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ساهم في الفصل  :1جانيت ماكاريا وكافيه زاهدي وبوبو جالو من برنامج األمم
املتحدة للبيئة
ساهم في الفصل  :3فيليب بونكور من املنظمة الدولية للهجرة ،وخوسيه رييرا من
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يعرب فريق التحرير عن امتنانه بوجه خاص للشعبة التقنية في صندوق األمم
املتحدة للسكان ملساهمتها في إعداد التقرير واستعراض مسوداته ،ويخص بالذكر
ك ً
ال من :باميال ديالرغي ،خوسيه ميغيل غوزمان ،فيرنر هوغ ،ستيف كراوس،
ودانييل شينسول ،وأميناتا توريه.
كما يعرب الفريق عن امتنانه ملا أسهم به في التقرير من آراء ثاقبة ومراجعات قيمة
كل من آن إرب ـ ليونكافاللو ،وبيتينا ماس ،وشيرين سعد الله من مكتب املديرة
التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان؛ وصفية تشار ،مديرة شعبة اإلعالم
والعالقات اخلارجية في صندوق األمم املتحدة للسكان؛ ونيل فورد ،رئيس فرع
وسائط اإلعالم واالتصاالت.
ويتوجه فريق التحرير بالشكر أيض ًا إلى املوظفني اآلخرين في صندوق األمم املتحدة
للسكان الذين أسهموا في التقرير مبوضوعات ومقاالت خاصة ،ويخص بالذكر ك ً
ال
من :تريغفي أولفارنيس من شعبة وسائط اإلعالم واالتصاالت (في مكتب أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي)؛ وإدوارد يونغسترا ريتو أرهون من املكتب الفرعي
ملنطقة احمليط الهادئ؛ وعمر غرز الدين من فرع وسائط اإلعالم واالتصاالت.

وشارك كثيرون آخرون في حترير الهوامش والريبورتاجات أو في إجراء بحوث على
درجة بالغة األهمية :ريناتو بوسكيتس ،وجوليان داميوند ،وأيون إفرمي ،وراشيل
الندر ،وميا ماكدونالد ،وإيلينا مارجاليك ،ولوري آن مازور ،ودانييل نيرنبيرغ،
وفيكتوريا أوكويه ،وكيمبرلي روغوفني ،وسكوت وليامسون ،وجون زيتلن.
وساهم برنامج األمم املتحدة للبيئة باملادة األساسية التي قام عليها الفصل ،1
“عناصر تغير املناخ” .وشارك كل من املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة
“املضي قدم ًا”.
لشؤون الالجئني في صياغة الفصل ،3
ُّ
كذلك يتوجه فريق التحرير بالشكر إلى وكالة إنتر برس لألنباء وشبكات املعلومات
اإلقليمية املتكاملة لتصريحهما بإعادة طبع موضوعات صحفية نشرتها خدماتهما
اإلخبارية.
وساهم مشكور ًا في املؤشرات التي تضمنها التقرير كل من شعبة السكان
التابعة إلدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،ومعهد إحصاءات
اليونسكو ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،والبنك
الدولي ،ومشروع تدفقات املوارد املشترك بني صندوق األمم املتحدة للسكان واملعهد
الدميغرافي الهولندي املتعدد التخصصات ،ومكتب املراجع السكانية.
املستشارون اخلارجيون

لورينا أغويار وأديل ساسفاري ،االحتاد الدولي للحفظ والطبيعة.
أليكس إيزه ،املدير التنفيذي ،املركز األفريقي لبحوث السكان والصحة.
ميشيل ليتون ،مديرة برامج حقوق اإلنسان ،مركز القانون والعدالة العاملية ،جامعة
سان فرانسيسكو ،كلية احلقوق.
برايان أونيل ،شعبة املناخ والديناميات العاملية وبرنامج العلوم املتكاملة ،املركز
الوطني لبحوث الغالف اجلوي.
ثانه جوان نغوين ،املديرة التنفيذية ،املنظمة النسائية للبيئة والتنمية.

يدعم صندوق األمم المتحدة للسكان ،وهو وكالة إنمائية دولية ،حق كل امرأة ورجـل
وطفل في التمتع بحياة تتسم بالصحـة وبتكافؤ الفرص .ويقـوم الصندوق أيض ًا بدعـم
البلـدان في استخدامها للبيانـات السكانيـة الالزمـة لسياسات برامـج مكافحــة الفقـر
وللبـرامج التي ِّ
تمكن من أن يكون كل حمل مرغوب ًا ،وكل والدة مأمونة ،وكل شاب وشابة
خالي ًا من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،وكل فتاة وامرأة ُتعامل بكرامة واحترام.
صندوق األمم المتحدة للسكان ــ ألن كل شخص مهم.
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على غازات الدفيئة وتغير
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املناخ؟ وهل يساعد
ُّ
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املبذولة من أجل التكيف
مع االحترار العاملي أم أنهما
يعيقان هذه اجلهود؟ وما هي
أجنع السبل حلماية البشرية
من التغيرات املناخية القاسية
وارتفاع مستويات سطح
البحر؟ وهل ميكن أن تكون
هناك أهمية أساسية لتحسني
فرص احلصول على الرعاية
الصحية اإلجنابية وحتسني
العالقات بني الرجال والنساء
من أجل التصدي للتحدي
املتمثل في تغير املناخ؟ تقرير
حالة سكان العالم 2009
يجيب على كل هذه األسئلة.
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تصديـر
حينما يجتمع املتفاوضون بشأن املناخ في كوبنهاغن في كانون
األول/ديسمبر في إطار املؤمتر اخلامس عشر لألطراف في اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ ،فإنهم سوف يحددون
املسار الذي ستسلكه حكومات العالم إما للمضي قدم ًا أو ملجرد
فتح مسارات جانبية ملعاجلة واحدة من أصعب املشاكل التي
يواجهها البشر على اإلطالق :أال وهي كيفية التحكم في ما ميكن
أن يحدثه من تأثير على املناخ وكيفية التكيف مع تغير املناخ اآلن
وفي املستقبل.
وقد متحور الكثير من املناقشات التي دارت توطئة ملؤمتر
كوبنهاغن حول املسؤوليات النسبية التي تتحملها البلدان إزاء
احلد من ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة ،ومتويل اجلهود املبذولة
من أجل التحول إلى استخدام الطاقة وغيرها من التكنولوجيات
املنخفضة الكربون.
فما هو النهج األفضل لتخفيض انبعاثات الكربون؟ ومن
سيتحمل املسؤولية املالية من أجل التصدي ملشكلة تغير املناخ
اآلن وفي املستقبل؟
ولئن كانت هاتان القضيتان تكتسيان أهمية حاسمة ،فإن
هناك أيض ًا قضايا أساسية لها أهميتها تتعلق بأثر تغير املناخ
على النساء والرجال والبنني والبنات في مختلف أنحاء العالم،
بل في داخل البلدان ذاتها ،وكيف ميكن للسلوك الفردي أن
يقوض اجلهود العاملية املبذولة للتصدي لتغير املناخ أو املساهمة
في هذه اجلهود .وعلى األرجح ،فإن الفقراء ،والسيما في
البلدان النامية ،هم الذين سيواجهون أسوأ اآلثار الناجمة عن
تغير املناخ .فاألرجح أن الفقراء هم الذين يعيشون في املناطق
املعرضة للفيضانات والعواصف وارتفاع مستوى البحار .وهم
على األرجح أكثر اعتماد ًا في معيشتهم على الزراعة وصيد
األسماك ولذلك فإنهم يواجهون خطر اجلوع أو فقدان سبل رزقهم
إذا ما حل بهم اجلفاف ،أو استعصى عليهم التنبؤ بهطول األمطار
أو ضربتهم األعاصير بقوة غير مسبوقة .ومن بني هؤالء الفقراء
جميع ًا ،فإن النساء بوجه خاص يشكلن الفئة األكثر ضعف ًا.
وباإلضافة إلى املناقشة اجلارية بشأن اجلوانب التقنية
واملالية ،فإن مناقشة مسألة تغير املناخ في املستقبل البد من
إثرائها عبر مراعاة األبعاد اإلنسانية التي تكتنف جميع جوانب
املشكلة ،مبا في ذلك البعد املتعلق بالنوع االجتماعي .ومن شأن
التوصل إلى اتفاق في كوبنهاغن يساعد الناس على تخفيض
انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تغير املناخ من خالل تسخير
د

تصديــر

الرؤى الثاقبة واإلبداعية للنساء والرجال أن يطرح استراتيجية
عاملية طويلة األجل تتسم بفعالية حقيقية من أجل التصدي
ملشكلة تغير املناخ.
وصندوق األمم املتحدة للسكان هو وكالة إمنائية تعنى بتعزيز
حق جميع النساء والرجال واألطفال في التمتع بحياة ينعمون فيها
بالصحة وتكافؤ الفرص ،كما يساعد الصندوق على احلد من
الفقر .ويساعد الصندوق على ضمان أن يكون كل حمل مرغوب ًا
فيه ،وأن تكون كل والدة مأمونة ،وكل شاب وشابة خالي ًا من
فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز ،وكل فتاة وامرأة ُتعامل
بكرامة واحترام .والقضايا التي يدافع عنها الصندوق هي أيض ًا
قضايا وثيقة الصلة بتغير املناخ.
وتبني هذه الطبعة من تقرير حالة سكان العالم  2009أن تغير
املناخ هو أكثر من مجرد مسألة تتعلق بكفاءة الطاقة أو االنبعاثات
الكربونية الناجمة عن الصناعة؛ لكنها أيض ًا مسألة تتعلق
بالديناميات السكانية والفقر واملساواة بني اجلنسني.
وعلى مر السنني ،تراوح نهج املجتمع الدولي إزاء السياسات
السكانية ما بني التركيز ،من أعلى إلى أسفل ،على التغير
الدميغرافي ،ونهج محوره البشر ويقوم على حقوق اإلنسان
واالختيار املستنير .واألصوات التي تتذرع مبسألة {تنظيم
السكان} كاستجابة لتغير املناخ تعجز عن إدراك الطابع املعقد
لهذه املسألة وتغفل توافق اآلراء الدولي بشأنها .فقد اتفقت
احلكومات في املؤمتر الدولي املعني بالسكان والتنمية ،املعقود في
عام  ،1994على أن جميع البرامج املتصلة بالسكان والتنمية،
مبا في ذلك البرامج الرامية إلى حماية البيئة ،ينبغي أن تسترشد
بالقضايا املتصلة بحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني .وتكمن
نقطة البداية في حتقيق ذلك في دعم حق النساء واألزواج
في تقرير عدد أطفالهم واملباعدة بني والداتهم وتهيئة الفرص
واخليارات للنساء والفتيات أو التوسع فيها مبا يتيح لهن املشاركة
الكاملة في مجتمعاتهن واملساهمة في النمو االقتصادي والتنمية.
ويعزى تغير املناخ ،جزئي ًا ،إلى األخذ بنهج إزاء التنمية
والنمو االقتصادي ثبت أنه نهج غير مستدام .ويقتضي وقف
تغير املناخ األخذ بنهج جديد أكثر إنصاف ًا وقابلية لالستدامة إزاء
الطريق الذي نسلكه في معيشتنا ،وفي إنتاجنا واستهالكنا.
ولذلك ،فإن التحكم في غازات الدفيئة املسؤولة عن الظواهر
اجلوية القصوى وارتفاع مستويات البحار إمنا يقتضي تعريف ًا
جديد ًا ملاهية {التقدم} ووضع منوذج إمنائي جديد.

إن الطابع املعقد للتحدي املتمثل في تخفيض انبعاثات
غازات الدفيئة والتكيف مع تغير املناخ يقتضي منا التعمق
فيما وراء اجلوانب الواضحة للمشكلة واألخذ باستراتيجيات
ابتكارية .على أن أجنع احللول ملشكلة تغير املناخ إمنا تكمن في
تلك التي تنبع من القاعدة إلى القمة ،والتي تقوم على معرفة
املجتمعات احمللية ببيئاتها املباشرة ،والقادرة على متكني هؤالء
الذين يتعني عليهم التكيف مع عالم جديد ــ وليس اإلضرار بهم
أو إثقال كاهلهم ــ والتي ال يكون من شأنها أن تقيم عالقة تبعية
جديدة بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية .إن احلل الوحيد
الدائم إمنا يتمثل في جعل الناس محور القضية.
إن هذا التقرير يبني أن املرأة تتمتع بالقوة الالزمة لتعبئة
الطاقات في مواجهة تغير املناخ ،ولكن هذه الطاقات ال ميكن
إطالقها إال من خالل السياسات التي من شأنها متكني املرأة.
ويعرض التقرير أيض ًا للدعم املطلوب مبا يتيح للمرأة أن تسهم
إسهام ًا كام ً
ال في التكيف مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره وبناء
القدرة على توقي هذه اآلثار.
ومن خالل اتخاذ نهج أعم وأدق إزاء تغير املناخ والذي يضع
في االعتبار العوامل املتعلقة بالنوع االجتماعي والسكان ،فإن
حكومات العالم ،بل وفي واقع األمر املجتمع املدني ونحن هنا في
األمم املتحدة سيكون لهم جميع ًا إسهام قيم في مؤمتر كوبنهاغن
وفي اإلجراءات الفعالة التي يتعني اتخاذها ملواجهة هذا التحدي
الطويل األجل.
ثريا أحمد عبيد
املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان

حالة سكان العالم 2009

هـ

استعراض عام
{لقد اطلعنا على ما يقوله العلم .إن االحترار العاملي حقيقة واقعة ،ويشكل بالنسبة إلينا قضية رئيسية ...
ً
برنامجا في هذا اخلصوص ــ أي أن نرسم خريطة طريق للمستقبل ،مقرونة بتسلسل زمني
وعلينا أن نضع
يفضي إلى التوصل إلى اتفاق بحلول عام  .2009وفي هذا الصدد ،فإنه من املفيد أن تكـون لدينا رؤيـة
حـول ما ميكن أن يكون عليه املستقبل إذا تكللت مساعينا بالنجاح}.
ـــ بان كي ـ مون
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املناخ هو مجمل خصائص األحوال اجلوية على مدى فترة معينة،
لكن التغيير املفاجئ الذي يحتمل أن يشهده القرن املقبل لم يكن
له مثيل عبر التاريخ املعلوم للتجربة اإلنسانية .فعلى مدى آالف
السنني ،منذ نشأت احلضارات من املجتمعات الزراعية القدمية،
كان مناخ األرض بوجه عام مستقر ًا نسبي ًا ،وكانت درجات احلرارة
وأمناط هطول األمطار داعمة للحياة البشرية وامتدادها حول أرجاء
البسيطة.
وهناك كم متزايد من الدالئل التي تشير إلى أن الظواهر األخيرة
لتغير املناخ إمنا تعزى في املقام األول إلى النشاط البشري .ويتسم
تأثير هذا النشاط البشري على تغير املناخ بطابع معقد .فاألمر
يتعلق مبا نستهلكه ،وبأنواع الطاقة التي ننتجها ونستخدمها ،وما إذا
كنا نعيش في مدينة أو مزرعة ،وما إذا كنا نعيش في بلد غني أو
فقير ،وما إذا كنا شباب ًا أو مسنني ،كما يتعلق األمر مبا نتناوله من
أغذية بل ومبـدى متتع النساء والرجال بالتكافؤ في احلقوق والفرص.
ويتعلق األمر أيض ًا بأعدادنا املتزايدة ــ التي تناهز  7باليني نسمة.
ومع تسارع النمو السكاني ،فإن األوضاع االقتصادية واالستهالك
يفوقان قدرة األرض على التكيف ،ورمبا يصبح تغير املناخ أكثر
حدة ،مبا ينطوي عليه األمر ،بطبيعة احلال ،على نتائج وخيمـة.
وال تكشف الديناميات السكانية إال عن جانب واحد من جوانب
عملية أكبر وأكثر تعقيد ًا تتعلق بالكيفية التي شقت بها بعض البلدان
والشعوب طريقها نحو التنمية وحددت سبيلها نحو التقدم ،وعن
بلدان وشعوب أخرى ال حيلة لها في قرارات تؤثر على مجريات
حياتها.
كما أن تأثير تغير املناخ على الناس يتسم أيض ًا بالتعقيد ،فهو
يحفز على الهجرة ،ويدمر سبل كسب الرزق ،ويعطل االقتصادات،
ويقوض التنمية ويفاقم من أوجه عدم املساواة بني الرجال والنساء.

إن تغير املناخ إمنا هو قضية تتعلق بالناس.
فالناس هم املتسببون في تغير املناخ .والناس هم املتأثرون بتغير
املناخ .وعلى الناس أن يتكيفوا معه .والناس وحدهم هم القادرون
على وقفه.
غير أن جميع الناس أو البلدان ال يتمتعون باملساواة حينما
يتعلق األمر بانبعاثات غازات الدفيئة التي تؤدي إلى احترار الغالف
اجلوي .وحتى اآلن ،فإن البلدان الصناعية هي التي و ّلدت نصيب
األسد من الكربون وغيره من الغازات التي أثارت االنتباه إلى مشكلة
املناخ ،لكنها ال تزال محصنة نسبي ًا إزاء آثار تغير املناخ .ويتحمل
العالم النامي نصيب ًا ضئي ً
ال من املسؤولية عن انبعاثات غازات الدفيئة
لكنه مع ذلك أصبح بالفعل يتحمل املزيد من العبء املتعلق بالتصدي
للظواهر املناخية احلادة والتكيف معها ،ومواجهة ارتفاع مستويات
البحار ،والفيضانات ،وحاالت اجلفاف .لقد كانت البلدان الصناعية
وراء اجلانب األعظم من املشكلة ،ولكن فقراء العالم سيواجهون
أضخم املشاكل في التكيف معها .وإذا كان للعالم أن يتفادى النتائج
اخلطيرة لتغير املناخ ،رمبا لن يكون هناك متسع للبلدان الفقيرة
في الغالف اجلوي لكي تتطور اقتصادي ًا عن طريق استخدام نفس
أمناط الطاقة الكثيفة الكربون التي اعتمدت عليها البلدان الصناعية
لتحقيق تنميتها اخلاصة على مدى القرنني املاضيني.

ما هو تغير املناخ؟

يتمثل تغير املناخ في ازدياد درجة حرارة سطح األرض .ومع أن الزيادة
في درجة احلرارة منذ أواخر القرن التاسع عشر تبدو ضئيلة ــ 0.74
درجة مئوية ــ إال أن هذه الزيادة يحتمل أن يكون لها أثرها البالغ على
الناس .وسوف يزداد هذا األثر مع استمرار ارتفاع درجات احلرارة،
حيث ستصل هذه الزيادة إلى  6.4درجة مئوية بحلول عام .2100

t

التنقيب عن القواقع في قاع إحدى البحيرات اجلافة في تايلند.
© ويراشي وانسامنغان/برنامج األمم املتحدة للبيئة/ستيل بيكتشرز
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اخلطر الذي يشكله ذوبان الكتل اجلليدية على إمدادات املياه الالزمة لزراعة الكفاف واملدن الضخمة

على السفوح والسهول اجلليدية املنحدرة من
جبال هواينا بوتوسي  Huayna Potosiوتشاكالتايا
 Chacaltayaينتظم رتل من اجملتمعات احمللية
الصغيرة التي تسعى إلى كسب رزقها بشق
األنفس بتربية حيوانات الالما واملاشية والدواجن
وزراعة كميات ضئيلة من محاصيل البطاطس
واألوكا ،وهي نبات معمر يزرع على جبال األنديز
الوسطى والشمالية .وفي بعض املناطق ،تكون
السفوح التي جتري زراعتها بالغة االنحدار على نحو
يجعل من الزراعة عمالً يتحدى اجلاذبية األرضية.
وعلى مدى الفترة املمتدة من  15إلى 20
عاما ً املاضية تقلصت بشكل حاد األغطية
اجلليدية التي كانت توفر لهذه اجملتمعات كميات
هائلة من املياه البلورية الصافية ،مما أثر على
حياة الناس في هذه املناطق بدرجات متفاوتة ـ
تراوحت ما بني انقطاع امدادات املياه إلى املراكز
احلضرية مثل مدينة ايل آلتو الفقيرة وذات
الطابع العشوائي ،وال  باز عاصمة بوليفيا،
وإغالق سفوح التزلج في تشاكالتايا ذات الغطاء
اجلليدي الذي تقلص اآلن إلى مجرد كتل صغيرة
من الثلوج واجلليد التي تقبع حتت قمة اجلبل التي
تعلو على ارتفاع  18 000قدم.
وتضم جبال األنديز معظم ما يطلق عليه
الكتل اجلليدية املدارية في العالم .وتوجد قرابة
 20في املائة من هذه الكتل اجلليدية في بوليفيا.
ووفقا ً ملا أعلنته وزارة املياه والبيئة في
بوليفيا ،فإن الكتل اجلليدية في كوردييرا رييل
 Cordillera Realتقلصت مبقدار  84كيلومترا ً

مربعا ً ،أو بنسبة  24في املائة ،في الفترة ما بني
 1987و  2004وال يزال االضمحالل مستمرا ً.
لوكاديا كويسبي ،ولدت وترعرعت في
مجتمع بوتيليهاكا احمللي حتت سفح جبال
تشاكالتايا وهواينا بوتوسي ،وهي مجرد واحدة
من الكثيرين من البوليفيني الذين تأثروا بهذه
األزمة البيئية .وتقوم لوكاديا بزراعة البطاطس
واألوكا في مناخ يعد من أسوأ احلاالت املناخية
في أمريكا اجلنوبية .وتبلغ لوكاديا من العمر
ستني عاما ً ولها ثمانية أطفال لم يبق منهم
سوى واحد فقط في بوتيليهاكا .أما السبعة
اآلخرون فقد هاجروا إلى أنحاء أخرى من البلد
{ألنه ال سبيل إلى العيش في هذا املكان}.
تستيقظ لوكاديا في الرابعة من صباح
كل يوم وتقوم بغلي املياه لتصنع كوبا ً من شاي
البابونغ .ويتكون إفطارها من طبق من الكايا ـ
وهو طعام مصنوع من نبات األوكا بعد نقعه
في مياه اآلبار ملدة شهرين .أما بالنسبة لوجبة
الغداء ،فإن األسرة تتناول األوكا والبطاطس وفي
بعض األحيان حلم الالما أو الضأن .وتقول لوكاديا
إن على األسرة أن تنقل املياه من النهر من أجل
االستعمال اليومي وكذلك لري احملاصيل التي
يزرعونها .وتضيف قائلة{ :وقد أصبحت املياه
شحيحة في هذه األيام .فقد اعتدنا احلصول
على مياه الري من اجلداول التي تنحدر من كتلة
هواينا بوتوسي اجلليدية ،لكن هذه اجلداول لم
يعد لها وجود ،وأصبح علينا اآلن أن جنلب املياه
من نهر بعيد في قلب الوادي}.

ومع ارتفاع درجات احلرارة ،حتدث التحوالت في أمناط األحوال اجلوية
مبا تترتب عليه عواقب وخيمة ،والسيما بالنسبة لفقراء العالم.
ويكاد أن يكون من املؤكد أن التزايد السريع والضخم لغازات
الدفيئة في الغالف اجلوي لألرض إمنا تعزى إليه جل الزيادة في
درجات احلرارة أو كلها .وثاني أكسيد الكربون هو األكثر شيوع ًا
بني غازات الدفيئة يليه في املرتبة الثانية غاز امليثان .وتتولد هذه
الغازات بصورة طبيعية ومن وظائفها االحتفاظ بجزء من حرارة
الشمس .وبدون {أثر الدفيئة} قد يغدو سطح األرض على درجة
من البرودة ال ميكن معها استمرار احلياة .ولكن نظر ًا ألن غازات
الدفيئة املوجودة بصورة طبيعية في الغالف اجلوي قد زادت نتيجة
لألنشطة البشرية ،اختل التوازن الذي يحفظ سطح األرض
عند درجة حرارة ثابتة نسبي ًا .ومنذ عهد الثورة الصناعية ،أدى
االحتراق الكثيف لألخشاب والفحم النباتي والفحم احلجري
والزيوت والغازات إلى زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في


استعراض عام

لوكاديا كويسبي حتصد ثمار األوكا من رقعتها
الزراعية الصغيرة في منطقة بوتيليهاكا الريفية في
بوليفيا .وتقول لوكاديا إن مياه الري تقل عاما بعد آخر.
© تريغفي أولفارنس/صندوق األمم املتحدة للسكان

ومتضي لوكاديا اآلن ساعات طويلة في نقل
املياه في حاويتني تبلغ سعة كل منهما خمسة
لترات ،حتمل كالً منهما بإحدى يديها .وتضيف
قولها إن تناقص إمدادات املياه تسبب أيضا ً في
نقص العلف الذي تعيش عليه الالما واملاشية،
وقد نفقت بعض هذه احليوانات بالفعل نتيجة
لنقص العلف.

الغالف اجلوي .كما أدت زراعة األرز وتربية املاشية وإحراق
املخلفات العضوية إلى زيادة تركيزات غاز امليثان بأكثر من
الضعف .كما أدى استخدام األسمدة الصناعية ،الذي ساعدت
عليه التقنيات التي استحدثت مع مطلع القرن العشرين ،إلى إطالق
كميات كبيرة من غاز آخر من غازات الدفيئة هو أكسيد النيتروس،
في املاء والهواء .ومنذ عشرينات القرن املاضي ،استخدمت
الصناعة عدد ًا من مركبات الكربون من صنع اإلنسان ألغراض
التبريد وإطفاء احلرائق .وقد ثبت أن بعض هذه املركبات تندرج
ضمن غازات الدفيئة األشد ضراوة.
وسوف يتوقف مستقبل تغير املناخ إلى حد كبير على مدى
سرعة تراكم غازات الدفيئة في الغالف اجلوي .وسوف يتوقف ذلك
بدوره على حجم كمية االنبعاثات من هذه الغازات وعلى مدى قدرة
الطبيعة على امتصاصها .ومنذ عام  ،2000زادت انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون {بشرية املنشأ} أو التي مصدرها اإلنسان بسرعة

بلغت أربعة أمثال معدلها في القرن السابق .ونتجت معظم االنبعاثات
عن احتراق الوقود األحفوري.2
وفي الوقت نفسه ،فإن {مغيضات} الكربون الطبيعي التي
متتص بعض االنبعاثات الناجمة عن األنشطة البشرية لم تعد
قادرة على أداء هذه الوظيفة بكفاءتها السابقة .ومغيضات الكربون
الرئيسية هي احمليطات ،واملمرات املتجمدة في القارة القطبية
الشمالية ،والغابات ،والتي أصبحت جميعها تفقد قدرتها على
امتصاص غازات الدفيئة من الغالف اجلوي.

