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الملخ�ص

 ففي �أي 
1
أثر في �لمتو�سط زهاء 250 مليون �سخ�ص بالكو�رث »�لطبيعية«. في كل عام، يتا

عام �إعتيادي بين 1998و2007، عانى 98 في �لمائة منهم من كو�رث على �سلة بالمناخ 

بحاث  مثل �لجفاف و�لفي�سانات، ولي�ص من كو�رث مدمرة ولكن �أقل حدوثاً مثل �لزلزل، و�لأ

أنه بحلول عام 2015، فاإن من �لمقدر �أن يزيد هذ�  أ با �لجديدة �لو�ردة في هذ� �لتقرير تتنبا

غلب �إلى  �لعدد بن�سبة 50 في �لمائة ليبلغ 375 مليون ن�سمة تقريباً، و�ل�سبب يعود في �لأ

2
زيادة �لتهديد�ت �لمناخية �لموؤدية �إلى كو�رث.

طالق، لكن ما يت�سح منه �أن عدد�ً �أكبر بكثير  و�أي تقدير من هذ� �لنوع لي�ص دقيقاً على �لإ

أثرون بالكو�رث في �لم�ستقبل �لقريب للغاية، ولي�ص �لبعيد فح�سب،  �سخا�ص قد يتا من �لأ

د�رة للبيئة لزيادة مو�سعة في كو�رث �لجفاف و�لنزلقات  مع خلق �لتغير �لمناخي و�سوء �لإ

�سخا�ص  ر�سية و�لفي�سانات وغيرها من �لكو�رث على �لم�ستوى �لمحلي.وعدد �أكبر من �لأ �لأ

3
أثرون بالكو�رث ب�سبب فقرهم و�ماكن معي�ستهم.  �سيتا

وبع�ص هذه �لتغير�ت �لمناخية �سوف تزيد �أي�ساً من تهديد �لنز�عات �لجديدة، مما يعني 

خيرة  ن�سانية. و�أحد �لتقارير �لأ ت�سرد �لمزيد من �لنا�ص، و�لحاجة لمزيد من �لم�ساعد�ت �لإ

ورد فيها �أن 46 دولة �ستو�جه »خطر �سديد بالتعر�ص للنز�ع �لم�سلح« حين يفاقم �لتغير 

 ويوجد بالفعل �أدلة على �أن عدد �لنز�عات �آخذ 
4
منية �لتقليدية. �لمناخي من �لتهديد�ت �لأ

 فيما ظهر �لتهديد �لقائم عن �لنز�عات طويلة �لمدى �لتي خلقت طلباً 
5
في �لتز�يد من جديد،

ن�سانية، و�لمثال زيادة �لعنف في جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية  و��سعاً على �لم�ساعد�ت �لإ

في عام 2008.

ن�سانية غير �لم�سبوق  حتياج للم�ساعد�ت �لإ باخت�سار، بحلول عام 2015، قد يوؤدى م�ستوى �لإ

�إلى عجز �مكانات �لعالم �لحالية على توفير �لم�ساعد�ت.

وبالفعل توجد حكومات كثيرة �أخفقت في �لتكيف مع تهديد�ت مثل �لعو��سف و�لفي�سانات 

و�لزلزل. وهي تخفق في �لتحرك �ل�سريع �أو �لفعال بما يكفي للرد على هذه �لحو�دث، �أو 

جر�ء�ت �لوقائية للتقليل من �لوفيات و�لمعاناة �لتي ل �سرورة لها. وبالفعل فاإن  لتخاذ �لإ

فعال �لتي �تخذتها بع�ص �لحكومات و�لنخب �لوطنية فيها عر�ست �لعنا�سر �لُمهم�سة في  �لأ

�سخا�ص �لمجبرون على  أن �أدت �إلى �لتمييز �سدهم، مثالً �لأ هذه �لدول للخطر من �لكو�رث، با

�لحياة في منازل غير نظيفة في �أحياء �سكنية متو��سعة، تدمرها �لفي�سانات و�لنزلقات 

ر�سية بكل �سهولة. �لأ

ن�سانية كثير�ً ما تكون بطيئة �أو غير متنا�سبة،  وفي �لوقت نف�سه، فاإن �لم�ساعد�ت �لدولية �لإ

مم �لمتحدة منذ عام 2005 من �أجل �لتح�سين في هذ� �ل�سدد  �سالحات �لتي قادتها �لأ و�لإ

بد�أت بالكاد توؤتي ثمارها.

