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 2022حزیران/یونیو    – ص تنفیذي إلحاطة إعالمیة من منظمة أوكسفام  ملخّ 
 

من آثار تغیر المناخ، ما تسبّب في خسائر وأضرار جسیمة وأدى إلى زیادة الالمساواة   ةوخطیر  ةجدید  مرحلةلقد دخل العالم   
قدر في أزمة المناخ ھذه. ویقّدر بحث جدید أجرتھ منظمة أوكسفام   في أفقر بلدان العالم ومجتمعاتھ المحلیة التي ساھمت بأقلّ 

 20بالطقس المتطرف أعلى بتسع مرات مّما كانت علیھ قبل  أن متطلبات التمویل للنداءات اإلنسانیة لألمم المتحدة المرتبطة  
تمویل االستجابة اإلنسانیة    ما یقرب من نصف متطلبات ھذه النداءات. إنّ  لبَّ یُ وعلى مدى السنوات الخمس الماضیة، لم    ؛عاًما

الدعم األوسع نطاقًا لمعالجة الخسائر واألضرار مثل إعادة بناء المنازل   ھو حال  الطارئة مجزأ وغیر كاف إلى حّد مؤلم، وكذلك
 والبنیة التحتیة الحیویة. 

مسؤولیة األكبر عن التسبب في أزمة المناخ واألكثر قدرة على الإّن زیادة الدعم المالي من الحكومات والشركات واألفراد ذوي  
ید للمساعدة في ضمان كون التمویل الالزم لمعالجة الخسائر واألضرار  الدفع، ھي ضرورة ملّحة. ویجب إنشاء مرفق مالي جد

 ة.متاًحا ومستداًما، وأن یضاف إلى التزامات التكیّف والتخفیف والمساعدة اإلنمائیة الرسمیة، وأن یُقّدم وفقًا لمبادئ العدالة المناخی

 

 

 2022زیران/یونیو ح منظمة أوكسفام الدولیة جمیع الحقوق محفوظة ل

 

نافكوت دابي وبیرترام زاغیما   كّل من ةھمه مسا ھاكتبت ھذه الورقة تریسي كارتي ولیندسي والش. وتقّدر منظمة أوكسفام في إنتاج
وماكس لوسون وھیلین بونتینغ وفرانزیسكا ماجر وماثیو تروسكوت وبولین تشیكوتي وراسل أرمسترونغ وإیلیاس بیكي ماسیفیسي وجیمي 

ل أشاریا ومیلیسا  لیفینغستون ودیفید ھیلمان ولیان شاالتیك ونایجل تیمینز ومارتا فالدیس ومارك كوھین وناثان كوبلین وجون بالستو وسونی
بونجكاراس وجاكسون موھیندو ورودا أفیال وألیكس جونستون وشھد موصللي وجیفري ماجانیا وبارفین نغاال وفاوستو بیلو زیمینیس  

وكارلوس أغیالر وساندرا سوتیلو رییس وألبا سراي بیریز تیران وروث ماین وسام نادل وجیمس موریسي وجاكوبو أوشاران وأرمیل  
فن ماي وكاتي تشاكرابورتي وطارق أحمد ودیدییھ جاكوبس وجون ماغراث وأستا فون ستاكلبرغ ونسرین علي وآني  لوكونت وكی

 . ثیریولت. إّن ھذه الورقة ھي جزء من سلسلة من األوراق المكتوبة إلثراء النقاش العام بشأن قضایا التنمیة والسیاسات اإلنسانیة

: رت في ھذه الورقة، یرجى التواصل إلكترونیًا على العنوان التاليلمزید من المعلومات عن القضایا التي أثی
advocacy@oxfaminternational.org 

جمیع حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لھذا المنشور، ولكن یمكن استخدام نّصھ مجانًا ألھداف المناصرة وتنظیم الحمالت والتعلم والبحث 
العلمي بشرط ذكر المصدر بالتفصیل. ویطلب صاحب حقوق الملكیّة الفكریّة أن یُحاط علًما بأّي من ھذه االستخدامات بھدف تقییم األثر. 

ا یتعلق بالنسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة استخدام ھذا المحتوى في منشورات أخرى أو ترجمتھ أو أقلمتھ فال بّد من أّما في م
 policyandpractice@oxfam.org.uk.الحصول على إذن وقد یتوّجب بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل إلكترونیًا: 

 إّن المعلومات الواردة في ھذه الورقة صحیحة وقت إرسالھا للنشر.  

  في حزیران/یونیو  ISBN 978-1-78748-904-2نشرتھ منّظمة أوكسفام بریطانیا لصالح منّظمة أوكسفام الدولیّة تحت الرقم المتسلسل: 
2022 .DOI: 10.21201/2022.9877 

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

 

 : الغالف صورة

ر إعصار كینیث العدید من المنازل في  دمّ لقد ما كان في السابق منزل عائلتھا في ماكومیا، بموزمبیق.  على أنقاضتقف "مسعدة آّساني" 
   المدینة. تصویر: تومي ترینشارد/منظمة أوكسفام.
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 ملّخص 

 أمر واقع   ي ر ھ ا ضر ر واأل ئ الخسا 
جدیدة خطیرة من اآلثار   مرحلةفوق مستویات عصر ما قبل الصناعة، دخلنا  ارتفاع حرارة األرضدرجة مئویة من  1.1مع زیادة 

) عن اآلثار  IPCCالمتفاقمة للتغیر المناخ. وقد كشف تقریر التقییم السادس الصادر عن الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ (
تغیر المناخ ھو حقیقة مكلفة وقاتلة یشعر  . إنّ 1البشریةتعّرض لھا ت" التي تحدث اآلن والخسائر واألضرار الواسعة النطاق التي  "الواضحة

ّد سكان البلدان المنخفضة الدخل، حیث یعیش مالیین الناس الذین ال یفصل بینھم وبین الفقر والجوع والموت سوى جفاف أو  احشكل بھا ب
 .2ق غاباتی یضان أو حرحصاد فاشل أو ف

أشّد الناس فقًرا ھم األكثر تضرًرا،  وفي كل كارثة ترتبط بالمناخ في البلدان الغنیة والفقیرة، یكون 
. وتتركز الخسائر واألضرار بشّدة لدى السكان األشّد فقًرا. وتتقاطع الالمساواة 3ما یفاقم الالمساواة

إّن . 4في الثروة والدخل مع العرق والجنس واإلثنیة لخلق قدر أكبر من الضعف أمام اآلثار المناخیة
ضة للمخاطر المناخیة وأكثر قدرة على مواجھة الكوارث. فھم األشخاص األكثر ثراًء ھم أقّل عر 

یعیشون في أماكن أكثر أمانًا ویملكون المزید من األصول التي یستفیدون منھا. ویتمتع األشخاص 
مرور الوقت. ونتیجة  مع األشّد فقًرا بحمایة أقّل، وبالتالي یتعّرضون لخسائر وأضرار أكبر، تتراكم 

تزداد اتساًعا ھرم الثراء الفقر ومن یتربّعون على قّمة حفرة من ھم في قاع  لذلك، فإن الفجوة بین
 .5أكثر من أي وقت مضى

للتعافي بسرعة أكبر. واألھّم من ذلك   تینة وقوة االستجابة المالیة الالزمومیبالبنیة التحتیة العم وفي الوقت نفسھ، تتمتع البلدان األكثر ثراءً 
 قصي الفقراء.مساواة ھي األكثر قدرة على تقدیم استجابات جماعیة فاعلة للكوارث، بطرق ال تُ  كلّھ ھو أّن البلدان األكثر

المؤشرات الھاّمة على تزاید اآلثار المناخیة وما یرتبط بھا من خسائر وأضرار. ویكشف بحث  أحدزیادة االحتیاجات اإلنسانیة  وتشكل 
ف تبلغ ثمانیة أضعاف ما جدید أجرتھ منظمة أوكسفام أّن متطلبات تمویل النداءات اإلنسانیة لألمم المتحدة المرتبطة بالطقس المتطرّ 

یتعّرض النظام اإلنساني لضغوط متزایدة وتتراجع قدرتھ على االستجابة بشكل ومع تصاعد تغیر المناخ،   .6عاًما 20كانت علیھ قبل 
ر أبحاث منظمة أوكسفام أیًضا أنّھ على مدى السنوات الخمس الماضیة، جرى تمویل نداءات األمم المتحدة اإلنسانیة مالئم. وتقدّ 

   .7أمریكي ملیار دوالر 33-28التمویل یقّدر بنحو % فقط في المتوسط، ما أّدى إلى نقص في 54المرتبطة بالطقس المتطرف بنسبة 

. 8وعلى الرغم من أّن ھذه األرقام مثیرة للقلق، إال أنّھا ال تقترب حتى من أن تعكس النطاق الكامل للخسائر واألضرار الناجمة عن المناخ
ملیار دوالر أمریكي، بینما تسبب إعصار ماریا في عام  45,6في خسائر بقیمة  2021عام  في أوروباالتي وقعت الفیضانات  نتج عنفقد 

الحجم الحقیقي للخسائر واألضرار یتجاوز  والحال ھو أّن . 9% من الناتج المحلي اإلجمالي لجزیرة دومینیكا226أضرار تعادل ب 2017
ملیار دوالر إلى  290من  2030رة للخسائر واألضرار بحلول عام المقدّ  النداءات اإلنسانیة، وھو آخذ في االزدیاد. وتتراوح التكالیف

كما أن الخسائر واألضرار غیر االقتصادیة شدیدة وبعیدة المدى، وتشمل الخسائر في األرواح،  . 10ملیار دوالر أمریكي 580أكثر من 
 لحیوي، واألقالیم.ع اة اإلنسان، والتنوّ ة، وصحّ ة والمحلیّ والھویة الثقافیة، والمعارف األصلیّ 

وسوف تستمر تكالیف التأثیرات المناخیة في االرتفاع مع كل جزء من كّل درجة من درجات االحتباس الحراري. إّن  االنبعاثات آخذة في  
. وحتى مع اتخاذ إجراءات طموحة لخفض 11درجة مئویة، إن لم یكن أكثر 2.4االرتفاع والزیادات في درجات الحرارة تقترب من 

الفشل في خفض االنبعاثات أّن األشّد  یعني و –بعاثات والتكیّف، لم یعد من الممكن تجنّب المزید من العواقب المترتبة على تغیر المناخ االن
 سوًءا قد یكون بانتظارنا. 

 الملّوثین أن یتحملوا المسؤولیة على  
% من االنبعاثات  92في من یحمل المسؤولیة األكبر عن التسبّب بتغیر المناخ. فقد ساھمت البلدان الغنیة بما یقّدر بنحو  لیس ثّمة شكّ 

 . 12% فقط من سكان العالم)15% من االنبعاثات الحالیة (على الرغم من كونھا موطنًا لـ37التاریخیة الزائدة، وھي مسؤولة عن 
، 13عن ضعف انبعاثات النّصف األفقر من البشریة تزید % من البشر في العالم1الكربون ألغنى كانت انبعاثات  2015و 1990بین

 . 14شركة فقط (من الوقود األحفوري) 100إلى    1988منذ سنة % من االنبعاثات التاریخیة71ویمكن إرجاع 

االنبعاثات الحالیة ف:  في االنبعاثات ھا لم تسھم إال بقدر ضئیل جًدانّ في حین أالبلدان المنخفضة الدخل ھي األشّد تضرًرا من تغیر المناخ، إّن 
كینیا وإثیوبیا والصومال ولیست % من سكان العالم). 17% من اإلجمالي العالمي، (على الرغم من كونھا موطنًا لـ4في أفریقیا أقّل من 

ویشعر الناس في البلدان 
المنخفضة الدخل بتغیر المناخ 

بشكل أكثر حّدة، حیث ال  
یفصل بین مالیین السكان  

والفقر والجوع والموت جفاف  
واحد أو حصاد فاشل أو 

 فیضان أو حرائق الغابات. 
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لكّن الدول الغنیة والشركات واألفراد األكثر مسؤولیة عن   .15% فقط من االنبعاثات العالمیة0.1عن سوى نوب السودان مسؤولة معًا وج
تدفع ثمن أزمة مناخ ھي  ھي التي ر التي یسبّبونھا. ونتیجة لھذا فإن أفقر بلدان العالم ومجتمعاتھ المحلیة اون ثمن األضرفعتغیر المناخ ال ید

  مسؤولیة عنھا. لّ األق

للحّد  16ویشمل التعاون العالمي بشأن تغیر المناخ االتفاق على أن توفر البلدان المتقدمة التمویل للبلدان النامیة 
ف مع المناخ المتغیر (مثًال عن طریق  من انبعاثاتھا (مثًال عن طریق ربط المنازل بالطاقة المتجددة)، والتكیّ 

جعل المنازل مقاومة للفیضانات). ولكن إذا ُدّمرت ھذه المنازل بسبب كارثة مرتبطة بالمناخ، فلن یكون على 
 كلفة األضرار.  سدادحّددة أخرى للمساعدة في البلدان المتقدمة التزامات مالیة أو أي التزامات م

في إطار مفاوضات األمم المتحدة بشأن المناخ، قاومت الدول الغنیة بشّدة التقّدم المحرز بشكل متكّرر، على و
المتحدة   لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم 26الدورة عاًما. وفي  30الرغم من الدعوات إلى تمویل الخسائر واألضرار التي تعود إلى 

اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، ُرفض اقتراح البلدان النامیة بإنشاء مرفق مالي لمعالجة الخسائر واألضرار لصالح حوار غالسكو لمدة ثالث 
مؤتمر  لوإذا كان للحوار أن یكون أكثر من مجرد حوار، فإنّھ یحتاج إلى تیسیر نتائج ذات مغزى  .17سنوات لمناقشة ترتیبات التمویل 

طراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، بما في ذلك االتفاق على إنشاء مرفق مالي والنھوض بمصادر تمویل جدیدة األ
ومبتكرة إلى جانب مساھمات البلدان الغنیة. ولم یعد من الممكن تجاھل الضرر الذي یلحق بالمجتمعات المحلیات التي تواجھ أسوأ آثار 

 .يناختغیر المال

 ترتیبات جدیدة لتمویل معالجة الخسائر واألضرار 
ي تشمل الترتیبات القائمة لمعالجة الخسائر واألضرار أساًسا المعونة اإلنسانیة واإلنمائیة والتأمین. واستناًدا إلى مبادئ العمل الخیر

أداء أسس نظام المساعدات الحالي وأسسھ غیر متماشیة مع مبادئ والمصلحة الذاتیة المستنیرة (وأحیانًا الجغرافیا السیاسیة العلنیة)، فإّن 
لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم   26الدورة المفاوض الرئیسي لتحالف الدول الجزریة الصغیرة في على حّد تعبیر العدالة المناخیة. و

ینبغي أن تكون البلدان المعّرضة لتھدید المناخ "رھینة  المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، عندما تحدث الكوارث المرتبطة بالمناخ، ال 
   .18لألعمال الخیریة العشوائیة"

رة في المبدأ القائل بأّن على أصحاب اإلسھام األكبر متجذّ تكون وال بّد من استبدال "التسّول في الكوارث" بآلیة عادلة وتلقائیة للدعم المالي 
 تي یسببونھا في البلدان األقل مسؤولیة واألكثر تضرًرا. في أزمة المناخ أن یدفعوا ثمن األضرار ال

وھو لیس مصّمًما ألغراض معالجة الخسائر   -إّن الغایة من اإلنفاق اإلنساني واإلنمائي ھي معالجة المعاناة اإلنسانیة وتعزیز التنمیة 
ھمات من خالل تفویض رسمي، ال طوعیة وال آلیة تكون فیھا المساالمطلوب ھي دفع من یتسبّبون باألضرار. وأن یواألضرار وضمان 

 تمویل یمثل تعویضات لضحایا تغیر المناخ. من أجل خیریة، 

 تسھیل تمویل جدید لمعالجة الخسائر واألضرار 
اإلنسانیة  یجب أن یتضمن أي نظام فاعل لمعالجة الخسائر واألضرار تسھیًال مالیًا جدیًدا لتنظیم العمل. وال یزال إصالح المؤسسات 

واإلنمائیة القائمة أمًرا بالغ األھمیة، حیث ستستمر ھذه المؤسسات في االضطالع بدورھا، سواء في بناء القدرة على الصمود في وجھ 
 الصدمات المناخیة أو إنقاذ األرواح في أعقاب حاالت الطوارئ المرتبطة بالمناخ.

