

توقـع  وبصفة خاصة مع زيـادة تـوافر البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة، يُ     يالت بصفة مستمرة،  والتحل
 ،نتــائج خمتلفــةحتقــق ت وأن يــصبح مــن املمكــن تقيــيم احتمــاالأن يــتقلص نطــاق عــدم التــيقن 

  .فضال عن املسامهات النسبية ملختلف العوامل

__________ 
، )١٩٩٤مطبعـة جامعـة أكـسفورد،       (،  ١٩٩٤تقريـر التنميـة البـشرية لعـام         منـائي،    برنامج األمم املتحـدة اإل      )٣(  

  .الفصل الثاين
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تغري املنـاخ واألمـن، يقتـرح هـذا         وبالنظر إىل تعقد وحجم العواقب احملتملة للعالقة بني           - ١٠
ــارات احملتملــة الــيت تعــود    : التقريــر مــسارين للعمــل مهــا  أوال، تــسريع اإلجــراءات املتعلقــة باخلي

باملكاسب على كل األطراف حبيث ميكن جتنب أشد العواقـب ضـررا؛ وثانيـا، تركيـز االهتمـام                  
ح أن تكــون عاليــة، وكــبرية الــدويل علــى اجملــاالت الــيت يبــدو فيهــا بالفعــل أن اآلثــار مــن املــرج 

مفهـوم  (احلجم، وأن تتكشف بسرعة خاطفة نسبيا، وهلا عواقب من احملتمل أال ميكن عكـسها               
، وتنطوي على تكلفة عالية بالنسبة للحيـاة البـشرية والرفـاه البـشري، وقـد             )“النقاط املرجحة ”

). قلـيم وانعـدام اجلنـسية     مـثال زوال اإل   ( بسبب طبيعتها غري املسبوقة       اتباع ُنُهج ابتكارية   تتطلب
ــه قــد يكــون مــن املستــصوب     اجملتمــع الــدويل مبــوجز   أن حيــتفظويتفــق الكــثريون يف الــرأي بأن

  .وغريها من التداعيات على األمنللمراقبة بشأن تداعيات تغري املناخ احملتملة هذه 
  

  القنوات اليت تربط تغري املناخ واألمن  -ثانيا   
ول األعـضاء بأنـه يلـزم دراسـة تـداعيات تغـري املنـاخ احملتملـة                 تسلّم تقارير كثري من الد      - ١١

على األمن يف سياق التهديدات أو الضغوط االجتماعية واالقتصادية والبيئية املوجـودة مـسبقا،              
وهــذه تــشمل العوامــل الــيت  . أمــن األفــراد واجملتمعــات والــدول يف والــيت هــي عوامــل رئيــسية  

 الفقـــر واجلـــوع واملـــرض؛ والنمـــو الـــسريع يف   اســـتمرار، وهـــي قمـــة األلفيـــةركـــزت عليهـــا
املستوطنات احلـضرية غـري الرمسيـة الـيت تتميـز باخنفـاض مـستوى املـأوى وعـدم كفايـة اهلياكـل               
األساســية واخلـــدمات؛ وارتفـــاع معـــدالت البطالـــة، وال ســيما بـــني الـــشباب؛ وتزايـــد نـــدرة   

  . واملياه وغريمها من املوارديضااألر
ت احملددة، والقدرة على الصمود لدى األفراد واجملتمعات احملليـة          ويؤثر حجم التهديدا    - ١٢

 علـى تـداعيات تغـري املنـاخ علـى           ،واجملتمعات، وقدرهتا على التكيف بفعاليـة لتلـك التهديـدات         
 سـيما عنـدما      وال ، علـى رفـاه البـشر       شـديدة   تكون خماطر تغـري املنـاخ       ُيتوقع أن  وعندما. األمن

لتلـك املخـاطر بـسبب اخنفـاض مـستويات التنميـة البـشرية             بصفة خاصـة    ضني  يكون الناس معر  
 أن تكون أكثر وضـوحا، مبـا يف          متيل إىل  وضعف مؤسسات احلكم، فإن التداعيات على األمن      

ومــن ناحيــة أخــرى، . ذلــك إمكانيــة وجــود تــوترات اجتماعيــة وسياســية وصــراعات مــسلحة 
نبغي احلد منـها عـن طريـق    ويأعرب كثري من الدول األعضاء عن رأي مفاده أن املخاطر ميكن  

 حـل   التنمية املستدامة، مبا يف ذلك عن طريق مؤسـسات احلكـم الـشرعية والفعالـة، فـضال عـن                  
  .املنازعات بالوسائل السلمية

ويف هذا الصدد، من املفيد أن نفكر يف تغري املناخ بوصـفه عـامال مـضاعفا للمخـاطر،                    - ١٣
لزيـادة  ) انظـر الـشكل أدنـاه     ( القنـوات    أي بوصفه عـامال ميكـن أن يعمـل مـن خـالل عـدد مـن                

وباملثل، فإن الظـروف والـسياسات واملؤسـسات    . تفاقم املصادر القائمة للصراع وانعدام األمن    
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واإلجراءات الـيت تعمـل علـى ختفيـف الـضغوط والتعامـل معهـا بفعاليـة ميكـن اعتبارهـا عوامـل                       
  .مقللة للمخاطر

  
  القنوات اخلمس: لة للمخاطرالعوامل املضاعفة للمخاطر والعوامل املقل    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .األمانة العامة لألمم املتحدة، استنادا إىل تقارير الدول األعضاء واملنظمات ذات الصلة  :املصدر  
    

ملناخ إىل املخاطر اليت هتدد رفاه أكثر اجملتمعات حمليـة        ومتتد القناة األوىل من آثار تغري ا        - ١٤
.  تغــري املنــاخ باعتبــاره هتديــدا حلقــوق اإلنــسانصددوحتــدد التقــارير املقدمــة يف هــذا الــ. ضــعفا

وتعتــرف هيئــات األمــم املتحــدة املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان مجيعهــا بالرابطــة   
املتأصلة بـني البيئـة وإعمـال نطـاق مـن حقـوق اإلنـسان، مثـل احلـق يف احليـاة ويف الـصحة ويف               

  ).A/HRC/10/61انظر (املياه ويف السكن الغذاء ويف 
ومـن هـذا املنظـور، فـإن     . ومتتد القناة الثانية من آثار تغري املناخ إىل التنميـة االقتـصادية           - ١٥

 بدرجـة كـبرية بـسبب تغـري املنـاخ ميكـن أن يـشكل هتديـدا خطـريا ألمـن                       إبطائه وقف النمو أو  
وُينظر إىل النمو باعتبـاره عـامال   . قر واليأسالبلدان النامية، ليس أقلها عن طريق زيادة حدة الف        

التهديدات احملتملة لألمن
على الصعيد اإلقليمي  الصعيد اجملتمعيعلى  الصعيد الوطينعلىالصعيد الدويلعلى

 للمخاطرعوامل مقللة 

 عوامل مضاعفة للمخاطر

 تغري املناخاآلثار

انعدام اجلنسية ندرة املوارد أو وفرة
 الفئات الضعيفة التنمية املوارد

 ضعف القدرة على التكيف

 عدم تنسيق القدرة على التكيف

  األمن الغذائي •  
  األمن املائي •  
  صحة اإلنسان •  
 إخل...  •  

 اهلجرة • 
  التنافس على املوارد •  
  زعزعة االستقرار السياسي •  
 إخل... • 

 التنمية املستدامة

 يةالتنمية االقتصاد التكيف بناء القدرات ختفيف األثر

 هـ د ج ب أ

 احلوكمة
 منع املنازعات
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مهمــا يف تعزيــز القــدرة علــى الــصمود، واحملافظــة علــى االســتقرار الــسياسي، وزيــادة جاذبيــة     
  .التعاون، وتوفري األمل للفئات السكانية احملرومة

 شـكل    الـذي يتخـذ    فـشل التكيـف   لوتشري القناة الثالثـة إىل اآلثـار مـن املـستوى الثـاين                - ١٦
ويف هـذا الـسياق، أشـارت       . الـسكان احمللـيني   تنسيق استراتيجيات التكيف أو البقاء لـدى        عدم  

 أو اجلماعـات األخـرى علـى         الطوائـف  عيـة، واملنافـسة مـع     و إىل اهلجـرة غـري الط      تقـارير بعض ال 
وميكـن أن تتجلـى   . املوارد الشحيحة، وزيادة األعباء علـى قـدرات احلوكمـة احملليـة أو الوطنيـة        

ــة أو هــذه االجتاهــا  ــساحة ت يف شــكل صــراعات حملي ــد إىل ال ــاقم   قــد متت ــة يف شــكل تف  الدولي
  .التوترات أو حىت اندالع حروب على املوارد

أما القناة الرابعة، اليت ُعرضت بالتفصيل يف التقارير املقدمة من الدول اجلزرية الـصغرية                - ١٧
د من الدول ذات الـسيادة علـى        النامية، فتمتد من التهديد الذي يشكله تغري املناخ إىل قدرة عد          

االستمرار، بل وعلى البقاء، وال سيما خالل ارتفاع مستوى سـطح البحـر ومـا قـد يـنجم عنـه                     
وتتمثل الشواغل الرئيسية يف كيفيـة تقليـل خطـر هـذا الـزوال إىل أقـل          . من زوال اإلقليم الوطين   

ــة     ــة التكيــف مــع املخــاطر املتبقي ــسية،  -حــد ممكــن وكيفي ــسكان،   مــن انعــدام اجلن ــشريد ال وت
  .ونشوب الصراعات اإلقليمية مع الدول اجملاورة على املناطق االقتصادية اخلالصة

ات يف تــوفر املــوارد الطبيعيــة  ومتتــد القنــاة اخلامــسة مــن تغــري املنــاخ إىل حــدوث تغــري    - ١٨
منازعـات إقليميـة بـني    نـشوب   ورمبـا   عليها وما ينجم عن ذلك من تنـافس      إمكانية احلصول  أو
أو التوسـع املفـاجئ يف      ) مثـل امليـاه املـشتركة     (رة املـوارد    وقد ينشأ ذلك عن تفـاقم نـد       . دانلبلا

رواسـب  فئة األخـرية إمكانيـة اسـتغالل        وتقع يف هذه ال   . دوداحل  غري املرمسة  املوارد املشتركة أو  
  .رق النقل عن طريق املناطق القطبيةحديثا وطاملوارد الطبيعية اليت أصبحت متاحة 

بـصورة جيـدة، مبـا يف ذلـك          هذه القنوات اخلمـس، حبثـت القنـاة األوىل ووثقـت          ومن    - ١٩
وفيمـا يتعلـق   . عن طريق الفريق العامل الثاين التابع للفريق احلكومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ             

فتـرة  أولويـة يف اخلطـة البحثيـة خـالل          ب العالقة بـني التنميـة والـسالم          حظيت بالقناة الثانية، فقد  
مـؤخرا    إالولكنـها مل حتـظ  ) التنمية السياسيةيف إطار (والسبعينات من القرن املاضي   الستينات  

 الــسالم صــون املقدمــة بــأن تقــاريروهنــاك توافــق عــام يف اآلراء يف ال .)٤(باهتمــام حبثــي متجــدد
وفيمــا يتعلــق بالقنــاة الثالثــة، . واالســتقرار علــى الــصعيد العــاملي يتطلــب مواصــلة زخــم التنميــة 

 ضـغوط اهلجـرة      حبـوث بـشأن    وث مستفيضة حتت عنوان األمن البيئـي، مبـا يف ذلـك           أُجريت حب 
ومـع ذلـك، فإنـه بـالرغم مـن أن هـذه             . والضغوط البيئية بوصفها مصدرا مـن مـصادر الـصراع         

__________ 
  .P. Collier “Development and Conflict”, Department of Economics, University of Oxford, 2004انظر    )٤(  
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وعلــى وجــه .  نتــائج عامــة واضــحة أوضــاع معينــة، فإهنــا مل تعــط البحــوث قــد حــسنت فهــم  
 بـني تغـري املنـاخ والقـضايا األمنيـة تتـأثر بعـدد مـن         ، فإن الروابط والتفاعالت احملتملـة     اخلصوص

 مبــا يف ذلــك احلوكمــة، واملؤســسات، وإمكانيــة احلــصول علــى املعلومــات  -العوامــل الظرفيــة 
عامة، فإن املؤلفـات تكـشف عـن وجـود حاجـة إىل              وبصفة   .واملوارد اخلارجية، وتوفر البدائل   

 الـسببية والظرفيـة وتوضـيح خيــارات    إجـراء حبـوث أكثـر منهجيـة للتمييـز بــني خمتلـف العوامـل       
  .)٦)(٥(لسياسات، كما أن عددا من التقارير املقدمة تعترف بتلك احلاجةا

 من البحـوث التجريبيـة بـشأن القنـاة الرابعـة، حيـث أهنـا هـي                   عدد قليل   سوى ر جي ومل  - ٢٠
القنـاة  وفيمـا يتعلـق ب    .  للـدول وللمجتمـع الـدويل       بالفعل القناة اليت تشكل حتديات غري مسبوقة     

كانـت  ) وال سيما املياه  ( األوىل هي أن ندرة املوارد املشتركة        . ميكن إبداء مالحظتني   اخلامسة،
والسؤال املطروح هو كيـف ميكـن تـدعيم االتفاقـات      . غالبا ما توفر حافزا للتعاون عرب احلدود      

ايد نـدرة   واملؤسسات القائمة حبيث يتسىن هلا مواصلة أداء وظائفها بصورة فعالة يف مواجهة تز            
 توجد يف حالة وفرة املوارد أمثلة للتعـاون الـدويل ميكـن البنـاء              هي أنه  ثانيةاملالحظة ال و. املوارد

  .عليها، وإن كانت وفرة املوارد قد ارتبطت يف عدد من البلدان حبدوث صراعات حملية
ري وينبين باقي التقرير حـول هـذه القنـوات اخلمـس الـيت ميكـن مـن خالهلـا أن يـؤثر تغـ                         - ٢١

زيــادة الــضعف البــشري؛ وتــأخري التنميــة االقتــصادية  : املنــاخ علــى األمــن، وذلــك عــن طريــق 
، مثـل اهلجـرة     الـصراع   احتمـاالت   اسـتجابات ميكـن أن تـؤدي إىل زيـادة          توليدواالجتماعية؛ و 

. آليـات التعـاون الـدويل     إضعاف  والتنافس على املوارد؛ والتسبب يف حاالت انعدام اجلنسية؛ و        
ــاول الفــ ــسابقة  ويتن ــة يف الفــروع ال ــامن االســتجابات للمخــاطر املبين  والــيت ُينظــر إليهــا  ،رع الث

 املمكنـة علـى     بوصفها تدابري وقائيـة مـصممة لتقليـل تغـري املنـاخ ذاتـه إىل احلـد األدىن وخمـاطره                   
شري الفرع األخـري إىل الكيفيـة الـيت ميكـن للمجتمـع الـدويل عـن طريقهـا أن                    وي. التنمية واألمن 

  .فق مناص منها واليت تلوح يف األجلة تلك التهديدات اخلطرية اليت يبدو أنه اليستعد ملعا
  

__________ 
  )٥(   I. Salehyan, “From Climate Change to Conflict? No Consensus yet”, Journal of Peace Research, 

vol. 45, No.3, (2008). In recent years, a body of research has found a link between natural resource 

abundance (oil, diamonds, etc.) and violent conflict, yet the hypothesized link from climate change to 

conflict often runs through resource (water, land) scarcity.  
  )٦(   H. Bulhaug and others, Implications of Climate Change for Armed Conflict, Social Development 

Department, World Bank (Washington, D.C., 2008).  
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  اليت هتدد رفاه البشر األخطار - ثالثا  
تغـري  ”للهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري املنـاخ، املعنـون               تقرير التقييم الرابـع     يعترب    - ٢٢

الــيت  العلميــة املؤلفــات ولكــن. تــهاريثتأ لعلــم تغــري املنــاخ و ذا حجيــةمــصدرا  “٢٠٠٧املنــاخ 
أو علـى نطـاق     /قـد حتـدث مبعـدل أسـرع و        املعينـة    لتأثريات تشري إىل أن بعض ا     صدرت مؤخرا 
   .)٧(التقريره ذلك أوسع مما يعكس

  درجــة مئويــة٠,٧٤العــامل بنحــو  علــى مــستوى  متوســط درجــة احلــرارةوقــد ارتفــع  - ٢٣
حتــرار المزيــد مــن اعلــى  سابقةنبعاثــات الــالاُيقَــدَّر بــأن تنطــوي مــدى القــرن املاضــي، و علــى
بــالفترة حبلــول هنايــة القــرن مقارنــة إضــافية  درجــة مئويــة ٠,٦ حــوايل ( ميكــن تفاديــهال الــذي
 يف الغـالف اجلـوي      االحتبـاس احلـراري   غـازات     تركيـزات  بقيـت لـو   و، حىت   )١٩٩٩-١٩٨٠
 يف االرتفـاع    رياالحتبـاس احلـرا   نبعاثـات غـازات     اسـتمرت ا  إذا  و. ٢٠٠٠ مستويات عام    عند

 قبــل عــصر اضــعف مــستواهبــأن تــصبح  يف الغــالف اجلــوي التركيزاهتــ مح احلــايل، وُســمبعــدهلا
ــإة، يالـــصناعالنهـــضة    إىل ١,٨ بـــني يتـــراوحدرجـــة احلـــرارة يف  ايواجه ارتفاعـــســـن العـــامل فـ

  . هذا القرنيف املتوسط يف  درجات مئوية ٤,٠
 يف  ملليمتـر  )٨(]٢,٣  إىل ١,٣ [١,٨ر مبعـدل    املتوسط العاملي ملستوى سطح البح    وارتفع    - ٢٤