التحدي

غاثة وغيرها  ن�ساني غير م�سبوق. فالحكومات �لوطنية و�لمانحة وهيئات �لإ �إن نطاق �لتحدي �لإ

ألة وجود  ن�سانية. وم�سا طر�ف عليها �أن تعمل على تح�سين جودة وكم �لم�ساعد�ت �لإ من �لأ

�إر�دة �سيا�سية من �أجل تحقيق هذ� �لهدف �ستكون من �لعنا�سر �لُمحددة لع�سرنا، و�سوف 

تملي على �لماليين �إن كان لهم �أن يحيو� �أو يموتو�.

ن�سانية لكل  زمات �لقت�سادية �لع�سيبة، يمكن للعالم �أن يفي بالحتياجات �لإ وحتى في �لأ

�سخ�ص يجاهد من �أجل �لخروج ب�سالمة من كارثة. ومن �لممكن تقليل �لتهديد �لناجم عن 

�لكو�رث �لمتعلقة بالمناخ. ومن �لممكن للحكومات �أن توفر م�ساعد�ت على م�ستوى جيد 

لمو�طنيها.

زمة �لعالمية �لمالية منذ  مر قدر�ً محدود�ً مما تنفقه �لدول �لغنية على �لأ و�سوف يكلف �لأ

طفال، و�لذين  عام 2008، لتوفير م�ساعد�ت �إن�سانية لئقة لهوؤلء �لرجال و�لن�ساء و�لأ

ع�ساء في منظمة  بحلول عام 2015 قد يحتاجون للم�ساعدة. و�إذ� قدمت �لحكومات �لأ

كثر �سخاء في �لمنظمة لعام  �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية مثل ما قدمته �لبلد�ن �لع�سرة �لأ

 وفي عام 
6
ن�سانية عالمياً �إلى حو�لي 42 مليار دولر. 2006، ف�سوف تزيد �لم�ساعد�ت �لإ

وروبية على 2.3 تريليون دولر تقدم بها �ل�سمانات لقطاعاتها  2008 عثرت �لحكومات �لأ

�لمالية: حكومة �ألمانيا وبريطانيا وحدهما عثرتا على 68 مليار دولر و40 مليار دولر على 

 g.نقاذ بنكين فح�سب، هما بنك هايبو ريال �إ�ستيت ورويال بانك �أوف �سكوتالند �لتو�لي لإ

و�لم�ساعد�ت �لالئقة، لكل �سخ�ص محتاج �إليها، �ستكون �أمر�ً �سهالً في تدبيرها مقارنة بما تم 

�إنجازه �أعاله.

وعلى �لحكومات �لغنية �أن تتبو�أ �ل�سد�رة في تخفيف عبء �لتغير �لمناخي، وهو عن�سر 

�أ�سا�سي في زيادة �لتهديد بالكو�رث. وبالت�ساق مع م�سوؤوليتها )عن �لنبعاثات �لكربونية( 

وقدرتها )على ح�سد �لمو�رد(، على �لدول �لغنية �أن تقلل من �لنبعاثات �لعالمية بحيث 

يبقى �لحتر�ر �لعالمي �أقل م�ستوى ممكن من 2 درجة مئوية، و�أن توفر ما ل يقل عن 50 

مليار دولر �سنوياً لم�ساعدة �لدول �لفقيرة على �لتكيف مع �لتغير �لمناخي �لحتمي.

�إل �أن حكومات �لدول �لنامية عليها �أي�ساً م�سوؤولية �أكبر، تتمثل في �لتحرك رد�ً لما يقع من 

كو�رث ومحاولة تقليل عر�سة �لنا�ص لل�سرر. و�لزيادة في �ل�سدمات �لمناخية �لمحلية �سوف 

ن منازلهم و�سبل ك�سبهم للعي�ص  خرى، لأ ماكن �لأ ت�سرب �لنا�ص في �لدول �لنامية �أقوى من �لأ

قليمية  كثر عر�سة لل�سرر. �إذن ف�سوف تحتاج �لدول �لنامية �إلى تمكين �ل�سلطات �لإ هي �لأ

و�لمجتمع �لمدني من �لرد بفعالية.
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�سخا�ص �لفقر�ء في �لعالم،  �سا�ص هو: بالن�سبة للكثير من �لأ وبا�ست�سر�ف �لم�ستقبل، فاإن �لأ

فاإن �لعر�سة لل�سرر جر�ء �لكو�رث في زيادة، وتوجد �أربعة توجهات قد توجه هذه �لزيادة. 