یجب أن یأتي كإضافة إلى میزانیات المساعدات،  بل . على ما كان علیھ في سابق عھده ویُعّد التسھیل أمًرا حیویًا لضمان عدم بقاء التمویل
أن یتستند إلى مبدأ "الملّوث یدفع". وثّمة حاجة أیًضا إلى مرفق لرفع مستوى االھتمام السیاسي، ودفع المزید من العمل،  ووأن یكون تلقائیًا  

ت الصلة. وبعد سنوات من الجمود، من شأن إنشاء مرفق مالي أن یساعد البلدان وتعزیز التنسیق عبر مشھد مجزأ ومتباین للمؤسسات ذا
 وبعید المدى قد بدأ بالفعل.   عادالً  اإصالحً  النامیة أیًضا على الثقة في أنّ 

 مصادر جدیدة للتمویل المبتكر 
باإلضافة إلى المسؤولیة، تمتلك الدول الغنیة الموارد الالزمة لتمویل ھذا المرفق الجدید ال سیّما إذا 
  فرضت ضرائب على الشركات واألفراد الملوثین بشكل عادل وكامل، وھي خطوة یمكن أن تجمع

 ملیارات الدوالرات.

یحّدد ھذا التقریر أیًضا مصادر مبتكرة جدیدة محتملة لألموال یمكن أن توفر تدفقات تلقائیة مستقرة 
وكبیرة أخرى لتمویل الخسائر واألضرار، باإلضافة إلى المساھمات غیر الطوعیة للدول الغنیة. ویمكن 

أفقر بلدان   إنّ 
ومجتمعات العالم تدفع 
ثمن أزمة المناخ التي 

مسؤولیة  ھي األقلّ 
 عنھا.

یُعّد التسھیل أمًرا حیویًا لضمان  
. كسابق عھدهعدم بقاء التمویل  

ة إلى یجب أن یأتي كإضافبل 
میزانیات المساعدات، وأن  

أن یتستند إلى  ویكون تلقائیًا 
 مبدأ "الملّوث یدفع".
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الوقود األحفوري. ومن شأن العدید من ھذه أن یشمل ذلك فرض ضریبة على انبعاثات الشحن الدولي وفرض ضریبة على استخراج 
المصادر الجدیدة أن تجّسد مبدأ "الملّوث یدفع" ویمكن تنفیذه على نحو منصف، ما یضع العبء األكبر على عاتق أولئك األكثر مسؤولیة 

 واألكثر قدرة على الدفع.

لمؤتمر األطراف في    27منظمة أوكسفام تطالب بعقد الدورة  
 ا حدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وما بعدھ اتفاقیة األمم المت 

 جمیع الحكومات: یجب على لمؤتمر األطراف،   27بحلول الدورة  
تھا العادلة، للحّد ) بما یتماشى مع حصّ 2030(أھداف االنبعاثات لعام  إعادة تقدیم المساھمات المعززة المحّددة على المستوى الوطني  •

 .درجة مئویة وتجنب أسوأ آثار تغیر المناخ وما یرتبط بھ من خسائر وأضرار 1.5 عندمن ارتفاع درجة الحرارة العالمیة  

   : على البلدان المتقدمة یجب  لمؤتمر األطراف،   27بحلول الدورة  
 یة.ضاف إلى االلتزامات القائمة المتعلقة بتمویل المناخ والمساعدة اإلنمائیة الرسمیُ  ،لمعالجة الخسائر واألضرار  التعھد بتمویل ثنائي •

 26الدورة  تزامالبھدف التكیّف، وإثبات أنھا على المسار الصحیح للوفاء بعبارة عن منح % من تمویلھا للمناخ 50االلتزام بكون  •
. وسیسھم ھذا التمویل في تقلیل  لمؤتمر األطراف 27الدورة  من خالل نشر خطة تسلیم قبل بتمویل التكیّف المزدوج  لمؤتمر األطراف

واألضرار وتجنبھا إلى أدنى حّد ممكن من خالل التمكین من اتخاذ إجراءات استباقیة أكبر للحد من المخاطر والتكیف مع آثار  الخسائر 
  المناخ.

 :أن تتفق على   جمیع الحكومات   یجب على لمؤتمر األطراف،    27في الدورة  
في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لتنسیق استجابة عالمیة فاعلة  مرفق تمویل لمعالجة الخسائر واألضرارإنشاء  •

 ومنصفة للخسائر واألضرار الناجمة عن المناخ. 

من أجل العمل على معالجة الخسائر واألضرار التي تنطوي على مساھمات قطریة سنویة استناًدا إلى مبدأ   نظام للدعم الماليإنشاء  •
 مم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ المتمثل في المسؤولیات المشتركة ولكن المتباینة وقدرات كل منھا.اتفاقیة األ

على إنشاء مرفق مالي وتحدید ھیكل إدارتھ وإنجازه، وتحدید االحتیاجات التمویلیة وحشد الموارد، بما في ذلك  حوار غالسكوتركیز  •
 من مصادر مبتكرة.

التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر   التقییم العالمي یة لتمویل الخسائر واألضرار عنصًرا أساسیًا في االحتیاجات الوطنجعل  •
 المناخ.

 بموجب اتفاقیة باریس.  2025لما بعد عام   يالھدف الجدید لتمویل المناخ الكمّ تضمین الخسائر واألضرار في   •

اج الخسائر واألضرار كعنصر أساسي في خطة العمل القائمة على النوع عن طریق إدر تعمیم مراعاة منظور النوع االجتماعي •
جمیع اإلجراءات من منظور واضح مراع  اتخاذ االجتماعي التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، بما في ذلك ضمان 

 للنوع االجتماعي حتى ال تؤدي إلى تفاقم أوجھ الالمساواة القائمة.
بنًدا دائًما في جدول أعمال مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  في ألضرار الخسائر وا  جعل •

  ا في العمل كل عام.لمضي قدمً من أجل ا مجال للتفاوض  ضمان، وبالتالي المستقبل
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 حقبة جدیدة من الخسائر واألضرار  1

) عن التأثیر "الواضح" لتغیر المناخ في جمیع أنحاء WG2ة بتغیر المناخ (الحكومیة الدولیة المعنیّ كشف تقریر التقییم السادس للھیئة 
. ووصف األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریش التقریر بأنھ "أطلس المعاناة اإلنسانیة وإدانة دامغة للقیادة المناخیة  19العالم

. ومن الجدیر 21ضة بشدة للتأثیرات المناخیة ب من نصف البشر یعیشون اآلن في أماكن معرّ . وقد كشف التقریر أّن ما یقر20الفاشلة"
ض لھا بشكل بالذكر أّن ھذا التقییم ھو األول الذي یسلط الضوء على "أضرار كبیرة وخسائر متزایدة ال رجعة فیھا" یشھدھا العالم، وتتعرّ 

 .22حاّد البلدان المنخفضة الدخل

 واضح   العلم رأي  
تغیر حقبة التأثیرات المناخیة المتصاعدة. وقد باتت الخسائر واألضرار المرتبطة ب نعیش اآلن 

فوق مستویات ما قبل درجة مئویة  1.1ارتفاع حرارة األرض مع المناخ حقیقة مكلفة وممیتة. ف
الصناعة، تتأثر جمیع مناطق العالم أصًال. وكما أظھرت أحداث األشھر االثني عشرة  عصر 

والزراعة  الماضیة، فقد باتت اآلثار المناخیة العمیقة تُستشعر في الخسائر باألرواح واألراضي 
والمنازل وسبل العیش واألضرار بالنظم الزراعیة وتعطیلھا والزیادة في النزوح وانعدام األمن 

). وتؤدي ھذه اآلثار المناخیة إلى تفاقم الالمساواة، إذ أصبح 1الغذائي (یُرجى مراجعة الرسم 
في   الشدیدةعوبة األكثر تضرًرا ویواجھون مزیًدا من الص ھم األشخاص الذین یعیشون في حالة فقر

 التعافي مقارنة باألشخاص األكثر ثراًء.

ة واحدة في العقد حّدتھا. فقد باتت موجات الحّر التي تقع مرّ زادت فة وومع ارتفاع درجات الحرارة، إرتفع تواتر الظواھر الجویة المتطرّ 
درجة مئویة من ارتفاع حرارة األرض، من المتوقع أن تزداد ھذه الوتیرة إلى أربعة  1.5وعند  -أكثر احتماًال بثالث مرات تقریبًا 
  سیشھد في المتوسط 2020). ویشیر تحلیل أجرتھ منظمة إنقاذ الطفولة إلى أّن الطفل المولود في عام 1أضعاف (یُرجى مراجعة الجدول  

شھده  مقارنة بماأضعاف الجفاف  2.6ضعف عدد حرائق الغابات، وما یقرب من ثالثة أضعاف فیضانات األنھار وفشل المحاصیل، و
     1960.23شخص ولد في عام 

 : تفاقم وتیرة الظواھر الجویة التي تقع مرة واحدة في العقد1الجدول 
 الصناعة وزیادة في تواتر األحداث التي تقع مرة واحدة في العقد  عصر درجة حرارة أعلى من مستویات ما قبل 
 درجة مئویة  1.1+ 

 (درجة الحرارة الیوم)
 درجة مئویة  1.5+

 سنة)  11- 6(بعد 
 درجة مئویة  2+

 عاًما)  30(بعد حوالي 
 درجة مئویة  4+ 
 غیر مرجح ھذا القرن) (

 2.8x 4.1x 5.6x 9.4x موجات حرّ 

 1.7x 2x 2.4x 4.1x جفاف

 1.3x 1.5x 1.7x 2.7x  ھطوالت غزیرة

 24)2021المصدر: الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ (

)، ولكن  UNFCCCالمتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ (لیس ثّمة تعریف متفق علیھ دولیًا "للخسائر واألضرار" بموجب اتفاقیة األمم 
 كوناًما. وتالمصطلح یشیر بشكل جماعي إلى العواقب واألضرار الناجمة عن تغیر المناخ حیث تكون جھود التكیف إما قاصرة أو غائبة تم

الظھور، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وذوبان  بطیئة جویة  أحداثسواء، وتنجم عن  ھذه اآلثار اقتصادیة وغیر اقتصادیة على حدّ 
الجلید، واالرتفاع التدریجي في درجات الحرارة، والجفاف، فضًال عن الظواھر المتطرفة المفاجئة، بما في ذلك العواصف واألمطار  

الغزیرة. 

لقد باتت اآلثار المناخیة العمیقة 
تُستشعر في الخسائر باألرواح  
واألراضي والزراعة والمنازل  
وسبل العیش واألضرار بالنظم  
الزراعیة وتعطیلھا والزیادة في 

 النزوح وانعدام األمن الغذائي.
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 عام من الظواھر المتطّرفة - 2021: 1الرسم 

  

 
 

.  2021جدول زمني للطقس المتطّرف في عام 
المصدر: أنشأه المؤلف، بناًء على تحلیل منظمة  

 المعونة المسیحیة لعام 2021. 

  :المراجع

تحدیث إنساني لمكتب  :  إعصار آنا في فیجي 
 تنسیق الشؤون اإلنسانیة التابع لألمم المتحدة

ءة في  قرا) Aon )2021: فیضانات شرق أسترالیا
 حالة الطقس والمناخ والكوارث 

 ) 2021(رویترز :  إعصار سیروجا

إعصار تاوكتاي في الھند وجزر المالدیف  
قراءة في حالة ) Aon  )2021شركة : وسریالنكا

 الطقس والمناخ والكوارث

  Aonشركة  : إعصار یاس في الھند وبنغالدیش
 قراءة في حالة الطقس والمناخ والكوارث) 2021(

خدمة  :  قبة الحرارة شمال غرب المحیط الھادئ
مجلة ؛  األطباء الشرعیین في كولومبیا البریطانیة 

 ) 2021(ساینتفیك أمریكان 

)  Aon  )2021ركة ش: فیضانات أوروبا الغربیة 
 قراءة في حالة الطقس والمناخ والكوارث 

  Aonشركة  :فیضانات مقاطعة خنان بالصین
 قراءة في حالة الطقس والمناخ والكوارث) 2021(

قراءة في حالة ) Aon  )2021: إعصار فابیان
 الطقس والمناخ والكوارث

شركة : إعصار إیدا في الوالیات المتحدة األمریكیة
Aon  )2021 (  قراءة في حالة الطقس والمناخ

 والكوارث 

الجزیرة  : الفیضانات الموسمیة في الھند ونیبال
)2021 ( 

بوابة معلومات   :فیضانات جنوب السودان 
ReliefWeb )2021 ( 

قراءة في  ) Aon )2021شركة   :  فیضانات كندا
 حالة الطقس والمناخ والكوارث 

مركز التنبؤ بالمناخ  : الجفاف في شرق أفریقیا
وتطبیقاتھ التابع للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة  