أثـر تغير املناخ

ينطوي تغير املناخ على إمكانات من شأنها عكس مسار مكاسب
التنمية التي جرى حتقيقها بشق األنفس على مدى العقود املاضية،
وما أحرز من تقدم في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،وفق ًا ملا
أوردته تقارير البنك الدولي .3وسوف تؤدي هذه االنتكاسات
إلى شحة املياه ،واشتداد حدة العواصف املدارية ،وحاالت املد
العصفية ،والفيضانات ،وفقدان مياه الكتل اجلليدية املذابة
املستخدمة في ري الزراعة ،وحاالت نقص األغذية ،واألزمات
الصحية.
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ويهدد تغير املناخ بتفاقم حدة الفقر ،أو إثقال كاهل اجلماعات
املهمشة والضعيفة مبصاعب إضافية .ففي جنوب شرقي آسيا،
على سبيل املثال ،يعيش قرابة  221مليون نسمة حتت خط الفقر
احملدد بدوالرين يومي ًا .4ويعيش كثيرون من فقراء املنطقة في
املناطق الساحلية ودلتا األنهار الواطئة ،وكثير من هؤالء الفقراء
هم من املزارعني ذوي احليازات الصغيرة أو من الناس الذين
يتكسبون رزقهم من البحار .وتعاني األسر املعيشية الفقيرة بوجه
خاص من الضعف إزاء حاالت تغير املناخ ألن دخولهم الهامشية
ال تتيح لهم سوى النزر اليسير من اخلدمات الصحية أو شبكات
األمان األخرى التي حتميهم من األوضاع اجلوية املتغيرة ،وألنهم
يفتقرون إلى املوارد التي متكنهم من االنتقال إلى أماكن أخرى
حينما حتل بهم األزمات .وتشمل بعض املخاطر املباشرة األخرى
التي ميكن أن يتعرض لها فقراء املنطقة نتيجة لتغير املناخ تعرضهم
للموت أو للمرض نتيجة لالرتفاع الشديد في احلرارة ،أو حاالت
البرودة احلادة ،أو اإلصابة باألمراض املعدية وسوء التغذية.
كما ينتج عن تغير املناخ ارتفاع مستويات البحار ،مما يعرض
للخطر املناطق الساحلية الواطئة ذات الكثافة السكانية العالية
والدول اجلزرية الصغيرة .فإندونيسيا ،على سبيـل املثال ،ميكن أن

النساء تتحملن وطأة تغير املناخ

املزارعة الفلبينية ترينيداد دومينغو تترقب املوسم
املقبل حلصاد األرز مبشاعر مشوبة باخلوف والقلق.
فلقد هب إعصار دمر اجلزء األكبر من محصولها،
وحسب تقديرات دومينغو فإن قطعة األرض التي
متتلكها وتبلغ مساحتها هكتارين سوف تنتج
أقل مما كانت تنتجه في العادة وهو نحو  200جواال ً
من األرز.
ولئن كانت األعاصير تشكل جز ًءا من حياة
معظم املزارعني الفلبينيني ،فإنهم يدركون
السبيل إلى التقليل إلى أدنى حد من اخلسائر
التي تتسبب فيها غزارة األمطار .وتبدأ دومينغو
في حرث األرض لزراعة األرز مع بدايات حزيران/
يونيه ومتوز/يوليه ـ حيث بداية موسم هطول
األمطار .فهي تعلم أن التبكير بالزراعة ميكن
أن يجنبها األضرار التي يحدثها املطر .ولكن في
هذا العام ،لم تتمكن دومينغو من زراعة األرز
قبل حلول شهر آب/أغسطس حيث بدأ موسم
هطول األمطار متأخرا ً.
وتقول دومينغو{ :إنني في واقع األمر أواجه
مشكلة بسبب هذه احلالة ألنني استثمرت كثيرا ً
من األموال في موسم احلصاد لهذا العام مبا يبلغ
 60 000جنيه فلبيني ( 1 250دوالر) .ورمبا سأعجز
عن تسديد القرض الذي حصلت عليه وسيتعني

على أسرتي أن تشد األحزمة على بطونها}.
ودومينغو هي ربة أسرة ممتدة كبيرة تضم كثيرا ً
من األبناء وأطفالهم.
وبطبيعة احلال فإن ضعف محصول األرز
يهدد أسرتها بحالة من عدم األمن الغذائي.
وستكون أيضا ً مضطرة إلى احلصول على األموال
الالزمة لتسديد القروض التي حصلت عليها
ولشراء الضروريات األخرى.
وتسبب األحوال املناخية غير املستقرة
كثيرا ً من املشاكل للمزارعني من أمثال دومينغو.
ويعتقد أن تزايد وتيرة موجات احلرارة والفيضانات
وحاالت اجلفاف قد أدى إلى خفض كبير في إنتاج
احملاصيل الزراعية واألسماك ،كما أدى إلى ارتفاع
أسعار األغذية.
ويؤدي ذلك بدوره إلى زيادة العبء الواقع
على النساء والفتيات الالتي تقع عليهن
مسؤولية ضمان توفير الغذاء الكافي لألسرة،
وفقا ً ملا تقوله إينس سميث ،مستشارة النوع
االجتماعي في مؤسسة أوكسفام في اململكة
املتحدة.
وحتدثت سميث في مؤمتر عقد في مانيال في
تشرين األول/أكتوبر عن النوع االجتماعي وتغير
املناخ ،فالحظت أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار

األغذية{ ،فإن النساء يستثمرن وقتهن في
احلصول على النقدية .ويؤدين أعماال ً إضافية،
حتى لو كانت بأجر بخس} .وقد شارك في
تنظيم هذا املؤمتر الذي استغرق أربعة أيام كل
من املركز املعني بدور املرأة في السياسة في
آسيا واحمليط الهادئ واستراتيجية األمم املتحدة
الدولية للحد من الكوارث.
وفي املناطق الساحلية ،التي تقع ضمن
اجملتمعات احمللية لصيد األسماك في الفلبني،
تواجه املرأة اآلن أسوأ آثار تغير املناخ ،وفقا ً لتقرير
قدمه مركز التمكني وتنمية املوارد ،وهو منظمة
غير حكومية مقرها مانيال تقوم بتنفيذ إدارة
املوارد الساحلية اجملتمعية .وتضيف ماريتا ب.
رودريغز ،موظفة تنمية املشاريع في املركز قولها:
{إن انخفاض حصيلة الصيد من األسماك يفرض
عبئا ً إضافيا ً على املرأة .فإلى جانب مشاغلهن
املنزلية ومشاركتهن في أنشطة الصيد ،يتعني
عليهن أن يجدن مصادر إضافية للدخل مثل
العمل في اخلدمة املنزلية لدى األسر امليسورة}.
بقلم برامي سارميينتو .مقتطفات أعيد طبعها
بتصريح مـن وكالة أنباء انتر برس ،تشرين األول/
أكتوبر .2008

حالة سكان العالم 2009



تفقـد ما يصل إلى  2 000جزيرة صغيرة بحلول عام  2030نتيجة
الرتفاع مستويات البحار.5
وال يقتصر أثر تغير املناخ على تعريض حياة الناس للخطر
وتقويض سبل معيشتهم ،لكنه يهدد أيض ًا بتفاقم الفجوات بني
األغنياء والفقراء وزيادة الفوارق بني النساء والرجال.
وسوف يتأثر النساء ،والسيما في البلدان الفقيرة ،بصورة
متباينة عن الرجال .ويعتبر هؤالء النساء أشد الفئات ضعف ًا إزاء
تغير املناخ ،األمر الذي يعزى جزئي ًا إلى أنهن يشكلن في كثير من
البلدان اجلانب األكبر من القوة العاملة الزراعية ،كما يعزى جزئي ًا
إلى حقيقة أنه ال تتاح لهن سوى فرص العمل املنخفضة الدخل.
فالنساء يقمن على تدبير أمور األسر املعيشية ورعاية أفراد هذه
األسر ،مما يحد في أحيان كثيرة من قدرتهن على التنقل ويضاعف
من تعرضهن للكوارث الطبيعية املتصلة باألحوال اجلوية .كما تضطر
النساء ،بفعل أحوال اجلفاف وعدم انتظام هطول األمطار ،إلى العمل
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اآلثار الصحية

في أيار/مايو  2009وصفت مجلة النست الطبية تغير املناخ بأنه
{أضخم تهديد صحي في القرن احلادي والعشرين} .6وتضيف
املجلة قائلة{ :إن محصلة أثر تغير املناخ على أمناط األمراض في
العالم ستكون على درجة بالغة من منظور علم األوبئة ،والسيما في
البلدان النامية ،التي ال تزال مظاهر الضعف الصحي قائمة فيها}.
وعلى سبيل املثال ،سوف يزداد معدل انتشار األمراض التي تسببها
ناقالت اجلراثيم .ورمبا تصاب ماليني أخرى من الناس بداء املالريا،
ألن ارتفاع درجات احلرارة يتيح للبعوض احلامل للمرض التواجد

مسرد املصطلحات

التكيف يشير هذا املصطلح إلى التأهب آلثار
تغير املناخ والتعامل معها .ووفقا ً للفريق
احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ ،يشير
هذا املصطلح إلى إدخال تغيرات في العمليات
واملمارسات والهياكل للتخفيف من أثر األضرار
احملتملة لتغير املناخ أو االستفادة من الفرص
املرتبطة بتغير املناخ.
املنـاخ متوسط مجمل خصائص األحوال اجلوية
في فترة معينة.
تغير املناخ ،ألغراض هذا التقرير ،يشير هذا
املصطلح إلى تغير مناخ األرض الناجم عن تراكم
غازات الدفيئة ،من قبيل ثاني أكسيد الكربون،
في الغالف اجلوي ،نتيجة ألنشطة بشرية.
وتقوم غازات الدفيئة بامتصاص حرارة الشمس
وتدفئة سطح األرض .وفي بعض األحيان يقترن
مصطلح {تغير املناخ} بعبارات من قبيل
{من صنع اإلنسان} ،و {الناجم عن أنشطة
بشرية} ،و {ألسباب بشرية} ،للتذكير بأن
معظم حاالت تغير املناخ التي يناقشها هذا
التقرير إمنا حتدث ،أو يعتقد أنها حتدث ،خارج
نطاق التذبذبات اجلوية الطبيعية.
النوع االجتماعي يشير هذا املصطلح إلى طائفة
من التوقعات املكيفة اجتماعيا ً واألدوار املكتسبة
في ما يتعلق بكيفية تفاعل اإلناث والذكور في
أي مجتمع ،وكيف يعيشون حياتهم ،ويؤدون



الشاق لتأمني الغذاء واملاء والطاقة لبيوتهن .وتنقطع الفتيات عن
الدراسة ملساعدة أمهاتهن في االضطالع بهذه املهام .وهذه احللقة
املفرغة من احلرمان والفقر وعدم املساواة من شأنها أن تقوض رأس
املال االجتماعي الالزم للتصدي لتغير املناخ على نحو فعال.

استعراض عام

أعمالهم .ويتجاوز تعريف النوع االجتماعي
النساء والفتيات ليشمل الرجال والفتيان
والعالقات بني اجلنسني .وحتدد طبيعة النوع
االجتماعي اخلصائص املتوقعة واملسموح بها
والتي تكون موضع تقييم بالنسبة ألي امرأة أو
رجل في سياق محدد.
املساواة بني اجلنسني يعبر هذا املصطلح عن
املفهوم القائل بأن جميع البشر ـ رجاال ً ونسا ًء ـ
يتمتعون باحلرية في تنمية قدراتهم الشخصية
وحتديد خياراتهم دون قيود يتم وضعها في إطار
القولبة النمطية ،أو التحديد الصارم لألدوار على
أساس النوع االجتماعي ،أو التحامل .وتعني
املساواة بني اجلنسني أن االختالفات في مظاهر
السلوك والطموحات واالحتياجات املتعلقة باملرأة
والرجل ينبغي أخذها في االعتبار ،وتقييمها،
والتعامل معها على قدم املساواة .وهو ال يعني
أن املرأة والرجل سيان ،لكنه يعني ،باألحرى،
أن حقوقهما ،ومسؤولياتهما ،والفرص املتاحة
لهما ،ال ينبغي أن تعتمد على ما إذا كانوا قد
ولدوا ذكورا ً أم إناثا ً .7
تخفيف األثر يشير هذا املصطلح إلى معاجلة
أسباب تغير املناخ من خالل اإلجراءات التي
تخفض من انبعاثات غازات الدفيئة أو تساعد
على إزالة الغازات من الغالف اجلوي بطرق منها،
على سبيل املثال ،عزل الكربون عن طريق
األشجار والتربة.

الديناميات السكانية هي اخلصائص املتغيرة
لعدد الكائنات البشرية في العالم أو في منطقة
جغرافية معينة ،مبا في ذلك احلجم ،ومعدل
النمو ،والكثافة ،والتوزيع اجلغرافي (ويشمل
ذلك تدفقات السكان داخل البلدان وعبر احلدود)،
والهيكل العمري (احلجم النسبي للسكان في
كل فئة عمرية محددة).
الصحة اإلجنابية هي ،حسب تعريف منظمة
الصحة العاملية ،حالة رفاه بدنية وعقلية
واجتماعية في جميع األمور املتعلقة باجلهاز
التناسلي في جميع مراحل احلياة .وتعني
الصحة اإلجنابية قدرة األفراد على التمتع بحياة
جنسية مرضية ومأمونة ،وقدرتهم على
اإلجناب ،وحريتهم في تقرير اإلجناب وموعده
وتواتره .وينطوي ذلك ضمنا ً على حق الرجل
واملرأة في تعريفهم بسبل تنظيم األسرة املأمونة
والفعالة وامليسورة واملقبولة مبحض اختيارهما
وتوفير سبل احلصول عليها ،واحلق في احلصول
على خدمات الرعاية الصحية املناسبة التي
متكن املرأة من أن جتتاز بأمان فترة احلمل والوالدة.
وتعرَّف الرعاية الصحية اإلجنابية بأنها مجموعة
الطرق واألساليب واخلدمات التي تسهم في
حتقيق الصحة اإلجنابية والرفاه من خالل منع
حدوث مشاكل الصحة اإلجنابية وحلها.8
الطقـس يشير هذا املصطلح إلى حالة األرصاد
اجلوية في مكان معني وزمن معني.

على مرتفعات عالية .وباإلضافة إلى ذلك فإن ارتفاع معدالت درجة
احلرارة من شأنه أيض ًا أن يولد حاالت اإلجهاد الناجمة عن ارتفاع
درجة احلرارة ،وازدياد معدالت الوفيات في األجل القصير بسبب
النوبات القلبية .كما أن تغير معدالت هطول األمطار ودرجات احلرارة
على مدى العقدين املقبلني قد يجعل من توفير املياه النظيفة واملرافق
الصحية اجليدة {أمر ًا أكثر تعقيد ًا مما هو اآلن}.
ولكن مجلة النست تالحظ أيض ًا أن تغير املناخ سوف يتفاعل
مع منو السكان بأساليب تفرض {جهد ًا إضافي ًا على الشبكات
الصحية الضعيفة بالفعل} ،وسيفاقم من إمكانية التعرض لآلثار
الصحية الضارة لتغير املناخ .وتوضح املجلة قائلة{ :إن الضرر
الذي أحلقه املجتمع احلديث بالبيئة رمبا يشكل واحد ًا من أفظع املخاطر
الصحية في عصرنا} .والحظت املجلة أن {بصمة الكربون}
اخلاصة بأفقر بليون نسمة تناهز  3في املائة من إجمالي بصمة
الكربون العاملية .ومع ذلك فإن الفقراء هم الذين يتحملون وطأة غير
متناسبة آلثار مناخنا املتغير{ .9وتشير التنبؤات إلى أن معدل فقد
السنوات التي ينعم فيها املرء بحياة صحية سليمة نتيجة للتغيرات
البيئية العاملية ــ مبا في ذلك تغير املناخ ــ سيكون بني التجمعات
السكانية األفريقية الفقيرة أعلى منه بني التجمعات السكانية األوربية
مبا يعادل  500مرة}.
ووفق ًا لتقديرات منظمة الصحة العاملية فإنه اعتبار ًا من عام
 2000حدثت سنوي ًا زيادة تناهز  150 000من حاالت الوفاة نتيجة
حلاالت تغير املناخ ،من قبيل موجات احلرارة الشديدة ،أو العواصف
أو احلاالت املناخية املماثلة ،أكثر مما حدث منذ سبعينات القرن
املاضي.10

الهجـرة

وفق ًا ملا أوردته مجلة النست الطبية فإنه {من احملتمل أن تزداد حدة
التحركات السكانية على نطاق كبير نتيجة ملا يؤدي إليه تغير املناخ
من التخلي عن البيئات املنكوبة بالفيضانات أو القاحلة أو ذات
الظروف غير املالئمة .وستؤدي عمليات الهجرة اجلماعية الناجمة عن
ذلك إلى حدوث الكثير من املشاكل الصحية اخلطيرة سواء بصورة
مباشرة ،الناجمة عن مختلف أشكال اإلجهاد املتعلقة بعملية الهجرة،
وغير املباشرة ،الناجمة عن إمكانية نشوب نزاعات أهلية تتسبب
فيها التحركات الفوضوية للسكان}.
وقد يتعني على ماليني الناس الذين يقطنون اآلن في املناطق
الساحلية املنخفضة أن يتركوا منازلهم إذا ارتفعت مستويات البحر
كما يتوقع معظم خبراء تغير املناخ .وقد يضطر املزارعون ،بفعل
حاالت اجلفاف املطولة واحلادة إلى االنتقال من املناطق الريفية إلى
املدن التماس ًا لسبل جديدة للعيش .ورمبا يهاجر سكان األحياء
الفقيرة في املناطق احلضرية املعرضة للفيضانات إلى مناطق ريفية
هروب ًا من اخلطر .وفي بعض احلاالت ،قد يؤدي التدهور البيئي

التدريجي إلى تبدد فرص كسب الدخل ،مما يدفع بالبعض عبر
احلدود الوطنية.
ونظر ًا للطابع املعقد الذي تتسم به األسباب التي تدعو الناس
إلى الهجرة أو التماس اللجوء ،فإنه من الصعب التنبؤ باألثر الذي
سيحدثه تغير املناخ على الهجرة في املستقبل .بيد أنه من احملتمل
أن يصبح تغير املناخ قوة دافعة رئيسية وراء التحركات السكانية في
املستقبل ،ورمبا يحدث ذلك في معظم األحيان من خالل عمليات
النزوح الداخلية ولكن أيض ًا ،إلى حد ما ،عن طريق الهجرة
الدولية.

الناس وتغير املناخ

ما فتئ الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ يدعم االستنتاج
العلمي القائل بأن الزيادات في تركيزات غازات الدفيئة في الغالف
اجلوي الناجمة عن أنشطة بشرية يحتمل لها بقوة أن تتسبب في
معظم الزيادات في معدالت درجة احلرارة التي تعرض لها العالم منذ
منتصف القرن العشرين .ويتألف الفريق من أكثر من  2 000من
العلماء وغيرهم من اخلبراء من مختلف أنحاء العالم ويعمل حتت رعاية
برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
ولم يكن لغازات الدفيئة أن تتراكم بهذا الشكل اخلطير للغاية
ما لم يكن عدد سكان األرض قد تزايد بهذه السرعة ،وظل عند
 300مليون نسمة ،وهو تعداد سكان العالم منذ  1 000عام مضى،
باملقارنة مع عددهم اليوم البالغ  6.8باليني نسمة .11وحتى اآلن ،تكاد
املناقشات العلمية والدبلوماسية تخلو من الربط من النمو السكاني
وتراكم غازات الدفيئة .والسبب وراء ذلك هو أن الزيادة السكانية
وأي تدابير ميكن أن تتخذ إزاءها شكلت دائم ًا مواضيع صعبة ومثيرة
للجدل والشقاق .وتعزى املسؤولية الرئيسية عن التزايد الراهن في
غازات الدفيئة إلى البلدان املتقدمة النمو التي انخفضت فيها اآلن
معدالت النمو السكاني ومعدالت اخلصوبة إلى حد أصبح فيه من
العادي أن تتألف األسرة من فردين فقط أو عدد أقل من األطفال ،في
حني كانت هذه املعدالت مرتفعة نسبي ًا في قرون سابقة .أما األغلبية
الكاسحة في الزيادة السكانية في العالم فإنها حتدث اليوم في البلدان
النامية التي تعتبر مساهمتها في انبعاثات غازات الدفيئة العاملية أقل
بكثير ،من الناحية التاريخية ،من إسهامات البلدان املتقدمة النمو.
غير أن االنبعاثات الصادرة عن بعض البلدان النامية الكبيرة تتزايد
اآلن بشكل سريع نتيجة لعمليات التصنيع كثيفة الكربون واألمناط
املتغيرة لالستهالك ،فض ً
ال عن منوها الدميغرافي احلالي.12
وبعيد ًا عن توقعات النماذج والسيناريوهات املناخية احملوسبة
التي عرضهـا الفريـق احلكومي الدولي املعنـي بتغـير املنـاخ فـي
املستقبل ،فإن طبيعة األمور وحدها تشير إلى أن استمرار تغير املناخ
من شأنه أن يجهد املجتمعات واألفراد ،وبخاصة من هم اآلن في أشد
اخلطر ،وسيؤدي إلى تفاقم حاالت التفاوت القائمة.
حالة سكان العالم 2009



يضاعف من تعقيد هذه املشكلة اآلمال املشروعة في التنمية التي
تراود املناطق األقل تقدم ًا ،والتي تشكل اآلن بالفعل أكثر من أربعة
أخماس سكان العالم .ووفق ًا ملا أعلنه فريق من اخلبراء معني بتغير
املناخ والتنمية ،اجتمع في لندن ،في حزيران/يونيه  ،14 2009فإن
حتسني فرص احلصول على الصحة اجلنسية واإلجنابية ،مبا في ذلك
التنظيم الطوعي لألسرة ،يعد من األمور األساسية لتحقيق رفاهة
الفرد ويعجل بتحقيق االستقرار السكاني .وقد كان لإلجنازات
الرئيسية في ميدان تنظيم األسرة في املاضي آثار هامة على إبطاء
وتيرة النمو السكاني ،وأدى بطء النمو السكاني في بعض البلدان
إلى إتاحة املزيد من الوقت إلعداد خطط التكيف مع اآلثار املقبلة
لتغير املناخ.

النوع االجتماعي :املتغير الناقص التمثيل
إحدى املناطق التي ضربها اجلفاف في كينيا .وتشكل التغيرات في أمناط هطول
األمطار تهديدا على إنتاج األغذية في أنحاء كثيرة من أفريقيا ومناطق أخرى.
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وتلقى األهمية التي تتسم بها سرعة وحجم الزيادة السكانية
األخيرة فيما يتعلق بتنشيط انبعاثات غازات الدفيئة في املستقبل
اعتراف ًا كبير ًا بني العلماء ،مبن فيهم واضعو تقارير الفريق احلكومي
الدولي املعني بتغير املناخ .ورمبا يساعد بطء النمو السكاني في
البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء على تيسير
مهمة حتقيق التوازن بني االنبعاثات العاملية والغالف اجلوي في املدى
البعيد ،والتمكني من عملية التكيف األسرع مع تغير املناخ ،وهي
العملية اجلارية بالفعل .على أن مدى التأثير الناجم عن اإلبطاء في
وتيرة النمو السكاني إمنا يعتمد على مستقبل االقتصاد العاملي،
واالجتاهات التكنولوجية والتوجهات االستهالكية .ذلك أن دور
النمو السكاني في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة هو أبعد من مجرد
الرابطة الدميغرافية البارزة فيما يتعلق بتغير املناخ .وتكوين األسر
املعيشية هو أيض ًا أحد املتغيرات التي تؤثر على مقدار غازات الدفيئة
التي تنفذ إلى الغالف اجلوي .وقد أظهرت دراسة واحدة على األقل
أن معدل استهالك الطاقة بالنسبة للفرد الواحد في األسر املعيشية
الصغيرة أعلى بكثير منه بالنسبة لألسر املعيشية الكبيرة .13وتشير
بعض الدالئل إلى أن التغييرات في الهيكل العمري والتوزيع
اجلغرافي ــ من قبيل االجتاه نحو العيش في املدن ــ قد يؤثر على
زيادة االنبعاثات .ومن احملتمل أن تؤثر الديناميات السكانية على
انبعاثات غازات الدفيئة في املدى الطويل .أما في املستقبل القريب،
فإن الديناميات السكانية سوف تؤثر على قدرة البلدان في التكيف مع
آثار تغير املناخ.
والنظم احلالية لالستهالك ،والسيما في البلدان الصناعية،
تتجاوز اآلن بالفعل احلدود التي تقتضيها اعتبارات االستدامة .ومما


استعراض عام

املوجه
حتى عهد قريب ،لم تلق العالقات بني اجلنسني أو االهتمام
َّ
إلى احتياجات كل منهما سوى النزر اليسير من االهتمام من جانب
املكلفني بالتصدي ملشكلة تغير املناخ العاملي .بل إن تعبير {النوع
االجتماعي} نفسه لم يرد له ذكر في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
املتعلقة بتغير املناخ .بيد أنه بعد أن جرى عموم ًا حذف اإلشارة إلى
النوع االجتماعي في لغة املعاهدات واملداوالت الدولية ،فإن أمانة
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ اعترفت رسمي ًا
في مؤمتر األطراف في االتفاقية الرابع عشر املعقود في بوزنان،
بولندا ،في كانون األول/ديسمبر  ،2008بأن{ :البعد املتعلق
بالنوع االجتماعي في مجال تغير املناخ وما تترتب عليه من آثار من
احملتمل أن تكون لهما آثار متباينة على كل من الرجال والنساء}.
وحثت األمانة على صياغة {تدابير في مجال السياسات العامة
املتعلقة بتغير املناخ تراعي النوع االجتماعي} ،وشددت على أن
النساء يشكلن {عناصر فاعلة هامة} ،و {عوامل هامة للتغيير}
في مجال التصدي لتغير املناخ والتكيف معه .كما قامت األمانة
بتعيني منسق لشؤون النوع االجتماعي ،ومجموعة من {مراكز
التنسيق املختصة بالنوع االجتماعي} أسندت إليهم مهمة ضمان
إدماج النوع االجتماعي في ثالثة من املجاالت البرنامجية الرئيسية
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ.15
ويشير تعبير النوع االجتماعي إلى االختالفات في األدوار
القائمة بحكم العالقات االجتماعية ،والفرص املرتبطة بكون
الفرد رج ً
ال أو امرأة ،وبالتفاعالت والعالقات االجتماعية بني
ثم ،فإن مفهوم النوع االجتماعي ال يتعلق
الرجال والنساء .ومن َّ
باملرأة وحدها .والسياسات الرامية إلى التصدي ألي جانب من
جوانب تغير املناخ لن تكون كاملة الفعالية ما لم تأخذ في االعتبار
االختالفات بني الرجال والنساء والفتيان والفتيات .فض ً
ال عن أن
السياسات التي تغفل االعتبارات املتعلقة بالنوع االجتماعي من
شأنها أن تفاقم من املشاكل املرتبطة بتغير املناخ من خالل توسيع

هوة التفاوتات بني اجلنسني .16ورمبا يقتضي األمر إيالء اهتمام
خاص للتعويض عن أوجه عدم املساواة التي تواجهها املرأة حالي ًا.
وفي ضوء املشاركة الهائلة للمرأة في إنتاج األغذية وإعدادها،
واإلمكانات التي ميكن أن يسهم بها استخدام األراضي في إيجاد
حلول للمشاكل املرتبطة بتغير املناخ في البلدان النامية ،فإن الصلة
الوثيقة بني النوع االجتماعي والزراعة وتغير املناخ تستحق قدر ًا من
التحليل أعلى بكثير مما يتوفر لها اآلن .وبالنظر إلى ما تعانيه املرأة
من فقر شديد ،وقلة حيلة إزاء السيطرة على أمور حياتها ،فض ً
ال عن
ضعف االعتراف بإنتاجيتها االقتصادية ،وما تتحمله من عبء غير
متناسب في ما يتعلق باإلجناب وتربية األطفال ،فإنها تواجه حتديات
إضافية خاصة مع تغير املناخ العاملي .وتشير التجارب األخيرة في
مجال الكوارث العاملية ــ ويتعلق بعضها بصورة منطقية بتغير املناخ،
بينما البعض اآلخـر ال صلة له بها بشكل واضح (انظر اإلطار  :4ما
الصلة بني موجات التسونامي وتغير املناخ؟) ــ تشير إلى أن النساء
أكثر عرضة ألن يفقدن أرواحهن أو أن يواجهن مصير ًا أسوأ من
الرجال في احلاالت اجلوية احلادة سواء أكانت موجات في ارتفاع
درجة احلرارة أو أعاصير أو موجات تسونامية.
وفي بون ،في حزيران/يونيه  ،2009عكس نص تفاوضي قام
بصياغته الفريق العامل املخصص للعمل التعاوني الطويل األجل
في إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ ،عكس
اعتراف ًا متزايد ًا بأهمية النوع االجتماعي في املناقشة الدائرة بشأن
تغير املناخ .وتضمن النص  13إشارة إلى النوع االجتماعي ،و 17
إشارة إلى املرأة ،وإشارة واحدة إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة .ومن شأن زيادة مشاركة املرأة في قضية
املناخ ــ سواء كعاملات ،أو ناشطات في العمل املجتمعي ،أو ضمن
املتفاوضني في املؤمترات التي يعقدها األطراف في الفريق احلكومي
الدولي املعني بتغير املناخ ــ من شأن هذه املشاركة أن تعزز استجابة
املجتمع لتغير املناخ من خالل تعزيز تنوع املنظورات بشأن كيفية
التصدي للتحدي املتمثل في تغير املناخ .وهذه املشاركة ،بدورها،
ميكن حتسينها من خالل حتسني املساواة القانونية واالجتماعية
للمرأة مع الرجل ومتتعها على قدم املساواة مع الرجل بحقوق
اإلنسان ،مبا في ذلك احلق في الصحة اجلنسية واإلجنابية وتقرير
ما إذا كانت تريد اإلجناب ومتى ميكنها ذلك.
وكان الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ ،ضمن آالف
الصفحات التي شكلت التقارير التي أعدها عن هذا املوضوع،
قد خصص ،في عام  ،2007نص ًا لم يزد عن نصف صفحة بشأن
مسألة {جوانب الضعف وقدرة التكيف املتعلقة بالنوع االجتماعي}
املتصلة بتغير املناخ وما مياثلها من كوارث طبيعية .وورد في اإلطار
الذي تضمن هذا النص أن النساء {يشاركن بصورة غير متناسبة
في األنشطة املرهونة باملوارد الطبيعية ،مثل الزراعة ،مقارنة
بالوظائف املدفوعة األجر} .عالوة على ذلك ،فإن {عدم تناسب
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بالنظر إلى ندرة البحوث احلالية أو التي يعول عليها بشأن اجلوانب
املتعددة لتغير املناخ ،يتعني على العلماء في بعض األحيان أن يبحثوا
في مواضيع بديلة لتغير املناخ من أجل التوصل إلى آراء ثاقبة حول
تباين تأثير تغير املناخ على النساء والرجال والبنني والبنات ،وكيفية
استجابة كل منهم للكوارث الطبيعية أو التكيف معها .وهذه
الظواهر البديلة هي أحوال مناخية مشابهة لتغير املناخ في بعض
تفاصيلها.
ويستخدم هذا التقرير بصورة دورية األحوال املناخية احلادة في
كل صورها كعناصر بديلة لتغير املناخ .فهو يدرس آثار العواصف
(التي رمبا تكون لها صلتها بتغير املناخ) ،وموجات تسونامي (التي من
الواضح أنها ليست كذلك) ،وكوارث طبيعية أخرى مماثلة كوسيلة
لوضع تصور حول الكيفية التي ميكن أن يؤثر بها تغير املناخ على
الهجرة ،والصحة ،وفرص كسب الدخل ،وعالقات النوع االجتماعي
في السنوات املقبلة.