�أولً، يوجد �أ�سخا�ص �أكثر يعي�سون في �لمناطق �لح�سرية �لفقيرة �لمبنية على م�ساحات 

ر��سي �لريفية، ب�سبب �لجفاف  ر��سي. ثانياً، زيادة �ل�سغوط على �إنتاجية �لأ �سئيلة من �لأ

خذ في  لبان في �لدول ذ�ت �لقت�ساد �لآ وزيادة �ل�سكان وزيادة �لطلب على �للحوم و�لأ

�لزدهار موؤخر�ً، تعني مو�جهة عدد �أكبر من �لنا�ص ل�سعوبة في �لح�سول على ما يكفي 

لالأكل. ثالثاً، �لتغير �لمناخي و�لتاآكل �لبيئي و�لنز�عات قد توؤدي �إلى ت�سريد �لمزيد من �لنا�ص 

�سرة  �سول �لمتوفرة لديهم، ومن �سبكات �لأ من بيوتهم، وتجريدهم من �سبل عي�سهم، ومن �لأ

و�لمجتمعات �لمحلية �لتي يمكنها دعمهم. وبع�ص �لتقدير�ت تذهب �إلى �أن ما ُيقدر بمليار 

زمة   و�أخير�ً، فاإن �لأ
12

�سخ�ص �سوف ُيجبرون على �لخروج من بيوتهم بحلول عام 2050. 

�لقت�سادية �لعالمية �لتي ت�ساعدت في �أو�خر عام 2008 يمكن �أن توؤدي لمزيد من �لبطالة 

مان �لجتماعية، وفي بع�ص �لبلد�ن قد ت�سهم في زيادة �لحتياجات  و�إلى تقوي�ص �سبكات �لأ

ن�سانية. �لإ

اختيار التحرك والعمل

توجد توجهات �إيجابية �أي�ساً، ويمكن �لبناء عليها وتعزيزها. لي�ص �لجميع �سي�سبحون �أكثر 

�سخا�ص  عر�سة لل�سرر في مو�جهة �لكو�رث �لمتز�يدة. ففي بع�ص �لبلد�ن تر�جعت ن�سبة �لأ

�لذين يعي�سون في فقر، مما �سمح لمزيد من �لنا�ص بالح�سول على منازل و�سبل عي�ص، 

 وفي بلد�ن �أخرى �سجل 
13

وتر�كم �لمدخر�ت �لتي ت�ساعدهم على �لتعافي من �ل�سدمات.

فر�د. وفي بلد�ن كثيرة فاإن ن�سبة �لوفيات من �لكو�رث  ُمثبت من �لقدرة على �إنقاذ حياة �لأ

ن �لحكومات تحركت للتجهيز لمو�جهة  تر�جعت كثير�ً، لي�ص لوقوع كو�رث �أقل �سنوياً، بل لأ

�لكو�رث وتقليل مخاطرها. وفيما ت�سبب �إع�سار �سدر في مقتل 3000 �سخ�ص في بنغالدي�ص 

عام 2007، فقد كان هذ� نذر ي�سير من عدد من قتلهم �إع�سار بول في عام 1972، بل 

وحتى �إع�سار غوركي في عام 1991، رغم كون �لعو��سف �أعاله متماثلة في �لقوة �أو �أ�سعف 

من �إع�سار �سدر. وفي بلد�ن كالهند، حيث قانون كفالة �لتوظيف في �لريف خلق وظائف 

�سخا�ص �لذين يعي�سون في فقر، فاإن �آليات �لحماية  على مد�ر ت�سعمائة مليون يوم عمل لالأ

 وفي مايو/�أيار 
14

ع�سار و�لفقر. مل في ك�سر حدة كو�رث �لإ قل �لأ �لجتماعية توفر على �لأ

2008 في �سيلي، ووجه �نفجار بركان ماونت �سيتن – �أول �نفجار له في �لتاريخ �لمعروف 

15
– بالرد �ل�سريع، بما في ذلك ت�سكيل فرق �لدفاع �لمدني و�إخالء 8000 �سخ�ص.

كثر عر�شة لل�شرر زيادة الأ

بالن�سبة لماليين �لن�ساء و�لرجال في �ستى �أنحاء �لعالم فاإن عر�ستهم لل�سرر – من يكونون 

و�أين يقيمون وكيف يجنون رزقهم – ولي�ص �لتهديد�ت �لتي تو�جههم فقط، هي �لتي تحدد 

�إن كانو� �سيبقون على قيد �لحياة. �لعر�سة لل�سرر – للمخاطر مثل �لنز�ع �أو �لمخاطر �لبيئية 

كالفي�سانات و�لزلزل – هي �لنتيجة �لمبا�سرة للفقر، و�لخيار�ت �ل�سيا�سية، و�لف�ساد، 

و�لطمع �لذي يت�سبب فيه، و�لالمبالة �ل�سيا�سية �لتي ت�سمح با�ستمر�رية �لو�سع.