ــسنة  ــام  الـ ــن عـ ــرة مـ ــىت١٩٦١يف الفتـ ــام حـ ــوايل  ٢٠٠٣  عـ ــدل حـ  ]٣,٨ إىل ٢,٤ [٣,١ ومبعـ
  العقــد العقــد ونــصفوخــالل. ٢٠٠٣ إىل عــام ١٩٩٣ مــن عــام يف الــسنة يف الفتــرة ملليمتــرات
 ارتفاع مـستوى سـطح   إمجايل يف املائة من ٥٧التمدد احلراري للمحيطات بنحو  ساهم  املاضيني،  

سـاهم   بينمـا  يف املائـة،   ٢٨ حبـوايل    قمـم اجلليديـة   والخنفـاض يف األهنـار اجلليديـة        وساهم اال البحر،  
ذوبان الصفائح اجلليديـة     أثرإسقاطات  وما زالت   . )٩(بالباقي الصفائح اجلليدية القطبية     يف الفقدان

 تـشري أحبـاث  ، ولكـن  كـثري مـن الـشك   يـشوهبا  رينالنـد  غو) أنتاركتيكـا ( اجلنوبيـة   املتجمدةلقارة  با
  .)٧(٢١٠٠ متر واحد أو أكثر حبلول عام  سريتفع مبعدل مستوى سطح البحرأنىل إجديدة 

 يف مشـال احملـيط    املداريـة  حدوث زيادة يف كثافة نشاط األعاصـري         تشري إىل هناك أدلة   و  - ٢٥
 نـشاطها يف  ت يفزيـادا أكثر حبدوث  ة أدلة حمدود وجود تقريبا، مع  ١٩٧٠األطلسي منذ عام    

زيـادة يف   حـدوث    وتتوقـع اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري املنـاخ احتمـال               . أماكن أخرى 

__________ 
مـارس  / آذار ١٢ إىل   ١٠ كوبنـهاغن يف الفتـرة مـن          املؤمتر الدويل العلمي املعين بتغري املنـاخ، الـذي عقـد يف            وقائعانظر    )٧(  

  ./http://climatecongress.ku.dk/pdf/synthesisreport: ؛ يتوفر التقرير التجميعي للمؤمتر على املوقع٢٠٠٩
: املـصدر .  يف املائـة علـى أسـاس أفـضل التقـديرات     ٩٠األرقام املوضوعة بني قوسني متثل نطاقـات الثقـة عنـد        )٨(  

  .، تقرير جتميعي وموجز ملقرري السياساتبتغري املناخ لهيئة احلكومية الدولية املعنية لم الرابعتقرير التقيي
، ٤، الفـصل  بـتغري املنـاخ   لهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة       مسامهة الفريق العامل األول يف تقرير التقييم الرابع ل          )٩(  

  .٥-٥، الفرع ٥ والفصل ٨-٤ و ٦-٤ن الفرعا
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حــدوث ،  مــن الثقــةأقــلكمــا تتوقــع، بدرجــة حتــرار، ال مــع تزايــد ااملداريــةنــشاط األعاصــري 
 يف ات زيــادحــدوث مــن املــرجح جــدا كمــا أنــه. املداريــةاخنفــاض عــاملي يف أعــداد األعاصــري 

اليابـسة    يف معظـم منـاطق     يف التـهاطل   اخنفـاض    العاليـة وحـدوث    خطـوط العـرض      عند التهطال
  .)١٠(اليت لوحظت مؤخراالجتاهات ل مما يشكل استمراراشبه املدارية، 

 يف املقــام األول علــى اإلجــراءات الــيت  البــشرآثــار تغــري املنــاخ علــى رفــاه  وســتتوقف   - ٢٦
 يتغري املنــاخالــ واالحتبــاس احلــراريبعاثــات غــازات ناتخــذها اجملتمــع الــدويل للــسيطرة علــى  ي
 تغـري املنـاخ يف كوبنـهاغن      بـشأن     عقـد اتفـاق    إىل السبب يف أن العامل حيتـاج     هو   اوهذ. يءبطال

 . يةمستقبل البشرمن أجل  ال وعادا ومنصفا ومتوازنالشامويكون  على العلم، يقوم

 أن يـشهد   علـى  بالفعـل    مقبـل    العـامل  إن فـ  ،اتفـاق طمـوح   التوصـل إىل     إذا أمكن حىت  و  - ٢٧
بدون مثل هذا االتفـاق، مـن املـرجح         و.  املناخ على مدى القرن املقبل وما بعده        يف تغريبعض ال 

 أيـضا   وتتوقف تلك التأثريات  . حدة بكثري وأكثر  نتائج أبعد أثرا    تغري املناخ وتأثرياته    أن يكون ل  
القـدرة  وتتوقـف   . ى التكيـف   علـ  هتمقـدر و هم،ض األفـراد واجملتمعـات، وضـعف      رُّعلى درجـة تعَـ    

 تهموصـح الـسكان   دخـل   مـستوى    مـن العوامـل، مبـا يف ذلـك            على عـددٍ   اعلى التكيف بدوره  
وفعاليـة احلكومـة واملؤسـسات األخـرى، وبالنـسبة للبلـدان             ، ورأس املال االجتماعي،   وثقافتهم

 ريشـ  أ ، حـسبما  ، توافر موارد خارجية لـدعم التكيـف        على وجه اخلصوص   النامية األكثر ضعفا  
  . تقاريريف عدد من الإليه 
 مــن خــالل مــسارات عــدة،  لعمــتأن البــشر تغــري املنــاخ علــى رفــاه  ات ريثوميكــن لتــأ  - ٢٨
نـدرة امليـاه، وتـدهور      املـرتبطني ب  ،   مـثال  إنتاج األغذية واألمن الغـذائي،    :  على تأثرييف ذلك ال   مبا

ــصحر  ــصحة؛األراضــي، والت ــدل و  وال ــفحــدوثمع ــراض املأل ا خمتل ــة؛م ــواتر وشــدة   نقول وت
ــة  ــة املتطرف ــضانات واجلفــاف والعواصــف   الظــواهر اجلوي ــة؛، مبــا يف ذلــك الفي  وارتفــاع املداري

 علـى  بـصفة خاصـة    عواقـب خطـرية      اتتـأثري اللنـوعني األخرييـن مـن       لو .مستوى سـطح البحـر    
د النــاس علــى أشــكال رأس املــال اعتمــكلمــا كثُــر او. املــستوطنات البــشرية، وتــشريد الــسكان

  .)١١( تغري املناخبسبب للخطر همعرضت، كثر لتقلبات املناخساسة الطبيعي احل
 لهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة       ل ع ملخصا مـن تقريـر التقيـيم الرابـ         أدناهاجلدول  ويورد    - ٢٩

  . الرئيسية لتغري املناخاتريثللتأبتغري املناخ 

__________ 
ــيمتقريــر التق  )١٠(   ــة   ع لرابــ الي ــة املعني ــة احلكوميــة الدولي ، التقريــر التجميعــي، ومــوجز ملقــرري    بــتغري املنــاخ  لهيئ

  .٣السياسات، الفرع 
  )١١(  

J.Barnett and W. Adger, “Climate change, human security and violent conflict”, in Political Geography: 

Special Issue on Climate change and Conflict, R. Ragnhild Nordas and N.P. Gleditsch, editors, vol. 26, 

No. 6 (August 2007).  
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  أمثلة على اآلثار احملتملة لتغري املناخ
ظواهر املناخية واجلوية املتطرفة حسب اإلسـقاطات للفتـرة مـن منتـصف القـرن احلـادي والعـشرين            الة لتغري املناخ بسبب التغريات يف       أمثلة على اآلثار احملتمل   

 وتـشري تقـديرات األرجحيـة الـواردة يف العمـود     . وال تأخذ هذه األمثلة بعني االعتبار أي تغريات أو تطورات فيما يتعلق بالقدرة على التكيف . حىت أواخره 
  ).٢‐٣ اجلدول(الثاين إىل الظواهر املذكورة يف العمود األول 

  
  أمثلة على اآلثار الرئيسية املسقطة حبسب القطاع

  واجتاه املنحى) أ(الظاهرة

ــستقبل    ــة املنحــى يف امل أرجحي
ــرن    اســتنادا إىل إســقاطات الق
احلــادي والعــشرين باســتخدام 
ــر اخلــاص   ســيناريوهات التقري

  عن االنبعاثات

ــ ــنظم  الزراعـ ــة والـ ة واحلراجـ
  اإليكولوجية 

ــستوطنات    صحة اإلنسان   موارد املياه ــصناعة واملـــــ الـــــ
  واجملتمع 

يف معظم مناطق اليابسة، أيام     
عــدد أقــل ووليــال أكثــر دفئــا 

مــن األيــام والليــايل البــاردة،    
 وأكثـر    أكثر دفئـا   وأيام وليال 

  تواترا

ــات     )ب(شبه مؤكدة ــة يف البيئـــ ــاد الغلـــ ازديـــ
رودة، اخنفـاض الغلـة     األكثر بـ  

ــا؛   يف البيئـــــات األكثـــــر دفئـــ
ــابة   ــشي اإلصــــ ــاد تفــــ ازديــــ

  باحلشرات

ــيت     ــاه ال ــوارد املي ــى م ــار عل آث
ــوج؛    ــان الثل ــى ذوب تعتمــد عل
ــدادات   ــار علـــى بعـــض إمـ آثـ

  املياه 

اخنفـــــاض معـــــدل الوفيـــــات  
البـــــشرية بـــــسبب اخنفـــــاض  

  التعرض للربد 

ــة     ــى الطاقـ ــب علـ ــدين الطلـ تـ
للتدفئــة؛ ازديــاد الطلــب علــى 

تربيد؛ تدين نوعيـة اهلـواء يف       ال
املدن؛ اخنفاض تعطل وسـائل     
النقل بسبب الثلوج واجلليـد؛     

  آثار على السياحة الشتوية 
. موجـات حـارة   /فترات دافئة 

ــم   ــواتر يف معظـــ ــاد التـــ ازديـــ
  املناطق 

اخنفــــاض الغلــــة يف املنــــاطق     مرجحة جدا
األكثــر دفئــا بــسبب اإلجهــاد  
ــر   ــاد خطــ ــراري ؛ وازديــ احلــ

  ريةاحلرائق الكب

ازديـــاد الطلـــب علـــى امليـــاه؛  
ــة امليـــــاه    ــشاكل يف نوعيـــ مـــ

  كظهور الطحالب 

ازديــاد خطــر حــدوث وفيــات  
ــة بــــني   ــر، خاصــ بــــسبب احلــ

ــسنني  ــىاملــ ــأمراض واملرضــ  بــ
 ،مزمنــــــة، وصــــــغار الــــــسن  

  واملعزولني اجتماعيا

تراجع نوعية حياة األشخاص    
ــاطق   ــشون يف منــ ــذين يعيــ الــ
دافئــة بــال مــسكن مناســب؛    

ــار علـــى املـــسنني   ــغار آثـ وصـ
  السن والفقراء 

ــاد حـــــاالت التـــــهطال   ازديـــ
ازديــــاد التــــواتر يف  . الغزيــــر

  معظم املناطق

ــيل،     مرجحة جدا ــصيب احملاصــ ــرار تــ أضــ
ــدرة     ــدم الق ــة، وع ــة الترب تعري
علـــى فالحـــة األرض بـــسبب 

  تشبع التربة باملياه

آثــار ســلبية علــى نوعيــة امليــاه 
ــة؛ تلـــوث   الـــسطحية واجلوفيـ
إمـــــدادات امليـــــاه؛ احتمـــــال 

  فيف ندرة املياه خت

ازدياد خطر حدوث وفيات،    
 وأمـراض   ،وإصابات جـسدية  

  معدية وتنفسية وجلدية

ــارة   تعطــــل املــــستوطنات والتجــ
 بــــسبب  واجملتمعــــاتوالنقــــل 

الفيضانات؛ وضـغوط علـى الـبىن     
ــة؛   ــضرية والريفيــ ــية احلــ األساســ

  وخسائر يف املمتلكات 
ــأثرة    ــساحات املتــ ــادة املــ زيــ

  باجلفاف
ــدهور األرا  مرجحة ــدين  تـــ ــي؛ تـــ ضـــ

تضرر وفـشل احملاصـيل؛     /الغلة
تزايد نفـوق املواشـي؛ ازديـاد       
  خطر نشوب احلرائق الكبرية

تزايــد خمــاطر حــدوث فيــضانات    إجهاد مائي أوسع نطاقا 
ــد    ــاه؛ تزاي ــذاء واملي ونقــص يف الغ
خماطر سوء التغذية؛ تزايد خمـاطر      
اإلصابة بـاألمراض املنقولـة باملـاء       

  والغذاء

ــستوط   ــاه املـ ــز يف ميـ نات عجـ
والصناعة واجملتمعات؛ تراجع   
إمكانــــــات توليــــــد الطاقــــــة 
ــة؛ احتمــال هجــرة    الكهرمائي

  السكان
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  أمثلة على اآلثار الرئيسية املسقطة حبسب القطاع

  واجتاه املنحى) أ(الظاهرة

ــستقبل    ــة املنحــى يف امل أرجحي
ــرن    اســتنادا إىل إســقاطات الق
احلــادي والعــشرين باســتخدام 
ــر اخلــاص   ســيناريوهات التقري

  عن االنبعاثات

ــ ــنظم  الزراعـ ــة والـ ة واحلراجـ
  اإليكولوجية 

ــستوطنات    صحة اإلنسان   موارد املياه ــصناعة واملـــــ الـــــ
  واجملتمع 

ازديـــــاد نـــــشاط األعاصـــــري 
  املدارية القوية

حــدوث أضــرار للمحاصــيل؛    مرجحة
ــرار    ــجار؛ أضــ ــتالع األشــ اقــ

  بالشعب املرجانية 

ــؤدي    ــا ي ــاء مم انقطــاع الكهرب
ــة   ــشبكة العامــ إىل تعطيــــل الــ

  لإلمدادات باملياه 

ازدياد خماطر حدوث وفيـات     
وإصـــابات جـــسدية وانتـــشار 
األمــــــراض املنقولــــــة باملــــــاء 
والغذاء؛ واضطرابات ما بعـد     

  اإلصابة بالصدمة 

حدوث اضطرابات من جراء    
ــة؛    ــاح العاتي ــضانات والري الفي
قيام شركات التـأمني اخلاصـة      
ــاطر يف   ــة املخـ بـــسحب تغطيـ
ــار؛   ــة لألخطـ ــاطق املعرضـ املنـ
ــسكان؛    ــرة الـ ــال هجـ واحتمـ

  وقوع خسائر للممتلكات 
ــدوث    ــاالت حـــ ــد حـــ تزايـــ
ــستوى   ــديد يف مـ ــاع شـ ارتفـ

ــر   ــطح البحـــ ــتثناء (ســـ باســـ
   )ج()السنامي

متلــح ميــاه الــري، ومــصبات      )د(مرجحة
ــاه   ــبكات امليـــ ــار، وشـــ األهنـــ

  العذبة

ــة   ــاه العذبـ ــوفر امليـ اخنفـــاض تـ
  بسبب تسرب املياه املاحلة

ازدياد خماطر حدوث وفيـات     
 بـــسبب   جـــسدية وإصـــابات

يف الفيـــضانات؛ آثـــار الغـــرق 
  صحية تتعلق باهلجرة

تكـــــاليف محايـــــة الـــــسواحل  
ــاليف الترحيـــــل    ــل تكـــ مقابـــ
ــي؛   ــتخدام األراضـ ــسبب اسـ بـ
احتمال انتقال الـسكان والـبىن      
األساســـــــية؛ انظـــــــر أيـــــــضا 

  األعاصري املدارية أعاله
  

  )SPM.3ول بتغري املناخ، اجلد لهيئة احلكومية الدولية املعنيةتقرير التقييم الرابع ل: املصدر(
  

  : مالحظات
  . لالطالع على مزيد من التفاصيل املتعلقة بالتعاريف٧-٣مسامهة الفريق العامل األول يف تقرير التقييم الرابع، اجلدول  انظر  )أ(  

  .األيام والليايل البالغة االحترار يف كل عام  )ب(  
 يف املائة من القـيم املـأخوذة كـل سـاعة     ١ويعرَّف بأنه أعلى .  البحر وعلى أنظمة الطقس اإلقليميةيتوقف االرتفاع احلاد يف مستوى سطح البحر على متوسط مستوى سطح    )ج(  

   .من املستوى املشاهد لسطح البحر عند إحدى احملطات لفترة مرجعية معينة
 الـتغريات يف أنظمـة الطقـس اإلقليميـة علـى      أثـر ومل ُيقَـيَّم  .  املرجعيـة  مـستوى الفتـرة  ٢١٠٠ املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر املتوقع لعـام   يتجاوزيف مجيع السيناريوهات،    )د(  

  .مستويات سطح البحر املتطرفة
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 اجنـازات التنميـة، مبـا يف ذلـك       تراجـع هذه التأثريات إىل زيادة الفقر و     مجيع  ؤدي  تقد  و  - ٣٠
ة رضـ معن منـوا     من أقل البلدا   وحيث أن كثري  . التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      

 الفقـراء داخـل البلـدان    مبـا أن ، ووضعيفة للغاية أمام تلك الـتغريات     املناخ   اتلتغريبدرجة عالية   
عـدم  أوجـه  ؤدي تغري املناخ إىل تفاقم يمن املرجح أن لذا ف  األكثر ضعفا،    هم ونكونيعادة ما   

  . على حد سواءاملساواة بني البلدان وداخلها
  

   ائيالزراعة واألمن الغذ  -ألف   
انظـر  (املنخفـضة    يف خطـوط العـرض        الغذائيـة  إنتاجيـة احلبـوب   من املتوقع أن تنخفض       - ٣١