العبء الذي تتحمله النساء أثناء عملية إعادة التأهيل [من جراء
الكوارث املرتبطة باألحوال اجلوية] جرى ربطه باألدوار املنوطة بهن
في مجال اإلجناب} .وخلص النص إلى أن تأثير النوع االجتماعي
في مقاومة آثار تغير املناخ يعد {أحد االعتبارات املهمة} في وضع
األنشطة الالزمة للتكيف ،وأن التفاوتات املتعلقة بالنوع االجتماعي
إزاء التكيف {تعكس أمناط ًا أوسع نطاق ًا لعدم املساواة الهيكلية
املتعلقة بالنوع االجتماعي} ،وأنه يلزم حتقيق حتول في السياسات
صوب {املزيد من بناء القدرات على نحو استباقي} من أجل احلد
من التفاوتات القائمة على أساس النوع االجتماعي .17وفي واقع
األمـر ،فإن النساء ال يشكلن أكثر من نسبة  15في املائة من واضعي
تقارير التقييم التي يعدها الفريق.

اإلجراءات التي اتخذت مؤخرا ً

بغية التوصل بصورة جماعية إلى مجموعة من االتفاقات لبلوغ
األهداف املتعلقة بتخفيف آثار تغير املناخ (احلد من االنبعاثات أو
تخفيض تركيزات غازات الدفيئة في الغالف اجلوي) والتكيف معها
(بالتقليل إلى أدنى حد من اخللل االجتماعي واالقتصادي الناجم
عن آثار تغير املناخ) ،فإن معظم دول العالم صدقت على اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ .وهذه االتفاقية ،التي دخلت
حيز النفاذ في عام  ،1994تدعو دول العالم إلى {الوصول إلى
تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغالف اجلوي عند مستوى يحول
دون تدخل خطير من جانب اإلنسان في النظام املناخي .وينبغي
بلوغ هذا املستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم اإليكولوجية
أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير املناخ ،وتضمن عدم تعرض إنتاج
حالة سكان العالم 2009



	5السكان والتكيف
من بني  41برنامجا ً من برامج العمل الوطنية للتكيف ،والتي قدمتها
حكومات البلدان النامية إلى أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
املتعلقة بتغير املناخ قبل أيار/مايو  ،2009هناك  37برنامجا ً تربط
بشكل صريح بني تغير املناخ والسكان ،وحتدد معدل النمو السكاني
السريع بوصفه إحدى املشاكل التي من شأنها إما زيادة اآلثار الناجمة
عن تغير املناخ سو ًءا أو عرقلة قدرة البلدان على التكيف معـه.19
وفي إطار اإلعداد لبرامج عمل التكيف الوطنية ،حتدد أقل البلدان
منوا ً أولوياتها واحتياجاتها في ما يتعلق بالتكيف مع تغير املناخ .ومن
شأن النمو السكاني أن يسهم في ندرة املياه العذبة أو تدهور أراضي
احملاصيل ،األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تفاقم آثار تغير املناخ .وكذلك
فإن منو السكان ميكن أن يعرقل قدرة احلكومات على تخفيف حدة الفقر
وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

األغذية للخطـر ،وتسمح باملضي قدمـ ًا في التنمية االقتصادية على
نحو مستدام}.
وتعترف االتفاقية بااللتزامات الواقعة على البلدان ،ليس فقط
إزاء مواطنيها بل إزاء األجيال املقبلة ،وتقر بااللتزام بحماية النظام
املناخي {على أساس اإلنصاف ،ووفق ًا ملسؤولياتها املشتركة،
وإن كانت متباينة ،وقدرات كل منها .وبناء على ذلك ،ينبغي أن
تأخذ البلدان املتقدمة النمو األطراف مكان الصدارة في مكافحة
تغير املناخ واآلثار الضارة املترتبة عليه} .18ووفق ًا للعمل استناد ًا
إلى هذه املبادئ ،صدقت معظم الدول على بروتوكول كيوتو لعام
 ،1997الذي يستهدف حتديد سقف النبعاثات غازات الدفيئة من
البلدان املتقدمة النمو بحلول عام  .2012وشجعت اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ البلدان الصناعية على تثبيت
انبعاثات غازات الدفيئة ،في حني أن بروتوكول كيوتو ُيلزمها
بتحقيق ذلك.

برنامج للتغير اإليجابي

في كانون األول/ديسمبر  ،2009سوف يلتقي في كوبنهاغن جمع
من اخلبراء واملسؤولني احلكوميني املعنيني بتغير املناخ من جميع
أنحاء العالم في إطار املؤمتر اخلامس عشر لألطراف في اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ من أجل صياغة اتفاق
دولي جديد ميكن أن يؤدي إلى تخفيض درجة حرارة الكوكب
على املدى البعيد .واملأمول من هذا االتفاق أن يؤدي إلى تخفيض
االنبعاثات عاملي ًا وبصورة منصفة ،وتعزيز القدرة على الصمود
في مواجهة تغير املناخ ،السيما في البلدان التي لم تسهم إال قلي ً
ال
في تغير املناخ لكنها أشد البلدان تعرض ًا آلثاره ،وحشد إرادة
اجلماهير واإلرادة السياسية لتحقيق هذه املهام بسبل ميكن أن


استعراض عام

تلقى الدعم من جميع البلدان في األجل الطويل .وستتناول
املفاوضات أيض ًا احلاجة إلى التمويل ونقل التكنولوجيا إلى
البلدان النامية.
ولكن ما يتعني على احلكومات أن تترقبه وتعد له العدة اليوم
هو حاالت اإلجهاد التي يحتمل أن يضيفها تغير املناخ إلى املهام
التي أصبحت اآلن عسيرة بالفعل والتي تستلزم النهوض بالتنمية،
والتخفيف من حدة الفقر ،وضمان فرص احلصول على التعليم
والرعاية الصحية ،واملضي صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني .ذلك
أنه من األرجح أن تنشأ ال ُنهج الناجحة إزاء تغير املناخ في سياق
من التنمية املستدامة اقتصادي ًا واجتماعي ًا ،واحترام حقوق اإلنسان
والتنوع الثقافي ،ومتكني املرأة ومتتع اجلميع بفرص احلصول على
الصحة اإلجنابية.
بيد أن التدابير احملددة للتصدي للمشكلة البد أن تقوم على
واقع األمور وليس على االنفعال .وهناك ثغرات في البحوث املتعلقة
بالكثير من آثار تغير املناخ واحللول الالزمة لها ،والبد من سد هذه
الثغرات قبل أن يفوت األوان.
ويشير الطابع املعقد لعملية تغير املناخ الناجم عن أنشطة
بشرية والزخم الذي يحرك هذه العملية إلى أن هناك ثالثة مجاالت
تستوجب العمل اآلن ،مبا يحقق منافع فورية ،وفي األجل القصير،
وفي األجل الطويل.
التكيف اآلن وعلى مراحل :فبعض آثار تغير املناخ قد حدثت
بالفعل ودرجات احلرارة العاملية آخذة في االرتفاع ،وال خيار أمامنا
سوى التكيف مع التغييرات التي نواجهها اآلن ،وأن نعد العدة
للتغييرات التي ميكن أن نتوقع حدوثها في املستقبل .وبالنظر إلى
التوقعات املتعلقة بارتفاع درجات احلرارة على مدى عقود من الزمن،
وارتفاع معدالت سطح البحر رمبا لعدة قرون ،فإن تعلم كيفية التكيف
مع التغييرات اجلارية في املناخ وأن نصبح أكثر صمود ًا في مواجهتها
هي مهمة فورية وطويلة األجل في آن واحد .بيد أن التكيف ليس
بالشيء الذي ميكن أن تهبه البلدان املانحة أو املصارف أو املؤسسات
للبلدان النامية .وعلى الرغم من أن التمويل ونقل التكنولوجيا
واملعرفة يشكالن أمر ًا أساسي ًا في هذه العملية ،البد للتكيف الناجح
واملستمر أن ينبثق من حياة الناس الذين يخضعون أنفسهم لعملية
التكيف هذه وخلبرتهم وحكمتهم في االضطالع بها .وإذا كان لنا أن
نستعير عبارة بيلي أفيري  ،Byllye Averyاملؤسس واملدير التنفيذي
السابق للمشروع الوطني لضمان صحة النساء السود في الواليات
املتحدة  ،National Black Women’s Health Imperativeفإنه {إذا
أردت أن ترفع سلة ثقيلة ،فابدأ بقاعها}.
التخفيف الفوري :ما لم يتم وقف انبعاثات غازات الدفيئة على
الصعيد العاملي ،ثم اإلسراع بتخفيضها ،فإن عملية التكيف مع تغير
املناخ ستصبح حتدي ًا ال نهاية له ورمبا ضرب ًا من احملال .وال ينبغي
للسعي احلثيث إلى بناء قدرتنا على الصمود في مواجهة تغير املناخ

أن يلهينا عن ضرورة العمل على خفض االنبعاثات في أسرع وقت
بدءا من اآلن.
ممكنً ،
التخفيف في األجل الطويل :إن ما متس إليه احلاجة من حتقيق
النجاح بصورة مبكرة في تخفيض االنبعاثات سيكون مبثابة مقدمة
للدخول في مهمة يحتمل لها أن تستحوذ على اهتمام البشر على مدى
عقود ،بل قرون ،من الزمان :أال وهي حتقيق االزدهار عاملي ًا مع مراعاة
أال تؤدي األنشطة البشرية إلى الدفع بالغالف اجلوي واملناخ في العالم
إلى حالة تستعصي معها حياة البشر.
وفي عام  ،1994شكل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية عالمة
فارقة في تاريخ السكان والتنمية .ففي ذلك املؤمتر ،اتفق العالم على
أن قضية السكان ليست قضية أعداد وإمنا قضية بشر .وأعلن برنامج
عمل املؤمتر لفترة العشرين عام ًا املقبلة ،والذي اعتمده  179بلد ًا ،أنه
إذا ما مت الوفاء باحتياجات تنظيم األسرة والرعاية الصحية اإلجنابية،
جنب ًا إلى جنب مع اخلدمات األساسية األخرى في مجالي الصحة
والتعليم ،فإن االستقرار السكاني سوف يتحقق بصورة طبيعية ،دومنا
قسر أو حتكم.
وهناك من األسباب الوجيهة ما يدعو إلى االعتقاد بأن حتقيق
هدف املؤمتر املتعلق بتعميم الوصول إلى الرعاية الصحية اإلجنابية،
جنب ًا إلى جنب مع حتسني تعليم الفتيات وحتقيق املساواة بني
اجلنسني ،سيكون من شأنه أن يساعد على بلوغ األهداف الصحية
واإلمنائية بينما يسهم أيض ًا في خفض معدالت اخلصوبة ،األمر
الذي سيساعد بدوره في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في
األمد الطويل .وهذا االنخفاض في معدالت اخلصوبة في حد ذاته ــ
وإن اقترن بزيادة في معدالت بقاء األم والطفل ،التي تسهم في
حتقيقها أيض ًا إسهام ًا قوي ًا الصحة اإلجنابية ،والتعليم ،واملساواة
بني اجلنسني ــ من شأنه أن يفضي إلى مستويات سكانية أدنى من
املستويات املتوقعة في معظم سيناريوهات انبعاثات غازات الدفيئة
التي مت إعدادها للفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ .وهناك
قدر متنام من البحوث التي تشير إلى أن حتقيق استقرار السكان
سيساعد على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في األمد الطويل.
ويعد تعميم فرص احلصول على خدمات تنظيم األسرة الطوعية
مبثابة إحدى التدخالت التي ستساعد على اإلسراع بتحقيق هذا
االستقرار.
ولقد حقق ممثلو احلكومات واملنظمات غير احلكومية الذين
قاموا بصياغة برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية تقدم ًا
ملحوظ ًا في ما يتعلق بأمرين رمبا يستفيد منهما املتنازعون على
التوصل إلى صيغة ملعاهدة وبروتوكول يتعلقان بتغير املناخ في
اجتماع كوبنهاغن في كانون األول/ديسمبر  .2009ويتمثل األمر
األول في أن هؤالء املمثلني قد أجنزوا عملية حتويل مسألة النمو
السكاني إلى مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان وحق اجلميع في اتخاذ
قراراتهم بأنفسهم فيما يتعلق بصحتهم اإلجنابية .وأما األمر الثاني،

{	6تغير املناخ} ،وبرنامج عمل املؤمتر الدولي
للسكان والتنمية ،واألهداف اإلمنائية لأللفية
في برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية لعام  1994وردت
اإلشارة إلى {تغير املناخ} مرتني ،األولى في ديباجة برنامج العمل
باعتبار تغير املناخ مشكلة إيكولوجية {حتركها إلى حد كبير األمناط
اإلنتاجية واالستهالكية التي ال ميكن لها أن تستمر [والتي] تضيف
أخطارا ً إلى األخطار التي تهدد رفاه األجيال املقبلة} .وتدعو الوثيقة
إلى {زيادة التعاون الدولي في صدد السكان في سياق التنمية
املستدامة} لكنها ال تقدم تفاصيل محددة بشأن الكيفية التي
ميكن بها توجيه واستخدام هذا التعاون أو تفاصيل محددة بشأن دور
السكان في حتقيق التنمية املستدامة .وهناك إشارة إلى تغير املناخ
حيث يشجع برنامج العمل احلكومات على {النظر في طلبات الهجرة
الواردة من البلدان التي يكون وجودها مهددا ً  ...تهديدا ً وشيكا ً بسبب
االحترار العاملي وتغير املناخ} .20
وقد تنامى االهتمام العاملي مبسألة تغير املناخ في السنوات ما بني
املؤمتر الدولي للسكان والتنمية لعام  ،1994وإعالن األهداف اإلمنائية
لأللفية ،عام  .2000وقد ورد إنهاء تزايد انبعاثات غازات الدفيئة بحلول
عام  2015باعتباره أحد الغايات في إطار الهدف  7من األهداف اإلمنائية
لأللفية ،الذي يرمي إلى ضمان االستدامة البيئية .ويشير تقرير عن
األهداف اإلمنائية لأللفية ،صدر في عام  ،2008إلى النمو السكاني
إشارة عابرة ثالث مرات ،لكنه لم يتطرق بالتفصيل إلى الديناميات
السكانية أو عالقتها باالستدامة البيئية أو األهداف األخرى.

فهو أنهم وضعوا تصور ًا للكيفية التي ميكن بها أن يسهم حتقيق
الذات على املستوى الشخصي في حتقيق الرفاه لألسر واملجتمعات
واألمم ،وفي نهاية املطاف في حتقيق االستدامة البيئية في العالم
ككل.
ويعد برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية منوذج ًا ملا ميكن
أن يتحقق من جناح في مجال املناخ .وعلى وجه التحديد ،فإن
دول العالم قد تخلص في نهاية املطاف إلى أن االعتراف باحلق في
التنمية واالستخدام املنصف للغالف اجلوي العاملي والبيئة ــ مقرونني
بتمتع النساء والرجال والبنات والبنني ،والشباب واملسنني ،على
قدم املساواة بهذه احلقوق وسائر احلقوق األخرى ــ سوف يؤدي إلى
تدعيم التوصل إلى اتفاق ميكن أن تلتزم به جميع الدول.
وميكن القول بأن الروابط بني السكان وتغير املناخ تتسم في
معظم احلاالت بطابع معقد وغير مباشر .ولكن طبيعة هذه الروابط
أصبحت على درجة من الوضوح ميكن معها التوصل إلى التوصيات
الرئيسية التي يطرحها هذا التقرير لتخفيف آثار تغير املناخ
واملساعدة في التكيف معه ،أال وهي :السعي إلى حتقيق مستوى
جديد من مشاركة احلكومات في مجاالت السكان والتنمية ،وإتاحة
فرص الوصول إلى خدمات الصحة اإلجنابية ،وتوفير الدعم الفعال
لتحقيق املساواة بني اجلنسني.
حالة سكان العالم 2009
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عناصـر تغيـر املنـاخ

خالل األعوام املائة املاضية ،ارتفعت درجة حـرارة سطح األرض
مبا مقداره  0.74درجة مئوية .وقد ال تبدو هذه الزيادة كبيرة ،لكن هذا
االحترار كان كافي ًا لإلخالل بالكثير من النظم اإليكولوجية على سطح
الكوكب مبا يطرح مخاطر هائلة على رفاهة البشر .واألهم من ذلك أنه
إذا استمر تسارع هذه االجتاهات األخيرة كما يتنبأ الكثير من علماء
املناخ ،فإن درجة احلرارة على سطح األرض قد ترتفع مبعدل يتراوح
بني  4و  6درجات مئوية بحلول عام  ،2100مبا يحتمل معه إحلاق آثار
وبيلة بالبيئة واملوائل واألوضاع االقتصادية والناس عموم ًا.1
وهناك اعتقاد متزايد لدى علماء املناخ في مختلف أنحاء العالم
بأن القدر األكبر من حاالت االحترار يعزى إلى {غازات الدفيئة}
التي يحتقن بها الغالف اجلوي نتيجة لألنشطة التي تضطلع بها
اجلماعات السكانية البشرية التي تتمتع بثراء متزايد ،والسيما في
البلـدان الصناعيـة .ورمبا يكون في املعدالت الطبيعية لتغير املنـاخ
جزءا من الزيادة التي طرأت على معدالت درجة احلرارة
ما يفسر ً
منذ عام  .1900ولكن العلماء لم يجدوا حتى اآلن أن هنـاك أسباب ًا
طبيعية ــ من قبيل األحوال الشمسية املتغيرة أو حالة اخلروج الراهنة
من العصور اجلليدية السابقة ــ ميكن أن تبرر على نحو تام هذا
االرتفاع املفاجئ في درجات احلرارة .كما أنه ال ميكن القول بأن هناك
أية قوى طبيعية ميكن أن تبرر حقيقة أن العشر سنوات األكثر احترار ًا
على الصعيد العاملي منذ عام  1880هي من بني الثالثة عشر عام ًا
األخيرة( .انظر اإلطار .)7
واحلاصل أن غازات الدفيئة ،مثل ثاني أكسيد الكربون وامليثان،
حتدث بصورة طبيعية وينشأ عنها {أثر الدفيئة} ــ والذي سمي
كذلك نتيجة ملقارنة خاطئة باجلدران الزجاجية للدفيئة ــ وهو األثر
الذي يؤدي إلى استمرار احترار سطح األرض .كما أنه إذا انعدمت
غازات الدفيئة ،فإن قدر ًا أكبر من احلرارة التي تشعها الشمس سوف
يرتد إلى الفضاء ،وسيصبح سطح األرض على درجـة مـن البرودة
ال ميكن معها استمرار احلياة.
وقد أدت غازات الدفيئة األخرى الناشئة عن االحتراق الكثيف
ألنواع الوقود األحفوري ،وطرق الزراعة احلديثة التي تعتمد على
األسمدة ،واالستخدام الصناعي ملركبات الكلوروفلوروكربون،
السيما خالل السنوات األربعني األخيرة ،أدى كل ذلك إلى حالة
من عدم التوازن فيما يتعلق باألثر الطبيعي لغازات الدفيئة على
t

سنا البرق يشق ظالم الليل في سماء مدينة هيفي ،بالصني .ومع استمرار االرتفاع
في درجة حرارة الغالف اجلوي لألرض سيزداد تواتر العواصف وحدتها.

سطح األرض .وباإلضافة إلى ذلك ،أدت إزالة األحراج وغيرها من
أشكال الغطاء النباتي وتراكم ثاني أكسيد الكربون في احمليطات إلى
تخفيض سعة {مغيضات الكربون} في العالم ،والتي متكنت على
مدى آالف األعوام من استيعاب فائض الكربون من الغالف اجلوي.
ويعني خفض سعة استيعاب الكربون وجود املزيد من ثاني أكسيد
الكربون في الغالف اجلوي ،األمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم ما يبدو
اآلن من جموح أثر الدفيئة.
ومع زيادة احترار سطح األرض ،حتدث حتوالت في أمناط املناخ.
ومن شأن حالة من عدم إمكانية االعتماد على األمطار أن تؤدي إلى
عرقلة إنتاج األغذية .ويسهم ذوبان اجلليد في املنطقة القطبية في
رفع مستوى البحر ،مما يعرض للخطر أرواح ماليني الناس الذين
يعيشون في املناطق الساحلية الواطئة في مختلف أرجاء العالم .كما
أن حاالت تغير املناخ الناشئة عن األنشطة البشرية تهدد بحدوث
حاالت نقص في املياه العذبة الالزمة لالستهالك البشري والزراعة.
ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى تزايد وتيرة حدوث العواصف وشدتها
مبا يفضي إلى حدوث فيضانات مدمرة .وقد يؤدي احترار الغالف

*	7األعوام العشرة األشد احترارا ً
فيما بني عامي  1880و 2008
2005
1998
2002
2003
2006
2007
2004
2001
2008
1997

املصدرMcKeown, A; and G. Gardner. 2009. Climate Change Reference Guide. :
.Washington, D.C.: Worldwatch Institute
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مع معدالت التغير الطبيعية وأنها تعزى بصورة مباشرة إلى تأثيرات
اجلوي إلى حدوث األمراض وانتشار اآلفات التي كانت مقصورة في
2
األنشطة البشرية  .وزاد ظهور األدلة في عام  2008على اختفاء
وقت من األوقات على املناطق املدارية ويدفع إلى انتشارها صوب
اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية مبعدل أسرع مما كان
القطبني الشمالي واجلنوبي.
وهناك دالئل تبعث على االنزعاج
متوقع ًا في املاضي بسبب ارتفاع معدالت
درجة حرارة الهواء واحمليطات.
بشأن وجود {نقاط حرجة} هامة ،من
هناك نظم إيكولوجية على درجة كبيرة
وللعام الثاني على التوالي ،كان هناك
شأنهـا أن تـؤدي إلى تغييرات مناخيـة
األمازون
غابات
قبيل
من
التنوع
من
ممر خال من اجلليد في املعبر الشمالي الغربي
ال رجعة فيها أو إلى تشكيل نظم
املطيرة ومناطق التندرا الواقعة في
الذي مير باجلزر الكائنة شمالي كندا .لكن
أرضية مغايرة ،وأن هذه النقاط احلرجة
هذا العام شهد أيض ًا افتتاح طريق بحري
قد مت بلوغها أو جتاوزها .وهناك نظم
املنطقة القطبية الشمالية رمبا تكون قد
الشمال عبر ساحل سيبيريا في املنطقة
إيكولوجية على درجة كبيرة من التنوع
خالل
من
الهائل
التغير
عتبة
إلى
وصلت
القطبية الشمالية .ولعله لم يحدث خالل نحو
من قبيل غابات األمازون املطيرة ومناطق
 100 000عام ،قبل نهاية العصر اجلليدي
التندرا الواقعة في املنطقة القطبية
االحترار واجلفاف .وهناك انحسار في
املنصرم ،أن افتتح هذان املمران في آن واحد.
الشمالية رمبا تكون قد وصلت إلى
املناطق اجلليدية اجلبلية ،وسيكون لآلثار
وهذا االجتاه العام في انخفاض مستوى
عتبة التغير الهائل من خالل االحترار
املياه
إمدادات
انخفاض
على
املترتبة
اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية
واجلفاف .وهناك انحسار في املناطق
استمر على مدى ثالثة عقود على األقل.
اجلليدية اجلبلية ،وسيكون لآلثار املترتبة
في أشد شهور اجلفاف أصداؤها التي
ولئن كان معدل الفقدان يبلغ ذروته خالل
على انخفاض إمدادات املياه في أشد
ً
برمتها.
أجياال
تتجاوز
فصل الصيف ،إال أنه يظهر بجالء أيض ًا
شهور اجلفاف أصداؤها التي تتجاوز
أجيا ً
في انخفاض سمك الطبقات اجلليدية خالل
ال برمتها.
فصول الشتاء .ومع ذوبان معظم اجلليد خالل فصول الصيف،
وفي عام  ،2008خلص الباحثون ،مستخدمني البيانات
فقد تناقص على مر السنني معدل سمك الطبقة اجلليدية .وهذه
املستقاة من مختلف النماذج املناخية ،إلى أن التغييرات في معدالت
احلالة جتعل نظام اجلليد البحري برمته يواجه موقف ًا أكثر ضعف ًا إزاء
درجة احلرارة في املنطقتني القطبيتني الشمالية واجلنوبية ال تتسق
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غازات الدفيئة

غـازات الدفيئـة الرئيسيــة الناجمــة عـن
األنشطة البشرية هي ثاني أكسيد الكربون،
وامليثان ،والغازات املفولرة (مبا في ذلك مركبات
الكلوروفلوروكربـون التي تلقى عليهـا تبعــة
استنفاد طبقة األوزون التي حتمي الغالف
اجلوي) ،وأكسيد النيتروز .وتعد غازات الدفيئة
املصدر األهم وراء تغير املناخ .ويعد {الكربون
األسود} ـ وبصورة أساسية السناج وغيره من
اجلزيئات الكربونية الدقيقة الناجمة عن االحتراق
ـ والتغيرات التي تطرأ على القدرة االنعكاسية
لألرض (مثلما هي احلال عند ذوبان ثلوج البحار
العاكسة وحتل محلها مياه احمليطات التي متتص
احلرارة) تعد جميعها أيضا ً من العوامل التي
تسهم في االحترار.4
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غـاز الدفيئـة

املتولد عن

ثاني أكسيد الكربون

احتراق الوقود األحفوري ،وتطهير األراضي
ألغراض الزراعة ،وإنتاج األسمنت

امليثان

إنتاج املاشية ،واستخراج الوقود
األحفوري ،وزراعة األرز ،ومدافن
القمامة ،واجملاري

أكسيد النيتروز

العمليات الصناعية واستخدام األسمدة

الغازات املفولرة
• مركبات الهيدرو فلوروكربون

تسريبات الغاز من املبردات ،وغازات
األيروسول ،ومكيفات الهواء

• مركبات البيرفلوروكربون

إنتاج األلومنيوم وصناعة أشباه املوصالت

• سادس فلوريد الكبريت

التركيبات الكهربائية ،وصهر املغنسيوم

احتماالت االحترار في املستقبل ويعجل من دنو االحتماالت املتعلقة
بحدوث منطقة قطبية شمالية خالية من اجلليد.3
وفي املنطقة القطبية الشمالية يحدث احترار الغالف اجلوي
بدرجة أسرع تعادل ضعف معدل االحترار في معظم أرجاء العالم.
وفي أقصى الشمال ،يضاعف من حدة االحترار انخفاض معدل
انعكاس سطح األرض نتيجة لذوبان اجلليد والثلوج .فاجلليد والثلوج
يعكسان الطاقة الشمسية إلى الفضاء ،في حني أن األسطح املظلمة
مثل مناطق التندرا اجلرداء واحمليطات املفتوحة متتص املزيد من الطاقة
الشمسية ثم تشعها لتسخني الهواء فوق هذه املناطق .وهكذا ،فإنه مع
اختفاء األسطح العاكسة ،فإن األسطح املظلمة تطلق احلرارة في البيئة
احمليطة بها مباشرة مما ينشأ عنه املزيد من ذوبان اجلليد والثلوج.
بيد أنه رمبا تكون هناك عوامل أخرى تسهم في التعجيل مبعدل
االحترار في احمليط القطبي الشمالي .وفي عام  ،2007كان هناك
فقدان جليدي هائل بوجه خاص في بحر بوفورت ،شمال كندا
وأالسكا .وعزي هذا الفقدان إلى تدفقات املياه الدافئة من اجلنوب
والتي أدت إلى ذوبان الطبقة السفلى من اجلليد .5كما أدت األحوال
اجلوية احمللية إلى زيادة فقدان اجلليد .وعلى سبيل املثال ،فإن
األحوال اجلوية الصافية واملشمسة التي سادت بصورة غير عادية في
عام  2007زادت من ذوبان الثلوج خالل اجلزء من السنة الذي تسطع
فيه الشمس على مدى  24ساعة ،كما أدت العواصف القوية في
مقتبل فصل الصيف إلى الدفع بالكتل اجلليدية في مراحل موسمية
أدت إلى نشوء رقع موسعة على أسطح احمليطات املفتوحة.6
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وتغطي أضخم كتلة جليدية في املنطقة القطبية الشمالية جزيرة
غرينالند ،وفي بعض األماكن ،يبلغ سمك الغطاء اجلليدي ثالثة
كيلومترات .وإذا زادت هذه الطبقة بكاملها ،فإنها ستؤدي إلى
ارتفاع مناسيب البحار إلى ما يقدر بستة أمتار .وحتى وقت قريب
ساد االفتراض لدى علماء اجلليد بأن اجلليد سوف يذوب مبعدل بطيء
على مدى عدة آالف من السنني استناد ًا إلى أن معدل االحترار عند
سطح الغطاء اجلليدي يتسلل إلى أسفل هذا الغطاء ويؤدي إلى
ذوبانه تدريجي ًا .ولكن الغطاء اجلليدي يفقد متاسكه مبعدل أسرع
مما كان متوقع ًا لو كان معدل الذوبان الطبيعي هو السبب الوحيد الذي
يعزى إليه هذا الفقدان .وتبلغ معدالت الفقدان احلالية أكثر من
 100كيلومتر مكعب سنوي ًا .وكشفت االستنتاجات التي مت التوصل
إليها خالل عام  2008عن أن تدفقات الرافد اجلليدي جاكوبسهافن
ايسبراي غربي غرينالند ،الذي يعد أحد أهم ممرات اجلليد املفقود،
في احمليط قد تضاعفت منذ عام  .7 1997ويبني حتليل أجري مؤخر ًا
للبيانات التاريخية املتعلقة بنطاق غطاء غرينالند اجلليدي أن عملية
ذوبان كلية قابلة للحدوث متام ًا نتيجة ملعدالت االحترار املتنبأ بها على
مدى العقود القليلة املقبلة.8
وهناك أيض ًا فقدان في جليد القارة القطبية اجلنوبية (أنتاركتيكا)،
وبخاصة في الغطاء اجلليدي غربي أنتاركتيكا .ويحتوي هذا الغطاء من
اجلليد على ما يكفي لزيادة مستويات سطح البحر بنحو خمسة أمتار.
وقدر الباحثون في عام  2008أن اجلليد املفقود من الغطاء اجلليدي في
غرب أنتاركتيكا زاد بنسبة  60في املائة خالل الفترة من  1996إلى