ب ل�ستة  وفي عام 2008، في مدينة غونايفي�ص �لمنكوبة في هايتي، فر �أوغي لياندي، �لأ

�سا�ص جر�ء ح�سن حظه: �أطفال �لبالغ من �لعمر 45 عاماً، بالأ

تمكن  نني لم �أ ت �لمياه ترتفع ولم تتوقف... �رتفعت �لمياه و��شتدت قوتها لدرجة �أ بد�أ

م�شك  طفالي و�شحبتها �لمياه معها. لح�شن �لحظ كان هناك من �أ م�شاك باإحدى �أ من �لإ

�شره  عا�شير[، وبعد �شاعة تقريباً �شاهدنا بيتنا باأ بها. وو�شلنا �إلى �شطح �لملجاأ ]ملجاأ �لأ

ي�شحبه تيار �لمياه.8

ت�سببت �لعو��سف �ل�ستو�ئية في عام 2008 في هايتي في دمار هائل. في مدينة غونايفي�ص 

لف من �لمنازل ذ�ت  وحدها، �أجبر ربع �ل�سكان تقريباً على هجر منازلهم، مع دمار ع�سر�ت �لآ

ماكن فاإن �لنا�ص   وفي كل �لأ
9
�لبناء �لمتو��سع و�لمتمركزة في �أماكن خاطئة في �أحياء فقيرة.

كثر عر�سة لل�سرر، �سو�ء �لعر�سة للقتل �أو �لت�سرد جر�ء �لكو�رث. وفي �لدول  �لفقر�ء هم �لأ

قل نمو�ً،  �لغنية، فاإن 23 �سخ�ساً في �لمتو�سط يموتون من �أي كارثة طبيعية، وفي �لدول �لأ

 و�ل�سبب هنا يعود �إلى �أن �لنا�ص �لفقر�ء مثل �أوغى و�أطفاله 
10

يبلغ �لعدد 1052 �سخ�ساً.

يعي�سون عادة في منازل متو��سعة �لبناء على �أر��ص مهددة بالفي�سانات �لجفاف و�لنزلقات 

ر�سية، وفي مناطق دون خدمات رعاية �سحية فعالة �أو بنية تحتية �سحية منا�سبة. وبع�ص  �لأ

�لجماعات – مثل �لن�ساء و�لفتيات، و�لمر�سى �أمر��ساً مزمنة، و�لم�سنين وغيرهم – �أكثر 

عر�سة لل�سرر �سمن هذه �لمجموعة �لعامة �لمعر�سة لل�سرر، وقدرتهم على �لتكيف محدودة 

جر�ء �لتمييز وعدم �لم�ساو�ة و�سحتهم �لبدنية. وفي كل من �لكو�رث �لطبيعية و�لنز�عات، 

�سر  �ساء�ت تزيد مع �نف�سال وت�سظي �لأ فاإن عر�سة �لن�ساء و�لفتيات للعنف �لجن�سي و�لإ

و�لمجتمعات �لمحلية، ومع فقد�ن �ل�سلطات �لمحلية ل�سيادة �لقانون و�لنظام.

ثر �لتر�كمي للكو�رث �لمتو�ترة هو نفيهم  �سر �لتي تعي�ص في �لفقر، فاإن �لأ وبالن�سبة لالأ

كثر فقر�ً،  �إلى �لد�ئرة �لمفرغة �لخا�سة بالعر�سة لل�سرر و�إلى �لمزيد من �ل�سدمات. �لأ

زمة،  �سول �لقليلة لديه ي�سطر لبيعها للخروج من �لأ ك�سبه للعي�ص �أقل مقاومة للدمار، و�لأ

زمة. وفي در��سة ن�سرت عام 2004 عن �أثر نق�ص  وي�ستغرق زمناً �أطول في �لتعافي من �لأ

�سر ��ستغرقت في  مطار على �لمز�رعين في �أثيوبيا، �نتهت �لدر��سة �إلى �أن �لأ معدلت �لأ

11
�لعادة �سنو�ت للتعافي من مثل هذه �لكو�رث �لطبيعية. 
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مان ب�سكل  �سخ�ص في بلد�ن كالعر�ق و�ل�سومال و�ل�سود�ن و�أفغان�ستان، �سو�ء جر�ء �نعد�م �لأ

19
عام �أو �إعاقة و�سول �لم�ساعد�ت ب�سكل متعمد.