خنفـاض  اخمـاطر كـبرية مـن     على وجه اخلـصوص     ، وتواجه أفريقيا وجنوب آسيا      )اجلدول أعاله 
 مــن الزراعــة غلــة احملاصــيلنخفض تــيف بعــض البلــدان األفريقيــة، ميكــن أن و. نتاجيــة احملاصــيلإ

ــة ــسبالبعلي ــصل إىل  بن ــة ٥٠ة ت ــول عــام  يف املائ ــأثر  . )١٢(٢٠٢٠ حبل األمــن ومــن املــرجح أن يت
 بــشكل خــاص نظــرا ونالفقــراء يف البلــدان الناميــة معرضــو. خطــر اجلــوعأن يــزداد الغــذائي و
. ديـة احل األراضـي    ةعـ ازريقومـون ب  غالبـا مـا     فهـم   علـى الزراعـة،     يف مصادر رزقهم     مالعتماده

ــني و ــن ب ــؤالءم ــإن ،  ه ــساء واألف ــوقني، وكــذلك الــ    الن ــسنني واملع ــال وامل  ة األصــليشعوبطف
ميثلـون أكثـر الفئـات        مـا   عـادة  مبـشكل غـري متناسـب نظـرا ألهنـ         يتـأثرون     هم الـذين   واألقليات

  . اقتصاديا واجتماعيا ةهمشامل
علـى  أسـعار األغذيـة علـى األمـن الغـذائي و          يف  يـة األخـرية     زمة العامل ألاآلثار اخلطرية ل  و  - ٣٢

 لـة ، يف حا  بكـثري وسـع   أ توحي مبا قد حيدث، ورمبا على نطـاق          الضعيفة البلدان   سوء التغذية يف  
ــاقم ــتف ــة  ال ــواد الغذائي ــستقبلنقص يف امل ــاخ  ، يف امل ــري املن ــل تغ ــد .  بفع وقعــت احتجاجــات  فق

 علـى   ال تقتـصر  هـذه اآلثـار     و. واضطرابات اجتماعية يف عدد من البلدان واملدن يف أحناء العامل         
  املـواد  أزمـة انفجـار    يف   تحـد العوامـل الـيت تـسبب       وأ. يف البلـدان الناميـة      الـيت حـدثت    التغيريات

دول  الــمــن  هــي اجلفــاف وفــشل احملاصــيل يف أســتراليا، الــيتهــوالغذائيــة الــيت حــدثت مــؤخرا 
  .  أيضا لتأثريات تغري املناخولكنها معرضة ،يف العامل صدرة للحبوب الغذائيةامل الرئيسية

  
  هايامل  -باء   

تزايــد اإلجهــاد املــائي  لتوقعــات، فــإن عــدد األشــخاص املعرضــني للخطــر مــن    وفقــا ل  - ٣٣
بـني  و، ات مـن القـرن احلـايل      يبليـون شـخص حبلـول العـشرين        ١,٧ و   بليـون  ٠,٤بني  سيتراوح  

 باليـني  ٣,٢ و   بليـون  ١,١ وبـني    مـن القـرن احلـايل،      اتيحبلول اخلمـسين   بليونني و بليون واحد 

__________ 
  .٢-٣-٣، التقرير التجميعي، الفرع بتغري املناخ لهيئة احلكومية الدولية املعنيةع لراب التقرير التقييم  )١٢(  
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علـى   ظـاهرة امليـاه   مـوارد   كون زيادة الضغط على     تس و .)١٣(حبلول الثمانينيات من القرن احلايل    
 يف املائـة  ٣٥ شـخص أو  بليـوين  يف املناطق اجلافـة، الـيت تعـد موطنـا ألكثـر مـن        وجه اخلصوص 

. )١٤(الفقــرظــل مــن ســكان العــامل ومــا يقــرب مــن نــصف مجيــع الــسكان الــذين يعيــشون يف     
  لعــدد يتــراوح بـــني  ة ســوء التغذيــة   املــائي املــرتبط بــتغري املنـــاخ بزيــاد     انعــدام األمــن   ويهــدد 
  .)١٥(٢٠٨٠ مليون شخص حبلول عام ١٢٥ و ٧٥
يف واسـع النطـاق   ال احلـادي والعـشرين النقـصان     طوال القـرن    يتسارع،  ومن املتوقع أن      - ٣٤

 ، ممـا سـُيقلِّل مـن      على مدى العقـود األخـرية     اليت حدثت    اجلليدية والغطاء الثلجي     األهنار حجم
حتـصل  يف املنـاطق الـيت      التـدفقات    ةمومسيـ مـن   ر  يِّـ َغُي و الكهرمائيـة، الطاقـة   إمكانات  توافر املياه و  
كــوش،  - مثــل هنــدو( مـن الــسالسل اجلبليــة الكـربى   اجلليــد ان ذوبــهتا املائيــة مـن اعلـى إمــداد 

  . )١٥()األنديزويمااليا، واهل
 رجلـز صـالحية ا  لـضمان  أساسـيا  شرطا بصورة موثوقة املياه العذبة علىصول ويعد احل   - ٣٥

مـن  و. شـح امليـاه   حـاالت   عرضة بشكل كبري لتفـاقم      ملدول اجلزرية الصغرية النامية     فا. للسكن
 مـوارد امليـاه يف العديـد        إىل تقلـيص  تغـري املنـاخ     أن يـؤدي    املتوقع حبلول منتصف القرن احلـايل،       

  غري كافية لتلبية الطلـب خـالل فتـرات    فيه تلك املواردتصبحالذي  احلدمن اجلزر الصغرية إىل    
التحــوالت يف أمنــاط ســقوط  أن تــؤدي مــن املتوقــعنــه إحيــث و. )١٦(اخنفــاض هطــول األمطــار

جفـاف  فإنه من املمكـن أن تترتـب علـى فتـرة      وشدة حاالت اجلفاف، تواتر ةديازإىل األمطار  
 مـوارد امليـاه   سـرعة اسـتنفاد  ؤدي إىل تـ  وميكـن أن  ،عواقب خطريةيف أي جزيرة  طويلة   ةواحد

  . )١٧(جلزيرةتلك ا باجلوفيةوالسطحية 
  

  صحةال  -جيم   
ــشكل نقــص   - ٣٦ ــا   ي ــى مي ــرص احلــصول عل ــشربه ا ف ــةل ــتالل    املأمون ــسيا لالع ــببا رئي  س

 مليـون شـخص ميوتـون سـنويا مـن اإلسـهال،          ٢,٢فإن  وفقا ملنظمة الصحة العاملية،     و. واملرض
__________ 

جنيـف،  (، ية الدوليـة املعنيـة بـتغري املنـاخ    اهليئة احلكوم، ورقة فنية تغري املناخ واملياه بيتس وآخرون،   . سي. يب  )١٣(  
  .)٢٠٠٨يونيه /حزيران

  )١٤(  John Morton and Simon Anderson, “Climate Change and Agrarian Societies in Drylands”, 2008.  
أزمـة  الـسلطة والفقـر و    : مـا وراء النـدرة    : ٢٠٠٦ لعـام    تقريـر التنميـة البـشرية     برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،        )١٥(  

  .http://hdr.undp.org/en/media/HDR06-complete.pdf :متاح على املوقع). ٢٠٠٦( املياه العاملية
  .٢-٣-٣، التقرير التجميعي، الفرع بتغري املناخ لهيئة احلكومية الدولية املعنيةع لراب التقرير التقييم  )١٦(  
، ١٦، الفـصل    بـتغري املنـاخ    لهيئة احلكومية الدولية املعنيـة    مسامهة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الرابع ل          )١٧(  

  .املوجز التنفيذي
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 ميكـن أن يـؤدي    كمـا تـشري منظمـة الـصحة العامليـة،           و. صـغار األطفـال   ومعظمهم مـن الرضـع      
 .سـهال إلامـرض    انتقـال    سرييـ تته أكثر ممـا ينبغـي إىل         أو قل  ة املاء ارتفاع درجات احلرارة وكثر   

  . تغري املناخ من تقلب هطول األمطار يف بعض املناطقأن يزيد املتوقع من كما أشري أعاله، و
أن تكــون ســهال، مــن املتوقــع إل ارضالنتقــال مــاملناســبة إىل جانــب تعزيــز الظــروف و  - ٣٧
 نتيجـة احتمـال اإلصـابة بـاألمراض       : ، مثـل  املناخ عدد من اآلثار الصحية السلبية األخـرى       تغري  ل
؛ املتطرفـة  واملرض النامجة عن الظواهر اجلويـة        ابة اجلسدية صإل وحاالت الوفاة وا   ؛سوء التغذية ل
  األوزون ياتع مـستو  ارتفـ ا النامجـة عـن   ض القلـب واألوعيـة الدمويـة        امرأاإلجهاد احلراري و  و

عــدد األشــخاص املعرضــني خلطــر ارتفــاع  و؛األرض يف املنــاطق احلــضريةســطح  ىعنــد مــستو
، مثـل  أيـضا آثـار صـحية إجيابيـة،          لـتغري املنـاخ    تكـون    مـن احملتمـل أن    و. اإلصابة حبمـى الـضنك    

، مــثال، خمتلطــةتــأثريات  أن تكــون لــه وأالنامجــة عــن التعــرض للــربد،    الوفيــاتاخنفــاض عــدد
عمومـا، مـن املتوقـع أن تفـوق اآلثـار           و. )١٨( وإمكانيـة انتقاهلـا    ريـا املالبنطاق انتـشار     يتعلق فيما

  . اإلجيابية، خاصة يف البلدان الناميةلتغري املناخ آثاره السلبية 
ــسلبية  ب ســيتم اإلحــساسو  - ٣٨ ــار الــصحية ال ــا جنــوب  أ يف ة غــري متناســب بــصورةاآلث فريقي

 أن اثــار الــصحية بــدورهاآلوميكــن هلــذه . الــصحراء الكــربى وجنــوب آســيا والــشرق األوســط
  . هالتكيف مع وتغري املناخ الصمود أمام قدرة األفراد واجملتمعات علىمن تقلل 

  
  املناطق الساحلية واملستوطنات البشرية والبنية التحتية   -دال   

عـل  أن جي  ،تغري املناخ ، وعلى وجـه اخلـصوص ارتفـاع مـستويات سـطح البحـر               لميكن    - ٣٩
وتآكـل   بـشكل خـاص للغمـر      معرضـة  املنـاطق الـساحلية   ف. كىنللُسمناطق بأكملها غري صاحلة     

بـالنظر إىل أن أكثـر مـن        و. الشواطئ، مما يؤدي أيضا إىل نقص املياه العذبة، وتفـشي األمـراض           
آلثـار  ا فـإن  كـم مـن الـشاطئ،       ١٠٠ يف نطـاق  ثلث سكان العامل يعيشون يف املناطق الـساحلية         

  . )١٩(مرة للغايةتكون مدميكن أن على املستوطنات البشرية 
الكائنــة املــدن يف اصــة يف املــدن الــساحلية و خبالــسريع، ووقــد أدى التوســع احلــضري    - ٤٠
تغــري املنــاخ بــشكل كــبري، أمــام اد الــضعف البــشري يــ ازدإىل الــضخمة، األهنــار مــصبات علــى
رتفـع عـدد النـاس الـذين يعيـشون يف       يمـن املتوقـع أن      ف. قـارير  عـدد مـن الت     تؤكـد عليـه   ما  حسب
ــد ــن   املـ ــة مـ ــدان الناميـ ــة ٤٣ن يف البلـ ــام يف املائـ ــة ٥٦ إىل ٢٠٠٥ يف عـ ــام  يف املائـ ــول عـ  حبلـ

__________ 
  .١-٣-٣، التقرير التجميعي، الفرع بتغري املناخ لهيئة احلكومية الدولية املعنيةع لراب التقرير التقييم  )١٨(  
تقريـر جتميعـي مـبين علـى        :الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة والـساحلية ورفـاه البـشر            ،برنامج األمم املتحدة للبيئة     )١٩(  

  ).٢٠٠٦ (نتائج قمة األلفية املعنية بالنظم اإليكولوجيه
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ــَتُي كمــا. )٢٠(٢٠٣٠   ماليــني النــاس كــل ســنة يغمــر املزيــد مــن  أن ،٢٠٨٠ حبلــول عــام ،عوقَّ
 واملـدن العمالقـة الفقـرية، مثـل    املـدن الـساحلية   فـإن  فـي آسـيا،   ف. )٢١(هو عليـه احلـال اآلن    عما

  كراتــشيو، )  مليــون١٢,٤(، ودكــا )ماليــني نــسمة ٦,٩ الــسكان عــدد: ٢٠٠٥(تــشيناي 
ــون١١,٦( ــا و، ) ملي ــون١٤,٣(كالكوت ــاي ،) ملي ــون١٨,٢( ومومب ــاعتقــع علــى  )  ملي  ارتف

صبح اخلـط   يـ مـن املتوقـع أن       يف غـرب أفريقيـا،    و.  مـستوى سـطح البحـر      مـن متار فقـط    أبضعة  
 ةنـ يمد) نيجرييـا (النيجـر   هنـر   لتـا   ومنطقـة د  ) غانـا ( كـم بـني أكـرا        ٥٠٠املمتد ملـسافة    الساحلي  
يف و. )٢٢(٢٠٢٠ حبلـول عـام      مـن الـسكان    ا مليونـ  ٥٠أكثر من   يقطنها   متصلةعمالقة  حضرية  

سكانية يف الــكثافــة مــن حيــث الالنيــل واحــدة مــن أكثــر املنــاطق هنــر  دلتــا تعتــرب ،مشــال أفريقيــا
   . ارتفاع مستوى سطح البحر خلطرمعرضة بشدةهي العامل، و

يف وكـثري منـهم يعيـشون     اء فقـر ونكونـ عادة ما ين اجلدد من املناطق الريفية     يجراملهاو  - ٤١
ــة مــساكن  ــستوطنات متدني ــا تكــون مــساكنهم  ، وعــشوائيةيف م ــى كــثريا م ــالل ســفوح عل  ت

انظـر   ( متطرفـة  جويـة  لظـواهر    بدرجـة كـبرية    معرضـة    تتسم باهلـشاشة وتكـون    ضفاف أهنار    أو
(A/HRC/10/61.   لزيـادة يف  لجـة  نتيرضـية  ألالفيـضانات واالهنيـارات ا     يف املخـاطر   وتتمثل أشـد

ــاع    ــار وارتفـ ــول األمطـ ــة هطـ ــر كثافـ ــطح البحـ ــستوى سـ ــوب  ومـ ــاطق  هبـ العواصـــف يف املنـ
  . )٢٣(الساحلية

 تغري املنـاخ، لـيس فقـط    الناجم عنارتفاع مستوى سطح البحر أن يؤدي   املتوقع  ومن    - ٤٢
 ذلك تآكل السواحل والفيضانات، ولكـن       خاطر متزايدة، مبا يف   مل املناطق الساحلية    إىل تعريض 

الــيت أجريــت إحــدى الدراســات وخلــصت . هــم رزقموائــل النــاس ومــصادر  فقــدان إىلأيــضا 
 إىل إمكانيـة حـدوث خـسائر        القويـة  العواصـف هبـوب   رتفاع مستوى سطح البحـر و     مؤخرا ال 
 يف  قويـة تتركـز   عواصـف   هبـوب   و مبعـدل متـر واحـد        ارتفـاع مـستوى البحـر     ب مرتبطـة    جسيمة

__________ 
؛ )A.05.XIII.6منــشور األمـــم املتحــــــدة، رقــــــم املبيـــع   ( ٢٠٠٤تنقـــيح عـــام : التوقعــات الـــسكانية العامليــة    )٢٠(  

قتــصادية  دارة الــشؤون اال ، شــعبة الــسكان بــإ  ٢٠٠٥تنقــيح عــام  : وتوقعــات التوســع احلــضري يف العــامل   
  ).٢٠٠٥ ( ESA/P/WP/200، ورقة عمل رقمواالجتماعية

  .١-٣-٣، التقرير التجميعي، الفرع بتغري املناخ لهيئة احلكومية الدولية املعنيةع لراب التقرير التقييم  )٢١(  
  . أعاله٢٠نظر امللحوظة ا، ٢٠٠٥تنقيح عام : توقعات التوسع احلضري يف العامل  )٢٢(  
، الفــصل بــتغري املنــاخ لهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــةعامــل الثــاين يف تقريــر التقيــيم الرابــع لمــسامهة الفريــق ال  )٢٣(  

  .٤-١-٧السابع، الفرع 
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التعـرض عنـد الطـرف األدىن    شديدة الـ املدن  جتمع  عدد قليل من البلدان داخل كل منطقة، مع         
 .)٢٤(لدخللتوزيع الدويل ال من

 ارتفـاع مـستوى سـطح       إىل جانـب  ،  املداريـة مثـل العواصـف     الظواهر اجلوية املتطرفة    و  - ٤٣
. ول اإلنتاجيــةاألصــبالبنيــة التحتيــة الــساحلية وبلحــق تالبحــر، ســتزيد مــن خطــر األضــرار الــيت 

 أيــضاهــدد ي ، بــلالــصاحلة للزراعــة األراضــيعلــى  هتــسرب امليــاه املاحلــة قــد ال يقتــصر ضــرر ف
 تغــري املنــاخ، مثــل النــاجم عــنتــدهور الــنظم اإليكولوجيــة الــساحلية يــؤدي و .إمــدادات امليــاه

ــة،   ــشواطئاألراضــي الرطب ــاز، إىل إ احلــاجزةاجلــزر و،وال ــة للمجتمعــات  ةل ــدفاعات الطبيعي  ال
ربع سـكان أفريقيـا يف منـاطق    ويعيش . لمياه أثناء العواصفاملتطرفة ل  املستوياتالساحلية ضد   

عرضــة منــسبة عاليــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل  بالتــايل فــإن ســاحلية غنيــة بــاملوارد الطبيعيــة، و
  .)٢٥( املتأثرة باملناخللمخاطر الساحلية