 ) 2021(  بالتنمیة

 إعصار راي الفائق: منظمة أوكسفام (2022) 

https://www.christianaid.org.uk/resources/our-work/counting-cost-2021-year-climate-breakdown
https://reports.unocha.org/en/country/asia-pacific/card/1erSFQwM3l/
https://reports.unocha.org/en/country/asia-pacific/card/1erSFQwM3l/
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-floods-idUSKBN2BW0NN
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/coroners-service/statistical/heat_related_deaths_in_bc_knowledge_update.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/coroners-service/statistical/heat_related_deaths_in_bc_knowledge_update.pdf
https://www.scientificamerican.com/article/pacific-northwest-heat-wave-killed-more-than-1-billion-sea-creatures/
https://www.scientificamerican.com/article/pacific-northwest-heat-wave-killed-more-than-1-billion-sea-creatures/
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.caixinglobal.com/2021-08-03/henan-floods-to-cost-insurers-billions-101750646.html
https://www.caixinglobal.com/2021-08-03/henan-floods-to-cost-insurers-billions-101750646.html
https://www.caixinglobal.com/2021-08-03/henan-floods-to-cost-insurers-billions-101750646.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/24/at-least-76-killed-in-india-heavy-monsoon-rains-govt
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/24/at-least-76-killed-in-india-heavy-monsoon-rains-govt
https://reliefweb.int/report/south-sudan/wfp-south-sudan-situation-report-297-26-november-2021
https://reliefweb.int/report/south-sudan/wfp-south-sudan-situation-report-297-26-november-2021
https://reliefweb.int/report/south-sudan/wfp-south-sudan-situation-report-297-26-november-2021
https://www.caixinglobal.com/2021-08-03/henan-floods-to-cost-insurers-billions-101750646.html
https://www.caixinglobal.com/2021-08-03/henan-floods-to-cost-insurers-billions-101750646.html
https://www.caixinglobal.com/2021-08-03/henan-floods-to-cost-insurers-billions-101750646.html
https://www.icpac.net/documents/493/Multi_Agency_East_Africa_Drought_Alert_v7_f.pdf
https://www.icpac.net/documents/493/Multi_Agency_East_Africa_Drought_Alert_v7_f.pdf
https://www.icpac.net/documents/493/Multi_Agency_East_Africa_Drought_Alert_v7_f.pdf
https://www.oxfam.org/en/press-releases/philippines-hit-over-half-billion-dollars-damages-typhoon-rai-farming-and-fishing
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 الالمساواة في المخاطر 
وّزع  في كل كارثة مرتبطة بالمناخ، في البلدان الغنیة والفقیرة على حّد سواء، یكون أفقر الناس ھم األشّد ضعفًا واألكثر تضرًرا إذا ال تت

واة في الثروة والدخل مع  المخاطر المناخیة بالتساوي بینھم بل تتركز الخسائر واألضرار بقوة في السكان األشّد فقًرا. وتتقاطع الالمسا
. فحین ضرب إعصار ساندي 25ض لآلثار المناخیةالعرق ونوع الجنس واألصل اإلثني والعمر واإلعاقة لخلق قدر أكبر من التعرّ 
ھم األكثر تضرًرا. وكان األغنیاء البیض، الذین للضعف  نیویورك، كان السكان السود الفقراء الذین یعیشون في المناطق األشّد عرضة 

 .26یعیشون في مناطق تتمتع بحمایة أكبر، أقّل تضرًرا بكثیر

درة على مواجھة الكوارث. فھم یعیشون فاألشخاص األكثر ثراًء ھم أقّل عرضة لمخاطر المناخ وأكثر ق
من األشخاص األشّد فقًرا  عانيألصول التي یستفیدون منھا. ویفي أماكن أكثر أمانًا ویملكون المزید من ا

. ونتیجة لذلك، فإن الفجوة  27ضون لخسائر وأضرار أكبر، تتراكم بمرور الوقتحمایة أقّل، وبالتالي یتعرّ 
ة ھرم الثراء تزداد اتساًعا أكثر من أي وقت عون على قمّ بّ ع وأولئك الذین یتربین من ھم في قاع الفقر المدق

ة المالیة للتعافي بسرعة مضى. وفي الوقت نفسھ، تمتلك البلدان األكثر ثراًء البنیة التحتیة العمومیة والقوّ 
حت أكثر قدرة على أكبر. واألھم من ذلك كلّھ ھو أّن البلدان األكثر مساواة سواء كانت غنیة أو فقیرة أصب

 علة بطرق ال تُقصي الفقراء.ااالستجابة الجماعیة الف

م نحو التقدّ معھا و -حقوق المرأة للتھدید ض ). فمع كل كارثة، تتعرّ 1على قدم المساواة (اإلطار  وال یتعّرض النساء والرجال لألزمات
ضعف من   14النساء واألطفال أكثر عرضة للوفاة في الكوارث بـالمساواة بین الجنسین. ووفقًا لھیئة األمم المتحدة للمرأة، یكون 

 .29% من النازحین بسبب تغیر المناخ ھم من النساء80. ویقّدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أّن 28الرجال

التي تجعل البلدان والمجتمعات  كما أّن أنماط االستغالل التاریخیة، ولیس فقط االنبعاثات التاریخیة، مسؤولة عن أوجھ الالمساواة الحالیة 
ت تركات العنصریة، بما في ذلك الرق واالستعمار، إلى تشكیل اقتصاد عالمي شدید األشّد فقًرا أكثر عرضة لتغیر المناخ. وقد أدّ 

ءه. وبعد قرون من  الدینامیات االستغاللیة الكامنة وراء االستعمار تأجیج تغیر المناخ واالمساواة الكامنة ورا كما نتج عنالالمساواة. 
ة األضرار الناجمة عن االستعمار، تواصل االنبعاثات الزائدة للبلدان الصناعیة الغنیة تلك األضرار إذ تتحمل البلدان والمجتمعات الضعیف

 العبء األكبر من تغیر المناخ.

 : الخسائر واألضرار والنساء1اإلطار 

 أعقاب اإلعصار المداري سیروجااحتیاجات النساء لم تؤخذ في االعتبار في 
، ما أّدى إلى فیضانات مفاجئة واسعة النطاق وانھیارات 2021ضرب اإلعصار االستوائي سیروجا تیمور الشرقیة في أبریل 

أرضیة. وكما توضح إحدى سكان المنطقة دیلفا، لم تؤخذ احتیاجات النساء في االعتبار في خطط اإلغاثة الطارئة: "كان الوضع  
بشكل خاص بالنسبة للنساء [...] عندما وصلت إلى مركز اإلجالء كانت بعض النساء في الدورة الشھریة، ولكن لم نكن نملك صعبًا 

الدعم ما نعطیھن إیاه. حتى أّن بعض النساء لم یكن یحملن مالبس". وفي أعقاب الظواھر الجویة المتطرفة، ینبغي أن یكون 
 سیًا. ومن دون ذلك، فإن التفاوتات الھیكلیة القائمة تواجھ خطر المزید من التجذّر.ا رئیجسً اھالمستھدف للنساء الفقیرات 

 

 دیلفا وطفلھا في مسكنھما المؤقت. تصویر: جوفینسیو مادیرا.

ال تتوّزع المخاطر المناخیة 
بالتساوي إذ تتركز الخسائر  

واألضرار بقوة في السكان األشّد 
فقًرا. وتتقاطع الالمساواة في 

الثروة والدخل مع العرق والجنس  
واإلثنیة لخلق قدر أكبر من  

 الضعف أمام آثار المناخ.
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- - - - 

 قیادة المرأة في معالجة الخسائر واألضرار في غواتیماال

. وتؤدي المرأة دوًرا محوریًا في التعافي من ھذه  2020وإیوتا في عام تضّررت قریة سیبول في غواتیماال بشّدة من عاصفتي إیتا 
األحداث وإیجاد حلول للتخفیف من آثارھا. فقدت ھایدي رامیریز كل شيء: محاصیلھا وممتلكاتھا وسبل عیشھا كما فقد مجتمعھا  

ضیر لحاالت الطوارئ المستقبلیة المحلي مركز تخزین المواد الغذائیة والمدرسة والملعب. شكلت ھایدي لجنة طوارئ للتح
وتنظیمھا، لكنھا تقول إن العثور على الموارد أشبھ بالصراع: "نحن بحاجة إلى معاطف وسترات نجاة ومصابیح وأجھزة رادیو 

وحقائب ظھر وقوارب... [ولكن] في الوقت الحالي لیس لدینا أي شيء". ویجب توجیھ الدعم أثناء الكوارث وبعدھا بطریقة تعترف  
في كثیر من األحیان في دعم مجتمعاتھا المحلیة من أجل التكیف مع الكارثة التالیة والتعافي منھا  النساءیھ الدور المتكامل الذي تؤدّ ب

  واالستعداد لھا على نحو أفضل. 

 
 أنشأت ھایدي لجنة طوارئ لمساعدة مجتمعھا على التعافي واالستعداد. تصویر: كارلوس زابارولي. 

 عد األسوأ لم یحدث ب 
 یحذّر التقییم السادس للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ من حدوث تغییرات جذریة على مدى العقود المقبلة. وحتى مع اتخاذ

المناخ. فاالنبعاثات  إجراءات طموحة بشأن التخفیف من آثار تغیر المناخ والتكیف معھ، لم یعد من الممكن الوقایة من بعض عواقب تغیر 
 أمر قد بات ال مفّر منھ. - وما یرتبط بھ من خسائر وأضرار - الموجودة أصًال في الغالف الجوي تعني أن المزید من التسخین للكوكب

فاع درجات  آخذة في االرتفاع وتسیر بثبات نحو ارتھذه األخیرة  الحّد من االنبعاثات. لكنّ ھي أضمن طریقة لتجنب الخسائر واألضرار إّن 
درجة مئویة، إن لم یكن أكثر. ویشكل ذلك كارثة حقیقیة. وكما قال رئیس جزر المالدیف إبراھیم محمد صلح مؤخًرا،   2.4الحرارة بمقدار 

 .  30ستكون "حكًما باإلعدام على جزر المالدیف"فقط درجتین مئوتین  بمقدارحتى درجة حرارة 

القادم ھو أسوأ  إّن دون اتخاذ إجراءات عاجلة وبعیدة المدى للحّد من االنبعاثات، ف نم واقعًا. و تتسارع الخسائر واألضرار وقد باتت أمًرا
 بكثیر.
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 أزمة إنسانیة جامحة  2
یُظھر بحث جدید أجرتھ منظمة أوكسفام أّن نداءات األمم المتحدة اإلنسانیة المرتبطة بالطقس المتطرف قد ارتفعت بشكل كبیر خالل 

الماضیین. ومع تسارع وتیرة تغیر المناخ، یتعرض النظام اإلنساني لضغوط متزایدة وقد بات غیر قادر على االستجابة بشكل العقدین 
 . 1كاف. وترد تفاصیل منھجیة البحث في المرفق 

تتزاید االحتیاجات اإلنسانیة المرتبطة بالطقس المتطرف بشكل  
 كبیر 
% من النداءات یتعلق باألحوال الجویة المتطرفة؛ وبحلول عام  36، كان ما یقّدر بنحو 2000في عام 
نسانیة  %. وقد ارتفعت متطلبات التمویل لنداءات األمم المتحدة اإل78، إرتفعت ھذه النسبة إلى 2021

 2021-2019المرتبطة بالظواھر الجویة المتطرفة على مدى العقدین الماضیین: فمتوسط السنوات الثالث 
 .   31)2002-2000عاًما ( 20قبل ما كان علیھ  أعلى بثماني مرات م

 2021-2000بالطقس المتطّرف،  المرتبطة: نسبة النداءات اإلنسانیة لألمم المتحدة 2الرسم 

 
جائحة كورونا االرتفاع الكبیر في النداءات غیر المتعلقة بالطقس. وتشمل النداءات   ، یمثل عدد كبیر من نداءات 2020یُرجى المالحظة أنّھ في عام 

 .مساھًما فیھاالتي تنطوي على سوء األحوال الجویة النداءات التي كانت إّما عامًال رئیسیًا أو عامًال 
  

احتیاجات تمویل النداءات   إنّ 
تي تنطوي على اإلنسانیة ال

طقس متطرف أعلى بثمانیة  
أضعاف الیوم مما كانت علیھ 

 قبل عقدین من الزمن. 
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 2021-2000: متطلبات التمویل لنداءات األمم المتحدة اإلنسانیة المرتبطة بالطقس المتطّرف، 3الرسم 

. تغطي األقسام الخضراء الداكنة النداءات التي كان الطقس المتطرف عامًال رئیسیًا فیھا،  2021المبالغ بالدوالر األمریكي ھي بالقیمة الحقیقیة لعام 
% من قیمة  30% والتقدیر األدنى (األخضر األوسط)  50% من متطلبات النداءات. ویحسب التقدیر األعلى (األخضر الفاتح) 100ي یُحتسب وبالتال

 .ھذه النداءات

تزاید رد بمرور الوقت. ویأتي ذلك على خلفیة طّ شكل مكیف أن عدد النداءات ذات الصلة بالطقس المتطّرف قد ازداد ب 2ویبیّن الرسم 
ھ في عام االحتیاجات اإلنسانیة بشكل عام، مدفوًعا بالنزاع بشكل خاص. وتوقع التقییم األخیر األكثر شموًال لالحتیاجات اإلنسانیة أنّ 

 . 32شخًصا إلى المساعدة اإلنسانیة   29، سیحتاج واحد من كل 2022

ملیون شخص إلى  200، سیحتاج أكثر من 2050لول عام ویقّدر االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر أنّھ بح
مالیین شخص یحتاجون إلى المساعدة  108 حواليما یقرب من ضعف  -مساعدات إنسانیة دولیة بسبب الضغط اإلضافي لتغیر المناخ 

واألذى النفسي والجسدي، والنساء . ویكمن وراء ھذه األرقام الواقع الوحشي للتأثیرات المناخیة: األشخاص الذین یعانون من الجوع 33الیوم
 على مغادرة منازلھا.  غمربأكملھا تُ  محلیة ، ومجتمعات34اللواتي یعانین من العنف المنزلي المتزاید

  

النداءات المرتبطة بالطقس المتطرف تعاني من نقص كبیر في  
 التمویل 

ة في السنوات األخیرة مقارنة بما كانت علیھ قبل عقدین كانت تقدیرات نقص التمویل أعلى بأحد عشر مرّ 
من الزمن، إذ ارتفعت من المالیین إلى الملیارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضیة، جرى تمویل  

 33-28ر بنحو قدّ % فقط في المتوسط، ما أّدى إلى عجز یُ 54المرتبطة بالطقس المتطرف بنسبة النداءات 
 ملیار دوالر أمریكي.

  

على مدى السنوات الخمس 
الماضیة، جرى تمویل نداءات  

المرتبطة األمم المتحدة 
بالطقس المتطرف بنسبة  

 % فقط في المتوسط. 54
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 2021-2000: نقص التمویل لنداءات األمم المتحدة المتعلقة بالطقس المتطّرف، 4الرسم 

 

ي األقسام الخضراء الداكنة النداءات التي كان الطقس المتطرف عامًال رئیسیًا تغطّ . 2021مالحظة: المبالغ بالدوالر األمریكي ھي بالقیمة الحقیقیة لعام 
% من قیمة 30% والتقدیر األدنى (األخضر األوسط) 50% من نقص النداءات. ویحتسب التقدیر األعلى (األخضر الفاتح) 100فیھا، وبالتالي یُحتسب 

 النقص في النداءات.