الم�شاعدات الدولية

نقاذ حياة  تلعب منظمات �لم�ساعد�ت �لدولية دور�ً هاماً، �سو�ء في �لتحرك �لمبا�سر لإ

�سخا�ص حين تخفق �لحكومات في هذ�، �أو في �لعمل على م�ساعدة �لحكومات �لتي تختار  �لأ

ن�سانية، �سو�ء �لمحلية �أو �لدولية، ُتظهر ب�سكل د�ئم  �لت�سرف ب�سكل م�سوؤول. و�لمنظمات �لإ

قدر�ت هائلة و�لتز�م و��سع و�سجاعة في تو�سيل �لم�ساعد�ت �ل�سرورية لمن يحتاجونها �أم�ص 

�لحاجة، في بلد�ن من ت�ساد �إلى بورما/ميانمار. وفي عام 2007 ��ستفاد �أكثر من 43 مليون 

 وفي نوفمبر/
20

مم �لمتحدة. ن�سانية �لتي يتم توفيرها تحت مظلة �لأ ن�سمة من �لم�ساعد�ت �لإ

ت�سرين �لثاني 2008، �ساعدت �أوك�سفام ب�سكل مبا�سر عدد 3.3 مليون ن�سمة بم�ساعد�ت 

21
�إن�سانية.

وفي عام 2007 في بوليفيا، تعاونت �أوك�سفام مع �لهيئات �لحكومية �لمحلية على �لتحرك 

�ل�سريع و�لفعال لمو�جهة �لفي�سانات �لج�سيمة، ولتكييف �لنظام �لزر�عي بحيث يو�ئم 

ر�ص. وقد  �لفي�سانات ومو��سم �لجفاف �لمتعاقبة، ولتح�سين خ�سوبة �لتربة وزيادة �إنتاجية �لأ

�أدى ت�سييد �سفاف مرتفعة، كاميلوني�س، �إلى منع �لفي�سانات �لمو�سمية من تدمير �لمحا�سيل 
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�لغذ�ئية. 

ن�سانية �لتعاون مع �لحكومات �لوطنية �إل  حيان ل تر�عي هيئات �لم�ساعدة �لإ لكن في �أغلب �لأ

حمر في �لدولة �أو �لهالل  فيما ندر )�أو مع منظمات �لمجتمع �لمدني �لمحلية، مثل �ل�سليب �لأ

�سا�سي” وهو توفير �لم�ساعدة �لمبا�سرة، كثير�ً ما  حمر(. وفي معر�ص �ل�سعي للخيار “�لأ �لأ

أنها تحل �لحكومات من �لتز�ماتها وتقلل من �حتمال  تعطي �لمنظمات �لدولية �لنطباع با

ن�سانية �أل  �سا�سية في �لم�ستقبل. ول يعني هذ� �أن على �لمنظمات �لإ ��ستعادة �لخدمات �لأ

أن �لعمل من خالل �سركاء  فر�د، بل �لقول با نقاذ حياة �لأ طالق لإ تتحرك ب�سكل مبا�سر على �لإ

حكوميين �أو من �لمجتمع �لمدني ُيف�سل وُيعد �أكثر جدوى عن �لتحرك �لمبا�سر دون �سركاء.

ن�سانية غير متنا�سبة �أو �سيئة �لتوزيع. وكثير�ً ما ل  وكثير�ً ما تكون م�ساعد�ت �لمنظمات �لإ

ن�سانية في ح�سبانها �لحتياجات �لمحددة لمختلف �لجماعات �لمحتاجة، مثل  أخذ �لمنظمات �لإ تا

�لن�ساء و�لرجال. وعر�سة �لن�ساء و�لفتيات للعنف �لجن�سي، على �سبيل �لمثال، يمكن �أن تزيد 

جر�ء �سوء توزيع وت�سميم م�سروعات �لم�ساعدة. كما �أن نظام �لم�ساعد�ت لي�ص جيد�ً بال�سكل 

�لكافي للتعامل مع زيادة عدد �لكو�رث �لمناخية �لمحلية. وفي �لما�سي كانت �لردود 

حو�ل مركزية �لطابع. وفي �لم�ستقبل فاإن  �لتقليدية على �لكو�رث و��سعة �لنطاق في �أغلب �لأ

ن�سانية �أن تركز �أكثر على بناء �لقدر�ت �لمحلية من حيث �لعمل على  غاثة �لإ على منظمات �لإ

�لوقاية من و�ل�ستعد�د و�لرد على هذ� �لنت�سار و�لتو�سع في �ل�سدمات �لمتعلقة بالمناخ.