ر يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة     ارتفاع مستوى سطح البحـ  ؤدييومن املتوقع أن    - ٤٤
ــاقم ــضانات  خمــاطرإىل تف ــوب الفي ــاطق    ال العواصــف ووهب ــن املخــاطر يف املن ــا م تآكــل وغريه

ــة، واملــستوطنات واملرافــق الــيت تــدعم ســبل العــيش       ــة التحتيــة احليوي الــساحلية، ممــا يهــدد البني
منطقـة البحـر    جـزر   سـكان    مـن    يف املائـة   ٥٠أكثر مـن     يعيشو .)٢٦( احمللية اجلزرية  للمجتمعات

املطــارات الدوليــة وتقــع .  كيلــومتر مــن الــشاطئ١,٥ ضــمن نطــاقاحملــيط اهلــادئ والكــارييب 
دون ،  البحر الكـارييب  منطقة   يف اجلزر الصغرية يف احمليطني اهلندي واهلادئ و        عواصموالطرق وال 
  .)٢٧( جدا جزر مرجانية صغريةعلى الساحل أو امتدادعلى ، استثناء تقريبا

  
  لتنمية االقتصادية ا األخطار اليت هتدد  - ابعار  

خـتالالت االقتـصادية،   الأن تغري املناخ ميكن أن يسبب عددا من ا       تقارير ب  عدة   أبرزت  - ٤٥
 قـدرات الحلكومـات وتقـويض     اتآكل قاعدة إيـرادات     يؤدي إىل   ؤثر سلبا على النمو، و    حيث ي 
الـيت  سائر يف احملاصـيل  اخلـ  احلال مع قتصاد، كما هونواتج االقد يؤثر سلبا على   و.  احلكم على

مـن   على التغذية والصحة، فإنه قد يقلـل         تأثرياتهمن خالل   و.  اجلفاف أو الفيضانات   تنجم عن 
__________ 

  )٢٤(  S. Dasgupta and others, “Sea-Level Rise and Storm Surges: A Comparative Analysis of Impacts in 

Developing Countries”, World Bank Policy Research Working Paper 4901, April 2009..  
، ٦، الفـصل    بـتغري املنـاخ    لهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة       مسامهة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الرابـع ل           )٢٥(  

  .٢-٤-٦الفرع 
  .٢-٣-٣ع  ، التقرير التجميعي، الفربتغري املناخ لهيئة احلكومية الدولية املعنيةتقرير التقييم الرابع ل  )٢٦(  
، ١٦، الفـصل    بـتغري املنـاخ    لهيئة احلكومية الدولية املعنيـة     الثاين يف تقرير التقييم الرابع ل      مسامهة الفريق العامل    )٢٧(  

  .املوجز التنفيذي
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 يف عناصـر  را  اضـر أسبب  يـ قـد يـسهم أيـضا يف تـدهور األراضـي و            و .إنتاجية اإلنسان واحليـوان   
ويف البنيـة التحتيـة الـيت     -حلية  املناطق السايف،  على سبيل املثال-رأس املال الطبيعي األخرى   

 ممــا يــؤدي إىل ،ومــا إىل ذلــك مثــل الطــرق واملــوانئ وشــبكات الكهربــاء، ،مــن صــنع اإلنــسان
  .القتصادلتناقص القدرة اإلنتاجية 

سـيما الزراعـة      وال - األساسـية    اقتصادات اليت تعتمد اعتمادا كـبريا علـى قطاعاهتـ         واال  - ٤٦
ــات   ــ-ومــصايد األمســاك والغاب ــةدان  والبل ــسياحة،    املداري ــى ال ــيت تعتمــد اعتمــادا كــبريا عل  ال

  . سلبيةية القتصادالآلثار الوخباصة الدول اجلزرية الصغرية النامية، هي األكثر تعرضا 

 متـصاص  علـى ا   فهـي األقـدر    ،كثـر تطـورا وتنوعـا     األكـرب حجمـا و    األاالقتـصادات   أما    - ٤٧
واقـع ذات املـستويات املنخفـضة مـن         املات و التأثريات املناخيـة، ألن النـاتج االقتـصادي للقطاعـ         

ستويات املـ  ذاتلقطاعـات واملواقـع     لتجاوز بكثري النـاتج االقتـصادي       يتغري املناخ   أمام   ضعفال
قــل األصــغر حجمــا واأل علــى االقتــصادات هنفــسالوضــع ينطبــق ال  و.)٢٨(عاليــة مــن الــضعفال

  .)٢٨(ر تغري املناخضة آلثاْر ُعفيها من االقتصاد أكرب اليت قد يكون جزءتنوعا، 
 املعرضـة   األوليـة بالنسبة للبلـدان الناميـة الـيت تعتمـد علـى عـدد حمـدود مـن املنتجـات                    و  - ٤٨

 ومـصائد   اليت تعتمد على حمصول واحـد      الزراعة   على سبيل املثال،   - تغري املناخ    تأثرياتخلطر  
 .)٢٨(ت النمـو  علـى احتمـاال    القطاعات سيكون له أثر سليب       تلكاخنفاض إنتاجية   فإن  األمساك،  

عـل  جيقـد   تني مئويتني   درجدرجة احلرارة مبقدار    أن ارتفاع   إىل  ،  مثالوتشري إحدى الدراسات،    
  .)٢٩(ته أوغندا غري صاحلة لزراع من صنف روبستا يف منطقة زراعة النبمعظم

ــة املتطرفــة    وســيكون ال  - ٤٩ ــادة خطــر الظــواهر اجلوي  ،رتفــاع مــستوى ســطح البحــر، وزي
 أثـر سـليب علـى الـسياحة         ،رجانية وغريها مـن الـنظم اإليكولوجيـة الـساحلية         وتدمري الشعاب امل  

وغريهـا    اقتصاديا كثري من الدول اجلزرية الصغرية الناميـة        اللذين تعتمد عليهما  وصيد األمساك،   
  .)٣٠(من البلدان النامية

ن أن  ميكـ ها ولكنـ من قبيـل التخمينـات  آثار تغري املناخ على التجارة الدولية    وما زالت     - ٥٠
  إقامــة اسـتثمارات ضـخمة يف  البحـر ضـخ  سـطح  مــستوى قـد يتطلـب ارتفـاع    و. تكـون كـبرية  

__________ 
  .١-٤-٧، الفرع ٧املرجع نفسه، الفصل   )٢٨(  
  )٢٩(  O. Simonett, “Potential Impacts of Global Warming”. Global Resource Information Database (GRID) -

Geneva, Case Studies on Climatic Change, Geneva, 1989.  
الـيت تكـون فيهـا املخـاطر املتعلقـة باملنـاخ ال تـزال ميكـن التـأمني عليهـا، فـإن تكلفـة هـذا التـأمني                              يف احلاالت   )٣٠(  

ويف البلــدان الناميــة ال يتــوفر . بلتــأمني يف املــستقالســترتفع، وبالنــسبة للبيئــات العاليــة املخــاطر قــد ال يتــوفر  
  .التأمني حىت يف الوقت احلايل لكثري من األنشطة االقتصادية املعرضة للمخاطر



A/64/350
 

20 09-50944 
 

املنـشآت الـصناعية الرئيـسية    كما قد يتطلب األمر نقـل   ، املوانئ حولالفيضاناتضد دفاعات  
قويـة وهبـوب   الريـاح  كما أن ال. داخلية هذه إىل مواقع عميقةالموانئ املياه من  الواقعة بالقرب   
ــشريهطــول األمطــار  العواصــف و ــاء الــ  إىل   إىل احلاجــةت ــة يف بن ــادة املتان ــة  سفن زي ــد إقام وعن

إىل كـل هـذه العوامـل    ومـن احملتمـل أن تـؤدي    . )٣١(الـنفط والغـاز  نشآت البحرية السـتخراج   امل
، فـإن ذوبـان اجلليـد يف القطـب الـشمايل، وفـتح              ومـن الناحيـة األخـرى     .  تكاليف النقل  ارتفاع

  التكـاليف بالنـسبة للبلـدان      تلـك  ميكـن أن خيفـض       من قبل ة للمالحة    صاحل مل تكن  أراضٍ حبرية 
  .الواقعة عند خطوط العرض العالية

لبلدان الناميـة الـيت تعتمـد اقتـصاداهتا بـشكل كـبري علـى رأس املـال الطبيعـي                    ل وبالنسبة  - ٥١
 يـؤدي    أن ميكـن و. ةلحكومـ ل املوارد املاليـة  تراجع  تتغري املناخ، من املرجح أن      بسلبا  الذي يتأثر   

تــوفري اخلــدمات القــدرة علــى  واتض قــدرات املؤســسي تقــوإىل يف احلــاالت القــصوى، ذلــك،
تكـون الـدول    يف حالـة البلـدان الـيت        فإنـه   مـن التقـارير،     كما أشار إليه عـدد      و. العامة األساسية 

تغـري املنـاخ ميكـن       النـاجم عـن      إلجهاد البيئـي  ازيادة   فإن   توترات داخلية، توجد هبا    و فيها هشة 
عـدد مـن   قـد يـؤدي، إذا اقتـرن ب   ، و حاليـا فـوق طاقتـها      القائمة التكيف    استراتيجيات ُيَحمِّلأن  

ــة إىل   ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــل ال ــي العوام ــا يل ــد  )أ (: م ــوارد   تزاي ــى امل ــوترات عل الت
ــة ــزداد شــحا؛  الطبيعي ــيت ت ــاطر الــ     )ب(  ال ــادة خم ــة وزي ــلطة الدول ــداخليرتاع تراجــع س  ؛)٦( ال

  . االستقرار السياسي والتطرفعدم  )ج(
القتـصادات  خمتلـف ا  وتشمل اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيـد مـن البحـث درجـة تعـرض                  - ٥٢
 طبيعيـة الوارد  املـ عائـدات املكتـسبة مـن       ال علـى     الـدول  تغري املناخ، واعتماد  النامجة عن   ألضرار  ل

دة لقـدرة االقتـصاد     دَِّحملُ، والعوامل ا  )د األمساك والغابات  ئالزراعة ومصا مثل  (لمناخ  لساسة  احل
  .)١١(تنويعالعلى 

  
  املخاطر الناشئة عن عدم تنسيق القدرة على التكيف  -خامسا  

يتــصل معظــم القلــق الناشــئ عــن تــداعيات تغــري املنــاخ علــى األمــن إىل اآلثــار احملتملــة    - ٥٣
ــريعة و  ــنظم   /حلــــدوث اخــــتالالت ســ ــعة النطــــاق يف االقتــــصادات واجملتمعــــات والــ أو واســ

فإذا حدث ذلك، قد تواجه قدرات التكيف لدى األفراد واجملتمعـات، بـل لـدى               . كولوجيةاإلي
ويف تلـك احلالـة، قـد       . الدول القومية نفسها، حتـديات خطـرية، قـد تقـف أمامهـا عـاجزة متامـا                

ــالنفس، مبــا يف ذلــك      ــالتكيف والنجــاة ب تــسود اســتراتيجيات تفتقــر إىل التنــسيق فيمــا يتعلــق ب
ووفقـا ملـا جـاء يف       . ى املـوارد، ممـا قـد يزيـد مـن خمـاطر نـشوب منازعـات                اهلجرة والتنـافس علـ    

__________ 
  .٧-٥ أعاله، اإلطار ٢، احلاشية تقرير شترين  )٣١(  
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البحوث وما تورده التقارير، ليس باإلمكان القول بدرجة كبرية مـن الثقـة مـا إذا كانـت آثـار                    
أو منازعات عنيفة على نطاق واسع ومـىت سـيحدث          /تغري املناخ ستحدث هجرة غري طوعية و      

  .عوامل احمللية املعقّدة اليت تتحكم يف طبيعة املشكلةفذلك يعتمد على العديد من ال. ذلك
  

  تشريد السكان واهلجرة غري الطوعية  -ألف   
ــسان       - ٥٤ ــا اإلن ــسنني اســتراتيجية يتبعه ــذ آالف ال قــصد التكيــف  بلقــد كانــت اهلجــرة من

هـا   العنيفة، أو غري    الصراعات وأالتوترات العرقية أو الدينية،      وأشح املوارد،    وأملواجهة الفقر،   
وعلــى الــرغم مــن أن .  مــن عوامــل اهلجــرةوُيعــد تغــري البيئــة احملليــة عــامال آخــر . مــن العوامــل

وراء التـشرد واهلجـرة يف الوقـت الـراهن،           الغالبـة    باألسـبا العوامل االقتصادية والـسياسية هـي       
ومـن املتوقـع أن يـزداد نطـاق اهلجـرة           . )٣٢(ملموسـا فإن تغـري املنـاخ أمـسى بالفعـل حيـدث أثـرا              

تشرد اتساعا، على الصعيدين الداخلي وعرب احلدود، مع استفحال تغري املنـاخ، كمـا ُيتوقـع                وال
 أن تقـديرات عـدد األشـخاص    إالّ .“غـري طوعيـة  ”أن ترتفع نسبة حتركات السكان اليت تعتـرب  

الذين قد يصبحون مهاجرين نتيجة لتغري املناخ تشمل طائفة واسـعة ويكتنفهـا عـدم الـيقني إىل          
فالتوقعات املتعلقة بعدد األشخاص الذين قـد يـضطرون إىل اهلجـرة بـسبب تغـري            . )٣٣(كبريحد  

  .)٣٤(شخص مليون ٣٥٠ مليون و ٥٠ تتراوح بني ٢٠٥٠املناخ والتدهور البيئي حبلول عام 
واملرجح يف املستقبل املنظور أن ميكث أغلـب األشـخاص املـشردين بـسبب آثـار تغـري                    - ٥٥

سـواء نـتج ذلـك عـن الكـوارث اجلويـة اهليدرولوجيـة        صـلي،  املناخ يف نطـاق حـدود بلـدهم األ    
ومــع ذلــك، فــإن بعــض املــشردين ســيعربون احلــدود الوطنيــة  . الفجائيــة، أو عــن تــدهور البيئــة

  .)٣٥(املعترف هبا دوليا
 بـسبب  سـيما  وال املنـاخ،  بتغري تتصل ألسباب واملهاجرين املشردين من األكربواجلزء    - ٥٦

 البلـدان  يف احلـضرية  املنـاطق  سـكان  إىل سيـضاف  املياه، أو/و زراعةلل الصاحلة األراضي فقدان
__________ 

  )٣٢(  K. Warner and others, In Search of Shelter: Mapping the Effects of Climate Change on Human Migration 

and Displacement, May 2009, report for United Nations University Institute for Environmental and Human 

Security, CARE, Center for International Earth Science Information Network of Columbia University, 

UNHCR, and the World Bank.  
  .٢-٧، اإلطار لهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخل الثاين يف تقرير التقييم الرابع لمسامهة الفريق العام  )٣٣(  
  )٣٤(  International Organization for Migration. Policy Brief “Migration, Climate Change and the Environment” 

(2009).  
التحـديات املطروحـة علـى      :  القسري يف سياق تغري املنـاخ      التشريد”مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني        )٣٥(  

، ورقة مقدمـة مـن الفريـق العامـل املخـصص املعـين بالعمـل التعـاوين الطويـل                    “الدول يف إطار القانون الدويل    
  .٢٠٠٩األجل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، 
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 املنـاطق  يف التكيـف واجـه   ت الـيت  التحـديات  كـبرية  بدرجـة  تزيـد  أنبالتايل   املرجحومن  . النامية
 ُتركـت  هـي  إن الفقـراء  احلـضر  سـكان  لـدى  الـضعف  مـواطن  تتفـاقم  أن ُيرجح كما احلضرية،

  .معاجلة دون
حالـة الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، تزيـد اآلثـار        فإنه يف ير عدة، وكما ورد يف تقار    - ٥٧

زح النـاس مـن املنـاطق       ـ لتغري املناخ بالفعل من معـدل اهلجـرة الداخليـة والترحيـل، إذ ينـ               السلبية
ــة حنــو املراكــز احلــضرية مــىت فقــدوا مــصادر عيــشهم وأراضــيهم بــسبب       ــة واجلــزر النائي الريفي

وتـسبب هـذه اهلجـرة ضـغوطا هائلـة علـى           . مـستوى سـطح البحـر     الكوارث الطبيعية وارتفـاع     
السكن والتعليم والصحة وإمدادات املياه، إذ جتـد اجملتمعـات املـستقبلة مـشقة              الغذاء و خدمات  

ومن آخر األمثلـة عـن إعـادة التـوطني داخليـا مـستوطنة التـو يف         .يف استيعاب أعداد املهاجرين
ــانواتو،    ــة يف مشــال ف ــا الواقع ــة تورب ــيت مقاطع ــها    وال ــضروري نقل ــن ال ــاع  كــان م ــسبب ارتف ب

أخــرى يف واليــات ميكرونيزيــا إعــادة تــوطني وقــد ُنفــذت عمليــات  .مــستويات ســطح البحــر
  .املوحدة، وبابوا غينيا اجلديدة، وتوفالو، وجزر سليمان

ألســـباب يف املـــستقبل د علـــى نطـــاق واســـع يويـــثري احتمـــال حـــدوث هجـــرة وتـــشر  - ٥٨
ــاخ،  ذات ــتغري املن ــة    صــلة ب ــة معامل أولئــك  حــىت وإن كــان احتمــاال غــري مؤكــد، مــسألة كيفي

أو إطـار   مـصطلح   وجـد يف الوقـت الـراهن        يفـال   . املتضررين مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل        
ــدويل      األشــخاص الــذين يهــاجرون طواعيــة أو    فيمــا يتعلــق ب قــانوين مقبــول علــى الــصعيد ال
 “ الجـــئ بيئـــي”مـــن قبيـــل ات ورغـــم أن مـــصطلح .يـــضطرون إىل الرحيـــل ألســـباب بيئيـــة