عناصر التحول املتعلقة باملناخ

يرى العلماء أن هناك العديد من عناصر التحول
التي ميكن أن تزعزع حالة املناخ على الكوكب
مبا حتدثه هذه العناصر من سلسلة التفاعالت ـ
أو ردود الفعل املوجبة ـ التي تعجل بتغييرات
أخرى في املناخ .ومبجرد أن يتشكل هذا العنصر
من عناصر التحول نتيجة لعبور عتبة أو نقطة
حتول معينة ،فإنه ال سبيل إلى الرجوع عن هذه
النقطة ،حتى لو مت القضاء على جميع انبعاثات
غازات الدفيئة .وبعض عناصر التحول هذه،
من قبيل فقدان اجلليد البحري في املنطقة
القطبية الشمالية خالل فترة الصيف ،قد
تنشأ خالل العقد املقبل إذا ما استمر تغير املناخ
بنفس املعدل .وهناك عناصر أخرى ،مثل انهيار
تيارات احمليط األطلسي ،يعتقد أن حدوثها سوف
يستغرق عقودا ً كثيرة ،في الوقت الذي اعتبر
فيه أن فقدان جليد املنطقة القطبية اجلنوبية
ال يحتمل له أن يتم قبل عدة قرون.4

عنصر التحول

النتائج املتوقعة

فقدان اجلليد البحري في املنطقة القطبية
الشمالية خالل الصيف

ارتفاع متوسط درجات احلرارة العاملية وحدوث
تغييرات في النظم اإليكولوجية

ذوبان غطاء غرينالند اجلليدي

ارتفاع منسوب البحار عامليا ً إلى ستة أمتار

انهيار الغطاء اجلليدي غربي القارة القطبية
اجلنوبية

ارتفاع منسوب البحار عامليا ً إلى خمسة
أمتار

زيادة تواتر حدوث إعصار النينيو

حدوث تغيرات في األمناط املناخية ،مبا في
ذلك زيادة حدوث حاالت اجلفاف ،والسيما في
جنوب شرقي آسيا

تدمير غابات األمازون

انقراض األنواع بأعداد هائلة وانخفاض
معدالت هطول األمطار

التغيرات في الرياح املوسمية في الهند خالل
فصل الصيف

انتشار حاالت اجلفاف على نطاق واسع
وحدوث تغييرات في أمناط املناخ

التغيرات في منطقة الصحراء/الساحل
والرياح املوسمية في غربي أفريقيا

حدوث تغييرات في األمناط املناخية ،مبا في
ذلك إمكانية تخضير الصحراء/الساحل ـ الذي
ميثل أحد عناصر التحول اإليجابية القليلة
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ً
سريعا مما يهدد باخلطر إمدادات املياه الالزمة للمجتمعات
هذه البحيرة هي كل ما تبقى من الطبقة اجلليدية قرب بلدة بوتيهالكا في بوليفيا حيث تذوب الطبقات اجلليدية
الريفية واحلضرية.

t

© أندي غيتو/تليفزيون األمم املتحدة

 .9 2006أما فقدان اجلليد من شبه جزيرة أنتاركتيكا ،التي متتد من
غرب أنتاركتيكا إلى أمريكا اجلنوبية ،زاد بنسبة  140في املائة.
ووفق ًا ألحدث التقييمات التي أجراها الفريق احلكومي الدولي
املعني بتغير املناخ ,من املتوقع أن ترتفع معدالت سطح البحر على
الصعيد العاملي ما بني  18و  59سنتيمتر ًا خالل القرن املقبل ــ نتيجة
ملجرد التمدد احلراري للمحيطات الدافئة وذوبان الكتل اجلليدية
اجلبلية .بيد أنه منذ االنتهاء من تقرير الفريق ،تنبأ كثير من الباحثني
املشتركني في ذلك التقييم بإمكانية أو احتمال بلوغ معدل أعلى في
ارتفاع مناسيب البحار عاملي ًا .وهناك تكهن جديد ــ بحدوث ارتفاع
يبلغ متر ًا واحد ًا بحلول عام  2100ــ وهو تكهن ينطلق جزئي ًا من
عمليات إعادة تقييم احتماالت االنهيارات املادية للطبقات اجلليدية
في غرينالند وأنتاركتيكا.10
ووفق ًا لدراسة أجريت في عام  2008بشأن ديناميات فقد
األغطية اجلليدية ،فإن مستويات البحر قد ترتفع مبا يصل إلى مترين
خالل القرن املقبل نتيجة لتدفقات اجلليد من غرينالند وأنتاركتيكا
14
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وغيرهما من الكتل واألغطية اجلليدية .11وسيتجاوز هذا االرتفاع
أي معدالت حدثت في املاضي القريب .ففي القرن الثامن عشر
زادت معدالت سطح البحر مبقدار سنتيمترين ،وستة سنتيمترات في
القرن التاسع عشر ،و  19سنتيمتر ًا في القرن العشرين؛ ومن املتوقع
حدوث زيادة تعادل  30سنتيمتر ًا خالل القرن احلادي والعشرين
12
استناد ًا إلى املعدالت التي لوحظت خالل السنني األولى من القرن .
وستكون ضخامة نطاق معدل االرتفاع في سطح البحر املتنبأ به
حالي ًا متسقة مع ما حدث إبان نهاية العصر اجلليدي السابق .إذ أنه
مع تفكك األغطية اجلليدية آنذاك ،ارتفعت مستويات سطح البحر
ما بني  70و  130سنتيمتر ًا لكل قرن .13وفي ضوء معدالت الكثافة
السكانية احلالية في املناطق املتأثرة ،فإن ارتفاع مستوى سطح البحر
مبعدل متر واحد على نطاق العالم سوف يؤدي إلى تشريد قرابة 100
مليون شخص في آسيا ،معظمهم من شرقي الصني ،وبنغالديش،
وفييت نام؛ و  14مليون في أوروبا؛ و  8ماليني في أفريقيا وأمريكا
اجلنوبية.14

 4درجات مئوية إلى إطالق نسبة  86في املائة من الكربون احملتبس
وتشير البحوث التي أجريت في عام  2008إلى أن ارتفاع
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أو املختزن في الطبقات العميقة من تربة اخلث .
مستوى سطح البحر ــ نتيجة للتمدد احلراري ،وانحسار الكتل
ويكمن أحد األسباب وراء املخاوف إزاء قدرة الغابات على
اجلليدية اجلبلية ،وذوبان األغطية اجلليدية ــ من احملتمل أن يكون
امتصاص ثاني أكسيد الكربون في أن الغطاء احلرجي نفسه آخذ في
أكبر بكثير مما كان متوقع ًا حتى منذ عامني اثنني فقط وأن يحدث أيض ًا
التدهور وأنه يسهم اآلن في هذه االنبعاثات ــ حيث ينفذ ما مقداره
بأسرع مما كان متوقع ًا في ذلك الوقت .وأي ًا كان معدل اإلسراع في
 1.5بليون طن من الكربون سنوي ًا إلى الغالف اجلوي نتيجة للتغيرات
التخفيف من آثار تغير املناخ ،فإن معدالت سطح البحر سوف ترتفع.
احلادثة في استخدام األراضي ،وتعزى جميعها تقريب ًا إلى عمليات
ولذلك ،فإن اجلهود املبذولة للتكيف مع ارتفاع مستويات سطح البحر
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إزالة األحراج في املناطق املدارية  .ويتمثل سبب آخر في أن
تصبح أكثر إحلاح ًا من أي وقت مضى.
وحتتوي املنطقة القطبية الشمالية على مخزونات هائلة من
الغابات السليمة التي لم تتعرض لإلزالة قد تكون هي نفسها عرضة
للمشاكل؛ وقد تكون قدرة الغابات على تخزين الكربون قد بلغت
غازات الدفيئة في شكل غاز امليثان احملصور في الشبيكات اجلليدية
ذروتها ،أو أن االرتفاع في درجات احلرارة أصبح يؤدي بالفعل إلى
للطبقات دائمة التجمد أو حتت طبقة ميثان احمليط القطبي الشمالي
تقليل امتصاص الكساء اخلضري للكربون
التي ميكن أن تتحرر من حصرها مع
في نصف الكرة الشمالي .ويؤدي ارتفاع
احترار الكوكب .ومن شأن حترر
هناك دالئل متزايدة على اآلثار الهامة
درجات احلرارة إلى فرض درجة عالية من
غاز امليثان على نطاق واسع أن يؤدي
املرتبطة بتغير املناخ واملتسببة عن
اإلجهاد على األشجار خالل فصل الصيف،
إلى تفاقم االحترار العاملي وميكن أن
ينشأ
الذي
األسود
الكربون
أو
السناج
والتعجيل بوقف عمليات التمثيل الضوئي.
يحول النظم اإليكولوجية الطبيعية
ِّ
وما أن تتوقف عملية التمثيل الضوئي،
مصادر
إلى
للكربون
مغيضات
من
عن احلرائق ومصانع الفحم ومولودات
ال يصبح باإلمكان عزل الكربون ،وتصبح
إلنتاجه ،مبا يؤدي إلى التعجيل
إطار
في
االحتراق
وعمليات
الديزل
الغابات املجهدة عرضة للضرر بفعل التلوث
بزيادة معدالت درجة احلرارة وعلى
واحلرائق واآلفات واألمراض التي تؤدي إلى
نحو ال ميكن التحكم فيه.
األنشطة املنزلية .ومعلوم أن اجلزيئات
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ومن بواعث القلق لدى
حتويل هذه الغابات إلى مصادر للكربون .
الداكنة التي تظل معلقة في الغالف
ويحف اخلطر أيض ًا باحمليطات التي هي
علماء املناخ أن هيدرات امليثان ميكن
املشعة
الطاقة
بامتصاص
تقوم
اجلوي
شكل آخر من أشكال مغيضات الكربون.
أن تنفذ إلى الغالف اجلوي إما نتيجة
فاحمليطات متتص الكربون وتساعد على احلفاظ
لذوبان اجلمد السرمدي أو لعدم
وتؤدي إلى احترار الهواء الذي تشغله
على التوازن في الغالف اجلوي لألرض .وعلى
استقرار الرواسب البحرية املتجمدة
في
سريع
ارتفاع
وهناك
اجلزيئات.
هذه
مدى فترة املائة واخلمسني عام ًا املاضية،
بفعل نفاذ املياه الدافئة إليها .وفي
األسود.
للكربون
العاملية
االنبعاثات
امتصت احمليطات ما بني ثلث ونصف كميات
عام  ،2008أفادت دراسة أجريت
ُ
ثاني أكسيد الكربون التي أضيفت إلى الغالف
على اجلرف السيبيري بحدوث
15
اجلوي .ونتيجة الحتاد الغاز املمتص بأيونات الكربون في مياه البحر
زيادة في تركيزات غاز امليثان البحرية من دلتا نهر لينا  .وفي
وتشكيل حامض الكربونيك فقد زادت حموضة احمليطات بنسبة 30
الوقت نفسه ،أوضح الباحثون أنه ما أن يبدأ ذوبان اجلمد السرمدي
في املائة .ومن شأن هذا التحمض أن يحول دون قدرة األحياء البحرية
شرقي سيبيريا ــ والذي يعتقد أنه يحتوي على  500بليون طن من
الكربون ــ فإن هذه العملية سوف يتعذر عكسها؛ ورمبا ستؤدي إلى
على التكلس مما يعرض للخطر احملار واملرجان اللذين يشكالن مصدر ًا
هام ًا من مصادر األغذية والدخل بالنسبة إلى كثير من سكان العالم.
إطالق  250بليون طن من الكربون خالل قرن من الزمان .16كما
وباإلضافة إلى غازات الدفيئة ،هناك مؤثرات هامة أخرى على
أن تربة أراضي اخلث (فحم املستنقعات) غير املجمدة الواقعة في
املناخ بفعل األنشطة البشرية .وهناك دالئل متزايدة على اآلثار الهامة
املناطق القطبية الشمالية حتتوي أيض ًا على كميات كبيرة من الكربون
املرتبطة بتغير املناخ واملتسببة عن السناج أو الكربون األسود الذي
وهذه األراضي معرضة لالحترار .وتعتمد قدرة اخلث على تخزين
ينشأ عن احلرائق ومصانع الفحم ومولودات الديزل وعمليات االحتراق
الكربون بدرجة عالية على محتواه بدرجة عالية على محتواه من
في إطار األنشطة املنزلية .ومعلوم أن اجلزيئات الداكنة التي تظل معلقة
الرطوبة .وسوف يؤدي االحترار إلى جفاف اخلث ،وتقليل مناسيب
في الغالف اجلوي تقوم بامتصاص الطاقة املشعة وتؤدي إلى احترار
املياه اجلوفية .وأظهرت دراسة جديدة للنماذج املناخية أن ذلك
الهواء الذي تشغله هذه اجلزيئات .وهناك ارتفاع سريع في االنبعاثات
سيؤدي إلى فقد كميات هائلة من الكربون العضوي في التربة .وفي
العاملية للكربون األسود ،ولعل هذه االنبعاثات قد تضاعفت في الصني
شمالي مانيتوبا ،في كندا ،سوف يؤدي احترار الغالف اجلوي بنسبة
حالة سكان العالم 2009
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		 مخاطر تغير املناخ
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ميكن أن يرتفع متوسط معدالت درجة احلرارة عامليا ً مبا يصل إلى 6.4
درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن.24
قد يتعرض ما تصل نسبته إلى  30في املائة من األنواع النباتية
واحليوانية لالنقراض إذا جتاوزت الزيادة في معدالت درجة احلرارة العاملية
 2.5درجة مئوية.
قد يكون ثلث املرجانات البانية للشعاب في مختلف أنحاء العالم يهدد
باالنقراض بسبب االحترار وحموضة املياه.
قد يرتفع متوسط معدالت أسطح البحار عامليا ً مبا مقداره  43سنتيمترا ً
بنهاية هذا القرن.
قد يتالشى جليد املنطقة القطبية الشمالية متاما ً خالل فصل الصيف
بحلول النصف الثاني من هذا القرن.
قد يواجه بلد واحد من كل ستة بلدان حاالت نقص في األغذية كل عام
بسبب حاالت اجلفاف الشديدة.
بحلول عام  ،2075سيواجه ما بني  3باليني و  7باليني من سكان العالم
حاالت نقص مزمنة في املياه.

منذ عام  .2000وأثر االحترار الناشئ عن الكربون األسود رمبا يفوق
ثالثة أمثال األثر الوارد في تقديرات أحدث تقرير للفريق احلكومي
الدولي املتعلق بتغير املناخ ،مما يجعل منه ،أي الكربون األسود،
ثاني أهم العوامل املناخية بعد ثاني أكسيد الكربون .20وال تزال هذه
االستنتاجات مدعاة للجدل ألن السناج األسود ميكن أن يؤدي أيض ًا
إلى التبريد مثلما يؤدي إلى التسخني .ولكن حينما يسقط الكربون
األسود على الثلوج فإنه يؤدي إلى تعتيم سطحها وامتصاص املزيد
من طاقة الشمس مما يؤدي إلى حاالت االحترار والذوبان على النطاق
احمللي .وقد يكون السناج أحد العناصر التي تسهم في اختفاء
الطبقات اجلليدية في بعض املناطق بل إنه قد يكون أحد العوامل وراء
املعدالت املتسارعة لذوبان اجلليد في سلسلة جبال هيندو كوش ذات
القمم املكسوة بالثلوج في جبال الهيمااليا.21
وتبرهن البحوث اجلديدة على أن قوة الرياح في أشد األعاصير
ضراوة قد ازدادت حدة في جميع احمليطات .22وبلغت الزيادة أوجها
في أحواض احمليطات الباردة نسبي ًا والتي شهدت أعلى زيادات في
درجات حرارة سطح البحر ،السيما شمالي األطلسي ،ولكن أيض ًا
في شمال شرقي احمليط الهادئ وجنوبي احمليط الهندي .وال تتشكل
األعاصير املدارية إال حينما تتجاوز درجات احلرارة  26درجة مئوية.
ولذلك ،فإن األعاصير املدارية ميكن أن تتولد عن احمليطات الدافئة
بشكل أكثر تواتر ًا وأكثر حدة.
ويبرز القلق املتزايد بشأن حاالت نقص املياه في العالم
االستنتاجات اجلديدة بشأن اآلثار احملتملة لتغير املناخ على الدورة

الشكل  :1-1حاالت مناخية بالغة الشدة2005 - 1970 ،
200
فيضانات

عـدد الكـوارث في العالـم

150
عواصف ريحية

100
حاالت
اجلفاف
والكوارث
املتصلة بها

50

0
1970

انهياالت أرضية

1975

1980

املصدر :استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث.2009 ،

16

الفصل  :1عناصـر تغيـر املنـاخ

1985

1990

1995

2000

2005

الهيدرولوجية لألرض ،مبا في ذلك هطول األمطار ،وتبخر التربة،
وفقد تدفقات املاء الناجم عن ذوبان الكتل اجلليدية إلى األنهار.
ووفق ًا ملا تتنبأ به هذه االستنتاجات اجلديدة فإن خزانات املياه في
منطقة البحر األبيض املتوسط ووسط غرب الواليات املتحدة سوف
جتف ،كما سيلحق اجلفاف بأنهار في الصني والشرق األوسط،
وتدفقات في األنهار أقل قابلية للتنبؤ بها وتتسم بحدوث فيضانات
مفاجئة في جنوب آسيا التي ستغدو خالية من الكتل اجلليدية.23
وقد حدد الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ نطاق ًا
للزيادات املمكنة في درجات احلرارة على النطاق العاملي واآلثار
التي ميكن أن تلحق باملجتمع والبيئة ،والتي تتراوح ما بني آثار ضئيلة
وميكن التحكم فيها وآثار ال ميكن وصفها إال بأنها آثار كارثية .وما  لم
تتخذ عاج ً
ال اإلجراءات الالزمة لتثبيت معدالت تركيز غازات الدفيئة
في الغالف اجلوي ،ومن ثم العمل على تقليلها ،فإن هناك مخاطرة
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كبيرة تتمثل في حدوث زيادات في درجات احلرارة يكون من شأنها
إحلاق الضرر على نطاق واسع بالنظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية
والتجمعات السكانية فض ً
ال عن إشاعة االضطراب في األنشطة
االقتصادية .ومن املؤكد أن مثل هذا الضرر قد يؤدي إلى إنهاء
الرخاء الذي تشهده البلدان املتقدمة النمو وأن يهدد باخلطر سبل
كسب املعيشة األساسية املتاحة للبشر في البلدان النامية.
وال يزال الكثير من أوجه عدم اليقني يكتنف العلوم املتعلقة
بتغير املناخ .ومع ذلك ،فإن األدلة التي توافرت حتى اآلن تشير إلى
أنه رمبا لم تعد تفصلنا سوى سنوات قليلة عن عبور نقاط التحول
مبا ينطوي عليه ذلك من إخالل دائم باألمناط اجلوية املوسمية التي
تدعم األنشطة الزراعية التي يضطلع بها نصف البشر ،والتي عززت
من وجود مغيضات الكربون ،وحالت دون حدوث حالة ذوبان هائلة
في األغطية اجلليدية.

املياه الدافئة تهدد باخلطر سبل كسب الرزق في بليز

أنيتا كانو ،التي تبلغ من العمر  20عاما ً وتغمر
وجهها ابتسامة بشوشة ،تعمل في مكتب
استقبال شركة أمبرغريس للغوص في سان
بيدرو ،في بليز .لكنها تقول إنها قد ال تبقى
في عملها لفترة طويلة {فالوضع غير مستقر
بسبب احلالة االقتصادية}.
وتعتبر سان بيدرو ،في ظل الظروف
الطبيعية ،واحدة من أكثر املواقع السياحية
نشاطا ً في بليز ،حيث تكتظ باألجانب الباحثني
عن متعة الغوص ومغامرات رياضة الغوص حتت
املاء في الشعاب املرجانية القريبة.
غير أن السياحة اعتراها هبوط مفاجئ هذا
العام ،وهو أمر يعزوه معظم الناس إلى األزمة
االقتصادية العاملية .وتسود أيضا ً مشاعر القلق
من أن أفول الشعاب املرجانية قد يقلل من اجتذاب
املقاصد السياحية مثل بليز ألعداد كبيرة من الزائرين
الذين كانوا يضخون اقتصاد البلد بالدعم النقدي.
ويعمل في صناعة السياحة في بليز نحو
 15 000شخص ـ مبا يعادل واحد إلى أربعة من
جميع الوظائف .وتعتبر السياحة أكبر جهة
توظيف للمرأة في بليز ،وكثير من هؤالء النساء
من ربات األسر الوحيدات.
ويقول العلماء إن الشعب املرجانية قرب
سواحل بليز والبلدان اجملاورة آخذة في األفول
تدريجيا ً بسبب اآلثار الناجمة عن تغير املناخ،
من قبيل ارتفاع درجات حرارة املياه ،واشتداد
حدة العواصف الرعدية وازدياد تواترها ،فضالً عن
حتمض مياه احمليط لتشبعها أكثر فأكثر بثاني
أكسيد الكربون من الهواء.

وإذا ما حدث انخفاض حاد في الشعاب
املرجانية احلية على طول ساحل البحر الكاريبي،
فلن يكون قطاع السياحة هو الوحيد الذي سيتأثر
بهذا االنخفاض .ففي بليز  2 200من الصيادين
الذين ميكن أن يجدوا مصادر رزقهم وقد أصبحت
في مهب الريح .وتدر صناعة صيد األسماك
ما  بني  6و  8في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي
في بليز .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن احتمال حدوث
عواقب وخيمة الشتداد األعاصير وازدياد تواترها
سوف يتضاعف في ضوء الزوال الكامل للحماية
التي توفرها الشعاب املرجانية.
أنيتا كانو.
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وتقول أنيتا إنها ال تعرف الكثير عن موت
الشعاب املرجانية وغير ذلك من اآلثار احملتملة
لتغير املناخ ،ولكنها تقر بأن {نسبة  90في
املائة من الناس هنا يعتمدون على احمليط كمصدر
لكسب رزقهم ،وهنا تكمن أهميته بطبيعة
احلال}.
ويقول أندريه باز ،وهو مرشد سياحي في
متجر لوازم الغوض أميغوس دل مار في سان
بيدرو ،بليز{ ،لقد انخفض النشاط التجاري
هذا العام بنسبة  60في املائة عما كان عليه منذ
ثالثة إلى خمسة أعوام مضت} .وهو أيضا ً يعزو
االنخفاض الراهن في األعمال التجارية إلى األزمة
املالية العاملية ،ولكن أيضا ً إلى موت الشعاب
املرجانية .ويضيف قائالً {إننا لم نعد نرى الكثير
من األسماك أو الشعاب املرجانية ،وقد تالشت
األلوان من حولنا} .ويعتقد أندريه وزميله في
العمل روبرت زياليا أن تغير املناخ هو املسؤول عن
هذه احلالة.
ويعزو العلماء موت الشعاب املرجانية إلى
ارتفاع درجات حرارة املياه وحتمض احمليط ـ نتيجة
لتزايد امتصاص املياه لثاني أكسيد الكربون ـ
وإلى اشتداد األعاصير وازدياد تواترها.
ونتيجة لهبوط األعمال التجارية ،استغنى
متجر أميغوس دل مار عن أربعة من العاملني
وقام ببيع أحد قواربه العشرة .ويضيف باز قائالً
{لقد كنا في املتوسط نستقبل  30شخصا ً
يوميا ً ميارسون رياضة الغوص أو صيد األسماك
أو الغطس .أما اآلن فال نستقبل أكثر من 15
شخصا ً}.
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على حافة اخلطر

عند التصدي ملشكلة تغير املناخ الناشئ عن األنشطة البشرية،
تتمثل املهمة األولى في العمل على وقف تدهور املشكلة.
ومن شأن اإلجراءات التي تتخذ اآلن لتخفيض انبعاثات غازات
الدفيئة في املستقبل أن تساعد اإلنسانية على تفادي وقوع كارثة في
األمد الطويل.
فال وقت للتقاعس ألننا بالفعل أصبحنا على حافة الهاوية .وقد
خلص الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ في عام 2007
إلى أنه حتى في ظل التركيزات احلالية لغازات الدفيئة ميكن لدرجات
احلرارة أن تتجاوز مبعدل تراكمي يبلغ درجتني متوسط درجة حرارة
األرض قبل بداية الثورة الصناعية .1واستناد ًا إلى التقديرات التي
وضعها الفريق وجهات أخرى بشأن اآلثار احملتملة ملختلف الزيادات
في درجات احلرارة العاملية ،فإن الكثير من احلكومات واملنظمات غير
احلكومية قبلت باعتبار هذا احلد البالغ درجتني كحد أقصى ال ينبغي
جتاوزه من أجل جتنب االحتماالت الكارثية آلثار تغير املناخ الناجم
عن األنشطة البشرية.2
وواقع احلال أن احلجم الكبير لغازات الدفيئة التي تسببت
األنشطة البشرية في نشرها في الغالف اجلوي منذ الثورة الصناعية ــ
ولكن بوجه خاص خالل األربعني عام ًا املاضية ــ قد دفعت بتغير
املناخ إلى حالة سيتعذر معها تخفيض معدل احترار سطح األرض أو
عكس مساره إال من خالل جهود متضافرة وشاملة من جانب جميع
البلدان والبشر.
ولقد كان جلميع البلدان والبشر إسهامهم بدرجات مختلفة
في تشكيل العبء املتمثل في االحتباس احلراري ،ليس فقط عن
طريق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود األحفوري،
ولكن أيض ًا من خالل ثاني أكسيد الكربون الناجم عن التغييرات
في استخدام األراضي ،وعن غاز امليثان (الذي تسهم املزارع في
تكوين أكثر من نصف كمياته) ،وأكسيد النيتروس (الذي تتسبب
الزراعة في تكوين أربعة أخماس االنبعاثات الصادرة عنه) ،وكذلك
االنبعاثات الناجمة عن كل الغازات األخرى التي تتكون جزيئاتها
من أكثر من ذرتني مجتمعتني.3
وخالل الفترة ما بني عامي  1850و  ،2002قدر نصيب
ما يسمى اآلن بالبلدان املتقدمة النمو من االنبعاثات التراكمية لثاني
أكسيد الكربون من احتراق الوقود األحفوري بنسبة  76في املائة،

في حني قدر نصيب ما يسمى بالبلدان النامية بنسبة  24في املائة،
وفق ًا لتقديرات معهد املوارد العاملية .بيد أن حتليل املعهد لالنبعاثات
التراكمية ال يأخذ في االعتبار االنبعاثات ذات الصلة بالتغييرات في
أمناط استخدام األراضي أو حاالت إزالة الغابات التي جرت منذ عهد
قريب ،والتي وقع معظمها في بلدان نامية .وبدافع من تزايد النمو
السكاني وارتفاع معدالت الوفرة ،بدأت املعدالت اإلجمالية جلميع
االنبعاثات الصادرة عن البلدان النامية تتجاوز إجمالي االنبعاثات
الصادرة عن البلدان املتقدمة النمو في عام  ،2005وأصبحت
تشكل اآلن نسبة  54في املائة من إجمالي االنبعاثات ،وفق ًا لبيانات
الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ .وفي عام  ،2007يعتقد
أن الصني فاقت الواليات املتحدة في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون الناشئة عن احتراق الوقود األحفوري.4
ومع أن البلدان املتقدمة النمو ساهمت بأغلبية الزيادات في ثاني
أكسيد الكربون الناشئ عن الوقود األحفوري املتراكم في الغالف
اجلوي منذ بدأت الثورة الصناعية ،تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن
البلدان النامية سوف تستأثر بغالبية النمو في احلجم اإلجمالي من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود األحفوري في
الفترة من  2008حتى  .5 2030ومع وجود بعض االستثناءات،
ال يزال معدل االنبعاثات بالنسبة للفرد الواحد في البلدان املتقدمة
النمو أعلى منه بالنسبة للفرد الواحد في البلدان النامية ،بل وتفوقها
كثير ًا في عدد كبير من احلاالت.6
ولئن كان من الصعب حتديد مدى الدور الذي يقوم به منو
السكان في تزايد االنبعاثات بالنظر إلى العوامل العديدة التي تسهم
في هذه العملية ،فإنه يعد من بني العوامل ذات األثر على مجمل
االنبعاثات في البلدان الصناعية والبلدان النامية على السواء.
فكل فرد يضاف إلى عدد السكان سيكون له استهالكه من الغذاء
واحتياجاته من السكن ،وعلى أحسن الفروض فإن معظم هؤالء
الناس سوف يستفيدون من وسائل النقل ،التي تستهلك الطاقة،
وقد يستخدمون الوقود لتدفئة منازلهم واحلصول على الكهرباء.
ومن املنطقي أن تأثير السكان اإلضافيني على زيادة االنبعاثات يكون
على أعظم درجة حيثما يكون متوسط استهالك الطاقة واالستهالك
املادي بالنسبة للفرد الواحد عند أعلى مستوى ــ أي في البلدان
املتقدمة النمو .ورغم أن هذه العالقة التبادلية ال تؤكد املسببات وراء

t

أحد الفنادق في مقاطعة تايوان بالصني غارق في مياه البحر في أعقاب إعصار
موراكوت الذي ضرب الشاطئ في آب/أغسطس .2009
© أسوشيتد برس
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هذه الظاهرة ،فإن الوكالة الدولية للطاقة ال تتوقع حدوث انخفاض
في معدل االنبعاثات في عام  2030عما هي عليه اآلن إال في أوروبا
واليابان فقط ،حيث تتقارب اآلن املعدالت السكانية أو هي بالفعل
في طريقها إلى االنخفاض.7
إن الواقع األليم بشأن ارتفاع معدالت االنبعاثات بالنسبة للفرد
في البلدان الصناعية والتزايد السريع في معدالتها في البلدان النامية
يبرزان األهمية امللحة حلشد البشرية قاطبة للوقوف وقفة جماعية
عند هذا املنعطف اخلطير الذي يهدد باحتمال كارثة مناخية .واقترح
علماء املناخ ،مثل جيمس هانسن من اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية
والفضاء (ناسا) ،بالواليات املتحدة األمريكية ،وخبراء البحوث
في معهد بوتسدام للبحوث املتعلقة بتغير املناخ ،أنه ينبغي للعالم
أن يسعى إلى تثبيت معدالت تركيز ثاني أكسيد الكربون حتت
مستوياتها احلالية التي تزيد على  380جزء في املليون .وما يدعو
إليه هؤالء العلماء ،في واقع األمر ،هو أنه ينبغي لنا التراجع عن
حافة اخلطر من خالل العودة بالغالف اجلوي إلى نفس احلالة التي كان
عليها قرابة التسعينات من القرن املاضي .8ومن بني القضايا احلاسمة
التي تواجه املتفاوضني بشأن تغير املناخ ،واحلكومات ،وشعوب جميع
البلدان ،تلك املتعلقة بكيفية التقاسم املنصف للمسؤولية املتعلقة
بتحقيق هذا التراجع في عالم تسهم فيه بعض التجمعات السكانية
في تغير املناخ بقدر غير متناسب أكثر من غيرها.
الشكل  :1-2أعلى  15مصدراً لالنبعاثات التراكمية لثاني
أكسيد الكربون من الوقود األحفوري2002 - 1850 ،