ن�سانية في  ن�ساني �لحالي ما ز�ل قليالً بحيث ل يفي بالحتياجات �لإ وم�ستوى �لتمويل �لإ

م�شوؤولية الدولة

�سا�سي لحق مو�طنيها  ن�سان، فاإن �لدولة هي �لكفيل �لأ كما هو �لحال بالن�سبة لحقوق �لإ

فر�د هو عادة تحرك  في �لحياة. و�لد�فع �لخا�ص بجعل �لدولة ت�ساعد �أكثر في �إنقاذ حياة �لأ

�لمو�طنين لتحميل حكوماتهم �لم�سوؤولية. في �أندوني�سيا، تعمل �أوك�سفام بالتعاون مع 

منظمة فلور�ص للتنمية �لريفية �لمتكاملة، وهي منظمة محلية تعمل بمجال �إد�رة �لكو�رث 

و�ل�ستجابة لها. وقد �ساعدت و�ساطة �لمنظمة بين �لقرى �لمحلية وحكومة �لمقاطعة في 

�إحد�ث نقلة في �لم�ساعد�ت. وت�سرح د. �سيريب تينتين من منظمة فلور�ص:

تي لتقدم �لم�شاعد�ت ]للمجتمعات �لمحلية[.  فيما �شبق، كانت حكومة �لمقاطعة تاأ

ن فاإن �ل�شكان هم من يذهبون للحكومة ويقولون: نحن م�شتعدون، ماذ� لديكم  لكن �لآ

لتقدمونه بعد؟«16

أثير في �لطريقة �لتي  وفي �لنز�عات و�لكو�رث، فاإن منظمات �لمجتمع �لمدني قادرة على �لتا

أثرين بالحدث، وتدعمهم في مطالبة �لحكومة ب�سيانة حقوقهم.  �سخا�ص �لمتا ُيعامل بها �لأ

في �أغ�سط�ص/�آب 2008، تعر�ص زهاء 130 �ألف ن�سمة للت�سريد في جورجيا، في مناطق تقع 

في وحول منطقة �أو�سيتيا �لجنوبية و�أبخازيا �لمتنازع عليهما. ومنظمات مثل �تحاد �لمحامين 

أثرين يعرفون بالحقوق �لخا�سة بهم،  �ل�سباب �لجورجيين لعبت دور�ً هاماً في �سمان �أن �لمتا

17
 q.و�لتي يجب على �ل�سلطات �أن توفرها لهم

و يعرفون حقوقهم... ونحن  �لكثير من �لم�شردين ل يعرفون كيف ي�شجلون طلباتهم �أ

ثرين. �شخا�س �لمتاأ نمنحهم �لم�شاعدة �لقانونية ونوفر �لتمثيل �لقانوني للأ

18
 )GYLA بي�ساريون بوك�سا�سفيلي )منظمة

لكن بالن�سبة لكل حكومة تعمل على حماية حياة من يو�جهون �لتهديد فيها، من قبيل 

حيان يعود �ل�سبب في  �لعو��سف و�لنز�عات، توجد حكومات كثيرة تخلفت. وفي بع�ص �لأ

هذ� بب�ساطة �إلى ج�سامة �لكارثة. حتى كوبا، �إحدى �أف�سل �لدول مو�جهة للكو�رث، ف�سلت في 

منع مقتل �أ�سخا�ص �أثناء عا�سفة في عام 2008، �إثر �سل�سلة من �لعو��سف. لكن دول �أخرى 

تف�سل جر�ء �ختيار�تها. و�لحكومات كثير�ً ما تلقي باإخفاقها في �ل�ستثمار في �لجاهزية 

للكو�رث على �لقيود �لقت�سادية. لكن حقيقة �أن بع�ص �أفقر �لدول نفذت �إجر�ء�ت ناجحة 

ترمي �إلى تقليل خطر �لكو�رث؛ يظهر منها �أنه ل يوجد عذر مقبول.