  .أي أساس قانوينهلا  يشيع استخدامها، فهي ليس “الجئ بسبب تغري املناخ” أو
 ١٩٥١مــن االتفاقيــة املتعلقــة مبركــز الالجــئني لعــام  ) ١ (٣٣وميكــن القــول إن املــادة   - ٥٩

ــازحني     ــار الن ــدول إجب ــى ال ــسبب حتظــر عل ــة  ب ــل بيئي ــدهم األصــلي،   عوام ــودة إىل بل ــى الع عل
غـري أن هـذا املبـدأ       . للخطرض حياهتم   نعهم من الدخول عند احلدود، إذا كان ذلك سيعرّ        م أو

ــة          ــسمى يف الدول ــاء إىل أجــل غــري م ــى احلــق يف البق ــنص عل ــدويل ال ي ــانون ال ــادئ الق ــن مب م
 وضع إطار قانوين جديد قائم على االعتبارات املناخية حلماية املـشردين            يلزمولذلك  . املستقبلة

وجود لوطن ميكن العـودة     يكون فيها أي    ال  قد  ناخ، وخصوصا يف احلاالت اليت      بسبب تغري امل  
  ).انظر اإلطار الثالث(إليه، مثلما هو حال الدول اجلزرية املغمورة باملياه 

وتــوفر  ،“مــشردون داخليــا”ويوصــف مــن يبقــى مــن املــشردين داخــل بلــدهم بــأهنم     - ٦٠
) املبــادئ التوجيهيــة (١٩٩٨رد الــداخلي لعــام مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة املتعلقــة بالتــش 

. اإلطار املعيـاري ملعاجلـة التحـديات الـيت تعتـرض جهـود احلمايـة يف حـاالت التـشرد الـداخلي                     
شــخاص مــن األ ةأشــخاص أو جمموعــ” بــأهنم “املــشردين داخليــا”ف املبــادئ التوجيهيــة وتعـرّ 
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، أو علـى مغادرهتـا،      العتياديـة اأو أُجـربوا علـى الفـرار مـن ديـارهم أو أمـاكن إقامتـهم                 أكرهوا  
مل يعــربوا نتيجــة لكــوارث طبيعيــة أو نامجــة عــن أنــشطة بــشرية، أو تفاديــا آلثارهــا،    ســيما  ال

  .“عترف هبا دوليااملدولة الحدود 
وتوجد حاالت عديدة للهجرات الـسكانية اجلماعيـة بـسبب تقلبـات املنـاخ، وخباصـة                  - ٦١

، )الربازيـل واألرجنـتني   (يف أمريكـا اجلنوبيـة      لكـن أيـضا     و،  )إثيوبياومنطقة الساحل   (يف أفريقيا   
وقـد خلُـصت    . ) اإلسـالمية  إيـران مجهوريـة    و ةسورياجلمهورية العربيـة الـ    (ويف الشرق األوسط    

 حالـة كـان فيهـا       ٣٨لــ   دراسة حديثة، أجرت منذ عقد الثالثينات مـن القـرن العـشرين حتلـيال               
 مــن تلــك احلــاالت أفــضت إىل ١٩شرد، إىل أن للعوامــل البيئيــة دور يف اهلجــرة اجلماعيــة والتــ

 النــاس إىل “تــدفع”وتــذكر الدراســة أن العوامــل البيئيــة الــيت  . )٣٦(زاعـشــكل مــن أشــكال النــ 
، ونـدرة   إزالـة الغابـات   اهلجرة تشمل تدهور األراضي الصاحلة للزراعـة، وموجـات اجلفـاف، و           

ال تعمـل  أن العوامـل البيئيـة   بـ ا وتقر الدراسـة أيـض   . املياه، والفيضانات، والعواصف، واجملاعات   
زاع ـوقد ينـشأ النـ    . قد تسهم يف تدفق للمهاجرين قائم أصال      عن غريها من العوامل، بل      مبعزل  

ــاجرون، وال   ، بــسرعة ةم العرقيــءاهتهتم أو انتمــاان ختتلــف جنــسي ســيما َمــ  عنــدما يتــدفق امله
من نزاع قـائم أو لـديها مـوارد         بأعداد كبرية حنو الدول اجملاورة اليت إما تكون تعاين بالفعل            أو

وقد يـشتد التـوتر أيـضا عنـدما يـسهم تـدفق املهـاجرين يف                . وآليات حمدودة للتعامل مع الوضع    
ــوارد يف       ــوافر املــأوى وامل ــيريات يف مــستوى ت ــاطق ااملإحــداث تغ ــدما، وملــستقبلةن  ال جتــد عن

تنشأ احتكاكـات أيـضا     وقد  . )٣٧(شكاوى اجملتمعات الضعيفة بيئيا يف تلك املناطق آذانا صاغية        
دودة الـصحية واالجتماعيـة احملـ     علـى الـنظم     حقوق امللكية وتزايد الطلبات     على  تنازع  البسبب  

  .املمّولة من الدولة
 إىل أن ٢٠٠٥  و١٩٤٥وخلــصت دراســة للحــروب األهليــة الــيت وقعــت بــني عــامي   - ٦٢
موعـة عرقيـة     نزاعـات عرقيـة، شـهدت تبـادال للعنـف بـني أعـضاء جم               ١٠٣ نزاعا، من بـني      ٣٢

 األصـليني، مـن جهـة، ومهـاجرين وفـدوا حـديثا            “أبناء البلـد  ”يعتربون أنفسهم   ) أقلية(إقليمية  
ويف حـني ختتلـف دوافـع هـذه اهلجـرات، فـإن             . )٣٨( من جهة أخـرى    من أجزاء أخرى من البلد    

أعـداد  التفاعل السليب بني املهاجرين ومجاعات الـسكان األصـليني يـثري القلـق يف حـال ارتفـاع                   
 .بسبب املناخاملهاجرين 
__________ 

  )٣٦(  R. Reuveny, “Climate change-induced migration and violent conflict”, in Political Geography.،   انظـر
  . أعاله١١حلاشية ا

  )٣٧(  International Organization of Migration, Discussion note: Migration and the Environment (MC/INF/288), 

November 2007.  
  )٣٨(  J.D. Fearon and D.D. Laitin, “Sons of the soil, migrants and Civil War”, Stanford University.  
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ــتيعاب        - ٦٣ ــسكانية واسـ ــات الـ ــى إدارة التحركـ ــدرهتا علـ ــثريا يف قـ ــات كـ وختتلـــف اجملتمعـ
مـــن أو تدرجييـــة /املهـــاجرين، وحـــىت حينمـــا تتـــوفر القـــدرة الكافيـــة إلدارة تـــدفقات معتدلـــة و 

ولـذلك سـيكون مـن األمـور      .أو املفاجئـة /ملهاجرين، فإهنا قد تعجـز أمـام التـدفقات الـضخمة و    ا
اجملتمعـات   وأما. )٣٧(التخطيط بصورة كافية إلدارة اهلجرة النامجة عن أسباب بيئية        البالغة األمهية   

االجتماعيـة األساسـية     اليت خيرج منها املهاجرون فقد تـصري عـاجزة عـن احلفـاظ علـى اخلـدمات                
وقـد  . لـرأس املـال البـشري     فقـدان    واألنشطة اإلنتاجية بسبب ما قد ينجم عن هجرة سكاهنا من         

  .)٣٧(اهلجرةضغوط تؤدي هذه املعوقات بدورها إىل زيادة 
  

  خطر نشوب النـزاعات الداخلية  -باء   
ــا زالــت    - ٦٤ ــاخ والنــ    م ــة بــني تغــري املن ــة علــى وجــود عالق ــة التجريبي ــة زاعات ـاألدل متفرق

ــة  وغــري ــذا . إىل حــد كــبري رمسي ــتغري، إ الوضــع وه ــاحثون  آخــذ يف ال ــني  ذ أخــذ الب يربطــون ب
 طة لـتغري املنـاخ علـى نطـاق جغـرايف          غري أن وضع مناذج مـضبو     . زاعاتـلناملناخ ومناذج   ا مناذج

منـاذج   زاعات، فـرغم وجـود    ـ نفـسه يـسري علـى النـ        يءوالش. دقيق ال يزال يشكل حتديا كبريا     
  .زاعات وبأحداثهاـوبيانات أدق، ال يزال من الصعب للغاية التنبؤ بنشوب النحمّسنة 
 تقلبـات هطـول األمطـار، وتـوافر املـوارد           علىأن يؤثر تغري املناخ     من املتوقع   وملا كان     - ٦٥

املائية، وتدهور األراضي، وتوافر األراضي، فإن الدراسات كـثريا مـا تبحـث عـن أدلـة تارخييـة                   
زاع ـعلـى وجـود صـلة ُيعتـد هبـا بـني هـذه اآلثــار املترتبـة علـى تغـري املنـاخ وخمتلـف أشـكال النــ             

ــ أو ــك النــ  -ف العن ــا يف ذل ــف   ـ مب ــدول والعن ــني ال ــة   زاعات ب ــه املختلف : داخــل احلــدود بأنواع
كـــالعنف مـــن جانـــب واحـــد، والعنـــف بـــني اجلماعـــات داخـــل الدولـــة الواحـــدة، والعنـــف    

وتتحكم يف النتائج جمموعة متنوعة من العوامل احملليـة االجتماعيـة واالقتـصادية             . )٣٩(املنظم غري
  .والبيئية والسياسية

زاعات ـتوصــلت إحــدى الدراســات التجريبيــة الــيت أُجريــت مــؤخرا لــتغري املنــاخ والنــو  - ٦٦
ليـست سـوى عـامال ضـعيفا     باستخدام بيانات جغرافيـة مرجعيـة إىل أن نـدرة امليـاه واألراضـي             

 تنـذر   عامال قويـاً  ل دائما   على احتمال نشوب نزاع مسلح، بينما الكثافة السكانية العالية تشكِّ         
هــو عامــل وثبــت أيــضا أن التفاعــل بــني النمــو الــسكاين ونــدرة امليــاه    .بنــشوب نــزاع مــسلح 

تنــذر بنــشوب عوامـل أهــم  غــري أن عــدم االســتقرار الـسياسي وعوامــل أخــرى تبــدو  . )٤٠(مهـم 
  .زاعاتـالن

__________ 
زاعات، يتـضمن عـددا   ـ، عن تغـري املنـاخ والنـ   ٦، العدد ٢٦، اجمللد Political Geographyعدد خاص من جملة   )٣٩(  

  .من املسامهات التجريبية اهلامة
  )٤٠(  C. Raleigh, H. Urdal, “Climate change, environmental degradation and armed conflict”, in Political 

Geographyأعاله١١حلاشية ؛ انظر ا .  
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 وجـود صـالت     اًالدراسات الكمية إذا كانت ال تؤكد إحصائي      وعالوة على ذلك فإن       - ٦٧
إن العوامـل  بـل  . وجود تلـك الـصالت  عين عدم ات، فهذا ال يزاعـمهمة بني العوامل البيئية والن   

زاع وخماطره، مـن خـالل مـسارات متعـددة وغـري            ـديناميات الن البيئية ميكن أن تؤدي إىل تفاقم       
مباشرة، تتفاعل بطرق معقدة مـع العوامـل االجتماعيـة والـسياسية واالقتـصادية، وهـي عوامـل                  

  .زاع املسلحـ لنشوب النربألقل األسباب األوضح واتنحو إىل أن تشكِّ
أن العواقـب احملتملـة لـتغري        )٤١(تربز دراسة أجراها مؤخرا برنامج األمم املتحدة للبيئـة        و  - ٦٨

ــاه، واألمــن الغــذائي، وانتــشار األمــراض، واحلــدود الــساحلية، وتوزيــع      املنــاخ علــى تــوافر املي
  .)٤٢(السكان، قد تؤدي إىل تفاقم التوترات القائمة ونشوب نزاعات جديدة

  
  اإلطار األول

  تغري املناخ واألمن يف أفريقيا
إىل أن تــشري التوقعــات ذلــك أن و. تغــري املنــاخبــسبب ســوف تتــضرر أفريقيــا كــثريا     

لــة أفريقيــا ينتظرهــا بــسبب الــتغريات املناخيــة مــستقبل يتزايــد فيــه شــح امليــاه، واخنفــاض غ  
وملـا كانـت    . اسـية الـساحلية   األسياكـل   الزراعية، وزحـف الـصحاري، وتـدمري اهل       احملاصيل  

مـن املنـاطق    مـن البلـدان األقـل منـوا، فهـي األقـل حظـا مـن غريهـا                  نـسبة القارة تـضم أكـرب      
ــف   يف ــدرات التكي ــا واملؤســسات واملــوارد املاليــة      -ق  لتحمــل - مــن حيــث التكنولوجي

  .الصدمات والتكيف مع آثار تغري املناخ
تبارها القارة اليت ميكن فيها لتغري املنـاخ أن         وُينظر إىل أفريقيا يف كثري من األحيان باع           

اعتمـاد  هو  ومن بني األسباب اليت ُيفسر هبا ذلك        . زاعات أو يؤدي إىل اندالعها    ـيؤجج الن 
ــ)مثــل الزراعــة البعليــة(القــارة علــى القطاعــات املعتمــدة علــى املنــاخ   زاعات العرقيــة ـ، والن

ضا توسـعا حـضريا ومنـوا سـكانيا          أيـ  أفريقيـا وتـشهد   . والسياسية األخـرية، وضـعف الـدول      
 رقـم مـن   و يف املائة من سـكان العـامل، وهـ      ١٤ إذ هي اآلن موطن حلوايل       -سريعني للغاية   

والقــارة بــصدد الــدخول يف حتــول . ٢٠٥٠ يف املائــة حبلــول عــام ٢٥املتوقــع أن يرتفــع إىل 
سـيا،  ويف منـاطق أخـرى، مثـل آ       . سـكاهنا بـني   دميوغرايف، بوجود نسبة عاليـة مـن الـشباب          

ولكي حيـدث ذلـك، يلـزم       . دفع عملية النمو االقتصادي والتصنيع    على  ل  ساعد هذا التحوُّ  
. لألعـداد الـسريعة النمـو مـن شـباب املنـاطق احلـضرية            سنوياً  إجياد ماليني من فرص العمل      

فهل سيتبع األفريقيـون هـذا املـسار، أم أن هـذه الـتغريات الـسريعة، إىل جانـب الـصدمات                     
    زاعات؟ـ بيئة أكثر خصوبة النعدام األمن والناملناخية، ستهيئ

__________ 
  )٤١(  UNEP,. From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment (Nairobi, 

2009), Executive summary, p.5.  
  )٤٢(  UNEP. Sudan: Post-Conflict Environmental Assessment (Nairobi, 2007).  
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ــد يف       و  - ٦٩ ــاطق تعتم ــا يف من ــامل حالي ــن ســدس ســكان الع ــر م ــيش أكث ــى احلــيع صول عل
الـسالسل اجلبليـة الكـربى    مـن  اجلليديـة والثلـوج     ألهنـار   امليـاه العذبـة علـى ذوبـان ا        من   اإمداداهت

ن أعـاله، مـن املتوقـع أن يـؤثر تغـري            وكما هـو مبـيّ    . )٤٣()مثل هندوكوش، واهلمااليا، واألنديز   (
ففـي منطقـة    . املناخ سلبا على توافر املياه يف تلك املناطق على مـدى القـرن احلـادي والعـشرين                

جبال األنديز، على سبيل املثال، هناك قلـق مـن أن اخنفـاض إمـدادات امليـاه العذبـة الناجتـة عـن                      
  . إىل ما حدث يف املاضياستناداًماعية، اجلليدية قد يثري التوتر والقالقل االجتألهنار ذوبان ا

    
  لثايناإلطار ا

  ذوبان األهنار اجلليدية جلبال اهلمااليا
  
 ألهنـار ، أكـرب تركيـز ل     “برج املياه يف آسيا   ”اليا، وهي اليت تسمى     ايوجد يف جبال اهلم       

بـع مـن   وتـضم األهنـار الـيت تغـذيها الكتـل اجلليديـة والـيت تن          . نـاطق القطبيـة   اجلليدية خـارج امل   
ومتـر   .)٤٤(سالسل جبال اهلمااليا احمليطة هبضبة التبت أكرب هنر ينبع من مكان واحد يف العامل 

ففـي   .األهنار اليت حتمل مياه هذه اجلبال من بعض أكثر املناطق اكتظاظـا بالـسكان يف العـامل   
 الــسند، والغــانج، وبرامهــابوترا، وإراوادي، وســالوين،  أهنــارحــواض أ، كانــت ٢٠٠٠عــام 
 مليــار نــسمة مــن ١,٤، تــزود جمتمعــة )النــهر األصــفر(مليكونــغ، ويانغتــسي، وهوانــغ هــي وا

  .السكان، أو حنو ربع سكان العامل
وملــا كــان الــسكان   .)٤٥( اجلليديــة يف جبــال اهلمااليــا تراجعــا بالفعــل ألهنــاروتــشهد ا    

ــون  ــان ا   أســفل الواقع ــى ذوب ــار يعتمــدون عل ــارجمــرى األهن ــم معرّ ألهن ــة، فه ضــون  اجلليدي
وتوجـد يف وادي هنـر الـسند واحـدة          .  احنسار الكتل اجلليدية مـن عواقـب       لىسيترتب ع  ملا

الـيت تنتجهـا    يف املائـة مـن احملاصـيل    ٩٠فمـا يقـرب مـن     .مـن أكـرب أعمـال الـري يف العـامل     
. الري، وتأيت مجيع امليـاه مـن الـسدود املقامـة علـى طـول هنـر الـسند                  بنظام  باكستان تزرع   

  . وهنر يانغتسى والنهر األصفر مساحات شاسعة أيضاهنر الغانجروي وي
  

__________ 
  .١-٣-٣تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، التقرير التجميعي، الفرع   )٤٣(  
متاحــة . لرســم اخلــرائط مركــز أرينــدال   قاعــدة بيانــات املــوارد العامليــة،    -برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة      )٤٤(  