یة المتطرفة المتنامیة مزیًدا من الضغط على نظام یعاني أصالً من نقص كبیر في الموارد واكتتاب قد وضعت االستجابة للظواھر الجو
 .  35مفرط، ما أّدى إلى كون معظم النداءات اإلنسانیة أقّل بكثیر من األموال التي تحتاجھا 

 : النقاط الساخنة2اإلطار 

كبر عدد من النداءات المتكررة المرتبطة بالطقس المتطّرف ھي  ، كانت البلدان ذوات أ2021إلى عام  2000في الفترة من عام 
كینیا وبوركینا فاسو وزیمبابوي وبوروندي والنیجر وأوغندا وجنوب السودان وتشاد وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وأفغانستان 

لمتطّرفة (كعامل رئیسي أو مساھم)  نداءات تتعلق باألحوال الجویة ا 10وھایتي والسودان والصومال. وقد وّجھ كل منھا أكثر من 
 .36، وھي بلدان تواجھ أصًال أزمات حادة، مثل النزاعات2000منذ عام 

. وفي المتوسط، لم تتلق ھذه النداءات سوى 22وفي بحثنا، قّدم الصومال أكبر عدد من النداءات المرتبطة بالطقس المتطّرف في 
. ویعمل تغیر المناخ 37عاًما 40تواجھ بعض أجزاء الصومال أكثر الظروف جفافًا منذ % من احتیاجاتھا التمویلیة. والیوم، 62

. وقد أّدى الجفاف والفیضانات الشدیدة، باإلضافة إلى النزاعات 38وظاھرة النینیا معًا إلنتاج جفاف طویل األمد ومستمر
إلى تدمیر المحاصیل وإحداث تضخم كبیر في أسعار   واالضطرابات االجتماعیة والسیاسیة وتفشي الجراد وارتفاع درجات الحرارة،

على امتداد القرن  رة من الجفاف والفیضانات في المناطق المتضرّ ملیون شخص  24المواد الغذائیة. وفي الوقت الحالي، ال یملك 
 .39ملیون شخص إلى المساعدة اإلنسانیة  45.5األفریقي وشرق أفریقیا ما یكفي من الغذاء، ویحتاج 
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. فعلى سبیل المثال، في القرن  ویمكن أن تؤّدي إلى تفاقمھا -مثل النزاعات  - تتفاعل الخسائر واألضرار مع األزمات القائمةكما 
كر الجفاف المطّول الممزوج بالفیضانات الشدیدة كأحد أسباب زیادة التوترات والنزاعات على الموارد  ذیُ األفریقي وشرق أفریقیا، 

  .40المحدودة أصًال 

 
 

 . رعاة في قریة سینكارو، الصومال، یوفرون المیاه لمواشیھم. تصویر عبد العزیز أداني/ منظمة أوكسفام

 االحتیاجات اإلنسانیة تتجاوز بكثیر نداءات األمم المتحدة 
% فقط من الكوارث المرتبطة بالطقس المتطرف في البلدان 7,5على مدى العقدین الماضیین، ربما غطت نداءات األمم المتحدة حوالي  

في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ملیار شخص  3.94ر بنحو  ، تأثر ما یقدّ 2000. ومنذ عام 41المنخفضة والمتوسطة الدخل
 .42ملیون شخص من نداءات األمم المتحدة 474ید سوى حوالي بھذه الكوارث، ولكن لم یستف

 2021-2000: نداءات األمم المتحدة اإلنسانیة مقارنة بعدد الكوارث المرتبطة بالطقس المتطّرف، 5الرسم 

 .   DAT-EM43المصدر: حسابات منظمة أوكسفام باستخدام قاعدة بیانات  

األمم المتحدة خالل أطلقتھا بعدد النداءات اإلنسانیة التي  2021-2000جمیع الكوارث المرتبطة بالطقس المتطّرف للفترة  5یقارن الرسم 
ر،  ھ لیس شامًال بأي حال من األحوال، للحاجة اإلنسانیة، أو الخسائر واألضرا ، ولكنّ امھمً  انداءات األمم المتحدة مقیاسً  وتعتبرالفترة نفسھا. 
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في أعقاب وقوع كارثة. وھي تركز على المناطق األكثر احتیاًجا في العالم واألزمات التي تتجاوز قدرة الدول على االستجابة، وفي بعض 
 األحیان تكون غیر قادرة على استیعاب األزمات الصغیرة والمتوسطة.

 2021-2000: عدد األشخاص المتضررین من الكوارث المرتبطة بالطقس، 6الرسم 

 .DAT-EM44المصدر: حسابات منظمة أوكسفام باستخدام قاعدة بیانات  

أّن العدد التقدیري لألشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المتضّررة من الكوارث المرتبطة بالطقس المتطّرف   6ویبیّن الشكل 
األمم المتحدة. وھذا یؤكد حقیقة  أطلقتھاعلى مدى العقدین الماضیین أعلى حجًما من أولئك الذین جرى تسجیلھم في النداءات اإلنسانیة التي 

التمویل الكامل للنظام اإلنساني وحده من معالجة اآلثار المحتملة للخسائر واألضرار الناجمة عن المناخ، والتي ھي أكبر   عدم اقتراب
 بكثیر، ومتزایدة، ولھا احتیاجات مالیة تتجاوز الدعم اإلنساني.   

 حساب تكالیف الخسائر واألضرار  3

 .العالمي االحترار اتع مع كل جزء من درجل وستستمر في االرتفاإّن تكالیف التأثیرات المناخیة ضخمة بالفع

كان ثّمة زیادة واضحة في الخسائر االقتصادیة الناجمة عن الكوارث المتصلة باألحوال الجویة المتطرفة على مدى العقود األخیرة، كما  
لكوارث األربع األولى لألضرار االقتصادیة مرتبطة ھو العام األول الذي كانت فیھ ا  2021، كان عام Aonشركة . وفقًا ل7یبین الرسم 

ملیار دوالر أمریكي. تقدر التكلفة االقتصادیة اإلجمالیة للظواھر الجویة   20بالطقس. وتجاوز كّل منھما عتبة الخسارة االقتصادیة البالغة 
 .200545و 2017بعد عامي  ملیار دوالر أمریكي، وھو ثالث أعلى عام على اإلطالق، 329بنحو  2021المتطرفة في عام  

بعض األمثلة المذھلة على الظواھر الجویة المتطرفة خالل السنوات األخیرة وآثارھا االقتصادیة على المستوى الوطني،   2ویقدم الجدول 
 تأثیرات تتجاوز األرقام الرئیسیة.  2021بشأن إعصار راي في الفلیبین في عام  3في حین یظھر اإلطار 
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 2020-1950للخسائر االقتصادیة العالمیة الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالطقس،  Aon شركة  تقدیر: 7الرسم 

 . 2021الكوارث. األرقام ھي ملیار دوالر أمریكي بالقیمة الحقیقیة لعام حالة الطقس والمناخ وفي  قراءة) Aon )2021 شركة المصدر:

 واألضرار المتصلة باألحوال الجویة المتطرفة : أمثلة حدیثة ألحداث الخسائر 2الجدول 
 التكالیف المقدرة  الحدث

 ) 2021الفیضانات في أوروبا الغربیة (
 شخص. 200توفي أكثر من 

 46دوالر أمریكي في جمیع أنحاء أوروبا الغربیة ملیار  45.6خسائر بقیمة 

 ) 2017إعصار ھارفي، الوالیات المتحدة األمریكیة (
  88ما ال یقّل عن وفاة ملیون شخص.  13تضّرر 
 شخًصا.

 .47 دوالر أمریكي ملیار 125 حواليتكالیف تقّدر ب

 ) 2017إعصار ماریا، دومینیكا ( 
 % من سكان الجزیرة. 80 تضّرر شخًصا. 65مقتل 

  ملیون 382خسائر قدرھا دوالر أمریكي و ملیون 931إجمالي األضرار 
 48% من الناتج المحلي اإلجمالي 226 دوالر أمریكي، تصل إلى

 ) 2017- 2015الجفاف في جنوب أفریقیا (
كیب تاون تعلن منطقة كوارث بعد أسوأ موجة جفاف 

 .49منذ ما یقرب من قرن

 ملیون 432القطاع الزراعي في كیب الغربیة فقد  تشیر التقدیرات إلى أنّ 
 50وظیفةألف  30دوالر أمریكي و

 ) 2015إعصار بام، فانواتو (
 شخص.  65,000ح أكثر من وشخًصا ونز 11 وفاة

% من 64دوالر أمریكي، أي ما یعادل  ملیون 449بلغت التكالیف اإلجمالیة 
 .51الناتج المحلي اإلجمالي
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 : إعصار راي الفائق القوة في الفلیبین 3اإلطار 

. وكانت ھذه أقوى 2021(المسمى محلیًا أودیت) إلى الیابسة في الفلیبین في كانون األول/دیسمبر ة  وصل اإلعصار راي الفائق القوّ 
مالیین الدوالرات أشخاص وأسفرت عن أضرار بمئات  407عن  عاصفة تضرب البالد في ذلك العام، إذ قتلت ما ال یقلّ 

ملیون دوالر أمریكي في السلع الزراعیة وخسائر في السلع الزراعیة وخسائر في قوارب  336، بما في ذلك خسائر بقیمة یةمریكاأل
ملیون دوالر أمریكي من األضرار التي   565ملیون دوالر أمریكي في قطاع مصاید األسماك و  75صید ومعدات ومخزون بقیمة 

ر  مّ ر من األراضي بسبب الفیضانات، وتضّرر أو دُ ألف ھكتا  462لحقت بالمنازل والطرق وخطوط الكھرباء والماء. وفقد أكثر من 
ھا وأشّد قّوة في ھذه لجھة استشرافملیون منزل. من المتوقع أن تصبح األعاصیر الفائقة القّوة أكثر صعوبة  2.1ما یصل إلى 

  .52المنطقة بسبب تغیر المناخ

 
 ي مالیتبوغ، جنوب لیتي. تصویر دیو میركادر/منظمة أوكسفامألعاب وأدوات منزلیة وسط الدمار الذي سببھ إعصار راي الفائق القّوة ف

 تكالیف مستقبلیة مذھلة 
 580ملیار دوالر وأكثر من  290لمرتبطة بالخسائر واألضرار بین  التكالیف المستقبلیة اتتراوح تقدیرات 

 .  53)3دوالر أمریكي (یُرجى مراجعة الجدول ملیار 

التكالیف تتضاءل أمام الملیارات من اإلعانات التي تتلقاھا صناعة الوقود  لكنّ  ،ھذه األرقام مرتفعة
غاز أرباًحا النفط وعاملة في مجال الشركة   25، حققت 2021 عام ففياألحفوري واألرباح التي تحققھا. 

. ویقّدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم العالمي للوقود األحفوري  54ملیار دوالر أمریكي 205بقیمة 
 . 55ملیار دوالر أمریكي سنویًا 423بنحو 

إلى شبكات  أصًال  البلدان المنخفضة الدخل األشّد عرضة آلثار المناخ تفتقرتقع أحداث الخسائر واألضرار في جمیع أنحاء العالم، ولكن 
ال میركل األمان والموارد الالزمة للتعامل معھا، مقارنة بالبلدان الغنیة. وقد تجلى ھذا االختالف في إعالن المستشارة األلمانیة السابقة أنجی

. وعلى النقیض من ذلك، تضاعف الدین  202156یع فقط من فیضانات صیف ملیار یورو بعد أساب 30عن صندوق إلعادة اإلعمار بقیمة 
 .201557العام لفانواتو في السنوات األخیرة، ویرجع ذلك إلى حد كبیر إلى إعادة البناء بعد إعصار بام في عام 

للبلدان الواقعة على الخطوط األمامیة ألزمة ویشكل تأثیر تغیر المناخ على ضائقة الدیون والتصنیفات االئتمانیة السیادیة مصدر قلق بالغ 
المناخ. فالبلدان التي ترتفع فیھا المخاطر المناخیة، وخاصة الدول الجزریة الصغیرة النامیة ذات الدخل المنخفض، تدفع أصًال المزید 

ن غیرھا لتمویل استجابتھا لھ. وال یزال للحصول على التمویل. وبالتالي، فإن البلدان التي ساھمت بأقّل قدر في تغیر المناخ ستدفع أكثر م 
 حساب المخاطر المتصلة بالمناخ في النظام المالي أمًرا بالغ األھمیة، ولكن ال بد من معالجة األضرار غیر المقصودة من ھذا القبیل.

  

تقع أحداث الخسائر واألضرار  
في جمیع أنحاء العالم، ولكن  

البلدان المنخفضة الدخل تفتقر 
إلى شبكات األمان والموارد  

الالزمة للتعامل معھا، مقارنة 
 بالبلدان الغنیة. 
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 : التكالیف المقدرة للخسائر واألضرار في المستقبل3الجدول 

 التكالیف المقدرة  المصدر، السنة 
االتحاد الدولي لجمعیات 
الصلیب األحمر والھالل 
األحمر "تكلفة عدم اتخاذ 

 58)2019( ،أي إجراء"

ملیار دوالر   20: یمكن أن تنمو متطلبات التمویل اإلنساني للكوارث المرتبطة بالمناخ إلى 2030
 ا. أمریكي سنویً 

وحدة االستخبارات 
 59)2019( ،االقتصادیة

للخسارة الناجمة عن تغیر المناخ والظواھر الجویة المتطرفة لكل بلد مباشر ال تعرضّ الخلص قیاس 
 : للخطرالمعّرض ، یمكن أن یكون الناتج المحلي اإلجمالي 2050ھ بحلول عام إلى أنّ 

 % 4.7أفریقیا (األشّد ضعفًا) 
 %3.8أمریكا الالتینیة 
 %3.7الشرق األوسط 
 %3أوروبا الشرقیة 
 %2.6الھادئ آسیا والمحیط 

 %1.7أوروبا الغربیة 
 %1.1أمریكا الشمالیة 

ماركاندیا وغونزالیس 
 60)2018( ،إیغینو

 : النامیةمجموع األضرار السنویة المتبقیة للبلدان 
 ملیار دوالر أمریكي  580  - 290: 2030
 تریلیون دوالر أمریكي  -ملیار  551: 2040
 تریلیون دوالر أمریكي  1.7  – 1.1: 2050

 ،تحلیالت المناخ
)2015(61 

 المتوقعة على االقتصاد الكلي للبلدان النامیة: المناخ تغیر ضرارأ
 ملیار دوالر أمریكي  431  – 400: 2030
 دوالر أمریكي ترلیون 1.8 –1: 2050

بحلول تریلیون دوالر امریكي  14.5درجات مئویة االقتصاد األمریكي  3ف مسار یمكن أن یكلّ  62)2022( ،دیلویت
 .2070عام 

 الخسائر غیر االقتصادیة 
تتجاوز الخسائر واألضرار ما یمكننا تحدیده كمیًا أو تحدید تكلفتھ. فالخسائر واألضرار غیر االقتصادیة 

عمیقة وبعیدة المدى، وتشمل الخسائر في األرواح، والھویة الثقافیة، والمعارف األصلیة والمحلیة، 
األحكام الالزمة لمعالجة ھذا العنصر الحاسم  وصحة اإلنسان، والتنوع البیولوجي، واألراضي. وتعد 

من الخسائر واألضرار أمًرا حیویًا، بما في ذلك التعویض المالي لالعتراف بالضرر الناجم ودعم الرفاه  
 في المستقبل.