ر��سي �لتي تحتلها.  وت�سيئ بع�ص �لحكومات ب�سكل ن�سط �إلى مو�طنيها �أو من هم على �لأ

أ في �لتالعب عمد�ً  وحكومات �أخرى، وكذلك بع�ص �لفاعلين من غير �لدول، تتو�طا

مم �لمتحدة،  مين �لعام لالأ ن�سانية ومنع و�سولها. وفي عام 2007 �أفاد �لأ بالم�ساعد�ت �لإ

ن�سانية �أو تمنعها عن �أكثر من 18 مليون  أن �لنز�عات تقلل من �لم�ساعد�ت �لإ بان كي مون، با



�
�

قليمية، �أن ي�ستخدم �لو�ساطة و�لدبلوم   على �لمجتمع �لدولي، وي�سمل �لمنظمات �لإ

��سية �أكثر بكثير من �أجل �ل�سغط على �لحكومات كي ت�ساعد مو�طنيها.

تقليل العر�شة لل�شرر

ينبغي على �لحكومات �لوطنية �أن:

 تتبنى �آليات لتقليل �لخطر �لناجم عن �لكو�رث، بتوفير �لتحذير �لمبكر وخطط 

�لجاهزية و�لت�سالت �لفعالة وتحريك �لمجتمعات من م�ستوى �لقاعدة.

 ت�ستثمر في �سبل �لعي�ص �لم�ستديمة بحيث يتمكن 

غذية. �سخا�ص من �لح�سول على �لدخل و�لأ �لأ

حياء �لفقيرة و�لع�سو�ئية   تح�سن من �لتخطيط �لح�سري بحيث ينتقل من يعي�سون في �لأ

�إلى م�ساكن قادرة على مقاومة �لكو�رث وفي مناطق �أقل عر�سة للمخاطر �لبيئية.

 ت�ستثمر في �لخدمات �لعامة و�لبنية �لتحتية بحيث تقل مخاطر �ل�سحة �لعامة.

طر�ف �أن تتحرك ب�سكل حازم وفعال لتقليل �لنز�عات. ويدخل �سمن هذ�   على كل �لأ

25
أن. تقرير �أوك�سفام “من �أجل غد �أكثر �أمناً”، وفيه تو�سيات تف�سيلية في هذ� �ل�سا

 بما يتفق مع م�سوؤولية �لحكومات �لغنية )لت�سببها في �لتغير �لمناخي( وقدر�تها )على 

�لتمويل(، عليها �أن تقود حملة �لتقليل من �لنبعاثات �لكربونية على م�ستوى �لعالم 

أقل م�ستوى من 2 درجة مئوية، و�أن توفر 50 مليار  بحيث يبقى �لحتر�ر �لعالمي با

قل نمو�ً في �لتكيف مع �لتغير �لمناخي.  قل لم�ساعدة �لدول �لأ دولر �سنوياً على �لأ

26
ن�سان”. خطاء �لمناخية وحقوق �لإ �نظر ورقة �أوك�سفام �لبحثية بعنو�ن “�لأ

تح�شين م�شتوى الم�شاعدات الدولية

ن�سانية �أن ت�سمن تقييم �لحتياجات  مم �لمتحدة و�لمنظمات �لإ  على �لحكومات و�لمانحين و�لأ

ن�سانية على �لنحو �ل�سحيح، و�أن يتم تنفيذ توزيع هذه �لم�ساعد�ت ب�سكل محايد، ح�سب  �لإ

ما تق�سي �لحاجة، وبناء على معايير دولية مالئمة، و�أن يكون �لم�ستفيدين منها قادرين 

زمة �أو �لكارثة �لمعنية  على �لمحا�سبة، و�أن تكون متعلقة بنقاط �ل�سعف �لخا�سة بالأ

عاقات(، و�أن تدعم بناء �لقدر�ت �لمحلية كلما �أمكن. )�سو�ء بناء على �لنوع �أو �ل�سن �أو �لإ

طر�ف �أن تزيد ب�سكل مو�سع من   ينبغي على �لحكومات �لمانحة وغيرها من �لأ

دعمها لحكومات �لدول �لنامية لكي تقلل من عر�ستها لل�سرر جر�ء �لكو�رث.

طر�ف في منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية �أن تتبع نف�ص �لمعايير   على �لدول من غير �لأ

ع�ساء، و�أن توفر �لم�ساعد�ت على �لنحو �لمذكور �أعاله، وينبغي على  �لتي تتبعها �لدول �لأ

ع�ساء في �لمنظمة. ع�ساء �أن ي�سمو� �إلى �آليات �لتعاون طرفهم مانحين من غير �لأ �لدول �لأ
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لكترونية في عام 2006 �أكثر مما �أنفق على  لعاب �لإ وقتنا �لحا�سر. وقد �أنفق �لعالم على �لأ

 كما ينبغي بالطبع زيادة �لم�ساعد�ت �لو�ردة من �لبلد�ن غير 
23

ن�سانية �لدولية. �لم�ساعد�ت �لإ

و�سط و�أماكن �أخرى. ع�ساء في منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، ل �سيما من �ل�سرق �لأ �لأ