ــاملوقع ــشبكي ب -http://maps.grida.no/go/graphic/water-towers-of-asia-glaciers-water-and-population-in: ال

thegreater-himalayas-hindu-kush-tien-shan-tib.  
  )٤٥(  N. Kehrwald and other., “Mass loss on Himalayan glacier endangers water resources”, Geophysical 

Research Letters, vol. 35, 2008.  
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مــستويات امليــاه يف ؤدي إىل ارتفــاع  اجلليديــة ســيألهنــاروُيــذكر أن تــسارع ذوبــان ا    
ــادئ األمــر إىل ارتفــاع       ــة القادمــة، ممــا ســيؤدي ب معــدل األهنــار علــى مــدى العقــود القليل

توقع حـدوث   يف املدى البعيد     غري أنه من املمكن   . )٤٦(التربةهنيارات  الفيضانات وا حدوث  
اجلليديــة ويف تــدفقات األهنــار بــسبب تقلــص  ألهنــار امليــاه اجلاريــة مــن احجــم اخنفــاض يف 

ففـي هنـر الغـانج، سـيؤدي فقـدان امليـاه اآلتيـة مـن ذوبـان                  . )٤٧(حجم اجلليد املتاح للذوبان   
بة الثلـثني،  سـبتمرب بنـس  /يوليـه وأيلـول  /بـني متـوز  خـالل الفتـرة   اجلليد إىل تقلـيص التـدفقات       

ـــ ترتب عليــه نقــص يف إمــدادات امليــاه  يوهــو مــا ســ   ٣٧ مليــون نــسمة ومــا نــسبته  ٥٠٠ل
ــد   يف ــة يف اهلن ــة مــن األراضــي املروي ــدفقات إىل درجــات   . )٤٨(املائ وإذا وصــل اخنفــاض الت

  .)٤٩(حادة، فسيكون من احملتمل جدا أن حتدث هجرة مجاعية إىل خارج املناطق املروية
      
ثالث مناطق من املمكن لزيادة اهلجرة النامجـة عـن           )٥٠(دى الدراسات اهلامة  وحتدد إح   - ٧٠

وهذه املناطق هي جنـوب آسـيا    :توتر ونزاع حمتدمنيحدوث ل فيها خماطر شكِّتتغري املناخ أن 
ــنغالديش، حيــث األرض   وال( ــةســيما ب ــة واطئ ــسكانية مرتفع ــة ال ــوب  ) والكثاف ــا جن ، وأفريقي

زاع يف  ـاهلجـرة إىل تفـاقم النـ      من املمكن أن تؤدي     جرييا، حيث   سيما ني  وال(الصحراء الكربى   
اهلجـرة يف سـياق دول ضـعيفة وفاشـلة، وطائفـة            إذ سـتحدث    دلتا هنر النيجر؛ وشـرق أفريقيـا،        
عدد املهاجرين مـن    يف  بالنظر إىل االرتفاع املتوقع     (، وأوروبا   )من املسائل السياسية اليت مل حتل     
  ). تفاقم التوترات القائمةاملناطق األخرى، مما سيؤدي إىل

  

__________ 
مــسامهة . اآلثــار والتكيــف وســرعة التــأثر: ٢٠٠١تغــري املنــاخ،  احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــتغري املنــاخ، اهليئــة  )٤٦(  

  .الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الثالث
  )٤٧(  Z. Wanchang and others, “A monthly stream flow model for estimating the potential changes of river 

runoff on the projected global warming”, Hydrological Processes, vol. 14, no. 10 (2000).  
  )٤٨(  WWF Nepal Programme,“An Overview of Glaciers, Glacier Retreat, and Subsequent Impacts in Nepal, 

India and China”, 2005.  
  )٤٩(  Asia: Glacier melt and irrigated agricultural systems, in In Search of Shelter, note above, sect. 3.1.  
  )٥٠(  K. Campbell and others, The Age of Consequences: The Foreign Policy and National Security 

Implications of Global Climate Change (Washington, D.C.: Center for Strategic and International 

Studies, 2007), chap. III.  
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  خطر زوال اإلقليم وانعدام اجلنسية  -سادسا  
ــة، ر    - ٧١ ــصغرية الناميـ ــة الـ ــدول اجلزريـ ــطح   يف بعـــض الـ ــستوى سـ ــاع مـ ــون ارتفـ ــا يكـ مبـ

ذاتـــه، مثـــل لواطئـــة البلـــدان الـــصغرية اوجـــود اخلطـــر األمـــين الـــذي يهـــدد ذروة  هـــو البحـــر
مـــستوى ســـطح البحـــر  رتفـــع عـــن  ال ت يف املائـــة مـــن األراضـــي ٨٠امللـــديف، حيـــث  جـــزر
يف و. وميكن لذلك أن ختتفي على مدى الـسنوات الـثالثني القادمـة            ،)٥١(من متر واحد   بأقل إال

كارتريت يف بابوا غينيا اجلديدة أول جزر منخفضة تقـوم بـإجالء             ، أصبحت جزر  ٢٠٠٥عام  
ــاخ، إذ متــ    ــري املن ــسبب تغ ــوطني  ســكاهنا ب ــادة ت ــن ســكان اجلــزر إىل  ٢ ٦٠٠ت إع ــرة  م  جزي

ــرب  ــل األكـ ــابوغانفيـ ــزر كا )٣٤( حجمـ ــت روجـ ــي تريـ ــني هـ ــن بـ ــضررا يف  مـ ــر تـ ــزر األكثـ  اجلـ
وبــالنظر إىل ضــعف الــدول . ٢٠١٥اهلــادئ، ورمبــا ختتفــي متامــا حتــت املــاء حبلــول عــام  احملــيط

متطرفـة  اجلزرية الـصغرية الناميـة الواقعـة يف احملـيط اهلـادئ، فـإن ضـربة واحـدة لظـاهرة مناخيـة                
ســيما  يجعل جــزرا بكاملــها، وال ســجــأة قــدرة أي بلــد علــى التــصدي، ممــا      تتجــاوز ف قــد

ويواجـه العديـد مـن الـدول اجلزريـة احتمـال         .)٥٢(لـسكىن ، غـري صـاحلة ل     لواطئةاملرجانية ا  اجلزر
امليـاه، ويواجـه   زحف رتفاع مستوى سطح البحر وأقاليمها بسبب ا مساحات كبرية من   زوال

اه، مع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن خطـر أن يـصبح سـكاهنا              بعضها احتمال الغرق التام حتت املي     
  .بال جنسية

حالـة انعـدام اجلنـسية مل تنـشأ بعـد، فإنـه مـن املمكـن إعمـال مبـدأ                     بيد أنه بـالنظر إىل أن         - ٧٢
ــن     ــة م ــي إىل الوقاي ــدويل الرام ــانون ال ــسية،   حــدوث الق ــدام اجلن ــة انع ــن    وحال ــا أمكــن م احلــد م

ومن شأن االتفاقات   .  للسكان املعنيني  ةمجاعبصورة  اجلنسية  التهديدات اليت ينطوي عليها فقدان      
أسـاس قـانوين     وعلـى أي  أيـن   الشاملة املتعددة األطراف أن تشكل اآللية الوقائية املثاليـة الـيت تـبني              

  .)٥٣(إىل مكان آخر، فضال عن حتديد مركزهمباالنتقال سُيسمح للسكان املتضررين 
  

__________ 
  ).٢٠٠٥(“ التوقعات البيئية للمحيطني األطلسي واهلندي”برنامج األمم املتحدة للبيئة،   )٥١(  
مــسامهة الفريــق العامــل الثــاين يف تقريــر التقيــيم الرابــع للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــتغري املنــاخ، املــوجز      )٥٢(  

  .التنفيذي
لالجــئني، بــدعم مــن املنظمــة الدوليــة للــهجرة واجمللــس النروجيــي لالجــئني، مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون ا  )٥٣(  

مذكرة مقدمة إىل الفريق العامل املخصص املعـين         statelessness“استعراض عام : تغري املناخ وانعدام اجلنسية   ”
  .٢٠٠٩بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، 
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  لثالثاإلطار ا

  رية النامية واملسائل القانونية الدولية املتعلقة بانعدام اجلنسيةالدول اجلزرية الصغ
  
تــثري اجلــزر الــيت ستــصبح غــري صــاحلة للــسكىن أو ســتختفي نتيجــة الرتفــاع مــستوى      

سطح البحر مسألة املركز القانوين ملواطنيهـا واحلقـوق القانونيـة هلـذه الـدول، مبـا يف ذلـك                    
  .احلقوق املتعلقة مبصائد األمساك

لدولـة، فإنـه لـيس مـن        لكيـان ا  نة  العناصر األساسية املكوِّ  باختفاء اإلقليم، وهو أحد     و    
وينطبـق الـشيء    .الواضـح مـا إن كانـت هـذه الـدول ستـستمر يف الوجـود باعتبارهـا دوال        

ضطر معهـا مجيـع الـسكان واحلكومـة         يـ  لدرجـة    غري صاحل للـسكىن   إلقليم   ا ىنفسه إذا أمس  
الدولـة وفـق سـيناريو مـن هـذا      كيـان   وجـود  حالة انتهاء ويف .إىل االنتقال إىل دول أخرى    

وحـىت   . جنـسيات أخـرى  اكتـسبوا  إذا القبيل، فإن السكان املعنيني سيبقون بال جنـسية إالّ 
استمرار وجود الدول مـن الناحيـة القانونيـة وحماولـة حكوماهتـا أداء وظائفهـا مـن                  لة  يف حا 

تلـك الـدول سـتكون قـادرة علـى       مـا إن كانـت    أراضي دول أخرى، فإنه من غري الواضح        
  .ترتبة على اجلنسيةاحلقوق املكفالة 

ومـن   .وقد يكون ضروريا اختاذ ترتيبات قانونية وسياسية حلمايـة الـسكان املتـضررين       
ــواردة  ــارات الـ ــصوهلم علـــى  اخليـ ــذا الـــصدد حـ ــرى،  يف هـ ــة أخـ ــيم دولـ ــل إقلـ أرض داخـ

التاسـع  ففـي أواخـر القـرن       : ابقةوهـذا خيـار لـه سـ       . معاهـدة تنـازل   مبوجب  بالشراء أو    إما
مث أبرمـوا اتفاقـا    . غادر عدد كبري من األيسلنديني أيسلندا ألسـباب بيئيـة واجتماعيـة   عشر،

مكنـهم تـشكيل حكومـة مؤقتـة، وأعطيـت هلـم        أمع احلكومة الكندية وأُعطوا أرضا حيـث        
 بــصورة ويف هنايــة املطــاف، أُدجمــت املــستوطنة . كــل مــن اجلنــسيتني الكنديــة واأليــسلندية 

ــدا  ــة يف كن ــة       . كامل ــة ميكــن مــن خالهلــا محاي ــات دولي ــال علــى وجــود آلي ــدل هــذا املث وي
  .عدميي اجلنسية واستيعاهبمالاملهاجرين 

  
للبقــاء الثقــايف للمجتمعــات الــيت يتهــدد أراضــيها  أساســيا ل تغــري املنــاخ هتديــدا يــشكِّو  - ٧٣

رت إىل ذلـك الـدول اجلزريـة        ، كمـا أشـا    غرقوأساليب حياهتا ارتفاع مستوى سطح البحر وال      
وقــد أشــارت بعــض الــدول األعــضاء إىل أن ثقافــات أخــرى، مثــل ثقافــات    .الــصغرية الناميــة

ــا تكــون معرّ   ــشعوب األصــلية، رمب ــدمري   ال ــسبب ت ــنظم ااضــة للخطــر ب ــل  إلل ــة واملوائ يكولوجي
وقــد تواجــه هــذه الــشعوب أيــضا  . مــن جــراء تغــري املنــاخ  تغيريمهــا بــصورة جذريــة أو

املواقـع  نتيجة للتمييـز يف     للتكيف  يف استخدام اهلجرة باعتبارها استراتيجية      حتديات  
آثار تغري املناخ على اجملتمعات الضعيفة لـيس  ستلزم معاجلة    هولذلك فإن . )٥٤(املستقبلة
__________ 

  )٥٤(  ,  Issues PaperJUCN ,“Indigenous and Traditional Peoples and Climate Change”, Macchi and others. M

March 2008 .  
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ــلفقــط باعتبارهــا مــسألة ســيادة وانعــدام جنــسية،    ــة  ب ــدا للهوي ــضا باعتبارهــا هتدي  أي
  .)٥٤(الثقافية

  
   اليت هتدد التعاون الدويل يف إدارة املوارد املشتركةاملخاطر  -سابعا   

احتمــال تــضارب الل خــقــد يــؤثر تغــري املنــاخ يف العالقــات الدوليــة بــني البلــدان مــن     - ٧٤
علـى  شـحيحة   املصاحل علـى اسـتخدام امليـاه العـابرة للحـدود أو غريهـا مـن املـوارد الـيت تـصبح                       

جـة إىل تقاسـم امليـاه املـشتركة عـرب التـاريخ متيـل               وقد كانت احلا  . متزايد نتيجة لتغري املناخ    حنو
تكـون بينـها خـصومات تارخييـة        قـد   الـدول الـيت     بـني   إىل تعزيز التعاون بني الدول، مبا يف ذلك         

، كنــهر الــسند وهنــر الغــانج أهنــار كــربىأحــواض ميــاه مثــل دول جنــوب آســيا الــيت تتقاســم  (
وهنـاك إذن بعـض    ).هنري النيل وزامبيـزي مياه برامهابوترا، والبلدان األفريقية اليت تتقاسم  وهنر

لها تعزز التعاون بني الدول بسبب التحديات اليت يـشكِّ        أن ي إمكانية  أن  شما يدعو إىل التفاؤل ب    
يــؤدي الــشح الــشديد إىل فــرض  ك أيــضا مــا يــدعو إىل القلــق مــن أن  تغــري املنــاخ، ولكــن هنــا 

  .)٥٥(على مثل هذا التعاونضغوط شديدة 
    

  اإلطار الرابع
  معاهدة مياه هنر السند

. ١٩٦٠ُوقِّعت معاهدة لتقاسم مياه شبكة أهنـار الـسند بـني اهلنـد وباكـستان يف عـام                     
ــد      ــني العـ ــبريتني بـ ــربني كـ ــن حـ ــدة مـ ــت املعاهـ ــار    وَّيوجنـ ــد األهنـ ــم أحـ ــت تقاسـ ن ونظّمـ

  .)٥٦(االستراتيجية
 تزايـد ت ذينالـ  الـسكان  طلـب  حدتـه  من يزيد - مائي إجهاد من دانلَالَب عايني واليوم،  

 حـني  ويف .اقصنـ تال يف اآلخـذة  الـسند  هنـر  مـوارد  علـى  متزايدة منافسة وهناك - دهماعدأ
 ميكـن  ال الـيت  املنـاخ  تغـري  لتأثريات عرضة آسيا جنوب يف الكربى األهنار أحواض مجيع أن

 مااليـا اهل هنـار أل املـومسي  اجلريـان  علـى بـصورة فريـدة      يعتمد السند هنر تدفق فإن هبا، التنبؤ
 هنـر  معاهـدة  إطـار  يف للتعـاون  جديـدة  حتـديات  يشكل وهذا .ساراالحن يف اآلخذة اجلليدية
ــسند، ــة وســتكون ال ــذل إىل حاجــة مث ــود ب ــى اجله ــع عل ــستويات مجي ــة امل  اســتمرار لكفال
  .)٥٧(فعاليتها

  
__________ 

  )٥٥(  S. Hazarika, “South Asia: sharing the giants - water sharing of Indus, Ganges and Brahmaputra Rivers”, 

UNESCO Courier (October 2001).  
  )٥٦(  W. Wheeler, “The Water’s Edge”, GOOD Magazine (July 2009).  
  )٥٧(  W. Wheeler and A.-K. Gravgaard, “South Asia’s troubled waters”, dispatches from the Pulitzer Center on 

Crisis Reporting, 2009..  
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زوال  إىل اليابـسة  مـن  واسـعة  مـساحات  وغمـر  توى سطح البحر مس ارتفاع وسيؤدي  - ٧٥
 قــسري نــزوح إىل يفــضي ممــابأكملــها  الواطئــة اجلــزرزوال  ذلــك يف مبــا األراضــي، بعــض

ــسكان، ــاو لل ــدام رمب ــسيتهم انع ــر( جن ــار انظ ــع  اإلط ــالهالراب ــات وحــدوث ،)أع ــى منازع  عل
 القائمـة  املنازعـات ذلك علـى     يؤثر أن وميكن .الدويل القانون إطار يف معاجلتها ينبغي األراضي
 أن وميكــن اجلنــويب، الــصني حبــر يفالــدائرة  نازعــاتامل قبيــل مــن البحريــة، الــسيادة علــى حاليــا
 .جديدة منازعاتينشئ 

ــؤدي أن وميكــن  - ٧٦ ــسريع االحنــسار ي ــد ال ــة يف للجلي ــة املنطق ــشمالية القطبي تاحــة إإىل  ال
 الوصـول  يـصعب  كـان  الـيت  البحريـة  النقـل  وطرق الطبيعية املوارد مكامن إىل الوصولإمكانية  

  .سابقا إليها
  

  ساماإلطار اخل
  اآلثار القانونية واألمنية لذوبان اجلليد البحري يف املنطقة القطبية الشمالية

 حتـديات  الـشمالية  القطبيـة  املنطقـة البحـري    لجليـد ل الـسريع  الـذوبان  يـشكل  أن ميكن  
 وهـذا  .الـشمايل  القطـب  يف األصلية والشعوب اإليكولوجية النظم وأمن صحة على جديدة