 ٪من معدل االنبعاثات
العـاملـي

البلـد
الواليات املتحدة
االحتاد األوروبي ـ 25
روسيا

29.3
26.5
8. 1

الصني
أملانيا
اململكة املتحدة
اليابان
فرنسا
الهند
أوكرانيا
كندا
بولندا
إيطاليا
جنوب أفريقيا
أستراليا

7.6
7.3
6.3
4.1
2.9
2.2
2.2
2. 1
2. 1
1.6
1.2
1. 1

املصدرBaumert, K., T. Herzog and J. Pershing. 2005. Navigating the Numbers: Greenhouse :
.Gas Data and International Climate Policy. World Resources Institute
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الفصل  :2على حافـة اخلطـر

التغير السكاني واالنبعاثات

عادة ما تشير األوساط املعنية بعلوم املناخ إلى احلجم املتغير للنمو
السكاني ،وإلى مدى سرعة هذا النمو وهيكله ،كجزء ال يتجزأ من
عملية تفهم تغير املناخ .وقد انعكس هذا الرأي في تقرير التقييم
الرابع لعام  2007الذي أعده الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير
املناخ ،الذي جاء فيه أن {معدل الناجت احمللي اإلجمالي بالنسبة
للفرد ومعدل النمو السكاني كانا الدافعني الرئيسيني وراء الزيادة
في حجم االنبعاثات العاملية خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن
العشرين}.9
وقد تتبعت البحوث التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة
خالل عام  2006أربعة عوامل رئيسية كان لها أثرها في اإلسهام
في انبعاثات غازات الدفيئة خالل الفترة من  1970إلى ،2000
وأوردت توقعات بشأن ما ميكن أن حتدثه هذه العوامل األربعة نفسها
من زيادة هذه االنبعاثات أو خفضها خالل الفترة من  2000إلى
 .2030وأظهرت هذه البحوث أن ارتفاع معدالت الدخول بالنسبة
للفرد كان وسيظل العامل املسؤول عن النصيب األكبر من هذه
االنبعاثات .ويعزى إلى التحسينات في {كثافة الطاقة} ــ ويقصد
بها كمية الطاقة الالزمة لتوليد كمية معينة من الناجت االقتصادي ــ
حدوث انخفاض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة على مر الزمن.
وفي الوقت نفسهَّ ،
شكل النمو السكاني أحد العوامل التي ساهمت
بشكل ثابت ،وإن كان بدرجة أقل ،في منو انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون املتصلة بالطاقة.10
وقد بدأ املتفاوضون بشأن قضايا املناخ في إثارة القضايا
السكانية كجزء من عملية مفضية إلى اتفاق جديد بشأن املناخ في
كوبنهاغن في كانون األول/ديسمبر  .2009وليس هناك من حكومة
أو كيان تابع لألمم املتحدة قد طرح فكرة {حتديد} السكان .بل إن
مجرد اخلوف من شبهة التأييد لفكرة حتديد السكان ظل حتى عهد
قريب عام ً
ال وراء اإلحجام عن اإلشارة إلى موضوع {السكان}
في املناقشات املتصلة بقضايا املناخ .وعلى الرغم من ذلك ،فإن
بعض املشاركني في هذه املناقشات يشيرون بصورة مبدئية إلى
ضرورة النظر ،على األقل ،في اآلثار املتعلقة بنمو السكان .وقدم
االحتاد األوروبي اقتراح ًا يدعو إلى إدراج االجتاهات السكانية ضمن
العوامل التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند وضع األهداف املتعلقة
بالتخفيف من انبعاثات غاز الدفيئة .وشملت العوامل األخرى الناجت
احمللي اإلجمالي للفرد ،و{كثافة غاز الدفيئة} بالنسبة للناجت احمللي
اإلجمالي للبلدان ،واالجتاهات السابقة في مجال االنبعاثات.11
ويعبر معدل كثافة غاز الدفيئة عن احلجم احملدد لغازات
الدفيئة الذي ينبعث مقابل كل وحدة نقدية من وحدات النشاط
االقتصادي (مثل الدوالر أو اليورو) ،والذي يجري قياسه بصورة
موحدة استناد ًا إلى الطاقة احلرارية لكل غاز بالنسبة إلى ثاني
ثم ،فإنه إذا انخفض املعدل العاملي لكثافة
أكسيد الكربون .ومن َّ

غازات الدفيئة بسرعة كافية ،سيمكن لالقتصاد العاملي أن ينمو
حتى مع تقلص االنبعاثات – وهو الهدف الرئيسي الذي تتوخاه
السياسات املتعلقة باملناخ ،إذ أن معظم مقرري السياسات يتوقون
إلى حتقيق النمو االقتصادي في الوقت الذي يسعون فيه أيض ًا إلى
تخفيض انبعاثات غاز الدفيئة .ويسوق البعض حجة مؤداها أن
أمناط االستهالك ومستوياته تشكل أحد عوامل التأثير على تغير
املناخ األكثر أهمية من العامل املتعلق بالنمو السكاني .وفي أوائل
التسعينات من القرن املاضي ،حينما احتدمت املناقشة اخلاصة
بهذه املسألة بوجه خاص بني الباحثني في كل من البلدان الصناعية
والنامية ،أشار عتيق الرحمن ،املتخصص في شؤون البيئة والتنمية
في بنغالديش ،إلى ما أسماه {التفاوت البالغ} في معدل االنبعاثات
بالنسبة للفرد ،ووصف االستهالك ،وليس منو السكان ،بأنه يشكل
{القنبلة الزمنية املتعلقة باملناخ} .وكتب السيد الرحمن قائالً:
{إن تغير املناخ أكثر قابلية للتأثر بأمناط االستهالك منه باالعتبارات
الدميغرافية ألن الديناميات الدميغرافية تخضع لقوى القصور الذاتي
بدرجة أكبر من أمناط االستهالك واإلنتاج … ومن شأن معاجلة أمناط
االستهالك أال ترسي فقط أسس ًا أخالقية أكثر رسوخ ًا ،لكنها تتيح
أيض ًا نطاق ًا أضخم التخاذ إجراءات سريعة} .12
وخالل العقدين املاضيني ،خفتت قلي ً
ال نبرة الدفاع عن
االستهالك باعتباره املجـال الرئيسي التخاذ إجراءات بشأن تخفيض
االنبعاثات ،ورمبا يعزى ذلك جزئي ًا إلى أن هذا الدفاع يلقي مبعظم

اللوم عن تغير املناخ على البلدان الغنية ذات األمناط االستهالكية
األعلى .وقد كتب فريد بيرس ،الصحفي املختص بشؤون البيئة،
ثراء من بني سكان العالم ــ
في عام  2009أن {نصف البليون األكثر ً
أي ما يناهز  7في املائة من سكان العالم ــ يتحملون املسؤولية عن
نسبة  50في املائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم .وفي
الوقت نفسه فإن نسبة  50في املائة من السكان األشد فقر ًا في العالم
13
تنحصر مسؤوليتها في مجرد الـ  7في املائة من هذه االنبعاثات}
ومع ذلك ،فالنتيجة الثابتة للحسابات املتعلقة بإسهام النمو
السكاني في منو االنبعاثات على الصعيد العاملي تبني أن معظم
معدالت النمو السكاني في املاضي كانت مسؤولة عن نسبة تتراوح
بني  40و  60في املائة من تزايد هذه االنبعاثات .والحظ الباحثان
الهنديان جايوتي باريخ و ج .ب .بينيولي ،خالل املناقشة التي
دارت في مطلع التسعينات من القرن املاضي واملشار إليها أعاله ،أن
انخفاض معدالت املواليد خالل فترة التسعينات {رمبا يعني حدوث
انخفاضات هائلة في انبعاثات غاز الدفيئة [بأكثر مما كان ميكن أن
يحدث في ظروف أخرى] بحلول عام  .}2100ذلك أن كل حالة
والدة ال تترتب عليها فقط االنبعاثات املنسوبة إلى هذا الشخص
خالل حياته ،ولكن تترتب عليها أيض ًا االنبعاثات املنسوبة إلى
جميع املنحدرين من هذا الشخص .ولذا ،فإن وفورات االنبعاثات
من حاالت الوالدة املزمعة أو املخططة تتكاثر مبرور الزمن .ويتمثل
أحد األسباب وراء هذا التقييم للنمو السكاني وانبعاثات غازات
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الواليات املتحدة األمريكية وكندا%19.4 :

عدد أطنان املكافئ الكربوني من ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد

الشكل  :2-2معدالت انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة للفرد الواحد واملجموع التراكمي للسكان حسب املناطق

15
10
5
0

0

اليابان ،أستراليا ،نيوزيلندا%5.2 :
بلدان املرفق األول التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية%9.7 :
بلدان أخرى غير مدرجة في املرفق األول%2.0 :
الشرق األوسط%3.8 :
البلدان
األوروبية في
املرفق األول:
%11.4

1 000

أمريكا الالتينية
والكاريبي:
%10.3

2 000

بلدان شرق آسيا غير املدرجة
في املرفق األول%17.3 :

3 000

أفريقيا%7.8 :

4 000

مجموع السكان التراكمي باملليون

جنوب آسيا%13.1 :

5 000

6 000

7 000

البلدان األطراف املدرجة في {املرفق األول} هي البلدان التي تعتبرها االتفاقية اإلطارية بلدان ًا متقدمة النمو .أما البلدان األطراف {غير املدرجة في املرفق األول} فهي البلدان النامية .ويعكس الشكل البياني
جميع احلاالت التي توفرت بشأنها بيانات للفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ ،كما يعكس املكافئ الكربوني لكل مجموعة بلدان من ثاني أكسيد الكربون الذي يحتمل أن يتسبب في االحترار العاملي.
وتشير النسب املئوية املبينة لكل مجموعة بلدان إلى نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العاملية املتصلة بالطاقة .ويبني الشكل أن متوسط االنبعاثات للفرد الواحد في جنوب آسيا يبلغ نحو ثالثة أطنان من
ثاني أكسيد الكربون سنوياً ،في حني يبلغ هذا املتوسط بالنسبة للفرد الواحد في الواليات املتحدة وكندا أكثر من  25طن ًا من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
املصدرRogner, H.-H. and others. 2007. “Introduction.” Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel :
.on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press

حالة سكان العالم 2009

21

12

سيناريوهات النمو السكاني

وضعت شعبة السكان في إدارة األمم املتحدة
للتنمية االقتصادية واالجتماعية سيناريوهات
مختلفة للحد من سكان العالم في عام ،2050
استنادا ً إلى مجموعة من االفتراضات بشأن
معدالت اخلصوبة وعوامل أخرى لها تأثيرها على
النمو .ففي سيناريو {املتغير املنخفض} ،على
سبيل املثال ،سيبلغ عدد سكان الكوكب  8باليني
نسمة بحلول عام  .2050ويفترض هذا السيناريو
معدل خصوبة قدره  ،1.54الذي يقل كثيرا ً عن
{معدل خصوبة اإلحالل} البالغ  .2.1ويبلغ
معدل اخلصوبة الكلي في العالم حاليا ً .2.56

ووفقا ً لسيناريو املتغير املتوسط ،تتوقع
شعبة السكان أن ينخفض معدل اخلصوبة
الكلي في املناطق األقل منوا ً من  2.73طفل
لكل امرأة في الفترة  2010-2005إلى  2.05في
الفترة  .2050-2045وذكرت شعبة السكان
أنه لكي يتحقق هذا االنخفاض ،من الضروري
التوسع في فرص احلصول على خدمات تنظيم
األسرة الطوعي ،والسيما في أقل البلدان منوا ً.
وإبان عام  ،2005بلغت نسبة استخدام وسائل
منع احلمل احلديثة في أقل البلدان منوا ً  24في
املائة بني النساء في سن اإلجناب ،املتزوجات أو

املقترنات بشريك .وكانت هناك نسبة  23في
املائة من بني هؤالء النساء ممن ال يستخدمن
وسائل منع احلمل ،على الرغم من عدم رغبتهن
في احلمل اآلن أو خالل العامني املقبلني ـ تعريف
{االحتياجات غير امللباة} .18ووفقا ً ملا ذكره األمني
العام لألمم املتحدة ،في تقرير عن سكان العالم
وبرنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية،
هناك قرابة  106ماليني من النساء املتزوجات في
البلدان النامية ممن تنقصهن إحدى االحتياجات
امللباة لغرض تنظيم األسرة.19

سيناريوهات سكان العالم2050 ،
معدل منخفض

معدل متوسط

معدل مرتفع

 7.959باليني

 9.150باليني

 10.461باليني

معدالت اخلصوبة في العالم2045 ،ـ ،2050حسب سيناريوهات النمو السكاني
معدل منخفض

معدل متوسط

معدل مرتفع

1.54

2.02

2.51

الدفيئة في التأثير الكبير الذي حتدثه الزيادات السكانية على إجمالي
االنبعاثات في بعض البلدان املتقدمة النمو .ففي الواليات املتحدة،
على سبيل املثال ،ظل معدل االنبعاثات بالنسبة للفرد الواحد نتيجة
لثاني أكسيد الكربون املتولد عن الوقود األحفوري ظلت دون تغيير
بصورة أساسية حتى في أثناء سنوات االزدهار االقتصادي عموم ًا في
ما بني  1990و  .2004وبالنسبة إلى الواليات املتحدة ككل ،ارتفع
معدل االنبعاثات اإلجمالية بالتوازي مع النمو السكاني ،بنسبة 18
في املائة سنوي ًا .بيد أن هذه العالقة تتباين عبر كل والية من واليات
البلد اخلمسني .وفي بعض الواليات انخفضت االنبعاثات بالنسبة
للفرد بينما ارتفعت معدالت النمو السكاني ،والعكس بالعكس.
وفي عام  ،1991الحظ عالم الفيزياء جون ب .هولدرن ،الذي
يشغل حالي ًا منصب كبير املستشارين العلميني لرئيس الواليات
املتحدة باراك أوباما ،أن {التغييرات التي تقتضيها ضرورات النمو
السكاني في أمناط املستوطنات تتسبب في انتقال املزيد من املوارد
والسلع واألفراد بالنسبة لكل شخص} األمر الذي يطرح قضية
مؤداها أن النمو السكاني يؤدي بصورة مباشرة إلى تنشيط الزيادة في
االستهالك .وأشار إلى أن الزيادات األخرى في استهالك الطاقة قد
تؤدي إلى زيادة استخدام مكيفات الهواء إذا ما أدت املناطق احلضرية
الكثيفة السكان إلى تكوين {جزر حرارية} أو {إذا أدت الكثافة
22
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السكانية أو التوزيع السكاني إلى زيادة الطلب على اخلدمات كثيفة
الطاقة التي ال يتطلبها األمر في حالة الكثافة السكانية األقل}.14
وهذا األثر الذي حدده هولدرن يشكل اآلن عائق ًا أمام اجلهود
التي تبذلها الواليات املتحدة من أجل التحول إلى مصادر الطاقة
املتجددة .ووفق ًا ألحد التقديرات ،فإن كمية معينة من الطاقة
املتجددة قد تتطلب من مساحات األراضي أضعاف ما تتطلبه نفس
الكمية من الطاقة املستمدة من الوقود األحفوري مبا يعادل 300
مرة .والسبب وراء ذلك هو أن استخراج الوقود األحفوري ال يتطلب
عادة إال قدر ًا محدود ًا من األراضي حيث يتم حتويل هذا الوقود
من قشرة األرض إلى سطحها باستخدام املناجم أو آبار احلفر .أما
الطاقة الشمسية ،في املقابل ،فهي تقوم على مساحات واسعة من
اخلاليا الفولطاضوئية أو املرايا التي تقوم باقتناص وتركيز طاقة
أشعة الشمس على مساحات شاسعة من األراضي .وعادة ما تتطلب
الطاقة الريحية حقو ً
ال شاسعة تقام عليها أعداد كبيرة من التوربينات.
وخبراء البيئة واملسؤولون في حكومة الواليات املتحدة ،على
السواء ،يساورهم القلق من أن حاجة مشاريع الطاقة املتجددة إلى
كميات شاسعة من األراضي سوف تضاعف من املنافسة احملتدمة
بالفعل بني احتياجات البشر ومتطلبات النظام البيئي ،السيما في
غربي الواليات املتحدة.15

مابيل زيفزانايهَّ ،
فالحة من زمبابوي ،متسك بأحد أكواز الذرة اجلافة في مقاطعة بيكيتا املتضررة باجلفاف.

t
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والنهج الذي أيده برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية
إزاء الديناميات السكانية في البلدان النامية ــ وهو احترام احلقوق
اإلجنابية ،وتعميم فرص احلصول على خدمات الصحة اجلنسية
والصحة اإلجنابية ،مبا في ذلك تنظيم األسرة على أساس اختياري ــ هو
أيض ًا نهج مالئم إزاء البلدان املتقدمة النمو .وواقع األمر أن معدالت
حاالت احلمل غير املرغوب فيها في البلدان الصناعية هي أعلى منها
في البلدان النامية ،ووفق ًا لبيانات معهد غومتاخر ،الذي يدرس هذه
الظاهرة في كلتا الكتلتني .ففي أوروبا ،وأستراليا ،وكندا ،واليابان،
ونيوزيلندا ،والواليات املتحدة تبلغ نسبة حاالت احلمل غير املرغوب
فيها  41في املائة .16أما في البلدان النامية فتقدر هذه النسبة بـ 35
في املائة .ومن شأن منع حاالت احلمل غير املرغوب فيها أن يسهم
في استقرار معدل النمو السكاني في األجل الطويل ،األمر الذي قد
يسهم بدوره في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في املستقبل.17

السكان وتغير املناخ :نظرة من قريب

يلقي تقرير لألمني العام مقدم إلى جلنة السكان والتنمية التابعة لألمم
املتحدة في دورتها الثانية واألربعني املعقودة في أوائل عام 2009
نظرة أكثر دقة إلى العالقة بني السكان والتنمية وانبعاثات غازات

الدفيئة وتغير املناخ .فهذا التقرير ،الذي أعدته شعبة السكان ،يربط
بني معدل النمو السريع لسكان العالم في القرن العشرين مبعدالت
النمو األسرع في ما يتعلق بسكان املناطق احلضرية ،واإلنتاج،
وزراعة األراضي ،واستخدام املياه ،واستهالك الطاقة .ويشير
التقرير إلى أن هذه االجتاهات جميعها {لها آثار غير مسبوقة على
البيئة ،وتتسبب في تغير املناخ ،وتدهور األراضي ،وفقد التنوع
البيولوجي}.
بيد أن أثر النمو السكاني على االنبعاثات يتضاعف بفعل عوامل
أخرى .ووفق ًا ملا أوردته شعبة السكان ،فإن {العالقة بني النمو
السكاني وتزايد انبعاثات غازات الدفيئة ليست عالقة مباشرة ،كما
أن سيناريوهات اجتاهات االنبعاثات في املستقبل ال تسمح بتقييم
آثار العوامل السكانية مبعزل عن التغيرات االقتصادية والتكنولوجية.
وعالوة على ذلك ،فإن تغير الهياكل العمرية للسكان ،وزيادة التحول
احلضري ،وتغير حجم األسر املعيشية ،هي عوامل تتضافر مع
بعضها بعض ًا للتأثير في مستوى االنبعاثات}.20
ولقد كان فقط في منتصف حقبة التسعينات من القرن املاضي أن
بدأ خبراء البحوث في استقصاء آثار التغير السكاني على االنبعاثات.
ومـن بـني طليعـة االستنتاجـات التي توصلـوا إليها في عــام 1995
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ذلك االستنتاج القائل بأن التخفيضات في حجم األسر املعيشية،
التي تكون غالب ًا مصحوبة بانخفاض في معدالت اخلصوبة وارتفاع
معدالت النمو االقتصادي ،ميكن أن تضاعف إلى حد كبير من إجمالي
انبعاثات غازات الدفيئة .وخلص هؤالء الباحثون إلى أن املنازل
تشكل الوحدات األساسية الستهالك الطاقة وأنه يجري دائم ًا تدفئتها
أو تبريدها سواء كانت تشغلها أسرة من سبعة أفراد أو من فرد
واحد .وفي واقع األمر فإن االنخفاض في حجم األسر املعيشية أدى
بقوة ،فيما يبدو ،إلى شحذ االنبعاثات إلى حد دفع خبراء الدميغرافيا
القائمني على برنامج السكان العاملي في املعهد الدولي لتحليل النظم
التطبيقية إلى القول بأن {الطالق قد يؤدي إلى حدوث انبعاثات من
ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تؤدي إليه حالة والدة إضافية}.21
وأكدت على أهمية األسر املعيشية الصغيرة في زيادة معدالت
االنبعاثات دراسة أجريت في عام  2004لتحديد احلجم الكمي

13

النساء والرجال وانبعاثات غازات الدفيئة

إذا كانت انبعاثات غازات الدفيئة تبدأ في االنطالق
نتيجة ألنشطة بشرية فردية ،فهل تكون هناك
اختالفات بني تلك االنبعاثات التي تتسبب فيها
املرأة عن تلك التي يتسبب فيها الرجال؟ هناك
قليل من البحوث التي تستهدف اإلجابة على
هذا السؤال ،وبخاصة في البلدان النامية .أما
في البلدان املتقدمة النمو ،فليست هناك سوى
حفنة من استقصاءات الرأي العام حول تغير
املناخ أو القضايا البيئية األخرى مصنفة حسب
النوع االجتماعي.
ووفقا ً للبحوث التي نشرتها منظمة التعاون
والتنمية في امليدان االقتصادي في عام  ،2008من
األرجح أن النساء في البلدان الصناعية يتسمن
بطابع {االستهالك املستدام} ،مبا يعني ،على
سبيل املثال ،أنهن ميلن إلى شراء األغذية العضوية
واملواتية للبيئة ،وأنهن أكثر ميالً إلى التدوير
وإعادة االستخدام ،وأكثر اهتماما ً باالستخدام
الكفؤ للطاقة .وتشير نتائج هذه البحوث إلى
أن النساء في تلك البلدان يستأثرون بنحو  80في
املائة من القرارات التي تخص املستهلكني.26
بيد أنه ليس من الواضح ما إذا كانت
أمناط االستهالك التي تسهم بدرجة أقل في
ارتفاع معدالت احترار الغالف اجلوي هي نتيجة
لقرارات واعية بيئيا ً اتخذتها النساء على
مستوى األسر املعيشية أو أنها نتيجة ألشكال
التفاوت االقتصادي واالجتماعي املزمنة التي
حتول دون استفادة النساء من تنمية بلدانهن

24

لهذه اآلثار ،وتبرز هذه الدراسة مقولة مؤداها أن النمو السكاني
يحدث في سياقات محددة قد تعزز أو تقلل من أثره على البيئة .
بل إن الوحدة الدميغرافية ــ ممثلة في فرد واحد أو أسرة معيشية،
على سبيل املثال ــ قد يكون لها تأثيرها الكبير على تغيير النتائج
املوضوعة لنماذج االنبعاثات .وقد حدا أثر األسر املعيشية الصغيرة
على االنبعاثات ببعض الباحثني إلى التكهن بأن تؤدي شيوخة
السكان ،أي الزيادة في متوسط أعمار السكان مع تزايد معدالت
العمر املتوقع وانخفاض معدالت اخلصوبة ،قد تؤدي إلى ارتفاع
معدالت االنبعاثات ــ ما يؤدي ،على األقل ،إلى تعويض وفورات
االنبعاثات الناجمة عن تباطؤ معدالت النمو ذاتها .بيد أن نفس
الدراسات املتعلقة بالشيخوخة قد أسفرت عن استنتاجات متضاربة.
فقد خلصت مجموعة من الباحثني املرتبطني باملؤسسات البحثية في
الواليات املتحدة وأوروبا إلى أن الشيخوخة تؤدي إلى تخفيض كبير
22
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أو مجتمعاتهن احمللية أو املساهمة فيها.
والعديد من الدراسات القائمة على أساس النوع
االجتماعي والتي تناولت املواقف إزاء البيئة أو
تغير املناخ في الواليات املتحدة عادة ما تؤيد الرأي
القائل بأن النساء رمبا يكن أكثر ميالً من الرجال
إلى شراء املنتجات {اخلضراء} ،أو املراعية
للبيئة ،والتي يجري اإلعالن عنها باعتبارها أقل
خطرا ً على األحوال البيئية .كما أنه من املرجح
عموما ً أن تكون النساء أقل ثقة من الرجال في
احلكومات واملؤسسات فيما يتعلق بحل املشاكل
البيئية ،واألكثر إقداما ً في بعض احلاالت على أن
يتخذن بأنفسهن إجراءات شخصية إزاء هذه
املشاكل .وكانت التباينات القائمة على أساس
النوع االجتماعي أكثر وضوحا ً لدى الفئات األعلى
دخالً  .27وفي إحدى الدراسات التي أجريت في 22
بلدا ً ،خلص الباحثون إلى أن النساء أكثر ميالً
للعناية باملشاكل البيئية من قبيل تغير املناخ
وإلى تغيير سلوكهن نتيجة لذلك.28
وفي سيدني ،أستراليا ،خلصت دراسة
استقصائية أجريت في عام  2008على سكان
املناطق شبه احلضرية وتناولت موضوع االستدامة
البيئية إلى أن النساء والفتيات أكثر اجنذابا ً إلى
املبادرات التعاونية ،وأكثر توجها ً إلى املشاكل
االجتماعية ،وأكثر اهتماما ً باآلثار الناجمة عن
تغير املناخ .وخلصت هذه الدراسة إلى أن الرجال
والفتيان أقل اهتماما ً باملشاركة في االستدامة
البيئية وأكثر اجنذابا ً إلى مسائل التكنولوجيا،

وقضايا احلوكمة واألعمال التجارية عند مناقشة
القضايا البيئية.29
وفي بلدان الشمال األوروبي ،درس الباحثون
اآلثار املترتبة على تباين االنبعاثات ووجدوا أن
النساء في البلدان املتقدمة النمو ـ وفي البلدان
النامية ـ أقل تأثيرا ً على الغالف اجلوي بوجه عام.
وذكر أن السبب الرئيسي يعزى في ما يبدو إلى
اختالف سبل انتقال كل من الرجال والنساء
من مكان إلى آخر ،حيث يفضل الرجال أكثر
من النساء قيادة السيارات ( 75في املائة من
الرجال في السويد )30وأكثر ميالً إلى استخدام
الطائرات .بيد أن هذا االختالف رمبا يعزى بدرجة
أكبر إلى عدم تكافؤ فرص احلصول على املوارد
االقتصادية وانخفاض درجة التأثير على عملية
اتخاذ القرارات بأكثر مما يعزى إلى أمناط السلوك
أو املواقف إزاء البيئة أو سبل االنتقال بوجه عام.
كما حددت الدراسة كميا ً عامالً آخر من عوامل
التباين في االستهالك ذي الصلة بغازات الدفيئة:
فالرجال في البلدان املتقدمة النمو يأكلون قدرا ً
أكبر من اللحوم ـ مبا متوسطه  139غراما ً يوميا ً
في الدامنرك ،باملقارنة مع  81غراما ً بالنسبة
للنساء الدامنركيات .وال يتوقف األمر فقط على
قلة كميات الطعام التي تستهلكها النساء
بالنسبة إلى أحجامهن ،ولكنهن في بعض
البلدان على األقل يستهلكون املزيد من الوجبات
القائمة على اخلضروات ويتبعون نظاما ً غذائيا ً
أقل تركيزا ً على اللحوم.