مر ل يتعلق بالكمية فح�سب. فثمة نقود كثيرة، من مانحين من منظمة �لتعاون  لكن �لأ

�لقت�سادي و�لتنمية وغيرها، مخ�س�سة طبقاً لم�سالح �سيا�سية �أو �أمنية للحكومات، �أو طبقاً 

لما يظهر على �سا�سات �لتلفزيون من كو�رث في �لبالد، ولي�ص بناء على �لحياد على �أ�سا�ص 

ن�سانية. ومقارنة �ل�ستجابة �لعالمية على ت�سونامي �لمحيط �لهندي  من �لحتياج للم�ساعدة �لإ

في عام 2004 بال�ستجابة لما جرى في ت�ساد في �لعام نف�سه، فاإن 500 �ألف �سخ�ص تلقى 

كل منهم بعد �لت�سونامي م�ساعد�ت ُتقدر بـ 1241 دولر�ً من �لم�ساعد�ت �لر�سمية للفرد، 

24
بينما 700 �ألف �سخ�ص ممن تلقو� �لم�ساعد�ت في ت�ساد تلقى كل منهم 23 دولر�ً فقط.

نحو م�شتقبل اأكثر اأمنًا

ن�ساني للقرن �لحادي و�لع�سرين هو: زيادة �إجمالي �لكو�رث �لطبيعية �لمحلية، مع  �لتحدي �لإ

�سخا�ص �لمعر�سين ل�سررها، في ظل وجود حكومات كثيرة مخفقة في �لوقاية  زيادة عدد �لأ

من �أو �لرد على هذه �لكو�رث، مع نظام م�ساعد�ت �إن�سانية غير قادر على �لتكيف. وفي 

أثرين بالكو�رث يحتاجون �إلى: �سخا�ص �لمتا مو�جهة هذ�، فاإن �لأ

 تركيز �أقوى بكثير على بناء قدر�ت �لحكومات �لوطنية في �لرد على �لكو�رث، 

وكلما ��ستدعت �لحاجة �ل�سغط على هذه �لحكومات ل�ستخد�م هذه �لقدر�ت.

 تركيز �أقوى بكثير على م�ساعدة �لنا�ص و�لحكومات �لوطنية، 

بحيث ي�سبح �لعن�سر�ن �أقل عر�سة ل�سرر �لكو�رث.

نظام م�ساعد�ت دولي قادر على �لتحرك �ل�سريع و�لمحايد لمنح �لم�ساعد�ت 

بفعالية وب�سورة قابلة للمحا�سبة، مع �لعمل على �سد �لعجز في �لقدر�ت �لوطنية، 

وتقديم �لم�ساعدة �لتي تخفق �لحكومات �لمحلية في توفيرها �أحياناً.

ويتطلب �لمذكور ما يلي:

�شخا�ص المت�شررين بناء م�شوؤولية الدولة وتمكين الأ

 على �لحكومات �أن تعزز من قدر�تها �لوطنية و�لمحلية �لخا�سة بالرد على 

زمات وتقليل عر�سة �لنا�ص لل�سرر، وعلى �لحكومات �لمانحة وغيرها من  �لأ

طر�ف �أن تزيد كثير�ً من دعمها لم�ساعدتهم على تحقيق هذ�. �لأ

طر�ف بالوفاء بالتز�ماتها   ينبغي تمكين �لمجتمعات لمطالبة �لحكومات وغيرها من �لأ

أنف�سهم. ل�سيانة حياتهم، وكذلك للرد على �لكو�رث و�لتح�سير لها با
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مم �لمتحدة �أن توفر قيادة وتن�سيق �أف�سل لال�ستجابة بالم�ساعد�ت   على هيئات �لأ

مم �لمتحدة عليها �أن تدعم �ل�ستجابة  �لدولية. ومنظمات �لمجتمع �لمدني وهيئات �لأ

كثر تن�سيقاً، و�لد�عمة لل�سلطات �لوطنية، مع �لحفاظ على ��ستقالليتها. �لدولية �لأ

 على �لمانحين �أن يتعاونو� من �أجل �سمان توفر �لتمويل �لالزم لدعم 

ن�ساني �لفعال جيد �لم�ستوى و�لمتز�من. وكخطوة �أولى ينبغي  �لتحرك �لإ

ن�سانية �إلى 42 مليار دولر �سنوياً. زيادة �لم�ساعد�ت �لإ
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