 إليهـا،  الوصول وبإمكانية والغاز النفط من احملتملة الكبرية ملواردا باستغالل االهتمام أثار ما
 املطالبـات  لتـداخل  إمكانيـة  وهنـاك  .جديدة مالحية طرق فتح يتيحها اليت بالفرص وكذلك
 األمـم  اتفاقيـة  وتـوفر  .الـشمايل  القطـب  يف البحـار  قـاع  مناطق بعض يف االقتصادية باحلقوق
 احلــدود ترســيم ذلــك يف مبــا حبريــة، منــاطق إلقامــة نوينالقــا اإلطــار البحــار لقــانون املتحــدة
 ٢٠٠ مــسافة اجلــروف تلــك تتجــاوز مــاحيث الــساحلية، للــدول القاريــة روفجــلل اخلارجيــة

  .حبري ميل
 الـشمالية  القطبية املنطقة دول من عدد بني ُتَحل مل اليت املنازعات بعض حاليا توجدو  
وتتقيَّـد بـه     متطـور  احلـايل  القـانوين  واإلطـار  .املالحيـة  الطـرق  لـبعض  القـانوين  بالوضع تتعلق
 جملـس  يف أيـضا  أعـضاء هـي    الـشمالية  القطبيـة  املنطقـة  ودول .تقريبـا  العامل دول مجيع وتقره
 .وروحهــا التعــاون عمليــة ويعــزز للمناقــشة منتــدى يــوفر الــذي الــشمالية، القطبيــة املنطقــة
  .التعاون تعزيز زيادة وميكن

  
  هلا والتصدي الناشئة التهديدات منع - ثامنا  

قللــة امل العوامــل إذاً هــي فمــا ،مخــاطرلل مــضاِعفا عــامال يــشكل املنــاخ تغــري كــان إذا  - ٧٧
 الدوليـة  اإلجـراءات  : وهـي  املقترحاتبثق عن   تن عوامل مخسة هناك عامة، وبصورة ؟للمخاطر
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 والتكنولوجيـة  املاليـة  التـدفقات  تـدعمها  املنـاخ،  تغـري  آثـار  حـدة  من للتخفيف الفعالة والوطنية
 املنـاخ  تغـري  مع لتكيفعملييت ا ل قوي دعم وتقدمي النامية؛ لبلدانالنمو إىل ا   املتقدمة البلدان من

 املـستدامة  والتنميـة  االقتـصادي  النمـو سـيكون   و الناميـة؛  البلـدان  يف الـصلة  ذات القدرات وبناء
 واملؤســسات آلليــاتوا ف؛الــصمود والتكيُّــ علــى القــدرة لبنــاء حامســا أمــراالــشامالن للجميــع 

 وسـيكون  .املخـاطر  وإدارةلقـرار   الالزمـة لـصنع ا     املتعلقـة  اآلنيـة  واملعلومات للحوكمة؛ الفعالة
 ومنـع  للحـدود  العـابرة  للتـأثريات  التـصدي  أجـل  مـن  ُيعـزَّز  أنإىل   حباجـة  أيـضا  الـدويل  التعاون
الـضوء علـى    تقـارير   م ال ويسلط معظ  .املتحدة األمم مليثاق وفقا وحلها باملناخ املتصلة الرتاعات
بوصـفها اإلطـار الـشامل    أيضا  للتنمية املستدامة يف تعزيز القدرة على التكيف، و    وريالدور احمل 

  . واليت ميكن أن تتفاقم بسبب تغري املناخقائمةلتصدي ألوجه الضعف الل

 املناخ تغري آثار حدة من التخفيف  - ألف  
ــ املعنيــة الدوليــة احلكوميــة اهليئــةتــرى   - ٧٨  مــستوياتيف  ســتقرارالا حتقيــق أن املنــاخ تغريب

 ندو العـامل  حـرارة  درجـة  متوسـط يف   زيـادة ال علـى  باإلبقـاء  املـرتبط االحتباس احلراري    غازات
 وأن ٢٠١٥ عـام  حبلـول  ذروهتـا  إىل االنبعاثـات  تصل أنستلزم  ي سوف مئوية، درجة ٢,٤-٢

 يف اخنفــاض  إىل ٢٠٥٠ عــام حبلــول  التوصــل يــتم  أن علــى ذلــك،  بعــد حــادا  هبوطــا هتــبط
ــات ــسبة  االنبعاث ــاس إىل  ٨٥-٥٠بن ــة بالقي وانتقــد بعــض   .)٥٨(٢٠٠٠ عــام مــستويات يف املائ

البلدان األكثر ضعفا هدف خفض درجة احلرارة مبقدار درجتني مئويتني بأنه ليس طموحـا مبـا              
 ادةالزيـ  بـسبب  توى سـطح البحـر    مـس  ارتفـاع  آثار من بالفعل البلدانتلك   وتعاين. فيه الكفاية 

الــدرجتني  سيناريووفقــا لـ  أراضـيها  بعـض  ختــسر أن املـرجح  ومـن  احلــرارة، درجـات  يف احلاليـة 
 ارتفـاع  علـى  لإلبقـاء صـارما    االنبعاثـات  مـن ه يلـزم أن يكـون احلـد         أنـ  الواضـح  ومـن  .املئويتني
 بكـثري  أعلـى  الطمـوح  مـن  مستويات سيتطلب وهذا .ممكن مستوى أدىنعند   احلرارة درجات

 .الوطين الصعيد على املتخذة اإلجراءات عومجم خالل من حاليا تتضح اليت املستويات من

 تعـزز  بطـرق  املنـاخ  لـتغري  للتـصدي  إجراءات األعضاء الدول تتخذ أن جدا املهم ومن  - ٧٩
 اتفـاق  إىل التوصـل  شيء، كل وقبل أوال يتطلب، وهذا .األطراف املتعدد النظام وتوطّد األمن
 إىل التحـول  وحتفيـز  ناخنـا؛ مل سـتقرار الاحتقيـق    علـى  يساعد غنكوبنها يف وفعال وعادل شامل
 اإلمنائيـة؛  املكاسب ومحاية االنبعاثات؛ من األقل املستويات ذات واالقتصادات النظيفة، الطاقة

 أكثـر  اجملتمعـات  وبنـاء  املنـاخ؛  تغـري آثـار    مـع  التكيـف  على الضعيفة احمللية اجملتمعات ومساعدة

__________ 
 األدىن مـن ذلـك النطـاق لـيس مـن املـرجح أن ُيبقـي          يشري العلم احلديث إىل أن ختفـيض االنبعاثـات إىل احلـد             )٥٨(  

  .على االرتفاع يف درجة احلرارة دون درجتني مئويتني
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 أنـه  على واسع نطاق على اآلن إليه ُينظَر ما حتقيق يف الفشل يؤدي وقد .وعدال واستدامة أمنا
 .أعّم بشكل األطراف املتعدد النظام يف الثقة تقويضإىل  لعصرنا األساسي التحدي يشكل

ــار  حــدة مــن التخفيــف وسيقتــضي  - ٨٠ ــة مــن املطلــوب، النطــاق علــى املنــاخ تغــريآث  مجل
 تقـدم  حتقيـق  عـن  فـضال  الكربـون،  نخفـضة امل الطاقـة  مـوارد  صوب بسرعة التحرك يقتضي، ما

 وجيـب  .الغابـات  إزالـة  معـدالت  مـن  ةكـبري بدرجـة     والتقليـل  وحفظهـا،  الطاقة كفاءة يف كبري
 علـى  حاليـا  حيـصلون  ال نالذي الفقراء من كثريةال الينيامل تتمكن أن كفالة مع ذلك كل حتقيق

 نقـل  أن على أعضاء دول عدة وشددت .عليها احلصول من الطاقة، جمال يف احلديثة اخلدمات
 الناميـة  البلـدان  لـتمكني  رئيـسيان  عامالن النامية البلدان إىل املالية املساعدة وتقدمي التكنولوجيا

  .الكربون انبعاثاتقائمة على خفض ال التنمية صوب بسرعة التحرك من

 املناخ تغري آثار مع التكيف  - باء  
 يف واالقتــصادية االجتماعيــة التنميــة محايــةو آمــنني النــاس جعــل علــى التكيــف ينطــوي  - ٨١

ــدات مواجهــة ــاخ تغــري يــشكلها الــيت التهدي  الغــذائي، األمــن األساســية العناصــر وتــشمل .املن
 سـبل  وتـأمني  ،صمودالـ  علـى  قدرهتم وبناء الناس، متكني التكيف ويتطلب .ةسالمالو صحةالو

ــم، ــة رزقه ــز  وإقام ــة األساســية اهلياكــلأو تعزي ــة  املادي ــةالالزم ــن للحماي ــواهر م ــة الظ  املناخي
 الفعـال  التكيـف  يتطلـب  ولـن  .عواقبـها  ملواجهـة  الالزمـة  والنظم املؤسسات عن فضال تطرفةامل

 بتعـاون ا  مـدعوم  الـوطين،  الـصعيد  علـى  التنـسيق  أيـضا  بـل  فحـسب  فعالـة  حمليـة  إجراءات اختاذ
 البلـدان  منمقدمة   يةكاف مبوارد الضعيفة، النامية البلدان حالة يف ، كذلك ومدعوم قوي، دويل

  .املتقدمة

 :يلـي  ما الضعيفة، البيئات يف الغذائي األمن لتعزيزالالزمة   احلامسة اإلجراءات وتشمل  - ٨٢
 امليـاه  مـوارد  علـى  واحلفـاظ  واحلـرارة؛  اجلفاف تتحمل احملاصيل من جديدة أصناف استحداث
 مــن واحلــد التربــة؛ وحتــات األراضــي تــدهور ومكافحــة أفــضل؛ حنــو علــى وإدارهتــا الــشحيحة

 الزراعيـة  املمارسـات  تعزيـز  يعـد و .)٥٩(اإليكولوجيـة  الـنظم  وخـدمات  البيولوجي التنوع فقدان
 الوقـت  يف خيفـف  ألنـه  اخلـصوص  وجـه  علـى  مبـشر  أمـر  التربة يف الكربون عزلت اليت املستدامة

 ومحايتـها  الزراعيـة علـى الـصمود      اإليكولوجيـة  الـنظم  قـدرة  من ويزيد املناخ تغري آثار من ذاته
 املنـاطق  يف املـزارعني  فقـراء  وألن .الزراعية اإلنتاجية اخنفاض ومن تطرفةامل املناخية الظواهر من

__________ 
، “تغيُّر املناخ والتكيُّف معه والتخفيـف مـن آثـاره يف القطـاع الغـذائي والزراعـي           ”منظمة األغذية والزراعة،      )٥٩(  

 املنبثقـة عـن     ٢٠٠٨مارس  /آذار ٧ إىل   ٥فترة من   وثيقة معلومات أساسية تقنية ملشاورة اخلرباء املعقودة يف ال        
  .٤املؤمتر الرفيع املستوى بشأن األمن الغذائي العاملي، الصفحة 
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 والفعالـة  التكلفـة  املنخفـضة  ملمارسـات إن ا فـ  املنـاخ،  بـتغري بصورة ال تناسبية     سيتأثرون املدارية
  .الفقر حدة من فوالتخفي الغذائي األمن يف تسهم أنميكن أيضا  التربة كربوناليت تعزل 

 أداء علـى  اشـديد  اعتمـادا  ورفاهـه  البشر صحةعلى   املناخ لتغريألثر الفعلي   ا وسيعتمد  - ٨٣
ــة الــصحة نظــم ــدان يف ســيما وال الداعمــة، األساســية اهلياكــل مــن وغريهــا العام ــة البل  .النامي

 علـى  املنـاخ  آثـار  قيـاس  يف األمهيـة  بالغ عامال للمناخ احلساسة مراضاأل مراقبة حتسني ويشكل
 املـوارد  واسـتخدام  العامـة،  التوعيـة  تشكل كما .)٦٠(هلا والتصدي التنبؤ هبا و وتقييمها الصحة،
 اجملتمعيــة، واملــشاركة املناســبة، احلوكمــة وترتيبــات الكــايف، والتمويــل فعــال، حنــو علــى احملليــة
 .)٦١(لعامةا الصحة نظم على املناخ تغريآثار  ملواجهة واالستعداد للتعبئة ضرورية عوامل

 للخطـر  املعرضـة  املناطق يف املناخ تغري يطرحه الذي التهديد مشكلة معاجلة وستقتضي  - ٨٤
 احملـددة  الـسياسات  وتعـاجل  .منـها  واحلـد  األخطـار  هلذه والتأهب الكوارث، أخطار إدارة تعزيز
 لـصلة ا وثيقـة  تكون اليت الكوارث، أخطار من باحلد املتعلقة القضايا .)٦٢(هيوغو عمل إطار يف

 فــإن املنــاخ، ألخطــار الــساحلية املنــاطق تعــرض لكثــرة ونظــرا .التكيــف ســياق يف باملوضــوع
 لبنــاء القــدرة علــى الــصمود  قّيمــا هنجــا تــشكل والبحريــة الــساحلية للمــوارد تكاملــةامل دارةاإل

 اإلقليميــة التمويــل أو التــأمني ومرافــق .العواصــف هبــوب ضــد الطبيعيــة الــدفاعات وتعزيــز
وجيـدر النظـر     ،)٦٣(نـسبيا  جديـدة  مرافق هي الكوارث هبا حتل اليت البلدانيت تساعد   ال والدولية

  .تطويرهايف مواصلة 
  

 املستدامة والتنمية االقتصادي النمو  - جيم  
 الناميـة  البلـدان  هتيئـة  وكفالـة  صمودالـ  علـى  القـدرة  لتعزيـز  ياالقتصاد النمويلزم دعم     - ٨٥

 أيـضا عريض القاعدة   ال االقتصادي النمو وينحو .ناخامل تغري مع للتكيف كاف بشكل وشعوهبا
 يف خطـري  هتـاون  يأو .االجتمـاعي  اعصرالـ  أخطـار  مـن  واحلـد  االجتمـاعي  الـتالحم  تعزيـز  إىل

هتمام ألثر تغيُّر املناخ على احتماالت النمو على الصعيدين الوطين أو دون الـوطين أن               الإيالء ا 
__________ 

 K.L.Ebi؛ و   ١-٤تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، التقرير التجميعي، اجلـدول                )٦٠(  
، عـرض مقـدم مـن معهـد     “ملنـاخ يف البلـدان املنخفـضة الـدخل        الصحة العامـة مـع تغيُّـر ا       ف  تكيُّ”،  )٢٠٠٨(

  .بروكنغز، واشنطن العاصمة
مسامهة مـن الفريـق العامـل الثـاين إىل تقريـر التقيـيم الرابـع الـصادر عـن اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري                                )٦١(  

  .املناخ، تقرير التقييم الرابع
األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث، الذي أُقر يف املؤمتر         بناء قدرة   : ٢٠١٠-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو      )٦٢(  

  .٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ٢٢-١٨العاملي للحد من الكوارث، كويب، اليابان، 
مرفق الكوارث الطبيعية التابع لالحتاد األورويب ودول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلـادئ ومرفـق منطقـة                 )٦٣(  

  .ني ضد أخطار الكوارث، مها مبادرتان من هذا القبيلالبحر الكارييب للتأم
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 يـويل  وبالتـايل،  .االجتمـاعي  الـصعيد  علـى  رتاعوالـ  الـشقاق  أخطار منيزيد يف بعض احلاالت     
 للتقليـل  ،“املناخ لتقلبات املقاومة” االقتصادية للتنمية كبريا اهتمامااألعضاء   الدول من الكثري
 املتفـق  اإلمنائيـة  األهـداف  وبلـوغ  االقتصادي للتقدم املناخ تغري عرقلة فرص من األدىن احلد إىل

  .والسياسي االجتماعي االستقراراحملافظة على  عن فضال دوليا عليها

 الـيت  املناخ بتغري املتعلقة السياسات تقرير تكامل أمهية على الضوءتقارير   عدة وتسلط  - ٨٦
ــصاد تــشمل ــة واجملتمــع االقت ــع والبيئ ــاخ تغــري وإدمــاج القطاعــات، ومجي  خطــطصــلب  يف املن

 يكفــل مبــا الفقــر، مــن داحلــ واســتراتيجيات املــستدامة والتنميــة االقتــصادية التنميــة وسياســات
 .لأللفية اإلمنائية األهداف لتحقيق الرامية اخلطط أسس صلب يف املناخ تغري اعتبارات إدراج

 األراضــي انغمــار يــشكل ،واطئــةال املرجانيــة اجلــزر ال ســيما البلــدان، لــبعض وبالنــسبة  - ٨٧
 وقـّدمت  .ذاهتـا  الـدول  وجـود  السـتمرار  حمـتمال  هتديـدا ستوى البحـر    مـ  الرتفاع نتيجة زواهلاو

ألي قــدر مــن  ميكــن، البالنــسبة هلــا،  أنــه مفــاده رأيــا تتــضرر أن ُيحَتمــل الــيت األعــضاء الــدول
 تـصبح  ذاهتـا  التنميـة  وأنتداعيات تغيُّر املناخ على األمن       من احلماية أن يوفِّر    املستدامةالتنمية،  
  .هب ترتبط أن ميكن سيادة ذي إقليم أي هناك يعد مل إذا املضمون فارغة

  
 احلوكمة جمال يف الفعالة واملؤسسات اآلليات  - دال  

 والــوطين احمللــي ُعدالــُص علــى الفعالــة واملؤســسات احلوكمــة قبيــل مــن عوامــلُ تــشكل  - ٨٨
 .املناخ تغري يشكلها حمتملة أمنية خماطر أية من التقليل يف حامسة عوامل والدويل واإلقليمي

 وتنفيــذ قيــادة علــى القــدرة لكفالــة املــدين، تمــعاجمل مــع بالتعــاون احلكومــات، وحتتــاج  - ٨٩
ــة اســتراتيجية ــة وطني ــزم األمــر  املنــاخ تغــريبــشأن  ومنــسقة فعال ــاء تلــك القــدرة إذا ل  وإذا . وبن