في االنبعاثات في الواليات املتحدة وبدرجة أقل في الهند والصني.23
وعلى الرغم من أن السكان املسنني يحتمل لهم أن يعيشوا ضمن
أسر معيشية أصغر حجم ًا مما هو احلال بالنسبة للسكان األصغر سن ًا،
فقد خلص الباحثون إلى أن األثر الناجم عن ذلك سيقابله بدرجة
أكبر األثر الناجم عن تباطؤ النمو االقتصادي وانخفاض االستهالك
اللذين يفترض أنهما مصاحبني لشيوخة السكان.
ورأى بعض هؤالء الباحثني أن ظاهرة التحضر تعمل في اجتاه
معاكس .فتحول السكان من املناطق الريفية إلى املدن يحتمل
له أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم االنبعاثات .وليس ذلك
بالضرورة ألن الذين يعيشون في املدن يسهمون مبعدالت فردية
أكبر في انبعاثات غازات الدفيئة عن هؤالء الذين يعيشون في
املناطق الريفية .ذلك أن هناك باحثني آخرين يدفعون بعدم وجاهة
هذه احلجة وبالقول بأن املناطق احلضرية تسهم اآلن بحد يقل كثير ًا
عن نصف انبعاثات غازات الدفيئة في العالم على الرغم من أن هذه
املناطق يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم .24ويضيف هؤالء
الباحثون أن تنشيط النمو االقتصادي في املدن من شأنه أن يحدث
تأثير ًا متوجي ًا في مختلف أنحاء البلد ،مما يساعد على تنشيط النمو
االقتصادي في املناطق الريفية أيض ًا .وبالتالي ،فإن تزايد معدل
النمو االقتصادي قد يؤدي بدوره إلى تنشيط انبعاثات غازات الدفيئة
في مختلف أنحاء البلد ككل .25وعلى وجه العموم ،فإن التغير
االقتصادي دائم ًا ما يكشف عن وجهه في شكل تأثير فوري على
انبعاثات غازات الدفيئة أسرع مما يحدث بالنسبة للتغير السكاني.
ليس هناك أي إنسان ميكن اعتباره بصورة حقيقية {محايد ًا من حيث
التأثير الكربوني} ،خاصة وأن جميع غازات الدفيئة يجري تقديرها
وفق ًا ملعادالت حسابية .ولذلك ،فإن كل فرد هو جزء من املشكلة،
جزءا من احلل.
ومن ثم يتعني على كل فرد أن يكون بنفس القدر ً
وسوف يتعني على حكومات العالم وشعوبه أن تعمل يد ًا واحدة بشأن
جميع جوانب العوامل التي تضاعف من انبعاثات غازات الدفيئة.
وأحد هذه العوامل هو بطبيعة احلال تزايد سكان األرض.
وإذا ق ُِّيض لسيناريو شعبة األمم املتحدة للسكان املتعلق بالزيادة
األدنى ــ نحو  8باليني نسمة بحلول عام  2050ــ أن يتحقق ،فلرمبا
يؤدي ذلك إلى أحجام أقل من انبعاثات الكربون مبا يتراوح بني بليون
وبليوني طن عن السيناريو املتعلق مبعدل النمو املتوسط للسكان ــ أي
ما يربو بقليل عن  9باليني نسمة بحلول عام  2050ــ وفق ًا ملا ذكره
براين أونيل ،أحد علماء املناخ في املركز الوطني لبحوث الغالف
اجلوي .31ووضع آخرون تقديرات مماثلة في وفورات االنبعاثات
بحلول عام  2050والتي ميكن أن تتحقق من خالل تطبيق تقنيات
كفاءة الطاقة في جميع املباني اجلديدة في مختلف أنحاء العالم أو
عن طريق تشييد مليونني من التوربينات الهوائية التي تبلغ طاقة كل

t

السكان وحجم االنبعاثات في املستقبل

امرأة تعمل في أحد حقول الذرة قرب مصنع لفحم الكوك في شانغزي ،مقاطعة
شانكسي بالصني.
© رويترز

منها  1ــ ميغاواط لتحل محل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم
واملستخدمة حالي ًا  .32وفض ً
ال عن ذلك فإن الوفورات السنوية من
االنبعاثات ستستمر في الزيادة بشكل كبير بعد منتصف القرن
حيث يصل تعداد سكان العالم إلى ذروة يبدأ بعدها في االنخفاض،
مقارنة بالسيناريو اآلخر املتعلق بالنمو املتوسط للسكان والذي
يفترض حدوث استمرار في الزيادة السكانية .وهذا يعني أن صافي
وفورات االنبعاثات احملققة عن طريق سيناريو معدل النمو املنخفض
للسكان ستكون معادلة لصافي وفورات االنبعاثات احملققة عن طريق
االستثمارات الرئيسية في تكنولوجيات الطاقة في إطار السيناريو
املتعلق مبعدل النمو املنخفض للسكان.
ووفق ًا للتقديرات التي وضعها اخلبير االقتصادي البريطاني
نيكوالس ستيرن ،فإنه من أجل احليلولة دون جتاوز درجات احلرارة
العاملية إلى منطقة اخلطر التي تنطوي على احتماالت كارثية،
{فإن املتوسط العاملي النبعاثات [غازات الدفيئة] بالنسبة للفرد
حالة سكان العالم 2009
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الواحد  ...سوف يتعني ــ من ناحية رياضية بحتة ــ أن تكون في
حدود طنني بحلول عام  ،}2050على أساس االفتراض ببلوغ عدد
سكان العالم تسعة باليني ،ومن حيث كميات ثاني أكسيد الكربون
املكافئة لهذه االنبعاثات .ويضيف قائ ً
ال {وهذا الرقم على درجة
كبيرة من االنخفاض مبا ال يدع مجا ً
ال ألي مجموعة سكانية كبيرة أن
تتجاوزه أو تقل عنه كثير ًا} .33
وإذا كان للعالم أن يأخذ املسار الذي حددته شعبة األمم املتحدة
للسكان في املتغير األدنى ذي التوقع البالغ  8باليني نسمة ،سيكون
بوسع الغالف اجلوي لألرض حتمل معدالت فردية أعلى لالنبعاثات،
بالنظر إلى انخفاض عدد الناس الذين ستصدر عنهم انبعاثات
غازات الدفيئة .34ويفترض التوقع املتعلق باملتغير األدنى حدوث
انخفاض في معدالت اخلصوبة رمبا ينشأ عن زيادة فرص احلصول
على خدمات الصحة اإلجنابية ،مبا في ذلك خدمات تنظيم األسرة،
وغير ذلك من اإلجراءات الرامية إلى زيادة الفرص واحلريات أمام
النساء والفتيات .وخلصت إحدى الدراسات بشأن تكلفة جتنب
قدر محدد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود
األحفوري إلى أن أسلوب املقايضة الدوالرية ،واالستثمار في تنظيم
© أماندا كوستر/كوربيس

26

الفصل  :2على حافـة اخلطـر

األسرة الطوعي ،وتعليم الفتيات ،هي عوامل من شأنها أن تؤدي في
األجل الطويل إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة على األقل بنفس
القدر من القيام باستثمارات في الطاقة النووية أو الطاقة الريحية.35
ووفق ًا ملا أورده تقرير صدر في عام  1992عن إحدى اللجان
التابعة لألكادميية الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة ،فإن {آثار
تنظيم األسرة على انبعاثات غازات الدفيئة لها أهميتها على جميع
مستويات التنمية} .وخلصت اللجنة إلى أن {خفض النمو
السكاني املرتبط بارتفاع معدالت تزايد الدخول  ...من شأنه أن
يعوض إلى حد كبير االرتفاع في معدالت انبعاثات غازات الدفيئة
املرتبطة بتسارع النمو االقتصادي .وتشير اآلثار املتعلقة بتنظيم
األسرة إلى أنه ،اعتبار ًا من عام  ،2020ستكون انبعاثات الكربون
أكثر انخفاض ًا بنسبة  15في املائة بالنسبة للبلدان ذات الدخول
املنخفضة واملتوسطة واملتوسطة العليا عما ميكن أن تكون عليه دون
تنظيم لألسرة .ولذا فإن البرامج املعززة في مجال تنظيم األسرة من
شأنها أن تفيد جميع البلدان في ما يتعلق مبا يساورها من شواغل إزاء
غازات الدفيئة فض ً
ال عن شواغلها األوسع نطاق ًا في مجال الرعاية
االجتماعية}.36

14

النساء وإعادة حتريج الغابات

مما يبعث على الدهشة أن هناك ندرة نسبية في
البحوث حول اجلوانب املتعلقة بالنوع االجتماعي
ملسألة إزالة الغابات ،بالنظر إلى الصلة القوية
بني خشب الوقود وأنشطة من قبيل الطهي
واملعاجلة احلرارية للخزف .وتبني البحوث أنه في
كثير من البلدان النامية ،يتعني على النساء
املشي ملسافات طويلة جلمع الوقود .وفي إحدى
اجملتمعات احمللية الريفية في السودان ،على
سبيل املثال ،تضاعف الوقت الذي تتطلبه
هذه العملية على مدى عقد واحد أربعة أمثال
ما كان عليه .وعالوة على ذلك ،فإن سبل رزق
النساء في املناطق الريفية غالبا ً ما تعتمد على
موارد الغابات .ولذلك فإن فقدان الغابات يقوض
فرصهن لكسب الدخل .وأخيرا ً ،فإن فقدان

الغابات غالبا ً ما يؤثر على صحة املرأة :ألن نقل
أحمال خشب الوقود ملسافات طويلة ميكن أن
يؤدي إلى اإلضرار بالعمود الفقري وتعقيد حاالت
احلمل وزيادة اخملاطر املرتبطة بوفيات األمهات.
بيد أنه في العقود األخيرة ،دأب عدد من
املنظمات غير احلكومية التي تركز اهتمامها
على شؤون املرأة ،من قبيل حركة احلزام األخضر
في كينيا ،ومنظمة دور املرأة في البيئة والتنمية
في الواليات املتحدة ،على القيام بجهود التعبئة
من أجل حماية أراضي الغابات بل والتوسع فيها.
كما يعمل الكثير من هذه اجلماعات على مناصرة
ودعم ضمان االمتثال للمعاهدات البيئية.
وفي اآلونة األخيرة ،قام علماء االجتماع في
ثالثة من جامعات الواليات املتحدة ـ وهي جامعات

ومن شأن االستثمار الذي يؤدي إلى حتسني صحة النساء
والفتيات ورعايتهن ومركزهن في مجتمعاتهن أن يؤدي إلى تخفيض
معدالت اخلصوبة ،ويسهم بالتالي في تخفيض انبعاثات غازات
الدفيئة في األمد الطويل.

دور النساء في تخفيض االنبعاثات

رمبا تكون هناك فرص لتكييف اجلهود املبذولة للحد من االنبعاثات
وسحب الكربون من الغالف اجلوي على نحو أكثر فعالية إذا ما أولي
النظر في أي مناقشة بشأن االستهالك لالختالفات املتعلقة بالنوع
االجتماعي.
ووفقـ ًا لتقرير صادر عن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،
فإن النساء ينتجن تقريب ًا نصف أغذية العالم ،كما ينتجن ما يتراوح
بني  60و  80في املائة من الغذاء في معظم البلدان النامية .37وجتتذب
عملية عزل الكربون الطبيعية التي تتم من خالل مصادر برية ــ
واملتمثلة في قدرة املزارع وتربة الغابات ،واألشجار ،واحملاصيل
الدائمة ،وغيرها من النباتات على امتصاص الكربون واالحتفاظ
به بعيد ًا عن الغالف اجلوي لعشرات السنني ــ جتتذب هذه العملية
اهتمام ًا متزايد ًا بالنظر إلى السعي وراء أي إمكانية لكبح تركيزات
غازات الدفيئة .ولو أمكن التوصل إلى صكوك مالية للتشجيع على
هذه املمارسات ــ وهو أمر مرجح احلدوث بالنظر إلى أن آثار تغير
املناخ أصبحت أكثر وضوح ًا وأكثر ضرر ًا ــ فإن النساء املزارعات قد
يصبحن في طليعة جهود التخفيف .38وسيكون لذلك أثره الهام أيض ًا

والية نيويورك في كل من ستوني بروك ،وبراون،
وكالرك ـ بدراسة عملية إزالة الغابات في  61بلدا ً
في الفترة ما بني  1990و  ،2005وكان مما توصلوا
إليه من نتائج أن البلدان ذات األعداد األكبر
من النساء أو املنظمات غير احلكومية املعنية
بالبيئة كشفت إلى حد كبير عن مستويات
أقل من فقدان الغابات .وأشار الباحثون إلى
أن املنظمات النسائية غير احلكومية قد أجنزت
بالفعل ما يجري الدعوة إليه نظريا ً :فقد جنحت
هذه املنظمات في الدعوة إلى حماية الغابات،
وقامت بتعبئة األنشطة التي كان لها تأثير
إيجابي على حفظ الغابات.40

على حتسني سبل كسب الرزق أمام املرأة ،على أساس االفتراض
بأنه سيجري اتخاذ ما يلزم إلعادة تشكيل القوانني واملعايير الثقافية
في بعض البلدان مبا يتيح للنساء امتالك األراضي التي يقمن على
زراعتها ،والتحكم في ما يحصلن عليه من دخول.
ولقد شهد العالم بالفعل ما تتمتع به املرأة من قوة في اتخاذ
اإلجراءات التي من شأنها أن تسهم في تخفيض مستويات ثاني
أكسيد الكربون في الغالف اجلوي .فقد حازت وانغاري ماتاي على
جائزة نوبل للسالم لنشاطها البيئي طيلة حياتها والذي بدأ بتعبئة
املرأة من أجل زراعة عشرات اآلالف من األشجار في أراضي كينيا
القاحلة واملتدهورة .وفي الهند ،قامت حركة شيبكو منذ وقت مبكر
يعود إلى سبعينات القرن املاضي باجتذاب النساء ،الالئي أطلق
عليهن اسم {حاضنات األشجار} ،لبذل اجلهود من أجل حماية
الغابات وحماية حقوقهن فيها ،عن طريق القيام بحملة الحتضان
األشجار لثني قاطعي األشجار عن القيام بهذه العملية .وقد أفضت
هذه احلركة إلى القيام بإصالحات رئيسية في قوانني الغابات الهندية
كان من نتيجتها اتساع نطاق املناطق املكسوة بالغابات حالي ًا أكثر
من ذي قبل (وبالتالي زيادة الكربون املعزول في األشجار وانخفاض
الكربون في الغالف اجلوي) .وخلصت دراسة عن إزالة الغابات ،وهي
نشاط يؤديه الرجال بصورة غالبة وتعزى إليه املسؤولية عن نسبة
هائلة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،خلصت إلى أن وجود
نسبة عالية من املنظمات النسائية غير احلكومية في البلدان املنخفضة
الدخل من شأنه أن يساعد على حماية الغابات من التدمير.39
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شـد الرحـال

ما فتئت البيئة حتكم تنقل الناس وتوزيع البشر عبر أنحاء املعمورة.
وعلى مدى العصور ،غادر الناس أماكن قست ظروف العيش فيها
الرحل يختارون عادة الهجرة املوسمية سعياً
أو تدهورت ،وما برح َّ
لكسب العيش في نظم إيكولوجية حساسة .وتسبب اجلفاف في
الفترة املمتدة من  1930إلى  1936أثناء {العاصفة الغبارية}
األمريكية ( )Dust Bowlفي تشريد مئات اآلالف من الناس،
وأجبر اجلفاف الذي أصاب منطقة الساحل األفريقي في السبعينات
ماليني املزارعني والرحل على الهجرة إلى املدن.1
غير أنه خالل العقدين األخيرين ،بدأت تتغير طبيعة ودرجة
تنقالت السكان الناجمة عن البيئة .وإذا كانت ال تتوفر أي أرقام
موثوق بها في هذا الصدد ،فإن تنامي الوثوق بشأن آثار تغير
املناخ يوحي بأن أعداد ًا متزايدة من الناس ستهاجر مستقب ً
ال
ألسباب بيئية أساس ًا .ورغم أن التنبؤ بجغرافية ودرجة تنقالت
الناس مستقب ً
ال ليس أيسر من التنبؤ بتفاصيل تغير املناخ نفسه،
فإن احتمال أن يؤدي ارتفاع مستويات البحر ،وتغير املناخ وغيره
من الظروف املناخية إلى زيادة كبيرة في التنقل في العقود القادمة
احتمال راجح .ويحسن باملجتمعات أن تنظر في كيفية التصدي
لتنقالت السكان الناجمة عن البيئة.
وتتسم بالتعقيد العالقة بني العوامل البيئية والتنقل البشري:
فمن جهة ،يؤدي تغير البيئة إلى التنقل البشري .ومن جهة
أخرى ،قد تتسبب الهجرة والنزوح في اإلضرار بالبيئة ــ في
مناطق املنشأ ومناطق املقصد وطرق السفر بينها .وميكن أن تفضي
الصلة املزدوجة بني الهجرة والبيئة إلى حلقة مفرغة :إذ يسهم
تنقل السكان في التدهور البيئي في منطقة املقصد مما قد يتسبب
بدوره في املزيد من الهجرة والتشرد .ويقصد بالتدهور البيئي
عمليات ،من قبيل ارتفاع مستويات البحر ،ميكن أن تنشأ عن
املناخ أو تتفاقم بفعله كما ميكن أن تنشأ عن النشاط البشري من
قبيل تدهور التربة الناجم عن اإلفراط في الزراعة الكثيفة.
وفي معظم احلاالت ،تصعب إقامة عالقة سببية بسيطة
ومباشرة بني تنقل الناس والتدهور البيئي .فكثير ًا ما تتشعب
الصالت بينهما بفعل عوامل أخرى ،من قبيل النزاعات وإدارة
احلكم ومستويات التنمية.

تغير املناخ والتنقل البشري

منذ أوائل التسعينات ،قال الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير
املناخ إنه {يحتمل أن تكون من آثار تغير املناخ األشد وطأة تلك
اآلثار املتعلقة بالنزوح البشري} .2وقد أقر هذا القول في التقرير
التقييمي الرابع لعام  2007الذي أصدره الفريق والذي يبني احتمال
أن تترتب على تغير املناخ طوارئ إنسانية وأن يتسبب في تنقالت
السكان نتيجة اشتداد قساوة أحوال الطقس ،وارتفاع مستوى
البحر وتسارع وتيرة التدهور البيئي.3
وسيكون لتغير املناخ وآثاره السلبية على وسائل العيش،
والصحة العامة ،واألمن الغذائي وإمدادات املياه وقع شديد على
التنقل البشري ،ومبا يفضي إلى زيادة ملموسة في درجة الهجرة
والتشرد .ويحتمل أن يقع معظم هذه التنقالت الناشئة عن البيئة
داخل البلدان بل وعبر احلدود الوطنية بقدر أقل .4كما قد يصبح
بعض الناس عدميي اجلنسية نتيجة آلثار تغير املناخ.

فجوة األرقام

إذا كان العديد من اخلبراء يتفقون على أنه يتوقع أن يصبح تغير
املناخ من العوامل الرئيسية التي حتفز السكان على التنقل في
العقود القادمة ،فإنه ال يزال ثمة غموض بشأن درجة وطبيعة آثار
تغير املناخ وبشأن السياسات واالستراتيجيات الفضلى ملعاجلة هذه
املشكلة .ومن أسباب الغموض ندرة البيانات املوثوق بها .لكن
رغم قلة البيانات اليقينية ،فإن من الواضح أن التغيرات البيئية
تفضي فع ً
ال إلى نزوح وتشرد بشريني كبيرين.
ولقد تضاعف عدد الكوارث الطبيعية املسجلة 5مما يقارب
 200كارثة سنوي ًا إلى ما يربو على  400كارثة خالل العقدين
األخيرين ،حيث سجلت سبع كوارث من أصل كل عشر كوارث
بوصفها كوارث {متصلة باملناخ}  .6وتضاعف العدد اإلجمالي
للمتضررين من آثار هذه الكوارث الطبيعية على مدى العقد
املاضي ،حيث بلغ في املتوسط  211مليون متضرر مباشرة كل
سنة 7وبلغ املتوسط السنوي لـ {اخلسارة البشرية} للكوارث
املتصلة باملناخ ما تقديره  165مليون شخص في السنوات الثالثني
ال مهو ً
املمتدة من عام  1973إلى  ،2003حيث بلغت معد ً
ال قدره

t

قروية هندية حتمل متعلقاتها الشخصية في قرية ساندشخالي التي أغرقتها
الفيضانات على بعد  100كيلومتر جنوب شرق كلكتا.
© وكالة فرانس برس /غيتي إميجز

حالة سكان العالم 2009

29

 98في املائة من كافة الهالكني أو املتضررين من الكوارث الطبيعية
خالل تلك الفترة .8وثمة عالمات تشير أيض ًا إلى أن هذا الرقم آخذ
في االرتفاع :ففي الفترة من  1998إلى  ،2007تضرر من كوارث
املناخ ما مجموعه  2.2بليون شخص مقارنة مبا مجموعه  1.8بليون
شخص في العشر سنوات السابقة.9
وتتباين التقديرات بشأن عدد األشخاص الذين شردوا فع ً
ال
بفعل التغيرات البيئية ،إذ كثير ًا ما يساق رقم  25مليون شخص
في معرض اإلشارة إلى مجموع املشردين .10وال يشمل هذا الرقم
عدد ًا يحتمل أن يكون أكبر من النازحني نتيجة للتغيرات التدريجية
في البيئة ،من قبيل اجلفاف أو تعرية التربة .وال ُيدرج هذا الرقم في
احلساب املشردين بفعل نتائج سلبية أخرى لتغير املناخ ،من قبيل
قلة األمن الغذائي.
ويشكل تقدير التدفقات املستقبلية للسكان ذات الصلة بتغير
املناخ حتدي ًا أكبر ،إذ تتراوح األرقام بني  50مليون شخص وبليون
شخص بحلول منتصف القرن ،سواء داخل بلدانهم أو عبر احلدود،

15

لم يعد هناك من مالذ

عندمـا تخطـو أوريبـا أوبيـني خـارج بيتها
هذه األيام فإنها تخطو خطوات في البحر
مباشرة .فأوريبا وزوجها يعيشان في كوخ
مفتوح (أوتي) ،مع ابنيهما ،وبضع دجاجات
وثالثة خنازير وكلب ،وهما من أفراد اجملتمع
احمللي لتيبكي إنانو في ساحل تاراوا املنخفض
من جزيرة كيريباتي املرجانية.
وشهدت أوريبا البالغة من العمر 51
سنة تغير البحر في العقد املاضي .وتقول
إن املياه ترتفع ،مما اضطرها هي وزوجها فعال ً
إلى زيادة الرمل ألرضية بيتها عدة مرات حتى
حتافظ على جفافه{ .ففي البداية كان
سقفنا عاليا ً للغاية .واآلن اقترب منا كثيرا ً.
وإذا ظللنا نضيف الرمل إلى أرضية البيت،
فإن رؤوسنا ستلمس السقف}.
وقد شيد العديد من سكان تاراوا جدرانا ً
على طول الشاطئ حلماية أراضيهم ،لكن
البحر ظل يرتفع ،ولن تكفي اجلدران البحرية
لصد املياه .وتقول أوريبا {إننا نريد أن نبقى
هنا ...لكن إذا تعني علينا الرحيل ،فإنه لن
يكون عندنا خيار}.
لكن إلى أين سترحل أوريبا واآلالف من
أمثالها؟
تتألف كيريباتي من  33جزيرة مرجانية،
وهي عبارة عن بقع صغيرة من األرض الضيقة
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وسواء بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة .11أما التقديرات املستعملة
على نطاق أوسع لألشخاص احملتمل أن يشردوا بفعل العوامل
البيئة بحلول عام  2050فتبلغ  200مليون شخص.12
ويثير التباين الشديد في التقديرات املختلفة أسئلة هامة
ال بشأن موثوقية البيانات ومدى توفرها فحسب ،بل حتى بشأن
املنهجيات والتعاريف املستخدمة في جمع وحتليل املعلومات
وبشأن الفرضيات التي يستند إليها من يتناولون تلك األرقام.
فوضع تقديرات موثوق بها لتدفقات السكان ذات الصلة بتغير
املناخ مهمة تكتنفها حتديات ،منها العالقات املعقدة بني العوامل
البيئية والتنقل البشري ،وغموض آثار تغير املناخ وسيناريوهاته،
وضرورة احتساب عوامل أخرى ،من قبيل التوجهات والتوقعات
الدميغرافية .13وباإلضافة إلى ذلك ،تتباين العمليات البيئية وردود
الهجرة من حيث الزمان واملكان ،مما يزيد التحليل تعقيد ًا.
ويشكل غيـاب مصطلحات متفـق عليها عمومـ ًا حتديــ ًا
آخـر .فاملصطلحات الشائعـة مـن قبيــل {الجـئ املنــاخ}

الفصل  :3شـد الرحـال

املتشكلة من شعاب ،ورمل وكلس ،يكاد
ال يعلو على سطح البحر إال بثالثة أمتار،
في وسط احمليط الهادئ الشاسع .وهذه
اجلزر الصغيرة املعرضة بصفة خاصة آلثار
االحترار العاملي ،التي تتراوح بني ارتفاع
البحار ،وشدة الرياح ،والتعرية الساحلية
أوريبا أوبيني 51 ،سنة ،تكافح تآكل الساحل في
كيريباتي عن طريق غرس نبتات املنغروف.
© ريثو أرجون /صندوق األمم املتحدة للسكان

واجتياح امللح ملناسيب املياه العذبة .وفي
بعض اجلزر املرجانية اخلارجية ،غمر البحر
قرى بأكملها .غير أنه خالفا ً للبلدان األخرى
املنخفضة عن سطح البحر ،ليس لدى
سكان كيريباتي أي أراضي عالية يلجأون
إليها.
ويوضح رئيس كيريباتي أنوت تونغ ،قائال ً
{إن قدرتنا على التكيف محدودة للغاية.
فإذا رحلنا عن الشاطئ وجدنا أنفسنا على
ضفة الشاطئ اآلخر ،في اجلانب اآلخر من
اجلزيرة}.
وقد حدد تونغ مسارا ً واضحا ً ملعاجلة
تدابير التكيف القصيرة األمد من جهة
وإيجاد حلول طويلة األمد ،من جهة
أخرى .ويقول تونغ {سنواصل العيش هنا
ما دمنا قادرين على ذلك وسنظل نحتاج
إلى ما كنا على الدوام بحاجة إليه على
مدى السنني ،ولذلك فإنه ستلزم مواصلة
االستثمار في الهياكل األساسية .لكن
ما هي خياراتنا إن لم نرحل؟ أن نغرق،
أليس كذلك؟ إن علينا أن نرحل .فإذا رحلنا
إلى بلد آخر ،فقدنا بطبيعة احلال بعضا ً
من ثقافتنا .لكن إن لم نفعل ،سنفقد
كامل دولتنا وشعبنا .وما هذا بخيار ،إنه
ضرورة}.

( )climate refugeeو"الالجئ البيئي" ()environmental refugee
ليس لها أي سند في القانون الدولي لالجئني احلالي .ففي
حاالت كثيرة ال يكون أولئك األشخاص املشار إليهم بـ {الجئي
املناخ} قد عبروا فع ً
ال أي حدود دولية .واستخدام مصطلحات
من هذا القبيل من شأنه أن يزيد من الغموض بشأن الصلة بني
تغير املناخ والتدهور البيئي والهجرة.
ومن احملتمل أن حتدث في املستقبل تدفقات سكانية كبيرة
ناجمة عن البيئة ،وسيكون لهذه التدفقات آثار على إدارة اإلغاثة
اإلنسانية والهجرة .بل حتى أقل تقديرات التنقالت السكانية
البطيئة أو املفاجئة ستطرح حتديات عاملية هائلة .فتلبية احتياجات
ماليني إضافية من الراحلني عن بيوتهم بسبب عوامل متصلة
بتغير املناخ من شأنه أن ميتحن فعالية واستدامة مناذج االستجابة
اإلنسانية التي تستخدمها األمم املتحدة ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية
في الوقت الراهن.