غیر مرئیة. فعلى سبیل المثال، في غالب  النساءوغالبًا ما تكون الخسائر واألضرار التي تتحملھا 
الرعایة غیر المدفوعة األجر للمرأة وعملھا المنزلي الذي من المرجح أن یزداد في األحیان نجد أّن 

تحدید مساھمة   یصعبال تظھر في تقییمات الخسائر واألضرار. وفي حین  63 أعقاب وقوع كارثة
المرأة في األسرة، فإن عدم االعتراف بھا یمكن أن یؤدي إلى آثار على تھمیش المرأة في مناقشات 

 خسائر واألضرار. تمویل ال

تتجاوز الخسائر واألضرار ما  
یمكننا تحدیده كمیًا أو تحدید تكلفتھ.  

فالخسائر واألضرار غیر  
االقتصادیة عمیقة وبعیدة المدى، 

وتشمل الخسائر في األرواح،  
والھویة الثقافیة، والمعارف  
األصلیة والمحلیة، وصحة  

وجي، اإلنسان، والتنوع البیول
 واألراضي
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 التمویل الحالي غیر مناسب للغرض  4

دناه، تشمل ترتیبات التمویل القائمة لمعالجة الخسائر واألضرار أساًسا المساعدات اإلنسانیة واإلنمائیة والتأمین. ولكن على النحو المبین أ 
للخسائر واألضرار، حیث یتم توفیر التمویل كمسألة عدالة على أساس  ال تتماشى ھذه الترتیبات مع نظام الدعم العادل والتلقائي الالزم 

 المسؤولیة.

 : ما ھو التمویل الالزم لمعالجة الخسائر واألضرار؟ 4اإلطار 

حّد  تشیر اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ إلى الدعم المالي للعمل على "تجنب الخسائر واألضرار وتقلیلھا إلى أدنى 
تخفیف مخاطر  ، مثل تقع . وكذلك تجنب وتقلیل إجراءات التغطیة للحّد من اآلثار والخسائر واألضرار التي 64ممكن ومعالجتھا"
 جراءات معالجة الخسائر واألضرار الالزمة للتعامل مع اآلثار بعد وقوع الكارثة.إلتقدیم التمویل و. والحّد منھا الكوارث والتكیف 

عقب اآلثار  -التي تعّد مسألة خفیة  -"تمویل الخسائر واألضرار" كاختصار لتمویل معالجة الخسائر واألضرار  وغالبًا ما یُستخدم
تغیر المناخ، والتي ال یمكن (أو لم یجر) التكیف معھا. وبموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة  خاٍل منالتي لم تكن لتحدث في عالم 

ا التزامات جماعیة من جانب البلدان المتقدمة لتوفیر التمویل لمعالجة الخسائر واألضرار، كما ھو  بشأن تغیر المناخ، ال توجد حالیً 
 .  65ملیار دوالر أمریكي 100الحال بالنسبة للتخفیف والتكیف في شكل ھدف قدره 

وتمّول حالیًا بعض اإلجراءات الرامیة إلى معالجة الخسائر واألضرار في البلدان النامیة من خالل النظام اإلنساني، وتمویل التنمیة، 
ذلك. إال أّن المساعدات اإلنسانیة واإلنمائیة لیست مصّممة لمعالجة الخسائر واألضرار   وما وراءوالحمایة االجتماعیة، والتأمین، 

أزمات المناخ. وتتمثل أھداف النظام الحالي في تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة بعد األزمات ومساعدة البلدان على التطّور  الناجمة عن 
 ونادًرا ما تتضمن عنصًرا تصحیحیًا لتعویض الناس عن خسائرھم.   -والتعافي 

ن تدفقات التمویل الدولیة القائمة التي تعالج وفي غیاب الدعم الدولي الكافي، یجري تمویل قدر كبیر على المستوى المحلي. كما أ
 إضافة إلى المساعدات. ال تأتيالخسائر واألضرار ال تُعّرف على ھذا النحو صراحة، كما أنّھا 

 :  66ویمكن تقسیم تمویل اإلجراءات الرامیة إلى معالجة الخسائر واألضرار إلى الفئات العریضة التالیة 

 مباشرة بعد حالة الطوارئ لتقدیم المساعدة المؤقتة واالنتقالیة. الاإلغاثة اإلنسانیة وغیرھا من اإلغاثة  - االستجابة لحاالت الطوارئ

إعادة بناء األصول والنظم واألنشطة االقتصادیة والمادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة، بما یتماشى مع   - التعافي وإعادة التأھیل
 . 67ادة البناء بشكل أفضل" لتجنب أو تقلیل مخاطر المناخ في المستقبلمبادئ التنمیة المستدامة و "إع

التأمین والحمایة االجتماعیة وغیرھا من شبكات األمان للمساعدة في إدارة مخاطر الظواھر الجویة  - تدابیر الحمایة المالیة
 المتطرفة. 

لذین أجبروا على االنتقال بسبب تغیر المناخ، بما في ذلك تمویل دعم الحركة اآلمنة والكریمة لألشخاص ا - تدابیر معالجة الھجرة
 االنتقال المخطط لھ والنزوح. 

 بناء مھارات وفرص وموارد جدیدة إلنشاء سبل عیش بدیلة. - تدابیر لدعم سبل العیش البدیلة

بما في ذلك التعویضات للمساعدة في ضمان الرفاھیة المستقبلیة بعد وقوع الخسائر،   - تدابیر لمعالجة الخسائر غیر االقتصادیة
 واالستثمار في التراث الثقافي.

ثّمة بعض التداخل المحدود بین بعض المجاالت المدرجة والتكیف، فعلى سبیل المثال، یمكن أن تكون التدابیر الرامیة إلى دعم سبل 
كیف، وفي حاالت اآلثار المناخیة المأساویة یمكن أن تكون أیًضا استجابة للخسائر واألضرار. وعموًما،  العیش البدیلة استراتیجیة للت

على عدم وجود حاجة إلى تمویل منفصل للتأكید  العدید من البلدان الغنیة)  أن تفعل فإن التداخل ھامشي ولیس أساًسا (كما حاولت
   لمعالجة الخسائر واألضرار.

 معیّن وغیر مرتبطة بالمسؤولیة   مساھمات ولیدة ظرف 
في تقّدم التدفقات المالیة الحالیة بین الشمال والجنوب لمعالجة الخسائر واألضرار بشكل حازم في اإلطار المعیاري للمساعدات، وال سیّما  

الجغرافیا السیاسیة العلنیة)، یكون  شكل تمویل وتأمین إنمائي وإنساني. واستناًدا إلى مبادئ اإلحسان والمصلحة الذاتیة المستنیرة (وأحیانًا
 تقدیم المساعدات في الغالب مخصًصا وطوعیًا.

في حین أّن ثّمة بعض االلتزامات الدولیة على الدول لتقدیم المساعدات، إال أّن ھذه األخیرة ال ترتبط عادة بالمسؤولیة عن األضرار  و
 -األزمة. وتتطلب المبادئ اإلنسانیة التي تحكم كیفیة تنفیذ االستجابة اإلنسانیة  ، إذ یفترض أنھا تأتي من دول ثالثة غیر متورطة في ةالناجم
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. ویختلف ذلك تماًما عن أزمة المناخ، 68مثل ھذا الفصل عن األطراف المتورطة في وقوع األضرار -وخاصة تلك المتعلقة باالستقالل 
الدول التي تحتاج إلى دعم مالي لمعالجة  اي تعاني منھتر الاضرحیث تشارك الدول الملوثة بشكل مباشر، وتستمر في المساھمة في األ

 الخسائر واألضرار. 

وھكذا، یتعارض تقدیم المساعدات مع المبدأ القائل بأن التمویل الالزم لمعالجة الخسائر واألضرار ینبغي 
أن یقدم على سبیل العدالة، أي على أساس مسؤولیة أغنى البلدان والشركات واألفراد األكثر إنتاًجا 

یة عن التسبب في تغیر المناخ، إذ  البلدان الصناعیة الغنیة ھي األكثر مسؤولومن المعلوم أّن لالنبعاثات. 
% من االنبعاثات الحالیة (على الرغم من  37% من االنبعاثات التاریخیة الزائدة و 92تسھم بحوالي 

أما البلدان المنخفضة الدخل األكثر تضرًرا  . 69% فقط من سكان العالم)15كونھا موطنًا لما یقرب من 
النباعاثات. فعلى اعلى التأقلم فقد أسھمت بأقّل قدر من من آثار تغیر المناخ وذات القدرة المنخفضة 

% (على الرغم من كونھا موطنًا لما یقرب من 4سبیل المثال، تبلغ االنبعاثات الحالیة في أفریقیا أقّل من 
عن   ة سوىعجتمكینیا وإثیوبیا والصومال وجنوب السودان مسؤولة ملیست % من سكان العالم)، و17

 . 70% فقط من االنبعاثات العالمیة 0.1

على حّد ، ھینة لألعمال الخیریة العشوائیة"وحین تحدث الكوارث المرتبطة بالمناخ، ال ینبغي أن تكون البلدان األشّد عرضة للمناخ "ر
یجب استبدال  و. 71تغیر المناخلمؤتمر األمم المتحدة المعني ب 26 الدورةالمفاوض الرئیسي لتحالف الدول الجزریة الصغیرة في  تعبیر

 "التسول في الكوارث" بآلیة عادلة وتلقائیة للدعم المالي، متجذرة في مبدأ المسؤولیة.

 توزیع بقیادة المانحین 

البلدان الغنیة، وتعتمد على تفضیالت الحكومات المانحة  ھامقدّ تي تال تزال المساعدات تستند في كثیر من األحیان إلى التبرعات ال
والكوارث التي تجتذب تعاطفًا شعبیًا  من الناحیة السیاسیة. فالبلدان االستراتیجیة 72ومخاوفھا الجیوسیاسیة ومستویات القلق بین سكانھا

وارث األصغر حجًما والكوارث التي ال تتصّدر كبیًرا تحصل على المزید من األموال وإن كانت ال تزال غیر كافیة في حین تھمل الك
 عناوین الصحف. 

 عدم كفایة الحجم والنطاق 
إّن التمویل في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لمعالجة الخسائر واألضرار محدود للغایة، ویقتصر أساًسا على  

المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، تعاني التدفقات الدولیة للمساعدات اإلنسانیة واإلنمائیة التي  أدوات التأمین. وخارج إطار اتفاقیة األمم 
 .73تعالج الخسائر واألضرار من نقص شدید في التمویل، ویخفق معظم المانحین في الوفاء بالتزاماتھم المتعلقة بالمساعدة اإلنمائیة الرسمیة

من صغار  المزارعون  ف :المحلیة ثمن أزمة المناخ التي لم تتسبب إال بالقلیل منھا  اتدفع أفقر بلدان العالم ومجتمعاتھ ما تقّدم،ونتیجة ل
مجتمعات محلیة  كما تُجبر ؛الصغیرة ال یحصلون على دعم أو تعویض عندما تفشل محاصیلھم بسبب الجفاف الناجم عن المناخ نلكیاالم

من صندوق النقد الدولي بعد أن االقتراض دول مثل موزمبیق إلى فیما اضطرت  ؛فاع مستوى سطح البحرساحلیة على االنتقال بسبب ارت
    .  74ضربھا أحد أسوأ األعاصیر المداریة على اإلطالق

ارئة للحفاظ  وثّمة فجوات كبیرة ومستمرة في التمویل. وحتى في الحاالت التي یغطي فیھا الدعم اإلنساني االستجابة الفوریة للكوارث الط
على سالمة الناس وبقائھم على قید الحیاة، فإن تمویل إعادة بناء المنازل والبنى التحتیة األساسیة غیر كاف وال یصل إال ببطء (یرجى 

 ).3مراجعة اإلطار 

ألحدث تقدیرات منظمة . ولكن وفقًا 75والحمایة االجتماعیة ھي عنصر أساسي في االستجابة المنصفة والمستدامة للخسائر واألضرار
أن  قلة من البلدان ل فال یمكن إال. وباإلضافة إلى ذلك، 76أي حمایة إجتماعیة  العمل الدولیة، فإن أكثر من أربعة ملیارات شخص ال یملكون

 صل إلى صنادیق طوارئ قویة یمكن اللجوء إلیھا بسرعة عند حدوث خسائر أو ضرر. ت

یل المتوفر یُذكر للتعامل مع الخسائر غیر االقتصادیة، مثل فقدان الصحة أو التراث الثقافي. ومن  التمو یكون وال یوجد تمویل أو ال یكاد
 .  77ولكن یشعر بھا بعمق األشخاص الذین یعانون منھا ،الصعب للغایة تحدید حجم ھذه الخسائر

ینبغي توفیر التمویل الالزم 
لمعالجة الخسائر واألضرار  
على سبیل العدالة، أي على 

أساس مسؤولیة أغنى البلدان 
والشركات واألفراد األكثر 

 إنتاًجا لالنبعاثات. 
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 طيء وغیر كاف التمویل الالزم إلعادة اإلعمار ب -: الفیضانات في مقاطعة كاسیسي، بأوغندا 5اإلطار 

رة تسببت بأضرار واسعة النطاق للمنازل لقد تعرض المجتمع المحلي في مقاطعة كاسیسي في غرب أوغندا لفیضانات متكرّ 
في العقود ووالمدارس والجسور والطرق. یقع خلف كاسیسي جبال روینزوري، المعروفة باسم "موطن الثلج" في لغة باكونزو. 

 2020م  تلك التي حدثت في عا، ما أسھم في الفیضانات المفاجئة، مثل 78األخیرة، ذاب الجلید على ھذه الجبال بمعدل ینذر بالخطر
فیما یتواصل  ،. وال یزال األطفال یتلقون تعلیمھم في الخیام79دت اآلالف وأجبرت مجتمع كیلمبي المحلي على نقل مستشفاهشرّ و

البحث عن تمویل إلعادة بناء المدارس. وفي حین تلقت مقاطعة كاسیسي مساعدة فوریة في أعقاب الكارثة، فإن التمویل المتوسط  
 ادة بناء البنى التحتیة األساسیة أو توفیر الدعم االجتماعي للمجتمعات المحلیة المعطلة لم یكن كافیًا نھائیًا.إلى الطویل األجل إلع

 
 مدرسة دّمرتھا فیضانات نھر نیاموامبا في مقاطعة كاسیسي. تصویر: إلیزابیث ناكیرو/منظمة أوكسفام. 