 حـدة  زيـادة  أو/و حمليـة،  غذائيـة  أزمـات  وحـدوث  املوارد، ندرة تفاقم يف املناخ تغري تسّبب ما
 .البلـدان  مـن  كـثري  يف الدولة على قدرات    يضع ضغوطا  أنإن ذلك ميكن    ف الطبيعية، الكوارث
 القـدرات  لبنـاء  شـامل  برنـامج إنـشاء    منسوف يستفيد    النامية البلدان من الكثريفإن   وبالتايل،
ــفل املؤســسية ــري مــع لتكي ــا املنــاخ، تغ ــك يف مب ــيت املؤســسات ذل ــع إىل هتــدف ال  نــشوب من

 عــدم حالــة ويف املؤســسي، زالتعزيــ هــذا غيــاب ويف .ســلمّيا وحلّهــا فيهــا والتوســط نازعــاتامل
إن ذلـك   ف باملناخ، املتصلة الكوارث مواجهة يف شعوهبا الحتياجات بفعالية احلكومات تصدي
  .السياسية شرعيتها تقويض إىل يؤدي أن ميكن

ــزم توســيع نطــاق  و  - ٩٠ ــدرةيل ــى الق ــىع التكيــف عل ــع ل ــة مــستويات مجي ــع احلكوم  ومجي
 شـعبية  مـشاركة  وجـود  املنـاخ  تغـري  عـن  املترتبـة  آلثـار ل التـصدي  وسيقتـضي  .اجملتمـع  قطاعات
 يف وهتميــشا ضــعفا الفئــات بــأكثر متناســب غــري بــشكل تــضرآلثــار ا تلــك ألن نظــراو .واســعة
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 القـرار صـنع   و التخطـيط  مراحـل  مجيـع  يف وإشـراكها  الفئات هذه متكني من بد فال اجملتمعات،
 .املناخ لتغري للتصدي تدابري وتنفيذ

  
 األخطار وإدارة القرار ُصنعب تعلقةامل املعلومات  - هاء  

 الـصعيدين  على آثارهو املناخ تغري بشأن حمّسنة ومعلومات بيانات توفري يالضرور من  - ٩١
 لـتغري  التـصدي  بتـدابري  يتعلق فيما ستنريةوم ةصحيح قرارات اختاذلكي ميكن    واإلقليمي احمللي
 الرابـع  التقيـيم  تقريـر  إليهـا  خلـص  اليت ةالعلمي النتائج توفّر حني ويف .آثاره مع والتكيف املناخ

 واإلقليمـي،  العـاملي  ينالصعيد على مفيدة معلومات املناخ، بتغري املعنية الدولية احلكومية لهيئةل
 القـرار صـنع   و تفـصيلي  بتحليـل  للقيـام  الـضروريني نحو إىل افتقـاد التـصميم واخلـصوصية         ت فإهنا
ــى ــصعيد عل ــا أو القطــري ال ــه م ــصدد هــذا ويف .دون ــرح ،ال  ســياق يف أعــضاء، دول عــدة تقت

 الــوطين العمــل برنـامج  تنفيــذ لـدعم  عمــل برنـامج  إنــشاء املنـاخ،  تغــري بـشأن  مقبلــة مفاوضـات 
 .املنهجية واملراقبة البحوث من االحتياجات سيتناول الذي للتكيف

 ملحــة حاجــة وهنــاك املنــاخ، ورصــد األرض مراقبــة نظــم تعزيــز مبكــان األمهيــة ومــن  - ٩٢
 شـبكات  تعزيـز  املهـم  ومـن  .الناميـة  البلدان يف القرارات ينعالص تنتجها اليت علوماتامل إلتاحة
 وضـع بـشأن    حاليـا  اجلـاري  والعمـل  املنـاخ  ملراقبـة  العـاملي  النظـام  قبيـل  مـن  الـصلة  ذات املراقبة
  .األرض رصد لنظم العاملية املنظومة

 ونظـم  اجلويـة  األرصـاد  دماتخـ  لتعزيـز  ضروريان التقين اجملال يف واملساعدة والتعاون  - ٩٣
 للظـواهر  التـصدي علـى    البلـدان  ملـساعدة  مفيـدة  أداة مبثابـة  تعمـل  أن ميكـن  اليت املبكر، اإلنذار
البيانـات   ودمـج  .األرواح يف واخلـسائر  األضـرار  مـن  األدىن احلـد  إىل والتقليـل  تطرفةامل املناخية

ــشأن    ــة ب ــة املوثوق ــريالعلمي ــاخ تغ ــارف املن ــة باملع ــر احمللي ــد ضــروري أم ــات أضــعف لتزوي  الفئ
يـسَّرة  امل واالتـصاالت  املعلومـات  لتكنولوجيـات  وميكـن  .والتكيـف  للتـصدي  الالزمة باألدوات
 متـصلة  أخطـار  يواجهـون  الـذين  للنـاس  اآلنيـة  املعلومـات  لتـوفري  فعالـة  وسيلة تكون أن التكلفة
  .احمللي الصعيد على باملناخ

 علـى   املنـاخ  تغريتداعيات   بشأن والتحليل لبحثل الدعم زيادة يالضرور من وأخريا،  - ٩٤
  .االجتماعية والنماذج املادية النماذج بني أقوى روابط إقامة خالل منال سيما و ،األمن

  
 الدويل التعاون تعزيز  - واو  

 هـج ُن وجـود  واملتعـددة  للحـدود  العـابرة  املنـاخ  تغـري  آلثار اآلمنة اإلدارةسوف تتطلب     - ٩٥
 وأطـر  أسـاليب  ووضـع  ومراعاهتا، القائمة باألطر التقيد شملت سوف هذوه .األطراف متعددة
 الـيت  اجملـاالت  مـن  عـدد  علـى  أعـاله  الـضوء  وُسـلِّط  .حـسب االقتـضاء    الـدويل  للتعـاون  جديدة
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 تتــصل ألســباب املهــاجرون :مــسألة فيهــا مبــا األطــراف، متعــددة اســتجابات تتطلــب أن ميكــن
 البحريـة؛  املنـاطق  يف الـدول  وحـق  املـشردين  قبيـل  مـن  اياقـض  فيها مبا اجلنسية، وانعدام باملناخ؛
 بالنـسبة  احلـال  عليـه  هـو  اكمـ  املـتغرية،  الدوليـة  املـوارد  إتاحة مع للتعامل التعاون آليات وتعزيز
  .الشمالية القطبية املنطقة وموارد للحدود العابرة املياه إلدارة

ميكـن أن يـؤدي      الطبيعيـة  املـوارد  حشُـ  أن أعـاله،  إليـه  املشار النحو على ،ربةاخل وتبّين  - ٩٦
 بوصـفها  التعاونيـة  الـُنهج  يف النظـر  علـى  األعضاء الدول أحثإنين  و الدويل، التعاونإىل تعزيز   
 .للحدود العابرة املناخ تغري آلثار اآلمنة لإلدارة الوحيد السبيل

 بقـضايا  ،املثـال  سـبيل  علـى  تتعلـق،  املنـاخ  تغـري  بآثـار  يتـصل  فيمـا  تـوترات  نشأت وإذا  - ٩٧
 إدارة يف حامسـا  عـامال  والوسـاطة  الوقائيـة  الدبلوماسية تشكل أن املرجح فمن واألراضي، املياه
ــ نتــائج إىل التوصــل وتعزيــز القــضايا هــذه  األعــضاء الــدوليتعيَّن علــى وســ .سلميةبالوســائل ال

ا يتعلـق   فيمـ  االحتياجـات  تلبية يف رئيسي دورأن تضطلع ب   املتحدة واألمم اإلقليمية واملنظمات
 .اجلهود تلك ودعم والوساطة، باحلوار

  
 املستقبل آفاق  - تاسعا  

 األمـن  تعزيـز  أجـل  من الرئيسية األدوار من عددأن يضطلع ب   الدويل اجملتمعيتعني على     - ٩٨
 حـدة  مـن  التخفيـف  بـشأن  جريئـة  إجـراءات  يتخـذ  أنعليه   جيب أوال، .املناخ تغري مواجهة يف

 سـوف  املنـاخ  تغـري  معـدل  إبطـاء  على العملالتقاعس عن    إن إذ ملناخ،ا تغري على املترتبة اآلثار
 املبالغـة  ميكن وال .وأمنه اإلنسان رفاه تعرض هلا  ي اليت خاطرامل حدة يف شديدة زيادة إىل يؤدي
  .الكوكبمن أثر تغيُّر املناخ للمحافظة على مستقبل  تخفيفقوية لل إجراءات اختاذ أمهية يف

 تغـري  مـع  تكيفهـا  يف الناميـة  للبلـدان  ىقـو أ دعمـا  الـدويل  اجملتمـع  يـوفر  أن جيب ثانيا،و  - ٩٩
 املنـاخ  تغـري  آثـار  ألن ونظـرا  .دُعالـصُ  مجيـع  على القدرات بناء يف االستثمار منها بطرق املناخ،
يلـزم  و .نطاقـه  اتـساع  مـع  يتفـق  مبـا  التكيـف  دعـم  الـضروري  فمـن  القطاعات، من الكثري متس

 علــى الزراعـي قــدرة القطـاع  و الغـذائي  واألمـن  امليــاه، شـح  :لتاليـة اتوجيـه الـدعم حنـو املــسائل    
 أخطارهـا؛  وتزايـد  بـاألمراض  اإلصـابة  تزايـد  مـع  لتعامليف ا  العامة الصحة نظمأداء  و ؛الصمود
 الـــوطين الــصعيدين  علـــى املبكــر  اإلنــذار  ونظـــم هلــا؛  والتــصدي  والتأهـــب الكــوارث  واّتقــاء 

 أمـام  عـاجزة  الوطنيـة  القـدرات  تقـف  وعنـدما  .املنـاخ  تغـري  آثـار  مبختلففيما يتعلق    واإلقليمي
 الـدمار،  تـسبب  اليت اخلطرية الظواهر من غريها أو اجلفاف حاالت   وأ الفيضانات وأ األعاصري
  .هلا صدىبالت الدويل اجملتمعقيام  إىل احلاجةستتزايد 
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 واملنـصفة  تدامةاملـس  التنميـة  لكفالـة  جهـوده  مـضاعفة  إىل الـدويل  اجملتمع حيتاج ثالثا، و - ١٠٠
 املتعلقــة الدوليــة التزاماهتــاالنمــو ب املتقدمــة البلــدان وفــاء خــالل مــنال ســيما و البلــدان، جلميــع

 االقتـصاد  منـها  يعـاين  الـيت  الـصعوبات قد بات هذا أكثـر حتميـة يف ضـوء           و .اإلمنائية باملساعدة
 البلـدان  مـن  كـثري  يف األخـرية  الـسنوات  يف اإلمنـائي  التقـدم  بكـبح  هـددت  والـيت  حاليـا،  العاملي
 .املنـاخ  تغـري  مواجهـة  يف الضعف أوجه من للحد االقتصادي النمو استمرار همامل ومن .النامية
 ضـعفا،  البلـدان  أكثـر  مـن هـي    الفقـرية  البلـدان  فـإن  األخـرى،  تلـو  مـرة  التقرير هذا أكّد وكما

 علــى وةوعــال .الفقـر  مــن انتـشاهلا  علــى ةساعداملـ  يف ضــعفها مـن  لحــدل الـسبل  أفــضل ويتمثـل 
 طريـق  على تنميتها لتيسري قوي دويل وتكنولوجي مايل دعم إىل النامية البلدان ستحتاج ذلك،

 .احلد من انبعاثات الكربون

 غـري  التهديـدات  مـن  عـدد  ملواجهة ويستعد يبادر أن الدويل اجملتمع على جيب رابعا، و - ١٠١
 ملواجهتـها  القائمـة  اآلليـات  تثبـت  أن ميكن واليت املناخ تغري يشكلها اليت كبري حد إىل املسبوقة

  :وافية غري أهنا

 املنـاخ،  تغـري  بـسبب  احلـدود  عـرب  األشـخاص  مـن  كـبري  عدد تشّرد إمكانية هو هاأحد  •  
 مل إذاال سـيما    و واف، بـشكل  لـه  التـصدي  القائم الدويل للقانون ميكن ال الذي األمر
  .إليه يعودون بلد أي األشخاص هلؤالء يكن

 تغمرهــا الــيت اجلزريــة الــدول مــواطين “جنــسية انعــدام” احتمــال يف ثــان حتــّد ويتمثــل  •  
 بـاملوارد  واملطالبـات  الوطنيـة،  بالسيادة تتعلق هامة قانونية قضايا يثري الذي األمر املياه،

ــة، ــوق البحري ــواطين وحق ــك م ــاليم تل ــهم و األق ــادة توطين ــد .إع ــات تكــون وق  الترتيب
 .املتضررين لسكانا حلماية ضرورية والسياسية القانونية

 ملئــاتاملتاحــة  امليــاه يف للغايــة شــديد تراجــع حــدوث احتمــال هــو  الثالــثالتحــديو  •  
 فكيـف  .الثلجي والغطاء اجلبلية ةاجلليدياألهنار   لذوبان نتيجة العامل سكان من املاليني
ــدان ميكــن ــاه مــصادر علــى تعتمــد الــيت املتجــاورة للبل  إدارهتــا علــى احلفــاظ ذاهتــا املي
 الـدعم  هـو  ومـا  التحـديات،  هـذه  مواجهـة  يف تعزيزهـا  وحىت املشتركة للمياه ونيةالتعا
  يقدمه؟ أن الدويل للمجتمع ميكن الذي

 يف التجاريــة والطــرق الطبيعيــة املــوارد علــى املنافــسة باشــتداد احتمــال هنــاك وأخــريا،  •  
 ؤسـسي ملا طـار اإل تعزيـز  وميكـن  .مـؤخرا  صبحت متاحـة  أ اليت الشمالية القطبية املنطقة

  .جديدة تعاونية ترتيباتصياغة  أو قائم،ال

 وتـشدد  .العـاملي  الصعيد على سوى له التصدي ميكن ال عامليا حتديا املناخ تغري وميثل - ١٠٢
 اتالـسياس  يف والتعـاون التالحم   لزيادةساحنة   فرصة هناك أن على األعضاء للدولتقارير   عدة
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 مواصـلة  وجيـب  .الصلة ذات األخرى املنظمات مع وكذلك املتحدة، األمم منظومة عرب العامة
 ىلإ حاجـة  وهنـاك  .املتحـدة  األمم أنشطةصلب  يف املناخ تغري إدماجإىل   الرامية اجلهود وتعزيز
ــدفق حتــسني ــات ت ــادل املعلوم ــات، وتب ــيما و التقييم ــشأنال س ــذار ب ــني املبكــر، اإلن ــف ب  خمتل

 اسـتعراض مواصـلة    إىل أيـضا  املتحـدة  مـم األ منظومـة  حتتـاج  وقـد  .والدوليـة  اإلقليمية املنظمات
 املنــاخ بــتغري املتــصلة اإلنــسانية واألزمــات الكــوارث يف توقعــةامل لزيــادةل التــصديعلــى  قــدرهتا

 .وتعزيز تلك القدرة

ــة أن علــىتقــارير ال مجيــع وتتفــق - ١٠٣ ــة املتحــدة األمــم اتفاقي ــر املتعلقــة اإلطاري  املنــاخ بتغّي
ــزال ال ــل  ت ــةمتثِّ ــةاملركز اهليئ ــة املفاوضــات إجــراء عــن املــسؤولة املتحــدة لألمــم ي ــتغري املتعلق  ب

 بــشأن اآلراء مــن متنوعــة جمموعــة عــن األعــضاء الــدول تعــرب ذلــك،عــالوة علــى و .املنــاخ
 لــــشعبة الــــشبكي املوقــــععلــــى  تقاريرهــــا يف عليهــــا االطــــالع ميكــــن املؤســــسية، املــــسائل
ــة ــستدامة التنميــ ــة املــ ــشؤون إلدارة التابعــ ــصاد الــ ــة يةاالقتــ ــم يف واالجتماعيــ ــدة األمــ  املتحــ

(http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_docugaecos_64shtml).  

 الـضوء مزيد مـن     لتسليط البحوث من مزيد إجراء إىل احلاجةتقارير  ال من عدد ربزوُي - ١٠٤
 سـبب  ريتفـس  علـى  خمتلفة، حاالت يف تساعد، قد اليت املكيِّفة والعوامل سببيةالسارات  امل على

 جـدا  خمتلفـة إىل تـداعيات     كـبري،  حـد  إىل املتماثلـة  املنـاخ  لـتغري  املاديـة  اآلثـار  ؤديت أن احتمال
 يف املنـاخ،  تغـري  علـى  املترتبة اآلثار تؤدي أن إمكانيةاحتمال   وه وما .وأمنه اإلنسان رفاه على
 املـسلح،  اعالـرت  وخطـر  االجتماعيـة  التـوترات  وزيـادة  لـهجرة، ل ضغوط زيادة إىل معني، سياق

 ميكــن الــيت الوقائيــة التــدابري هــي ومــا املؤســسات؟ مــن وغريهــا الــدول قــدرات وإضــعاف
 يـشكلها  الـيت  خـاطر امل مـن  األدىن احلـد  إىل للتقليـل  اختاذهـا  املدين واجملتمع الوطنية للحكومات

 ديـستع  أن الـدويل  للمجتمـع  ميكـن  كيف وأخريا، وأمنه؟ وتنميته اإلنسان رفاه على املناخ تغري
 واسـع،  نطاق على السكان تشّرد قبيل من مكنةامل ناشئةالتحديات ال   ملواجهة وجه أفضل على

  ؟ الدوليةاملوارد إدارة أجل من التعاونية الترتيبات على والضغوط ،ةنسياجل وانعدام
 
  