األسطورة والواقع

إن الطروحات القائلة بأن ماليني املهاجرين البيئيني يحتمل أن
يفروا من البلدان النامية التماس ًا للسالمة وبدء حياة جديدة في
البلدان الصناعية طروحات مضللة.
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فبصفة عامة ،تعد الهجرة البيئية ــ بل ويحتمل أن تظل ــ
ظاهرة داخلية أساس ًا ،لن يحدث منها بني البلدان املجاورة إال جزء
يسير ،بل لن تقطع فيها مسافات طويلة بعيد ًا عن منطقة املنشأ
إال أعداد أقل .وعالوة على ذلك ،تبني من عدد من الدراسات ،من
قبيل تلك التي أجريت في ريف مالي خالل جفاف فترة  1983إلى
 ،1985أن التدهور البيئي قد يسهم فع ً
ال في انخفاض في معدالت
التنقالت الدولية الطويلة املسافة .15ولرمبا يعزى ذلك إلى االرتفاع
النسبي لتكاليف الهجرة الطويلة املسافة التي ال يستطيع حتملها
إال القلة من األسر املعيشية في سنوات اجلفاف .وعندما حتدث
الهجرة الطويلة املسافة فعالً ،فإن املقصد عادة ما يتوقف على موقع
شبكات الدعم القائمة ،وطرق الهجرة القائمة أو التقليدية ،وفي
العديد من احلاالت ،يتوقف على الروابط التاريخية بني بلد املنشأ
وبلد املقصد .والعديد من التنقالت السكانية الناجمة عن البيئة
هي تنقالت مؤقتة؛ إذ يفضل العديد من الناس العودة إلى ديارهم
مبجرد ما تكون العودة آمنة وممكنة.
ويأتي أغلبية املهاجرين البيئيني حتى اآلن من املناطق الريفية
داخل أقل البلدان منو ًا .لكن في املستقبل ،قد تكون فع ً
ال ثمة
مستويات لم يسبق لها مثيل من الهجرة الناجمة عن البيئة خارج
املناطق احلضرية ،مع ارتفاع مستويات البحر التي تهدد بأن تغمر

تعاريف األشخاص املتنقلني

ليس هناك أي توافق دولي على املصطلحات
املتعلقة باألشخاص املتنقلني بسبب عوامل
ذات صلة باملناخ .وقد اقترحت املنظمة الدولية
للهجرة تعريفا ً عمليا ً {للمهاجرين البيئيني}
حيث عرفتهم بأنهم {أشخاص أو مجموعات
من األشخاص تضطرهم أسباب تغيرات
البيئة املفاجئة أو التدريجية التي تؤثر سلبا ً
على حياتهم وظروف معيشتهم إلى ترك
بيوتهم االعتيادية ،أو يختارون القيام بذلك،
إما بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة ،ويرحلون إما
داخل بلدهم أو إلى اخلارج}.14
املشـردون داخلياً
والتعريف املقبول في الوقت الراهن للمشردين
داخليا ً هو أنهم {أشخاص أو مجموعة من
األشخاص أكرهوا أو أجبروا على الفرار من
ديارهم أو أماكن إقامتهم االعتيادية ،السيما
نتيجة نزاع مسلح ،أو حاالت عنف معمم ،أو
انتهاكات حلقوق اإلنسان أو لكوارث طبيعية أو
من صنع اإلنسان أو تفاديا ً آلثارها ،ولم يعبروا

حدود الدولة املعترف بها دوليا ً} .ويشمل
هذا التعريف كل املشردين كرها ً داخل بلدهم
بسبب آثار تغير املناخ.
الالجئـون
الالجئ ،في القانون الدولي ،هو {كل شخص
يكون خارج بلد جنسيته ،بسبب خوف له
ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو
دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية
معينة أو آرائه السياسية ،وال يستطيع ،أو
ال  يريد بسبب ذلك اخلوف ،أن يستظل بحماية
ذلك البلد ،أو كل شخص ال ميلك جنسية
ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق نتيجة
تلك األحداث وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب
ذلك اخلوف ،أن يعود إلى ذلك البلد} .وقد
أنيطت مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
والية حماية الالجئني من األشخاص الذين
يخشون تهديدات خطيرة وعشوائية حلياتهم
أو سالمتهم البدنية أو حريتهم بسبب
عنف معمم أو أحداث تخل بالنظام العام

إخالال ً خطيرا ًَ ،وذلك باإلضافة إلى األشخاص
املشمولني بأحكام اتفاقية الالجئني لعام
( 1951اتفاقية  1951اخلاصة بوضع الالجئني).
وتستبعد هذه التعاريف كل من يعبر احلدود
لسبب وحيد هو التدهور البيئي في بلد
منشئه.
العدميو اجلنسيـة
يعرف عدمي اجلنسية بأنه {الشخص الذي
ال تعتبره أي دولة مواطنا ً فيها مبقتضى
تشريعها} .ويشار إلى األشخاص الذين
يحملون جنسية بصورة رسمية لكن
جنسيتهم ليست فعليه ،بأنهم {أشخاص
عدميو اجلنسية بحكم الواقع} .وباإلضافة
إلى ذلك عرفت اتفاقية الالجئني لعام 1951
{الالجئ العدمي اجلنسية} بكونه {كل
شخص ال يحمل جنسية ويوجد خارج بلد
إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك
األحداث وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك
اخلوف ،أن يعود إلى ذلك البلد}.
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مناطق ساحلية كثيفة السكان ،حيث تقع  60في املائة من أكبر
احلواضر في العالم البالغ عددها  39حاضرة ،مبا فيها  12مدينة
يتعدى سكان كل منها  10ماليني نسمة.16

الدوافع البيئية

في بعض احلاالتُ ،تخرج أحوال الطقس القاسية ،من قبيل
األعاصير ،الناس من ديارهم ،بل إن التدهور البيئي اخلفي ،قد
يكون في حاالت أخرى عديدة ،حافز ًا على الرحيل .وال تكون
لكل تدهور بيئي صلة بتغير املناخ ،وبالتالي ليست كل التنقالت
بسبب التدهور البيئي ذات صلة بتغير املناخ.
ومن احملتمل أن يسهم تطرف أحوال الطقس وتغير متوسط
معدالت احلرارة والتساقطات املطرية وارتفاع مستويات البحر
في تزايد مستوى التنقل .لكن ثمة صعوبات جوهرية في التنبؤ
بدقة ما بالكيفية التي سيؤثر بها تغير املناخ على توزيع السكان
وتنقلهم .ويعزى ذلك في جزء منه إلى االرتفاع النسبي ملستويات
الغموض الذي يكتنف آثار تغير املناخ احملددة ،كما يعزى في
جزء آخر منه إلى قلة البيانات الشاملة املتعلقة بتدفقات الهجرة،
السيما التنقالت داخل احلدود الوطنية وبخاصة بالنسبة للبلدان
املنخفضة الدخل التي يحتمل أن تتأثر بتغير املناخ أكثر من
غيرها.17
وألخذ صورة أوضح عن التنقل البشري وتغير البيئة ،من
املفيد التمييز بني آثار األحداث املفاجئة أو الكوارث الطبيعية

17

سيناريوهات تغير املناخ وأثرها على تنقالت السكان

استنادا ً إلى التقرير التقييمي الرابع للفريق
احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ ،ميكن أن
تتسبب في تنقالت السكان زيادات في املناطق
املتضررة من اجلفاف ،وتزايد أنشطة األعاصير
االستوائية ،وتزايد حاالت االرتفاع الشديد
في مستويات البحر (عدا طوفانات تسونامي)
وتزايد تقلب املناخ .18وفي الوقت ذاته ،حدد
والتز كالني ،ممثل األمني العام لألمم املتحدة
املعني بحقوق اإلنسان الواجبة للمشردين
داخليا ً ،خمسة سيناريوهات في تغير املناخ،
لكل منها أثر مختلف على وتيرة ودرجة الهجرة
أو التشرد:
•
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والعمليات البطيئة احللول .فكالهما يؤثر على أمناط تنقل السكان
لكن بطرق مختلفة.
فالكوارث الطبيعية ،مبا فيها تلك املتصلة بتغير املناخ ،ميكن أن
تدمر الهياكل األساسية ،وتعطل اخلدمات وتقوض سبل العيش،
مما يفضي في حاالت كثيرة ،إلى تنقل سكاني مفاجئ وواسع النطاق.
وعلى سبيل املثال ،فإن إعصار كاترينا الذي أصاب الواليات املتحدة
في آب/أغسطس  ،2005شرد ما يقارب مليون شخص.
والعديد من الناس الذين يغادرون بيوتهم في أعقاب الكوارث
الطبيعية يعودون إليها في نهاية املطاف .لكن القدرة على مغادرة
املناطق املنكوبة والعودة إليها تتأثر بعوامل من قبيل اخلطر املعتقد
قيامه ،واملركز االجتماعي االقتصادي وتخفيف حدة الكوارث عن
طريق املساعدة واإلعانات.
وإذا كانت الكوارث الطبيعية الكبرى ،من قبيل إعصار
نرجس في ميامنار ،تستأثر باهتمام وسائط اإلعالم العاملية ،فإن
التغيرات البيئية التدريجية األقل إثارة والتي ال تقل دمار ًا في
الوقت ذاته ال تنتبه إليها وسائط اإلعالم الدولية .ومع ذلك فإن
هذه التغيرات التدريجية ،مبا فيها التصحر وندرة املياه والتعرية
الساحلية وتعرية التربة ،هي املسؤولة عن أغلبية التنقالت
السكانية الناجمة عن البيئة.
ففي أفريقيا مثالً ،يحتمل أن يكون ما تقديره  10ماليني
شخص قد هاجروا أو شردوا على مدى العقدين املاضيني للتصدي
بالدرجة األولى للتدهور البيئي والتصحر.19

كوارث األرصاد اجلوية املائية التي تفضي
إلى التشريد املفاجئ ،ومنها أحداث أحوال
الطقس املتطرفة من قبيل األعاصير
والفيضانات واالنهيارات الطينية.

الفصل  :3شـد الرحـال

•

التدهور البيئي الذي قد يفضي إلى
الهجرة أو التشرد التدريجيني ،ومنه
التصحر وندرة املياه واستنفاد التربة.

•

فقدان إقليم الدولة ،مبا فيه التعرية
والفيضانات الساحلية الناجمة عن ارتفاع
مستويات البحر .ولعل األشخاص الذين
يعيشون في املناطق الساحلية املنخفضة
وما يسمى بالدول النامية اجلزرية الصغيرة
{التي هي في طور االنغمار} ،من قبيل
ملديف وتوفالو وفانواتو ،سيكونون أشد
تأثرا ً بهذا السيناريو .وقد يفضي إلى
الهجرة والتشرد التدريجيني ،بل ورمبا
يفضي إلى انعدام اجلنسية.

•

تعييـن السـلطات الوطنيـة للمناطق
{األكثـر عرضـة} ،مبا فيهـا األراضـي

املعرضة للكوارث والتي تعتبر غير
مأمونة ،مما يفضي إلى الترحيل القسري
لسكانها .وقد يتسبب هذا السيناريو
في عملية تدريجية من الهجرة والترحيل
والتشريد ،داخل الدولة نفسها في أغلب
احلاالت.
•

العنـف والنـزاع املسلـح على املـوارد
الطبيعية القليلة واملتناقصة ،مبا في
ذلك النزاع الناجم عن انعدام األمن
الغذائي واملائي وقلة األراضي الصاحلة
للزراعة .وقد يؤدي هذا السيناريو في
آن واحد إلى هجرة وتشريد تدريجيني
ومفاجئني.

وميكن أن تنتج عن التغيرات البيئية التدريجية طائفة متنوعة
من تدفقات الهجرة ،يحتمل أن يحدث أغلبها داخلي ًا أو عبر
احلدود نحو البلدان املجاورة.
ويتوقع أن تكون ملراحل مختلفة من التدهور البيئي نتائج
مختلفة مترتبة على تنقل الناس .ففي املراحل املبكرة والوسيطة
من التدهور البيئي ،تكون ردود الهجرة مؤقتة في معظم احلاالت
من حيث طبيعتها ويحتمل أن تكون غير قسرية .وعندما يصبح
التدهور البيئي وخيم ًا أو نهائي ًا ،كما هو األمر في حالة ارتفاع
مستوى البحر ،ميكن أن ُيصبح التشرد الناجم عنه دائم ًا ويتطلب
إعادة توطني السكان املتضررين.
وقد تكون بعض املناطق معرضة خلليط من التدهور البيئي
التدريجي والكوارث الطبيعية .وفي تلك احلاالت ،قد يؤدي
التدهور إلى زيادة كبيرة في قلة مرونة املنطقة ضد آثار الكوارث
الطبيعية.

عوامل التفاقم

ميكن أن تؤثر العالقة بني العوامل البيئية وتنقل الناس في
النزاعات وتتأثر بها في آن واحد .فالتغيرات في توزيع السكان
املقترنة بالتدهور البيئي وتغير املناخ ميكن أن تفضي إلى تزايد
الفوارق في االستفادة من املوارد وإلى التنافس على املوارد من
قبيل املياه واألرض ،مما قد يفضي إلى النزاعات .ففي دارفور،
مثالً ،أدى التصحر وتدهور التربة وإزالة الغابات إلى تفاقم
مضاعفات اجلفاف املتكرر على املجتمعات احمللية وساهم في إذكاء
التوترات بني الرعاة الرحل واملزارعني بشأن تزايد ندرة املراعي
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والتربة الصاحلة للزراعة واملياه العذبة .20غير أن األبحاث اجلارية
توحي بأنه رغم أن الضغوط البيئية أو تنقل الناس بطريقة غير
منظمة ميكن أن يسهم في توترات قائمة فع ً
ال ويذكي جدوتها،
فإن املسألة ليست عالقة سببية بسيطة .فاألدلة التجريبية ال تؤيد
الرأي القائل بأن تغير املناخ يحدث تلقائي ًا هجرة جماعية تتسبب
بدورها في نزاعات عنيفة .إذ ثمة أمور كثيرة تتوقف على السياق
احمللي.
ومنو السكان والفقر ونظم إدارة احلكم تؤثر أيض ًا على الكيفية
التي يؤثر بها التغير البيئي على حياة الناس ووسائل عيشهم.
وللمفهومني التوأمني {قدرة التحمل} و {قدرة العناية} صلة
باملوضوع أيض ًا .فالقدرة على التحمل يقصد بها اخلصائص
املعينة لنظام إيكولوجي التي تؤثـر على الكيفيـة التي يتحمل بها
النشاط البشري أو الكيفية التي يصبح بها معرض ًا لآلثار السلبية
لتغير املناخ .أما القدرة على العناية فتصف املتغيرات االجتماعية
واإلمنائية واملؤسسية التي تستند إليها قدرة املؤسسات على
التصدي للضغوط البيئية .21ومن احملتمل أن تشتد للغاية اآلثار
السلبية احملتملة لتغير املناخ في البلدان التي لها قدرات حتمل
وعناية محدودة.22

الرحيل أم البقاء؟

كثير ًا ما يتم اتخاذ قرار الرحيل أو البقاء على الصعيد الفردي
أو الصعيد األسري ،السيما عندما يكون املشكل هو التدهور
البيئي التدريجي .ولذلك ،فإن حتليل كيفية تصدي األفراد واألسر
املعيشية ،وفي بعض احلاالت ،املجتمعات احمللية للتغير البيئي،

إدارة تنقالت السكان الناجمة عن املناخ في نيبال

أثرت فيضانات آب/أغسطس  2008املتكررة في
شرق نيبال وغربها على ما يزيد على 250 000
شخص ،يعيش الكثير منهم في فقر وسبق
لهم أن عانوا من الفيضانات وانهيار التربة قبل
ذلك بسنة.
والفيضانـات وانهيـار التربــة كـوارث
موسمية في نيبال ولها صلة بإزالة الغابات،
السيما في مناطق الهضاب .ومن املتوقع
أن يفاقم تغير املناخ من تواتر الفيضانات
وكثافتها ،إذ تنتشر األمطار غربا ً عبر البلد
ويؤدي ذوبان الثلوج واجلليد إلى انغمار ضفاف
األنهار احملتقنة أصال ً في املوسم املطير.
وتندرج نيبال في عداد البلدان التي لها
"مؤشر تنمية بشرية" منخفض إذ يعيش

ما  يزيد على 80في املائة من السكان على
ما  يقل عن دوالرين في اليوم.
والنوع االجتماعي هو من بني العوامل التي
لها تأثيرها على حالة الضعف جتاه الكوارث
الطبيعية في نيبال .فمع تزايد هجرة الذكور
من املناطق اجلبلية واملناطق الريفية إلى املدن
احلديثة النشأة ،تصبح أعداد متزايدة من
النساء ربات أسر معيشية ،ويبقني في مناطق
معرضة للفيضانات ويكن بالتالي في مناطق
أكثر عرضة للكوارث املتصلة باملناخ.
وفي شرق نيبال انهار حاجز محاد لنهر
كوشي في عام  ،2008فغمر قرى بأكملها
في مقاطعتي سنساري وسابتاري وتضرر
ما يقارب  70 000شخص .وكانت قوة املياه

شديدة بدرجة غيرت مجرى النهر تغييرا ً
كليا ً تقريبا ً ،فأغلق املنافذ إلى بعض املناطق
املغمورة بالفيضانات وحاصر عشرات اآلالف
من األشخاص في مخيمات مرجتلة .وللتصدي
للكارثة ،تولت املنظمة الدولية للهجرة
تنسيق االستجابة اإلنسانية الدولية لألمم
املتحدة ،والصليب األحمر والهالل األحمر،
واملنظمات غير احلكومية وغيرها من اجلهات
الفاعلة ملساعدة حكومة نيبال على تلبية
االحتياجات االنسانية املاسة ،مع إرساء
األسس حللول أكثر قابلية لالستمرار وبناء
القدرات الوطنية على احلد من مخاطر
الكوارث ،متهيدا ً للعودة املأمونة والطوعية
واملنظمة.
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رجل يجري ً
سعيا إلى مالذ من العاصفة قرب نيامي ،بالنيجر.

t
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يسلط أضواء على الوقت احملتمل للهجرة واألشخاص احملتمل أن
يهاجروا ،وسبب هجرتهم.
فقرارات الهجرة معقدة وتتوقف على العديد من االعتبارات،
منها التفاعل بني قدرتي التحمل والعناية .ولذلك بات من الصعب
نظري ًا وعملي ًا عزل العوامل البيئية والسيما العوامل املتصلة بتغير
املناخ عن غيرها من أسباب الهجرة .وفي إطار أي طائفة معينة
من الظروف االجتماعية والبيئية ،تتوقف قرارات الرحيل أو البقاء
على الدخل ،والشبكات االجتماعية ،واألمناط احمللية للعالقات بني
اجلنسني والبدائل املتخيلة للرحيل .وبالتالي ،فإنه ملا كانت البيئة
مجرد عامل من عوامل شتى تدفع إلى الهجرة ،فإن هذه األخيرة
ليست إال رد ًا من ردود شتى محتملة على تغير البيئة.
وفي الوقت ذاتهُ ،يطمس أحيان ًا التمييز بني الهجرة الطوعية
والهجرة القسرية ،مما يعقد اجلهود الرامية إلى حتديد ما إذا كان
الناس سيرحلون عن ديارهم بسبب الظروف املتصلة باملناخ ومتى
سيفعلون .وباستثناء الكوارث الطبيعية التي تتسبب في الهروب
وقت حدوثها ،فإن تراكم العوامل االقتصادية واالجتماعية
والسياسية هو الذي يدفع عادة بالفرد إلى اتخاذ قرار الرحيل .ومن
34
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خالل التدهور املستمر للظروف ،قد حتل نقطة الالعودة :إذ أن قرار
الرحيل قد ال يفرض فرض ًا ،لكنه قد ال يكون أيض ًا قرار ًا طوعي ًا.
وفي طرف من هذه التشكيلة حاالت واضحة للهجرة القسرية.
وفي الطرف اآلخر حاالت واضحة للهجرة الطوعية .وثمة منطقة
رمادية كبيرة بني الطرفني.

اآلثار املتفاوتة

ينزع تغير املناخ إلى إذكاء الفوارق بني شتى الفئات ،من حيث
املرونة والقدرة على التصدي لآلثار .وبصفة عامة ،تتحمل عبء
التغير البيئي في الغالب الفئات الضعيفة واملهمشة اجتماعي ًا،
من قبيل الفقراء واألطفال والنساء والشيوخ والشعوب األصلية.
ولذلك فإن من األساسي تعميم اعتبارات النوع االجتماعي والسن
والتنوع في حتليل نتائج تغير املناخ والتركيز على ردود السياسة
العامة املتعلقة بهذه الفئات.
وملا كانت الهجرة تتطلب موارد اقتصادية وغيرها من
املوارد ،فإنها استراتيجية للتصدي غير متاحة للجميع .وعادة
ما تكون النساء واألطفال والشيوخ من الفئات التي تبقى في عني

معاملة األطفال وإساءة املعاملة املرتبطة بتعاطي املشروبات
املكان ،في حني يحتمل أن يغادر الشباب الذكور ديارهم .ولذلك
الكحولية .وتواجه املشردات والالجئات من النساء والفتيات
يحتمل أن يصبح أفراد األسرة املعيشية الباقون ،والسيما النساء
مخاطر أكبر في املخيمات االعتيادية واملناطق احلضرية عند
منهم ،أكثر عرضة إذ قد يتعني عليهم حتمل أعباء رعاية األسرة
إحضار احلطب واملياه والتماس سبل الرزق .وفي العديد من
املعيشية رغم قلة املتاح لهم من الفرص املدرة للدخل .ففي منطقة
املجتمعات ،تكون املرأة في وضع أكثر هشاشة عندما تسعى إلى
تامباكوندا بالسنغال ،مثالً ،هاجر  90في املائة من الرجال الذين
احلصول على وثائق أو إلى استعادة ممتلكات.
تتراوح أعمارهم بني  30و  60سنة ،مرة واحدة على األقل في
وعالوة على ذلك ،فإنه في سياق التشريد القسري،
حياتهم .وزادت هذه الهجرة من العبء االقتصادي على كاهل
والكوارث واألزمات ،كثير ًا ما تتقوض أو تضعف قدرات نظم
النساء واألطفال الباقني.23
وفي بعض احلاالت ،قد تزيد هجرة الذكور أيض ًا من ضعف
الرعاية الصحية على االستجابة لالحتياجات املتزايدة للسكان
املتضررين .ونظر ًا الحتمال تزاحم عدة أولويات صحية خالل
النساء أمام آثار الكوارث الطبيعية ،وثمة أدلة تشير إلى أن الضعف
حالة من حاالت الطوارئ ،فإن ثمة خطر ًا يتمثل في احتمال
إزاء هذه الكوارث يتباين بني الرجال والنساء .ومن الناحية
عدم تلبية املعروض من خدمات الصحة
اإلحصائية ،تهلك الكوارث من النساء
26
اإلجنابية الحتياجات النساء والفتيات .
عدد ًا يفوق ما تهلكه من الرجال ،أو
الفوارق
إذكاء
إلى
املناخ
تغير
ينزع
وبصفة عامة ،يزيد تشرد السكان من
تهلك النساء في سن أصغر من سن
مخاطر الصحة لدى معظم السكان
الرجال .ففي عام  ،1991مثالً ،أسفر
بني شتى الفئات ،من حيث املرونة
الضعفاء ،مبن فيهم احلوامل والشيوخ
إعصار في بنغالديش عن وفيات في
والقـدرة على التصدي لآلثار.
وذوو اإلعاقة.
صفوف النساء تفوق خمسة أضعاف
عبء
تتحمل
عامة،
وبصفة
والفقراء وغيرهم من الفئات املهمشة
مثيالتها في صفوف الرجال .24وترتبط
والقاطنون في مدن كثيفة السكان في
الفوارق في معدالت الوفيات بني
التغير البيئي في الغالب الفئات
مناطق الدلتا في شتى بقاع العالم هم
الرجال والنساء في حاالت الكوارث
ً
من
،
اجتماعيا
واملهمشة
الضعيفة
أشد عرضة للكوارث املناخية والتدهور
الطبيعية ارتباط ًا مباشر ًا بالفوارق في
البيئي البطيء .وغالب ًا ما يعيش الفقراء في
املركز االجتماعي االقتصادي بني
قبيل الفقراء واألطفـال والنساء
األحياء الهامشية وفي ضواحي هذه املدن،
اجلنسني ودرجة متتع املرأة باحلقوق
والشيوخ والشعوب األصلية.
حيث تكون فرص االستفادة من الهياكل
االقتصادية واالجتماعية .ولوضاعة
األساسية والرعاية الصحية وغيرها من
املركز االجتماعي االقتصادي للمرأة
اخلدمات محدودة .وتتفاقم الظروف في األحياء الهامشية بالهجرة
عالقة بالفوارق الكبيرة في معدالت الوفيات .فالقيود املفروضة
إلى املدن من املناطق الريفية املتدهورة بيئي ًا أومن املناطق املنكوبة
على السلوك ومحدودية الفرص املتاحة للحصول على املعلومات
بكوارث طبيعية .وتعد داكا ،عاصمة بنغالديش ،الواقعة على
واملوارد ميكن أن حتد مباشرة من فرص بقاء املرأة على قيد احلياة
ضفاف نهر بوريغانغا ،احلاضرة األسرع منو ًا في العالم حيث يتعدى
خالل كارثة طبيعية أو في أعقابها .وباإلضافة إلى ذلك ،ملا كانت
سكانها  12مليون نسمة ــ أي ضعف ما كان عليه عدد سكانها منذ
املرأة هي من يتولى الرعاية األسرية بالدرجة األولى في العديد
عقد مضى ــ ويتوقع أن يتزايد عددهم ليبلغ  20مليون نسمة بحلول
من املجتمعات ،فإنها كثير ًا ما ترعى سالمة أطفالها على حساب
27
عام  . 2020ومن املتوقع أيض ًا أن يتزايد عدد سكان األحياء
سالمتها هي في حالة األزمات.
وعالوة على ذلك ،فإنه ملا كانت املرأة تشارك مشاركة غير
الهامشية في داكا ،املقدر عددهم بحوالي  3.4مليون نسمة ،حيث
يحل بها ما مجموعه  400 000مهاجر ،من الفقراء في معظمهم،
متناسبة في زراعة الكفاف ،وإدارة املوارد الطبيعية وجلب املياه في
كل سنة من املناطق الريفية والساحلية التي تسود فيها باطراد
البلدان النامية ،فإن األرجح أن تكون أكثر عرضة من الرجل آلثار
28
مصاعب بيئية .
تعرية التربة والتصحر واجلفاف ونقص املياه والفيضانات وغيرها
ونظر ًا لضعف القدرة االستيعابية للعديد من املدن في العالم
من التغيرات البيئية.25
وفي كل من السيناريو التدريجي للهجرة والنزوح ونظيره
وانعدام التخطيط للنمو املستقبلي ،فإنه كثير ًا ما ال يكون لدى
املهاجرين من الريف إلى املدينة خيار في تلبية االحتياجات
املفاجئ ،كثير ًا ما تتفاقم أمناط التمييز وإساءة املعاملة القائمة
األساسية سوى اإلفراط في استغالل املوارد الطبيعية أو تلويثها.
أصالً .فالنساء والفتيات يتعرضن خلطر العنف اجلنسي والعنف
وفي غياب سكن بأسعار معقولة ،قد يلجأ املهاجرون إلى البناء
القائم على اعتبارات النوع االجتماعي واالجتار بالبشر وإساءة
حالة سكان العالم 2009
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العشوائي ،وإلى اعتماد أساليب عيش غير مستدامة ،أو إتيان
ممارسات غير صحية تفضي إلى تهديدات جدية للصحة العامة
وتدهور التربة ،مما يؤدي إلى تفاقم آثار االنهيارات الطينية
والفيضانات ويزيد من قلة املناعة جتاهها.29

ال يزيد التنقل من املناعة ضد تغير املناخ فحسب ،بل ميكن األفراد
واألسر املعيشية أيض ًا من مراكمة األصول .فالسياسات التي تدعم
وتتحسب للتنقل والهجرة سياسات هامة للتكيف وحتقيق أهداف
إمنائية أوسع نطاق ًا في آن واحد.31

الوجه اآلخر للهجرة البيئية

آفاق املستقبل

ليست كل أخبار الهجرة الناجمة عن عوامل بيئية أخبار غير سارة.
ففي بعض احلاالت ،تكون لتنقالت السكان الناجمة عن البيئة
فوائد تعود بالنفع على األفراد واجلماعات .فاملهاجرون العائدون
قد يجلبوا معهم مهارات ودراية مكتسبة حديث ًا ،ويخلقوا فرص ًا
جديدة الكتساب العيش ،ويدعموا بالتالي االقتصاد احمللي.30
وبالتالي قد يسهم التنقل في تكيف السكان املتضررين من التغير
البيئي .وعلى العكس من ذلك ،فإن عدم التنقل قد يزيد من قلة
مناعة السكان ضد الضغوط البيئة.
واستناد ًا إلى سيسيليا تاكولي من املعهد الدولي للبيئة والتنمية،
فإن العديد من التكهنات التي تتنبأ مبئات املاليني من {الجئي
املناخ} و {مهاجري املناخ} تستند إلى آراء تفيد بأن الهجرة
تعكس فش ً
ال في التكيف مع التغيرات احلاصلة في البيئية الطبيعية
وأن املهاجرين هم فئة متجانسة نسبي ًا ،ترد كلها بطريقة متشابهة
على حاالت الطوارئ وترحل إلى وجهات غير محددة .ويتنافى هذا
الرأي مع رأي واقعي أكثر تفصي ً
ال مفاده أن الهجرة هي رد للتكيف مع
تغير اجتماعي اقتصادي وثقافي وبيئي .وثمة أدلة متزايدة تفيد بأن
التنقل ،املقترن بتنويع الدخل ،استراتيجية مهمة للحد من قلة املناعة
ضد املخاطر البيئية وغيرها من املخاطر .وفي العديد من احلاالت،

19

برنامج الهجرة املؤقتة يعود بالنفع على اجملتمعات الضعيفة بيئياً في كولومبيا

تتعرض مناطق كثيرة في كولومبيا خملاطر بيئية
موسمية مبا فيها ندرة املياه والفيضانات وتعرية
التربة .ففي شباط/فبراير  2009مثالً ،فاض نهر
ميرا فغمر ضفافه ،مما أدى إلى اإلضرار مبا يزيد
على  30 000شخص.
ويؤدي الفقر أيضا ً إلى استفحال جوانب
الضعف البيئي املتفاقمة بفعل تغير املناخ.
وتفضي هذه العوامل ،املتضافرة مع مسائل
النزاعات واملسائل األمنية ،إلى تنقالت سكانية
داخلية ودولية .فقد انتقل ما تقديره  3.3ماليني
كولومبي إلى بلدان أخرى ،وبلغت حتويالتهم إلى
كولومبيا ما مجموعه  4.6باليني دوالر في عام
 2007وحده.
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ال أحد يعلم عدد من سيرحلون نتيجة للتدهور البيئي اخلفي أو
األعاصير أو الزوابع وغيرها من الكوارث الطبيعية ذات الصلة
باملناخ في العقود القادمة .وسواء كان مجموع الراحلني  50مليون
أو بليون شخص ،فإن من املتعني على املجتمع الدولي أن يستعد
ملواجهة عدد متزايد من الراحلني عن ديارهم مؤقت ًا أو بصفة دائمة.
وليست منظمات اإلغاثة واجلهات الواضعة للسياسات،
والدوائر املانحة والدول املضيفة والبلدان املتضررة نفسسها
مجهزة جتهيز ًا كافي ًا ملواجهة تنقالت السكان الناجمة عن البيئة،
ويعزى ذلك جزئي ًا إلى نقص في البيانات والتوقعات املوثوق
بها والتي ال غنى عنها للتوعية وحشد اإلرادة السياسية واملوارد
الالزمة للتصدي للتحديات الناشئة .وعالوة على ذلك ،فإن ثمة
حاجة ماسة إلى فهم أفضل ألثر العوامل البيئية على تنقالت
السكان وتوزيعهم ،وكذلك توفير معلومات مفصلة ومراعية
للنوع االجتماعي عن املناطق والسكان األكثر تأثر ًا ،وذلك
للتخطيط الفعال آلثار تغير املناخ على التنقل البشري والتكيف
معها وتخفيفها .32ولن يتطلب هذا األمر القيام ببحث متعدد
التخصصات فحسب ،بل سيستوجب تعاون شتى األطراف ذات
املصلحة لوضع ُنهج شاملة.
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وإدراكا ً منها للمساهمة احملتملة للهجرة
في التنمية والتكيف مع تغير املناخ ،وضعت
كولومبيا برنامجا ً عام  2006يسهل الهجرة
املؤقتة واملوسمية إلى إسبانيا .وكان البرنامج
يتوخى أصالً مساعدة األسر املعيشية التي
فقدت وسائل عيشها بعد انفجار بركان في
منطقة غاليراس .غير أنه منذ ذلك احلني ،توسع
البرنامج فشمل سكان اجملتمعات احمللية الريفية
املعرضة محاصيلهم وأراضيهم للفيضانات
وغيرها من الكوارث الطبيعية.
وفي إسبانيا ،يكسب املهاجرون دخالً ،عن
طريق العمل في الزراعة في معظم احلاالت،
مما يساعدهم على تغطية تكاليف الرعاية

الصحية ألسرهم ،وتعليم أبنائهم وإسكانهم،
ومتكني النساء والرجال من االستثمار في مشاريع
تعود بالنفع على مجتمعاتهم احمللية في بلدهم
األصلي .كما يكتسب املهاجرون مهارات جديدة
تساعدهم على تنويع دخلهم عندما يعودون إلى
كولومبيا.
ويتيح البرنامج املدعوم من قبل االحتاد
األوروبي ،زيادة قدرة الكولومبيني على التصدي
للتحديات البيئية ويوفر لهم بديالً للرحيل
الدائم .ويوفر هذا التوظيف املتكرر الذي يستغرق
ستة أشهر وقتا ً كافيا ً لألرض الهشة إيكولوجيا ً
لكي تستعيد عافيتها إلتاحة زراعة احملاصيل
القابلة للتسويق من جديد.