 التأمین على الرغم من أوجھ القصور   ھیمنة 
من  لغایة وقتنا الراھن، ھیمنت حلول التأمین على المناقشات المتعلقة بتمویل الخسائر واألضرار، فضًال عن اإلجراءات التي اتخذتھا العدید

البلدان الغنیة. وكجزء من الجھود األوسع نطاقًا إلدارة المخاطر والحّد منھا، یمكن للتأمین أن یضطلع بدور في مساعدة البلدان على 
تجابة السریعة للكوارث. ولكن التركیز على التأمین كان في كثیر من األحیان على حساب تدابیر أخرى أكثر إنصافًا وفاعلیة، دون  االس

الدول   االعتراف الكافي بحدوده. وغالبًا ما یستند إلى وجھة نظر شدیدة التفاؤل مفادھا أّن األسواق المالیة ستكون حًال سریعًا ما یعني تجنب
 تشتیت لالنتباه.  ئھافي أحسن األحوال، یكون التأمین حًال جزئیًا وفي أسوولتقدیم المساھمة المالیة.  الغنیة

، عانت 2017في عام  فوبالنسبة لسكان البلدان المنخفضة الدخل، یتمتع التأمین بسجل غیر مكتمل في الدفع السریع وبشكل متوقع وكاف. 
% من ناتجھا المحلي 226ملیار دوالر أمریكي (أو  1.37ر بنحو  صار ماریا تقدّ دومینیكا من خسائر وأضرار كارثیة بسبب إع

%  1.5ملیون دوالر أمریكي فقط، أو  19.3اإلجمالي). قدم التأمین بموجب مرفق التأمین ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاریبي 
عام، ما تسبب في خسائر وأضرار بقیمة   500لم یقع منذ  ، تعّرضت مالوي لفیضان 2015. وفي عام 80من التكلفة التي جرى تكبّدھا

ملیون دوالر أمریكي، بعد تسعة أشھر من   8.1ملیون دوالر. ولم یدفع التأمین من "وكالة القدرة األفریقیة لمواجھة المخاطر" سوى  366
 لتوفیر الحمایة الالزمة.. یجب إذًا تصمیم التأمین مع المحفزات والشروط والتغطیة المناسبة 81إعالن حالة الطوارئ

. كما تنخفض فاعلیتھ في 82وفي اإلجمال لیس التأمین مجٍد اقتصادیًا للكوارث األكثر تواتًرا، والتي تتزاید في عالم ترتفع حرارتھ بسرعة
. ومع تزاید 83خطرمجّرد یقینًا ولیس   باتتإدارة االرتفاع البطيء في مستویات سطح البحر أو اآلثار التدریجیة األخرى لتغیر المناخ التي 

لدان والمجتمعات . وفي الب84المخاطر المتصلة بالمناخ، ترتفع أقساط التأمین؛ ففي بعض الحاالت، لم تعد بعض األصول قابلة للتأمین
المحلیة األشّد فقًرا على وجھ الخصوص، فإّن من شأن توسیع نطاق التغطیة إلى مستوى یمكن أن یوفر استجابة قابلة للتطبیق أن یجعل  

، مثل الخیارات األخرى قد تكون أكثر فاعلیة وإنصافًا إلى أنّ  األدلةباھظة الثمن. وفي البلدان المنخفضة الدخل، تشیر التأمین أقساط 
 .85شبكات األمان االجتماعي التي یمّولھا القطاع العام وبرامج التحویالت النقدیة 

كاھل المزارعین من صغار  التكالیف ثقل توینبغي أن یوفر التمویل من مرفق تمویل الخسائر واألضرار الدعم لتكالیف التأمین، حتى ال 
البلدان األقل مسؤولیة عن أزمة المناخ (یرجى مراجعة القسم أدناه). وینبغي أن  المالكین، وحكومات البلدان المنخفضة الدخل، وغیرھا من 
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 ل ھذا المرفق أیًضا حلوًال حیویة غیر تأمینیة للبلدان والسكان األشّد عرضة للضعف.یموّ 

 ترتیبات تمویل جدیدة لمعالجة الخسائر واألضرار  5

مع دخول أزمة المناخ مرحلة جدیدة خطیرة من ارتفاع حرارة األرض والطقس المتطرف، تحتاج الحكومات بشكل عاجل إلى االتفاق على 
 ترتیبات تمویل جدیدة لمعالجة الخسائر واألضرار المتزایدة في البلدان النامیة.  

ا إنشاء مرفق مالي لتنظیم اإلجراءات الرامیة إلى معالجة وثمة عنصران أساسیان لنظام فاعل وشامل لتمویل الخسائر واألضرار ھم
 الخسائر واألضرار، ومصادر جدیدة ومبتكرة لتولید التمویل على نطاق واسع، باإلضافة إلى المساھمات التي تقّدمھا الحكومات.

 مبادئ تمویل الخسائر واألضرار 
األساسیة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ المتمثلة في اإلنصاف والعدالة إّن المبادئ األساسیة التالیة المتجذرة في المبادئ 

وتعلّم الدروس من الممارسات الجیدة في اإلنفاق على تمویل المناخ، یجب أن تدعم توفیر  86والتمسك بمبادئ فاعلیة المساعدات والتنمیة 
 التمویل لمعالجة الخسائر واألضرار.

 87بادئ التمویل لمعالجة الخسائر واألضرار: م4الجدول 

 حشد الموارد 
المسؤولیة عن األضرار  

 الناجمة
بما یتماشى مع مبدأ المسؤولیات  -المساھمات المرتبطة بالمسؤولیة عن االنبعاثات التاریخیة والحالیة 

 المشتركة ولكن المتباینة والقدرات الخاصة باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. 
على الدول ب معالجة الضرر البیئي وجوھذا متجذر في مبدأي "الملوث یدفع" و"ال ضرر"، ما یعني 

 خارج والیتھا القضائیة. 
إن البلدان الصناعیة الغنیة (والشركات) ذوات المساھمة األكبر في أزمة المناخ مسؤولة عن حّصة  

شّد عرضة للمناخ ذوات المساھمة  كبیرة من التكالیف لمعالجة الخسائر واألضرار في البلدان األ
 األدنى.  

تنطبق المسؤولیات المشتركة ولكن المتباینة والقدرات الخاصة أیًضا ضمن الدول، حیث یجب على  
 .88الذین یتسببون بشكل عام بالمزید من االنبعاثات أن یقّدموا مساھمات أكبر السكان األكثر ثراءً 

المساھمات بالقدرات االقتصادیة لكل دولة (بعد تزوید مواطنیھا بمستویات معیشیة دنیا  كما ترتبط  على الدفع  القدرة
 مستدامة ومقبولة عالمیًا).

التمویل الحالي أقّل بكثیر من االحتیاجات القائمة، ناھیك عن االحتیاجات المستقبلیة، ویجب زیادتھ  كافیة من حیث الحجم
 ات سنویة بمئات الملیارات من الدوالرات األمریكیة.بترتیب وفق الحجم. وثّمة حاجة إلى تدفق

 لالستشراف.  إّن االلتزامات المالیة المتعددة السنوات ضروریة لضمان كون التمویل آمنًا وقابًال  ھا استشرافیمكن 

یجب أن یأتي التمویل إضافة إلى تمویل التكیف والتخفیف وإلى التزامات المساعدة اإلنمائیة الرسمیة  إضافیة
 ال أن یزیح اإلنفاق المناخي واإلنساني واإلنمائي الحیوي اآلخر.  -

ولضمان ذلك، ثّمة حاجة إلى مساءلة منفصلة على الصعید العالمي، وإن كان التمویل قد یتداخل على  
 مستوى التنفیذ.

  الحوكمة
التوازن بین الجنسین 

 والتمثیل العادل 
كمة أن تكفل التوازن بین الجنسین والتمثیل العادل للبلدان المنخفضة الدخل (أكثر من  وھیئات الحعلى 
50.(% 

صات تمویل الخسائر  مخصّ الشفافیة والمساءلة بما یتماشى مع المراقبة الموّحدة واإلبالغ والتحقق من  الشفافیة والمساءلة
 واألضرار (المساھمات والتنفیذ). 

 مصّممة للسماح للمجتمعات المحلیة والمسؤولین بمراقبة  تمویل الخسائر واألضرار وإدارتھا. 
 الصرف
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خال من مصالح  
 المساھمین 

 .المساھمة  البلدان وتفضیالت مصالح عن بمعزل للحاجة، وفقًا التمویل تخصیص

  المتفق الضوابط ضمن الُمسبّبة األحداث إلى استناًدا المحدد التلقائي التمویل من معینًا مستوى یتضمن تلقائیة وستجابة سریعة إ
) اإلجمالي المحلي الناتج لخسارة المئویة النسبة مثل التأثیر أو/و بالطقس المتعلقة التدابیر( علیھا

 .الفوریة االستجابة مع للتعامل
 لمعالجة اإلجراءات من كاملة مجموعة تغطي  التي الصلة ذات  المؤسسات خالل من التمویل ھیُوجَّ   متعّددةقنوات 

 .جدید مخّصص واحد  كیان من بدالً  واألضرار، الخسائر
 التنفیذ 

األجل، مثل االستجابة الفوریة لحاالت الطوارئ فضًال عن الدعم المستمر للعمل المتوسط والطویل  دعم فوري ومستدام
 .إعادة البناء واالستثمار في الحمایة االجتماعیة

قیادة على المستویین الوطني  
 والمحلي

 

آلیات المركزیة ومحلیة ومجتمعیة لتحدید احتیاجات الخسائر واألضرار وترتیب أولویاتھا، فضًال عن  
 التخطیط للعمل وتنفیذه. 

االحتیاجات وتنسیق األنشطة المحلیة باإلضافة إلى دور مھّم للكیانات الوطنیة والمحلیة لتحدید 
الوصول المباشر إلى التمویل، كبدیل لبنوك التنمیة متعددة األطراف ومؤسسات األمم المتحدة وغیرھا  

 من الجھات المنفذة متعددة األطراف. 
 المساواة بین األنواع

  االجتماعیة
االحتیاجات والقدرات المتباینة بین الجنسین لضمان  إتخاذ االجراءات وتخصیص التمویل لمراعاة 

استفادة النساء والرجال وفئات النوع االجتماعي المھمشة على قدم المساواة ومساھمة التمویل في 
 التغییر التحویلي. 

یتطلب تعمیم مراعاة منظور النوع االجتماعي في جمیع جوانب التخطیط والتنفیذ، والمراقبة والتقییم، 
 القرار.  مجال اتخاذفي  النساءثیل المرأة تمثیًال كافیًا، مع تركیز على تمكین وضمان تم

المساءلة أمام الفئات 
 اضعفً  األشدّ  السكانیة

یجب أن تشمل النظم الوطنیة والمحلیة آلیات للمساءلة لضمان منح صرف األموال األولویة للسكان 
 .األصلیین، في اتخاذ القرار وتنفیذهالضعفاء والمھمشین، بمن فیھم النساء والسكان 

 جدید لتمویل الخسائر واألضرار   مرفق 
 ال یوجد مقیاس أفضل من فشل العالم في فھم أزمة المناخ من فشلھ في تمویل آلیة الخسائر واألضرار. 

 لمؤتمر األمم المتحدة لتغیر المناخ. 26میا موتلي، رئیسة وزراء بربادوس، الدورة 
 

  مؤتمر األطراف ،رئیسة وزراء بربادوس  ،میا موتلي 

 یجب أن یتضمن أي نظام تمویل فاعل وشامل لمعالجة الخسائر واألضرار مرفقًا مالیًا جدیًدا للمساعدة في ضمان كون توفیر التمویل كافًیا
مالیة قائمة تابعة التفاقیة األمم    وفاعًال وعادًال ویسترشد بمبادئ العدالة المناخیة. ویمكن إنشاؤه ككیان جدید منفصل أو كجزء من آلیة

 المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. 

ي ال یزال إصالح المؤسسات اإلنسانیة واإلنمائیة القائمة أمًرا حاسًما، إذ من المرجح أن یواصل العدید من ھذه الھیئات االضطالع بدور فو
اإلصالح وحده لن یؤدي إلى إعادة توجیھ جذریة بالسرعة والنطاق اللذین یجري بھما حشد التمویل وإدارتھ وصرفھ،   نّ إال أھذا الصدد. 

أن یبني  ال ن یدفع إلى اتخاذ مزید من اإلجراءات بالطریقة المطلوبة، وأیًضا أن یثیر االھتمام السیاسي ووتنفیذ العمل. ومن غیر المرجح أ
 نصاف العمل وفاعلیتھ.ثقة البلدان النامیة في إ

ویتطلب تنظیم تمویل الخسائر واألضرار وتنسیقھ مؤسسة تنسیق مركزیة رفیعة المستوى قادرة على العمل عبر المؤسسات األخرى ذات 
الصلة ومجاالت الحوكمة العالمیة. كما ینبغي إنشاء المرفق الجدید بطریقة تمكنھ من فھم التدفقات من مصادر التمویل المبتكرة 

 ویشمل الغرض من مرفق التمویل ووظائفھ ما یلي:  تخصیصھا، ما یساعد على ضمان تمایز التمویل وإضفاء الطابع اإلضافي علیھ.و

یوفر تیاًرا تمویلیًا مخّصًصا، من خالل المساھمات غیر الطوعیة من الدول وغیرھا على أساس مبادئ  إستضافة صندوق جدید •
المتباینة وقدرات كل منھا؛ ومن خالل تدفقات التمویل من مصادر ابتكاریة جدیدة (یرجى  التضامن والمسؤولیات المشتركة ولكن

 مراجعة القسم أدناه).

 على النحو التالي: تنظیم صرف التمویل •

 للبلدان المتلقیة ومتوازنة بین الجنسین. بتمثیل عادلالتحلي  •
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 ال یسترشد بتفضیالت المساھمین. أو الحاجة إلیھ مدفوًعا بالطلب ویصل إلى من ھم في أمسّ ن كون التمویل اضم •

لتدفقات التمویل على المستوى العالمي من التزامات التخفیف والتكیف والمساعدة  واإلضافةضمان التمایز الواضح  •
یتجاوز الخزینة   -بما في ذلك مصادر مبتكرة جدیدة  -اإلنمائیة الرسمیة، من خالل توجیھ التمویل عبر وعاء مركزي 

 حكومیة.ال

على أساس األحداث المحفزة ضمن معاییر متفق علیھا حتى تتمكن البلدان من االستجابة  االستجابة السریعةتوفیر تمویل  •
 على المدى المتوسط إلى الطویل. والتمویل المستدامبسرعة في أوقات األزمات، 

أفضل لالستجابة، من خالل طرائق الوصول  ، كي تكون في وضع للكیانات المنفذة الوطنیة والمحلیةإعطاء األولویة  •
 المباشر. 

عة وواسعة من الجھات الفاعلة المتعددة األطراف الوطنیة عبر مجموعة متنوّ  تھوقیاد التنسیق السیاسي والمؤسسيتعزیز  •
مواءمة التنفیذ مع والمحلیة التي تعمل على معالجة الخسائر واألضرار (االستجابة اإلنسانیة، والھجرة، والتنمیة، وما إلى ذلك) ل

 ، وتحسین االتساق، وتجنب االزدواجیة، ومعالجة الثغرات. 4المبادئ الواردة في الجدول 

، كجزء من إطار  یھاتوحید المراقبة واإلبالغ والتحقق من مخصصات تمویل الخسائر واألضرار واإلشراف علالمساعدة في  •
 ر المناخ.الشفافیة في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغی 

  

 مصادر جدیدة للتمویل المبتكر 
إّن التمویل غیر التقدیري من المیزانیات الحكومیة ھو أمر ضروري وعادل. ولكن مصادر التمویل الجدیدة والمبتكرة تضطلع أیًضا بدور  

 .89حیوي في تولید التمویل على نطاق واسع بطریقة عادلة ومنصفة

المصادر االبتكاریة المحتملة التي یمكن أن توفر تمویًال مستقًرا وكبیًرا للخسائر واألضرار التي تضاف إلى عدًدا من  5ویبیّن الجدول 
التزامات المساعدة اإلنمائیة الرسمیة. ویجّسد العدید منھا مبدأ "الملوث یدفع" من خالل الحصول على التمویل من الضرائب المفروضة  

 ع.على النشاط ذي ناتج الكربون المرتف

أن تكون المصادر المبتكرة منصفة، ما یضع العبء األكبر على عاتق أصحاب المسؤولیة األكبر ومن ھم أكثر قدرة   -بل ویجب  -یمكن 
مثل التمویل من ضریبة الثروة أو فرض ضریبة على األشخاص الذي یسافرون بصورة متكّررة، األمر الذي من شأنھ أن   -على الدفع 

 فمن الممكن ومن العدل أن یدفع األشخاص األكثر ثراًء. :في السكان األكثر ثراءً  متكافئیؤثر بشكل غیر 

منتجاتھا. ویمكن أن تولد ضریبة على  اي تسببھت ر الاضرتوفر المصادر المبتكرة أیًضا وسیلة حاسمة إلجبار الشركات على دفع ثمن األ
استخراج الوقود األحفوري (المعروفة باسم ضریبة األضرار المناخیة) أو ضریبة على أرباح شركات الوقود األحفوري ملیارات 

ث النفطي، الذي الدوالرات األمریكیة سنویًا لضحایا آثار تغیر المناخ. ومن األمثلة على ھذا النھج الصندوق الدولي للتعویض عن التلو
 .90یتلقى مساھمات من شركات ناقالت النفط الدولیة ویقّدم مدفوعات إلى كّل مجتمع محلي ساحلي یتضّرر من أي تسّرب نفطي

   : المصادر االبتكاریة المحتملة لتمویل الخسائر واألضرار5الجدول 
  تقدیرات اإلیرادات توصیف موجز المصدر

ضریبة على 
انبعاثات سفن 
 الشحن الدولي

انبعاثات الشحن مصدر مساھمة كبیرة في  عدّ تُ 
. یُذكر االنبعاثات العالمیة، ولكنھا ال تكاد تخضع لتنظیم

سعًرا  ومن شأن ضریبة "سفن الشحن" أن تفرض  
 من االنبعاثات المنتجة.  للكربون عن كّل طن

 25یمكن أن یؤدي سعر الكربون البالغ حوالي 
 25دوالًرا للطن على انبعاثات الشحن إلى جمع 

   . 91سنویًا ملیار دوالر أمریكي

ضریبة األضرار  
 المناخیة

بناء على   استخراج الفحم والنفط والغازرسوم على 
دمج.  مقدار مكافئ ثاني أوكسید الكربون المُ 

%  من اإلیرادات في 50ولإلنصاف، یُقترح أن یسھم 
البلدان المرتفعة الدخل في الخسائر واألضرار؛  

وستحتفظ البلدان المنخفضة الدخل بجمیع اإلیرادات،  
 مع وجود نطاق بینھما.

دوالرات أمریكیة لكل طن من ثاني  5عند 
ضریبة أكسید الكربون، یمكن أن تجمع 

 ملیارات دوالر 210حوالي  األضرار المناخیة 
 .92عامھا األولفي  أمریكي

أسواق الكربون، مثل 
نظام االتحاد 

األوروبي لتداول  
 االنبعاثات 

یسمح نظام تداول االنبعاثات في االتحاد األوروبي 
للشركات بشراء (وبیع) تصاریح إلنتاج ثاني أوكسید  
الكربون، وقد أنفقت الدول األعضاء غالبیة اإلیرادات 

 بالمناخ.على الطاقة واألنشطة المتعلقة 

، جمع نظام تداول 2019و 2013بین عامي 
ملیار  49 االنبعاثات في االتحاد األوروبي

، یمكن تخصیص جزء منھا للخسائر  یورو
 .93واألضرار
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الضرائب المحلیة،  
على  مثل ضریبة 

  بوتیرة ینسافرالم 
 ة متكّرر

من شأن فرض ضریبة على الشخص الكثیر السفر أن  
یفرض ضرائب تدریجیة على الرحالت الجویة، ما 

  یعني زیادة األسعار مع كل رحلة یقوم بھا في السنة. 

في المملكة المتحدة، یضع أحد التقدیرات 
إیرادات ضریبة تقدمیّة على المسافرین بصورة  

 .94سنویًا ملیارات دوالر أمریكي 5متكّررة عند 

تستھدف أولئك  یةصول الشخصاألضریبة تستند إلى  الثروةعلى ضریبة ال
 الذین یتمتعون بأعلى نسبة مئویة من صافي الثروة. 
یقّدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم العالمي 

 ملیار دوالر أمریكي 423للوقود األحفوري بنحو 
 .95سنویًا

تقّدر منظمة أوكسفام أّن فرض ضریبة طارئة   
% على ثروة اصحاب 99لمرة واحدة بنسبة 

 10الملیارات الجدیدة في عصر الجائحة ألثرى 
ملیار دوالر  812یجمع رجال من شأنھ أن 

ة منھ على ، وھو مبلغ یمكن إنفاق حصّ أمریكي
 .  96الخسائر واألضرار

حقوق السحب  
 ة الخاصّ 

ھي أصل احتیاطي دولي، أنشأه حقوق السحب الخاصة 
صندوق النقد الدولي لتكملة االحتیاطیات الرسمیة  

للبلدان األعضاء. ویمكن تبادل ھذه األموال مع بلدان 
أخرى الستخدامھا في تمویل الخسائر واألضرار أو  

استخدامھا لتحریر أموال أخرى، والتي یمكن توجیھھا 
 .97بعد ذلك لمعالجة الخسائر واألضرار

، جرت الموافقة على أكبر 2021ام في ع
تخصیص لحقوق السحب الخاصة على اإلطالق  

ملیار دوالر أمریكي، ویمكن   650بنحو 
ة منھا لمعالجة الخسائر  تخصیص حصّ 

 .واألضرار

إعادة توجیھ دعم 
 الوقود األحفوري 

یتخذ ھذا الدعم عموًما شكل إعفاءات ضریبیة  
إعانات لخفض أسعار ومدفوعات مباشرة للمنتجین أو 

الوقود األحفوري للمستھلكین. ویمكن تحویل التمویل 
الذي ینفق على اإلعانات إلى دعم األشخاص الذین 

 یعانون من الخسائر واألضرار. 

یقّدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم 
ملیار  423العالمي للوقود األحفوري بنحو 

 . 98سنویًا دوالر أمریكي

  التوصیات  6

 عن األذى والبدء بتقدیم المساعدة الكّف  الدول الغنیة  على  
عاًما. ومع ذلك، وبعد  30تدعو البلدان المنخفضة الدخل والدول الجزریة الصغیرة إلى التمویل لمعالجة الخسائر واألضرار منذ أكثر من 

سنوات على إنشاء آلیة وارسو الدولیة للخسائر واألضرار، وست سنوات منذ أن أصبحت الخسائر واألضرار مادة   10مرور ما یقرب من 
 بعید المنال.أمًرا م ذي مغزى تقدّ أّي ال یزال إحراز  في اتفاق باریس،

. ویشمل التعاون العالمي بشأن تغیر المناخ االتفاق على أن توفر  99التقدم المحرز -  وفي جمیع المراحل -لقد قاومت الدول الغنیة بشّدة 
یق ربط المنازل بالطاقة المتجددة)، والتكیف مع المناخ  البلدان المتقدمة التمویل لتمكین البلدان النامیة من خفض انبعاثاتھا (مثًال عن طر

المتغیر (مثًال عن طریق جعل المنازل مقاومة للفیضانات). ولكن إذا تعّرصت المنازل للدمار بسبب كارثة مرتبطة بالمناخ، فلیس على  
 الدول الغنیة أي التزامات مالیة للمساعدة في دفع تكلفة األضرار. 

األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ، ُرفض اقتراح البلدان النامیة بإنشاء مرفق مالي لمعالجة الخسائر واألضرار  لمؤتمر  26وفي الدورة 
، فإنھ یحتاج كالم بال أفعال د . وإذا كان للحوار أن یكون أكثر من مجرّ 100لصالح حوار غالسكو لمدة ثالث سنوات لمناقشة ترتیبات التمویل 

لمؤتمر األطراف، بما في ذلك االتفاق على إنشاء مرفق جدید والنھوض بمصادر مبتكرة جدیدة للتمویل إلى  إلى تیسیر نتائج ذات مغزى 
 جانب مساھمات البلدان الغنیة. 

تغیر   إن الفشل في االستجابة للواقع المناخي الذي یواجھھ العالم اآلن یثیر الشكوك بشأن شرعیة عملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن
لمناخ. وال یمكن لمفاوضات األمم المتحدة بشأن المناخ أن تستمر في تجاھل األضرار التي تلحق بالمجتمعات التي تواجھ أسوأ آثار تغیر  ا

 المناخ.

 وما بعدھا   لمؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ  27لدورة  با تطالب منظمة أوكسفام 
 : الحكومات جمیع  علىاألطراف لمؤتمر  27الدورة بحلول 

تھا العادلة، للحّد ) بما یتماشى مع حصّ 2030(أھداف االنبعاثات لعام  إعادة تقدیم المساھمات المعززة المحّددة على المستوى الوطني  •
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 .درجة مئویة وتجنب أسوأ آثار تغیر المناخ وما یرتبط بھ من خسائر وأضرار 1.5 عندمن ارتفاع درجة الحرارة العالمیة  

 :الغنیة الدول علىاألطراف لمؤتمر لمؤتمر  27الدورة بحلول 
 الرسمیة.ضاف إلى االلتزامات القائمة المتعلقة بتمویل المناخ والمساعدة اإلنمائیة یُ  ،لمعالجة الخسائر واألضرار  التعھد بتمویل ثنائي •

 26الدورة  تزامالبھدف التكیّف، وإثبات أنھا على المسار الصحیح للوفاء بعبارة عن منح % من تمویلھا للمناخ 50االلتزام بكون  •
سھم ھذا التمویل في تقلیل  . وسیُ لمؤتمر األطراف 27الدورة  من خالل نشر خطة تسلیم قبل بتمویل التكیّف المزدوج  لمؤتمر األطراف

ألضرار وتجنبھا إلى أدنى حّد ممكن من خالل التمكین من اتخاذ إجراءات استباقیة أكبر للحد من المخاطر والتكیف مع آثار  الخسائر وا
  المناخ.

 : أن تتفق على   جمیع الحكومات   یجب على لمؤتمر األطراف،    27في الدورة  
في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لتنسیق استجابة عالمیة فاعلة  مرفق تمویل لمعالجة الخسائر واألضرارإنشاء  •

 ومنصفة للخسائر واألضرار الناجمة عن المناخ. 

من أجل العمل على معالجة الخسائر واألضرار التي تنطوي على مساھمات قطریة سنویة استناًدا إلى مبدأ   نظام للدعم الماليإنشاء  •
 مم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ المتمثل في المسؤولیات المشتركة ولكن المتباینة وقدرات كل منھا.اتفاقیة األ

وإنجازه، وتحدید االحتیاجات التمویلیة وحشد الموارد، بما في ذلك  حوكمتھعلى إنشاء مرفق مالي وتحدید ھیكل  حوار غالسكوتركیز  •
 من مصادر مبتكرة.

التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر   التقییم العالمي عنصر أساسي في كاالحتیاجات الوطنیة لتمویل الخسائر واألضرار إدراج  •
 المناخ.

 بموجب اتفاقیة باریس.  2025لما بعد عام   يالمناخ الكمّ  الھدف الجدید لتمویلتضمین الخسائر واألضرار في   •

عن طریق إدراج الخسائر واألضرار كعنصر أساسي في خطة العمل القائمة على النوع  تعمیم مراعاة منظور النوع االجتماعي •
ات من منظور واضح مراع  جمیع اإلجراءاتخاذ االجتماعي التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، بما في ذلك ضمان 

 للنوع االجتماعي حتى ال تؤدي إلى تفاقم أوجھ الالمساواة القائمة.

بنًدا دائًما في جدول أعمال مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  في الخسائر واألضرار  جعل •
  ا في العمل كل عام.قدمً لمضي من أجل ا مجال للتفاوض  ضمان، وبالتالي المستقبل
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 : المنھجیة 1المرفق  

 . المذكرة التقنیة المرفقةیمكن االطالع على النتائج الكاملة وتفاصیل منھجیة البحث في  

م قاعدة بیانات خدمات التعقب المالي لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة من ھذا التقریر باستخدا 2جرى تطویر البحث الذي یقوم علیھ القسم 
. وكانت مصادر المعلومات لتفاصیل النداء  EM-DATوقاعدة بیانات الكوارث الدولیة الخاصة بمركز البحوث المتعلقة بوبائیات الكوارث 

 اإلنساني لألمم المتحدة ھي خطط االستجابة اإلنسانیة.

الفئات الثالث لألحداث الجویة والمناخیة التي تستخدمھا الھیئة  یشیر إلى م "الطقس المتطّرف" كمصطلح شامل في ھذا البحث، یُستخد
الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ. وقد جرى تطویر قائمة كلمات رئیسیة من ھذه الفئات، وباستخدامھا تم البحث في خطط االستجابة  

واعتُبر الطقس المتطّرف عامًال  قس المتطّرف سببًا في النداء، وما إذا كان عامًال رئیسیًا أو مساھًما فیھ.اإلنسانیة لتحدید ما إذا كان الط
طقس  رئیسیًا إذا ذكر كعامل رئیسي ألزمة أو استجابة ذات أولویة، وعامًال مساھًما إذا أشیر إلیھ فقط في جمیع أجزاء الخطة. وحیثما كان ال

% من 50% من قیمة النداء؛ وحیثما كان الطقس المتطرف عامًال مساھًما، قمنا بحساب 100احتساب  رىجالمتطرف عامًال رئیسیًا، 
 % في تقدیرنا األدنى.   30قیمة النداء في تقدیرنا األعلى و

لإلشارة إلى الظواھر   EM-DAT وقاعدة بیانات الكوارث الدولیة الخاصة بمركز البحوث المتعلقة بوبائیات الكوارث وجرى استخدام
 2000الجویة المتطرفة المفصلة في خطط االستجابة اإلنسانیة واكتساب فھم ألعداد األشخاص المتأثرین بھذه األحداث بین عامي 

  .2021و

، وتماشیًا مع  تجدر اإلشارة إلى أنھ ال یمكن أن یُعزى كل الطقس المتطرف خالل ھذه الفترة إلى تغیر المناخ. ولكن في السنوات األخیرةو
النداءات   فيارتفاع مستویات حرارة األرض، زادت الظواھر الجویة المتطرفة المرتبطة بتغیر المناخ من حیث التواتر والشّدة، وتأثیر ذلك 

 . 101اإلنسانیة لألمم المتحدة ھو ما سعى ھذا البحث إلى فھمھ

  

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621382/tb-fair-finance-loss-and-damage-technical-note-070622-en.pdf?sequence=24&isAllowed=y


 27 

ش الھوام 
 

: اآلثار والتكیف والضعف. مساھمة الفریق العامل الثاني في تقریر التقییم السادس للفریق 2022). تغیر المناخ 2022الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ. ( 1
 /https://report.ipcc.ch/ar6wg2 الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ. 

 .المرجع السابق 2

 https://www.oxfam.org/en/research/no-). ال شيء یحدث مصادفة: المرونة والالمساواة في المخاطر. منظمة أوكسفام.2013ج. كاستیلو و د. ھیلیر ( 3
risk-inequality-and-resilience-accident 

  ) تأثیر أكبر: كیف تؤثر الكوارث في األشخاص ذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي األدنىSAMHSA   )2017إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلیة 
 ses_2.pdf-low-https://www.samhsa.gov/sites/default/files/dtac/srb 

Preventionweb   )2021ال یمكن الحدیث عن الحد من مخاطر الكوارث من دون الحدیث عن الالمساواة .(     
-about-talking-without-reduction-risk-disaster-about-talk-cant-https://www.preventionweb.net/news/you

nequalityi 

 مرجع سابق ). 2022الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ. ( 4

واة والفقر؟ تحلیل الفیضانات واالنھیارات األرضیة في المواقع المعرضة ). ھل تغیر الكوارث توزیع الدخل والثروة نحو أقصى درجات الالمسا2019ر. ب. بیستا. (  5
  .https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07360932.2020.1715810 للخطر في نیبال

الرابط نحو المالحظة التقنیة  یُرجى مراجعةنوات الثالث في بدایة ونھایة العقدین لتقدیر االتجاه العام وتسویة التباین من سنة إلى أخرى. جرت مقارنة متوسطات الس 6
 لالطالع على توزیع كامل لألرقام.  1الواردة في المرفق 

 .1والرابط نحو المالحظة التقنیة في المرفق  2القسم  مراجعةیُرجى  7
قدین الماضیین، ربما  نداءات األمم المتحدة سوى األزمات التي تعلن الحكومات أنھا تتجاوز قدرتھا على االستجابة لھا. وتقدر منظمة أوكسفام أنھ على مدى الع  تغطيال  8

 .2القسم  مراجعةرجى % فقط من الكوارث المرتبطة بالطقس المتطرف. یُ 13غطت نداءات األمم المتحدة حوالي 

 .4ة الجدول یُرجى مراجع 9
 .3یُرجى مراجعة الجدول  10
درجة مئویة من ارتفاع حرارة األرض، في حین أن السیاسات    2.4تصل إلى  2030یُرجى مراجعة متعقب العمل المناخي، الذي یقدر أن األھداف المناخیة لعام  11

  /https://climateactiontracker.org/about درجة مئویة 2.7واإلجراءات الحالیة یمكن أن تصل إلى  

). تحدید المسؤولیة الوطنیة عن انھیار المناخ: نھج إسناد قائم على المساواة النبعاثات ثاني أكسید الكربون التي تتجاوز 2020االنبعاثات التاریخیة ھي من ج. ھیكل، (  12
 .https://doi.org/10.1016/S2542-..  2020، أیلول/سبتمبر e399–404، 9، اإلصدار 4، المجلد ذا النسیت بالنیتاري ھیلث .  الكوكب حدود

 0-5196(20)30196 

البنك الدولي:  االنبعاثات الحالیة واألرقام السكانیة مأخوذة من قاعدة بیانات 
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?locations=XO 

 carbon-practice.oxfam.org/resources/confronting-https://policy-). مواجھة الالمساواة الكربونیة. منظمة أوكسفام. 2020ت. غور (  13
 621052/-covid-the-of-heart-the-at-justice-climate-putting-inequality 

 .% من االنبعاثات. بیان صحافي70شركة فقط ھي مصدر ألكثر من  100تموز/یولیو). یُظھر تقریر جدید أن   10،  2017تأھب للكوارث. (مركز ال 14
-of-70-over-of-source-are-companies-100-just-shows-report-cdp.net/en/articles/media/newhttps://www.
 missionse 

بیانات االنبعاثات من عالمنا في ، population/-ulation/africapop-https://www.worldometers.info/world ،البیانات السكانیة من مقیاس العالم  15
  /https://ourworldindata.org ،البیانات

مكرسة في االلتزامات والتعھدات بموجب اتفاقیة تبتعد منظمة أوكسفام عن مصطلحات مثل "البلدان المتقدمة" و "البلدان النامیة"، ولكن بما أن تصنیفات البلدان ھذه  16
   األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، فقد استخدمناھا عند االقتضاء.

 .لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بشأن حوار غالسكو 26نص قرار الدورة  17
 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf 

).  0212تشرین الثاني/نوفمبر،  E&E News ) .9لیا نیكلسون، كبیرة المفاوضین في تحالف الدول الجزریة الصغیرة ومندوبة أنتیغوا وبربودا، وفق ما نقلتھ عنھا  18
تتحول محادثات المناخ إلى قضیة مثیرة للجدل تتمثل في دفع ثمن األضرار التي وقعت أصًال.  

-damage-for-paying-of-issue-contentious-to-turn-talks-om/article/climatehttps://www.scientificamerican.c
 done/-already 

 ). مرجع سابق.2022. (الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ لھیئةا 19

شباط/فبرایر). تقریر التكیف الصادر عن الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ "اتھام دامغ للقیادة العالمیة الفاشلة بشأن   28،  2022أخبار األمم المتحدة. ( 20
 22/02/1112852https://news.un.org/en/story/20 المناخ". 

). المرجع  2022. (الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ لھیئةاملیار شخص في سیاقات شدیدة التعرض لتغیر المناخ (ثقة عالیة).  3.6إلى  3.3یعیش ما یقرب من    21
 السابق.

 

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/
https://www.oxfam.org/en/research/no-accident-resilience-and-inequality-risk
https://www.oxfam.org/en/research/no-accident-resilience-and-inequality-risk
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/dtac/srb-low-ses_2.pdf
https://www.preventionweb.net/news/you-cant-talk-about-disaster-risk-reduction-without-talking-about-inequality
https://www.preventionweb.net/news/you-cant-talk-about-disaster-risk-reduction-without-talking-about-inequality
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07360932.2020.1715810
https://climateactiontracker.org/about/
https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30196-0
https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30196-0
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?locations=XO
https://policy-practice.oxfam.org/resources/confronting-carbon-inequality-putting-climate-justice-at-the-heart-of-the-covid-621052/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/confronting-carbon-inequality-putting-climate-justice-at-the-heart-of-the-covid-621052/
https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions
https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions
https://www.worldometers.info/world-population/africa-population/
https://ourworldindata.org/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf
https://www.scientificamerican.com/article/climate-talks-turn-to-contentious-issue-of-paying-for-damage-already-done/
https://www.scientificamerican.com/article/climate-talks-turn-to-contentious-issue-of-paying-for-damage-already-done/
https://news.un.org/en/story/2022/02/1112852
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 ). مرجع سابق.2022. (الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ لھیئةا  22

 .the-into-https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/born- ). موالید فترة أزمة المناخ. منظمة أنقذوا األطفال.2021ریان. ( إ.  23
 crisis.pdf/-climate 

ومؤشر ھطول األمطار  ) SSPI2.6(  2.6درجة مئویة متوسط التوقعات لمؤشر ھطول األمطار الموحد الثابت عند   1.5نطاقات السنة المتوقعة لسیناریو +تستخدم  24
وحد الثابت عند  درجة مئویة كمتوسط اإلسقاطات لمؤشر ھطول األمطار الم 4درجة مئویة و +   2). ویستخدم السیناریوھان +SSP5-8.5( 8.5الموحد الثابت عند 

4.5 )SSP2-4.5) .أساس العلوم الفیزیائیة. مساھمة الفریق العامل األول في تقریر 2021). تغیر المناخ 2021). الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ :
 /https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1 التقییم السادس للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ. 

 ). مرجع سابق.2022. (الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ لھیئةا 25

  ). ضربت العواصف الفقراء بشكل أشّد من العاصفة ساندي إلى إعصار ماریا. ذا كونفرسایشن. 2017تشرین الثاني/نوفمبر،  20س. سیلرز. ( 26
 87658-maria-hurricane-to-sandy-superstorm-from-harder-people-poorer-hit-https://theconversation.com/storms. 

 .5المرجع  27

من أھداف التنمیة المستدامة: اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغیر المناخ وآثاره.  13ة للمرأة. (بدون تاریخ). الھدف ھیئة األمم المتحد 28
action-climate-13-sdgs/sdg-the-and-focus/women-https://www.unwomen.org/en/news/in 

). النوع االجتماعي وتغیر المناخ: نظرة عامة على الروابط بین النوع االجتماعي وتغیر المناخ. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2016س. ھابتیزیون. (  29
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/UNDP%20Linkages%20Ge

WEB.pdf-rief%201nder%20and%20CC%20Policy%20B 

تشرین األول/أكتوبر). وزیر المالدیف: الفشل في الحد من ارتفاع درجة حرارة حكم باإلعدام.    20،  2021بلومبرغ. ( 30
-death-a-warming-limit-to-failure-minister-20/maldives-10-//www.bloomberg.com/news/articles/2021https:
 sentence 

  جعة الرابط نحو المالحظةأجریت  مقارنة متوسطات السنوات الثالث في بدایة ونھایة العقدین لتقدیر االتجاه العام واستبعاد التباین من سنة إلى أخرى. یُرجى مرا 31
 لالطالع على التوزیع الكامل لألرقام. 1التقنیة الواردة في المرفق 

 /https://gho.unocha.org  ). نظرة عامة إنسانیة عالمیة.2022مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة التابع لألمم المتحدة. (32

 https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-). تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء. 2019لھالل األحمر. (االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر وا 33
 EN.pdf-CODN-IFRC-07/2019 

% في إحاالت العنف القائم على النوع  300، سجل مركز لتقدیم المشورة في فانواتو زیادة بنسبة  2011على سبیل المثال، بعد إعصاري فانیا وأتو في عام  34
 .Cyclone-content/uploads/2018/12/RGA-https://care.ca/wp-). التحلیل السریع للنوع االجتماعي، إعصار بام فانواتو2015االجتماعي. كیر. (

 2015.pdf-April-7-Vanuatu-Pam 

). قلب النظام اإلنساني رأًسا على عقب: إنقاذ األرواح وسبل العیش من خالل تعزیز القدرات المحلیة وتحویل القیادة إلى  2015م. ج. كوھین و ت. ر. جینغریش. (  35
 .its-on-system-humanitarian-the-practice.oxfam.org/resources/turning-https://policy-ة المحلیة. منظمة أوكسفام.الجھات الفاعل

 559151/-str-by-ihoodslivel-and-lives-saving-head 

یر من غیرھا، مثل جزر المحیط تجدر اإلشارة إلى أّن النداءات اإلنسانیة لألمم المتحدة تركز على مناطق معینة، على سبیل المثال تلك الموجودة في أفریقیا، أكثر بكث 36
 الھادئ، التي ھي عرضة بشدة لتغیر المناخ.

 ملیون شخص یواجھون الجوع الشدید مع سیطرة الجفاف على القرن األفریقي. بیان صحافي. 13اط/فبرایر). شب 8،   2022برنامج األغذیة العالمي. ( 37
 africa-horn-grips-drought-hunger-severe-facing-people-million-https://www.wfp.org/news/13 

). یواجھ القرن األفریقي الشرقي تسلسًال استثنائیًا من الجفاف الزراعي الرعوي المطول والمستمر.  2021إنذار متعدد الوكاالت بشأن الجفاف في شرق أفریقیا. ( 38
https://www.icpac.net/documents/493/Multi_Agency_East_Africa_Drought_Alert_v7_f.pdf 

یة :  لیة المعنیة بالتنم الفریق العامل المعني بالتغذیة في مجال األمن الغذائي المشترك التابع لمركز التنبؤ بالمناخ وتطبیقاتھ التابع للھیئة الحكومیة الدو 39
https://www.icpac.net/fsnwg/ مالیین   6. ویشیر تحدیث أیار/مایو (غیر متوفر على اإلنترنت) إلى أّن من بین السكان المتضّررین من الجفاف یعاني

وما  3ألمن الغذائي المرحلة ملیون في إثیوبیا من انعدام األمن الغذائي في  (التصنیف المرحلي المتكامل ل 7.2ملیون شخص في كینیا و  3.5شخص في الصومال و
-https://fews.net/east-africa/south-sudan/food-security) .تحدیث نیسان/أبریل لشبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةكما یشیر  فوق). 

outlook-update/april-2022)   ناطق المتضررة من الفیضانات و/أو  ملیون شخص في جنوب السودان یعانون من انعدام األمن الغذائي في الم 7.74إلى أّن
   وما فوق). 3(التصنیف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي المرحلة . النزاعات

ملیون شخص إلى المساعدة اإلنسانیة. یُرجى مراجعة  45.5وقد استخدمت أرقام النظرة العامة اإلنسانیة العالمیة حسب البلد إلرشاد تقدیرات منظمة أوكسفام بحاجة 
https://gho.unocha.org/ . 

الكبرى: ما ھي الروابط وخیارات السیاسة؟" فى: االتجاھات الحالیة الجفاف والھجرة والنزاع في أفریقیا جنوب الصحراء  -  2). "الفصل 2019عداوین وآخرون، (  40
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-. السیفیر.  31-15، الصفحات 2019،  2في بحوث ندرة المیاه.  إ. مابیدزا، وآخرون.  (محررون). المجلد 

 X-4.00002-814820 

(قاعدة بیانات الكوارث الدولیة) ، والتي تحتوي على بیانات حول حدوث   EM-DAT% فقط من الكوارث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المدرجة في 13 41
 . 1900كارثة جماعیة حول العالم منذ عام  22000وآثار أكثر من 
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