ويلزم رسم سياسات وطنية ودولية للتصدي للتنقالت
السكانية الناجمة عن البيئة .فبرامج العمل الوطنية للتكيف
ال تتحسب بعد للهجرة ،وال تدرج بعد السياسات الوطنية إلدارة
الهجرة اعتبارات البيئة وتغير املناخ .كما أن اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ ال تتناول بعد آثار تغير املناخ على
التنقل البشري.
وستتوقف فعالية جهود تخفيف آثار تغير املناخ والتكيف معه
على املشاركة واملساهمة الكاملتني للمرأة والفتاة .فتحسني إشراك
املرأة ليس أساسي ًا في احلد من قلة مناعتها فحسب ،بل إن من
شأنـه أن يسهم إسهام ًا ملموس ًا في بقاء مجتمعات محلية بأكملها.
وسيتوقف جناح استراجتيات التكيف كذلك على مشاركة الشعوب
األصلية .فكثير ًا ما تبني أن التعلم من التجربة الغنية للشعوب
األصلية ،واالستفادة من املوارد واملعرفة احمللية لتصميم حلول
تكيف مالئمة هو أجنع وسيلة لتعزيز مناعة السكان املتضررين.

كما أن إشراك الشعوب األصلية في عملية صنع القرار بشأن
استراتيجيات التكيف مهم ألن هذه املجتمعات احمللية هي من بني
املجتمعات األكثر تأثر ًا بتغير املناخ :إذ ترتبط هويتها بأراضيها
وسبل عيشها التقليدية ،وكالهما ميكن أن يكون معرض ًا ألثر تغير
املناخ ،مما قد يجبرها على مغادرة ديارها.
وميكن أن تكون الهجرة وسيلة فعالة للتكيف مع آثار تغير
املناخ .غير أن من احملتمل أن تتسبب الهجرة العشوائية واملفاجئة
رد ًا على كارثة طبيعية في سلسلة من األحداث التي قد تفضي
إلى مصاعب جديدة أو إضافية ،مبا فيها النزاعات والفقر واملزيد
من التدهور البيئي .ولعل القيام ببحث شامل ــ بوضع خرائط
ودراسات استقصائية لنظم املعلومات اجلغرافية ــ يوفر بعض
األدوات الالزمة لتفادي احتمال حدوث اضطرابات كارثية في
املجتمعات القليلة املناعة ،حتى تكون الهجرة مسألة اختيار
ال ضرورة ووسيلة للبقاء في حد ذاتها.
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4

بناء القدرة على التصدي

{ليس التكيف مجرد وجهة؛ بل هو رحلة ديناميكية ومستمرة وغير خطية .ففي العديد من البلدان ،يتحمل
السكان تغير املناخ ،لكنهم ال يتكيفون}.
ـــ سمية زكي الدين ،اجلمعية السودانية حلماية البيئة

1

كان املزارعون في مالوي قادرين على التنبؤ مبقدم األمطار ،لكنهم
لم يعودوا كذلك .ولذلك فإن مازو غوندوي ،وهي معيلة أسرتها،
تنوع اإلنتاج بتقسيم رقعتها األرضية إلى شطر مخصص
للمحاصيل البعلية وآخر مخصص للمحاصيل املروية ،عاقدة
الرجاء على أن يكون احملصول جيد ًا.
وفي حديث لها مع أحد الصحفيني في أواخر كانون األول/
ديسمبر  ،2008قالت{ :لكن الري عمل مضن قد يستغرق
أربع ساعات في اليوم} ،وقد دعت منظمة غير حكومية أوروبية
السيدة غوندوي لتروي قصتها في املؤمتر الرابع عشر لألطراف
في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ ،واملعقود في
بوزنان ،بولندا ،فقالت إنها بحاجة إلى تكنولوجيا للري أفضل
لتخفيض الوقت الذي تقضيه في ري احملاصيل .وأضافت قولها
إن حتسني مرافق التخزين وأنواع البذور أمر سيلقى كل ترحيب
أيض ًا.
وقالت {إنني بصفتي مزارعة محلية ،أعرف ما أنا بحاجة
إليه وأعرف ما يصلح لي .فلقد ترعرعت في املنطقة وأعرف كيف
يتغير النظام}.2
ولسوء حظ السيدة غوندوي ــ وسوء طالعنا جميع ًا ــ فإن
نظام املناخ سيظل يتغير .وبعد أربعة عقود من اآلن ،رمبا سيرتفع
معدل احلرارة في مالوي مبا ال يقل عن درجة مئوية واحدة كاملة،
وستنخفض احملاصيل الزراعية انخفاض ًا ملموس ًا .وفي الوقت
ذاته ،يتوقع أن ينمو عدد سكان مالوي من  15مليون نسمة في
3
الوقت الراهن إلى ما يقارب  41.5مليون نسمة في عام . 2050

ضرورة التكيف

ما لم تتدخل قوة مضادة ما خارج إطار أي مدارك علمية راهنة،
فإن الزخم الكامن في صلب نظام املناخ يوحي باحتمال ارتفاع

درجة احلرارة على مدى عقود .ويلزم أن يستعد العالم اآلن ملناخ
أدفأ ،حتى وإن كنا ال نستطيع أن نتكهن واثقني السرعة التي
ستزداد بها احلرارة ــ أو متى وأين سينتهي االحترار .ولئن كان
من املتعذر على أي عالم أن يؤكد لنا أن أي حدث مناخي متطرف
معني هو نتيجة مباشرة للتغير املناخي الناجم عن فعل اإلنسان،
فإن منط تلك األحداث يوحي بأن ثمة توجه ًا ما وأنه يطابق
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قساوة الطقس ،وضعف جهود التصدي

استنادا ً إلى تقرير نشرته منظمة أوكسفام الدولية عام  ،2009فإن
سنة { 2007شهدت فيضانات في  23بلدا ً أفريقيا ً و 11بلدا ً آسيويا ً
كانت من أسوأ الفيضانات على مدى عقود خلت .فقد ضرب
إعصاران وأمطار طوفانية مناطق شاسعة من أمريكا الوسطى؛
وغمرت املياه ما يقارب نصف والية تاباسكو في املكسيك .ووفقا ً ملا
قاله جون هوملز منسق األمم املتحدة لإلغاثة في حاالت الطوارئ فإن:
> ...هذه األحداث في حد ذاتها لم تترتب عليها منفردة خسائر
فادحة في األرواح ،لكن إذا جمعت فإنها تشكل كارثة كبرى<.
لكن سنة  2008لم تشهد تناقصا ً في سيل الكوارث املناخية،
إذ دمر إعصار نرجس مناطق شاسعة من ميامنار ،وتسبب موسم
األعاصير األطلسية املدمرة في مئات من الوفيات وأضرار اقتصادية
فادحة في كوبا واجلمهورية الدومينيكية وهايتي والواليات املتحدة.
وفي الكثير من احلاالت ،أدت جوانب القصور في اإلدارة البيئية إلى
احتدام أثر هذه اخملاطر املناخية .وفي الهند ،تسببت أمطار عام
 2008في فيضانات خطيرة ال لشدتها بل النغمار السدود وضفاف
األنهار نتيجة لسوء صيانتها .فقد أدت ثغرة في سد على نهر
كوسي في آب/أغسطس  2008إلى أسوأ فيضان في تاريخ بيهار،
أفقر والية في الهند}.4

t

سيدتان تخوضان عبر مياه الفيضان في مدينة سوق األربعاء باملغرب.
© وكالة فرانس برس
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الشكل  :1-4أثر تغير املناخ واألهداف اإلمنائية لأللفية
هدف األلفية اإلمنائي
الهدف 1
القضاء على الفقر املدقع واجلوع

اآلثار احملتملة لتغير املناخ

•
•
•
•

اإلضرار بوسائل املعيشة ،مبا فيها البيوت وإمدادات املياه ،والصحة والهياكل األساسية ،قد يقوض قدرة الناس
على كسب عيشهم؛
تخفيض احملاصيل يؤثر على األمن الغذائي؛
التغييرات في النظم واملوارد الطبيعية ،والهياكل األساسية وإنتاجية العمل قد تخفض فرص حتصيل الدخل وتؤثر
على النمو االقتصادي؛
التوترات االجتماعية بشأن استخدام املوارد قد تفضي إلى نزاعات ،وإلى زعزعة العيش ووسائل املعيشة وإكراه
املجتمعات احمللية على الهجرة.

الهدف 2
حتقيق تعميم التعليم االبتدائي

• يحد ضياع وسائل العيش والكوارث الطبيعية من فرص التفرغ للتعليم ،إذ يحتمل أن ينقطع املزيد من األطفال
(وال سيما البنات) عن الدراسة للمساعدة في إحضار املاء أو اكتساب دخل أو رعاية مريض من أفراد األسرة؛
• سوء التغذية واملرض يضعفان احلضور املدرسي وقدرة األطفال على التحصيل عندما يكونون في الفصل؛
• التشريد والهجرة قد يحدان من فرص االستفادة من التعليم.

الهدف 3
تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني
املرأة

• تفاقم عدم املساواة بني اجلنسني بزيادة اعتماد املرأة على البيئة الطبيعية في عيشها ،مبا في ذلك اإلنتاج الزراعي .وهذا
ما يفضي إلى تزايد اعتالل الصحة وانخفاض الوقت املخصص التخاذ القرارات وكسب دخل إضافي؛
• النساء والفتيات هن اللواتي يعتنني عادة بالبيت ويحضرن املاء والعلف واحلطب وحتى الغذاء أحيان ًا .وخالل األوقات
التي يسوء فيها املناخ ،يتعني عليهن أن يواجهن الوضع مبوارد أقل وعبء عمل أكبر؛
• تتأثر األسر املعيشية التي ترأسها أنثى والتي تفتقر إلى املوارد تأثر ًا شديد ًا بالكوارث املتصلة باملناخ.

الهدف 4
تخفيض معدالت وفيات األطفال

• الوفيات واألمراض الناجمة عن موجات احلرارة ،والفيضانات واجلفاف واألعاصير؛
• األطفال والنساء احلوامل أشد عرضة لألمراض املنقولة باحلشرات (من قبيل املالريا وحمى الضنك) واألمراض
املنقولة باملياه (من قبيل الكوليرا والدوسنتاريا) والتي يحتمل أن تتزايد و/أو تتنتقل إلى مناطق جديدة ؛
• انخفاض املياه واألمن الغذائي يؤثر سلب ًا في صحة الطفل.

الهدف 5
حتسني الصحة النفاسية

• تخفيض كمية ونوعية املياه الصاحلة للشرب تؤثر سلب ًا في الصحة النفاسية لدى األمهات؛
• انعدام األمن الغذائي يؤدي إلى زيادة سوء التغذية؛
• الفيضانات واجلفاف ينشران األمراض املنقولة باملياه ،مما يؤثر على الصحة النفاسية.

• قلة املياه وتزايد حرارة الطقس يشجعان على انتشار األمراض؛
الهدف 6
مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية • /تكون لألسر املعيشية املتضررة من اإليدز وسائل عيش أقل ،ويعجل سوء التغذية باآلثار السلبية للمرض.
اإليدز واملالريا واألمراض األخرى
الهدف 7
كفالة االستدامة البيئية

• إحداث تغييرات وأضرار محتملة ال سبيل إلى رفعها في نوعية وإنتاجية النظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية؛
• تناقص التنوع البيولوجي وتفاقم التدهور البيئي القائم؛
• تعديل تداخالت وتفاعالت النظم اإليكولوجية يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وفقدان نظم الدعم األساسية
ملعيشة العديد من الناس ،السيما في أفريقيا.

الهدف 8
إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية

• تغير املناخ مسألة عاملية وحتد عاملي :وتستلزم الردود تعاون ًا عاملي ًا ،السيما ملساعدة البلدان النامية على التكيف مع
اآلثار السلبية لتغير املناخ؛
• قد تتوتر العالقات الدولية بسبب آثار املناخ.

املصدرUnited Nations Framework Convention on Climate Change. 2007. Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation in Developing Countries. Bonn: United Nations Framework :
.Convention on Climate Change Secretariat. United Nations Development Programme. 2009. Climate Change Affects All the MDGs. At undp.org/climatechange/about.htm
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الفصل  :4بناء القدرة على التصدي

ما يتوقعه العلماء في العقود القادمة .ومبا أن الغالف اجلوي قد تغير
فعالً ،فإن أي طقس نشهده اليوم ينطوي على عنصر ما ناجم عن
تأثير البشر ،حتى وإن لم يكـن بارز ًا للعيان.
ويبعث على القلق املدى {األوسط} للزيادة احملتملة في
درجات احلرارة في القرن القادم ــ والبالغ درجتني فهرنهايت
أو  4.5درجة مئوية .5واألكثر مدعاة للقلق هو إمكانية ارتفاع
درجة احلرارة إلى حد ينبئ بكارثة مع ما يترتب على ذلك من
آثار مناخية ،السيما إذا لم تتصرف احلكومات تصرف ًا حاسم ًا
وتهب للحد من االنبعاثات .فقد يرتفع مستوى البحر على املدى
البعيد مبتر واحد ورمبا يفوق ذلك ،فيغمر أطراف املدن القريبة
من املستويات احلالية للبحر والواقعة على السواحل ومبحاذاة
مد األنهار .ولقد تبني من دراسة أجريت عام  2007أن املناطق
الساحلية املنخفضة ــ التي يقل علوها عن  10أمتار فوق سطح
البحر ــ تؤوي  13في املائة من سكان املناطق احلضرية في
العالم .6ومن أكبر مدن العالم املعرضة لهذا اخلطر داكا وجاكارتا
ومومباي ونيويورك وشنغهاي وطوكيو .7كما أن موجات احلرارة
الشاملة ملناطق بأكملها والتي لم يسبق أن شهدها البشر من
قبل ميكنها أن جتتاح بلظاها مدن ًا أصبحت فع ً
ال {جزر ًا حرارية
حضرية} بفعل األرصفة املعبدة واإلسمنت .واعتبار ًا ملا تنطوي
عليه هذه التغيرات من انتكاسة للصحة والتنمية واحلياة البشرية،
يلزم أن تخطط احلكومات واملجتمعات حا ً
ال وعلى جناح السرعة
للكيفية التي ستتصدى بها احلضارة لتلك التغيرات ويكتب لها
البقاء.
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وحتى فترة قريبة ظل علم تغير املناخ مجرد :علم.
وبدأنا بالكاد نفكر في اآلثار البشرية وكامل تداعيات شتى
سيناريوهات تغير املناخ التي وضعها الفريق احلكومي الدولي
املعني بتغير املناخ والهيئات العلمية األخرى .غير أن ثمة
رسالة واحدة تستفاد من التاريخ ومن التجربة احلديثة العهد
وهي :عندما تقسى األحوال وتقل املوارد ،يشتد ضعف الفقراء
وفئات املهمشني بفعل عوامل تتعدى الفقر ــ مبن فيهم النساء
والشباب واملسنني والسكان األصليون وغيرهم من األقليات.
وكثير ًا ما يكونون أيض ًا أقل استفادة من الدعم وغالب ًا ما يكونون
مستبعدين من املشاركة فيما تبذله املجتمعات من جهود للتصدي
اجلماعي للشدة.
ولقد أولت األمم املتحدة واحلكومات في العالم األولوية
جلملة من األهداف املتوخى حتقيقها بحلول عام  2015ــ األهداف
اإلمنائية لأللفية ــ وهي أهداف إن حققت من شأنها أن تسهم
إسهام ًا ملموس ًا في القدرة على التصدي لتغير املناخ .غير أنه
كمثال حللقات السببية التي ميكن أن تكون إما حلقات مفرغة وإما
حلقات حميدة ،تتقوض األهداف اإلمنائية لأللفية بفعل اآلثار
املبكرة لتغير املناخ وكذلك بديناميات السكان وأمناط االستهالك.
فإدراج األهداف اإلمنائية لأللفية مع استحضار تغير املناخ ،وبذل
جهود لتحسني فرص االستفادة من الصحة اإلجنابية وحتقيق
املساواة بني اجلنسني أمور تكتسي أهمية بالغة بسبب تباطؤ التقدم
احملرز نحو حتقيق معظم هذه األهداف .فالهدف اخلامس من هذه
األهداف ــ أي حتسني الصحة النفاسية ــ لن يتحقق في وقته

الصحة اإلجنابية والسكان واألهداف اإلمنائية لأللفية

لكل هدف من األهداف اإلمنائية لأللفية عناصر
دميغرافية أو آثار تتعلق بالنطاق البشري
للمشاكل املتعني معاجلتها كما تتعلق في
العديد من احلاالت باإلجراءات الالزم اتخاذها
حللها .ولقد الحظ األمني العام السابق لألمم
املتحدة كوفي عنان في عام  2002أن األهداف
ال ميكن حتقيقها{ ،إذا لم يتم التصدي ملسائل
السكان والصحة اإلجنابية تصديا ً مباشرا ً.
وهذا يعني بذل جهود أقوى لتعزيز حقوق
املرأة ،وزيادة االستثمار في التعليم والصحة،
مبا فيها الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة}.8
ومجمل القول إنه عندما يكون بوسع
املرأة أن حتدد حجم أسرتها وتتحكم في
توقيت اإلجناب ،فإن األرجح أن تخطو خطوات
قدما ً نحو املساواة بني اجلنسني ،واملساواة بني

اجلنسني في حد ذاتها تدعم قدرتها على إدارة
اإلجناب (الهدف  3من األهداف اإلمنائية لأللفية).
ويؤدي استخدام تنظيم األسرة الطوعي إلى
تخفيض مباشر في وفيات األطفال (الهدف 4
من األهداف اإلمنائية لأللفية) ويحسن الصحة
النفاسية (الهدف  5من األهداف اإلمنائية
لأللفية) .ويسهم تباطؤ منو السكان الناجم
عن توفير فرص االستفادة من الصحة اإلجنابية
في القضاء على اجلوع (الهدف  1من األهداف
اإلمنائية لأللفية) ويستبعد احتمال أن تقوض
أرقام واضحة التحسن في معدالت االلتحاق
باملدارس ونوعية التعليم (الهدف  2من األهداف
اإلمنائية لأللفية) .والوقاية من األمراض
املنقولة باالتصال اجلنسي عنصر أساسي في
الصحة اإلجنابية ،ويسهم مباشرة في اجلهود

الرامية إلى احلد من انتقال فيروس نقص
املناعة البشرية ،في حني أن تنظيم األسرة
ميكن أن يساعد النساء احلامالت للفيروس على
أن يقررن بأنفسهم اإلجناب من عدمه وتوقيت
اإلجناب ،ويحد بالتالي من نقل الفيروس من
األم إلى الطفل (الهدف  6من األهداف اإلمنائية
لأللفية).
ومن زاوية الهدف  7من األهداف اإلمنائية
لأللفية املتعلق بضمان االستدامة البيئية،
يعمل تباطؤ منو السكان على عدة جبهات ـ
إذ يخفف من حدة نقص املياه؛ ويكبح وتيرة
فقدان الغابات ومصائد األسماك والتنوع
البيولوجي؛ ويعمل على كبح وتيرة زيادة
انبعاثات غازات الدفيئة وبناء قدرة البلدان
على الصمود عند تكيفها مع تغير املناخ.
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احملدد ،إذ ظلت الوفيات النفاسية في نفس املستوى الذي كانت
عليه منذ عقدين خليا.9

التغير ال يقتصر على املناخ

ليس من محض الصدفة أن تكون البلدان املتقدمة النمو أكثر
قدرة على التكيف مع آثار تغير املناخ .فمناعة املجتمعات ــ أي
األصول والقدرة واملرونة التي متكنها من أن تصمد وتتكيف مع
كافة ضروب التغير السريع دون خسارة كبيرة في األرواح أو
إضرار بالصحة والرفاه ــ يشبه في عدة أوجه املرمى االقتصادي
واالجتماعي الذي تصبو إليه التنمية في حد ذاتها .وقد أدى هذا
التشابـه فعـ ً
ال إلى تعقيد املفاوضات املتعلقة بتغير املناخ ،حيث
أبدت بعض املنظمات غير احلكومية وحكومات البلدان النامية
قلقها من أن يؤدي التمويل اجلديد للتكيف مع تغير املناخ إلى
مجرد تخفيض في املساعدة اإلمنائية ،مستعيض ًا عن إحداث
زيادة حقيقية في التدفقات املالية بتغيير في التسميات{ .فالطابع
اإلضافي} لهذه األموال ــ أي أنها تكمل املساعدة اإلمنائية
وال حتل محلها ــ شرط رئيسي لإلنصاف في أي اتفاق نهائي
بشأن املناخ.
ويفضي الغموض الذي يكتنف ماهية التكيف مع تغير املناخ
واملقصود بالتنمية إلى غموض بشأن حتديد التغيرات الناجمة عن
تغير املناخ والتغيرات التي هي ظواهر بيئية قد حتدث حتى ولو لم
يكن لغازات الدفيئة أي أثر على املناخ أو النظم اإليكولوجية.
وهذا الفرق مهم للغاية ألن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة
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تغير املناخ أم تدهور البيئة؟

قد يُطمس الفرق بني آثار تغير املناخ وأعراض
تدهور البيئة.
ولقد كان ثمة تقلب في الطقس بصورة
دائمة .فمثال ً ،ما فتئت حتدث حاالت من اجلفاف
واألعاصير وموجات احلرارة بانتظام في العديد
من بقاع العالم على مدى آالف السنني.
لكنه نظرا ً لتغير املناخ ،فإن العديد من
هذه األحداث املناخية املعتادة بدأ يحدث بتواتر
أكبر وبحدة أشد .ويعمل تغير املناخ أيضا ً على
إذابة الغطاء اجلليدي القطبي ،مما يتسبب في
ارتفاع مستويات البحر ،كما يؤدي إلى إطالة
أمد اجلفاف في بقاع من العالم لم تكن تشهد
فترات جفاف.
وتغير املناخ الذي حدث مؤخرا ً هو نتاج
لتزايد لم يسبق له مثيل في مقدار غازات
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بتغير املناخ توجب على البلدان املسؤولة بالدرجة األولى عن
التسبب في تغير املناخ أن تتحمل القسط األكبر من مسؤولية
معاجلة آثار املشكل ،رهن ًا بقدرتها .ولعل البلدان املسؤولة
بالدرجة األولى عن تراكم فائض غازات الدفيئة في الغالف اجلوي
ستكون أقل تضرر ًا من آثار تغير املناخ ،والعكس صحيح.
ونظر ًا لالختالالت القائمة بني األسباب واآلثار ومنشئها في
البلدان الغنية والبلدان الفقيرة ،فإن من بني األهداف الرئيسية
لصوغ اتفاق عادل الستكمال اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
املتعلقة بتغير املناخ وبروتوكول كيوتو هو وضع آليات متويل جديدة
وإضافية ملساعدة البلدان النامية على حتمل ما تنوء به من أعباء
بسبب تغير املناخ.
ومسؤوليتنا عما نأتيه من أعمال أمم ًا وأفراد ًا أمر بالغ األهمية.
غير أن السعي في كل حالة إلى حتديد من يتحمل تبعة مشاكل
بيئية واجتماعية واقتصادية مترابطة ميكن أن يصرف النظر إلى
ما ال نهاية عن املهمة األساسية ،أال وهي :التطوير السريع
الستجابة تعاونية فعالة ومتعددة الثقافات للخروج من املآزق التي
يتخبط فيها عالم مكتظ يطبعه احليف ويفصل بني الرجال والنساء
ويعاني عموم ًا من إجهاد ناجم عن فعل اإلنسان.
ومن املهم في هذه العملية النظر في مسألة السكان
وتفاعالتها مع التنمية والبيئة ،ال بسبب مساهمة السكان الطويلة
األمد في حجم انبعاثات غازات الدفيئة فحسب ،بل أيض ًا لكون
ديناميات السكان تتفاعل مع العديد من التغيرات البيئية ذاتها
التي كثير ًا ما تعتبر آثار ًا لتغير املناخ ،وتسهم في تلك التغيرات.
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الدفيئة التي يُقذف بها إلى الغالف اجلوي،
وتنبع معظم هذه االنبعاثات من إحــراق
الوقـود األحفوري .ومن العناصر الرئيسية
املساهمـة في ذلك أيضــا ً إزالة األحراج.
فمـع تناقص الغابـات ،تضعف قدرة األرض
على امتصاص فائض الكربون من الغالف
اجلوي.
وقـد تلتبس بعض املشـاكل البيئيـة
بتغير املنـاخ .فعلى سبيـل املثـال ،تصبح
األراضي الزراعية أحيانا ً غير قابلة لالستخدام
بسبب امللوحة التي تنجم من حني آلخر عن
ارتفاع مستوى البحـر .غير أن األرجـح أن
تكـون ملوحـة التربـة ناجمة عــن شبكات
الري التي تسحب امللح الطبيعي مـن األرض
إلى سطحها .وقد يكون اجتفاف البحيرات

واألنهار ناجما ً عن اجلفاف ،لكنه قد ينجم
أيضا ً عـن اإلفراط في استخدام امليـاه في
األغراض الزراعية ،والصناعية وفي احتياجات
السكان الذيـن يعيشون في كبريات املـدن
اجملاورة.
ويعد فقدان التنوع البيولوجي مشكال ً
بيئيا ً له صلة في بعض احلاالت بتغير املناخ،
لكنه في حاالت أخرى ،يعد من آثار تغير
أمناط استخدام األراضي ،أو تدهور الغابات
أو التلوث .ويؤدي تغير املناخ إلى تسخني
البحار ويزيد من حموضتها ،مما يسهم في
إتالف احلياة البحرية .لكن اإلفراط في صيد
األسماك والتلوث يقومان أيضا ً بدور في
تالشي األرصدة السمكية في العديد من
املناطق.

ومن احملتمل أن تواجه مناطق معدالت النمو العالية حتديات معينة
في التغلب على انعدام األمن الغذائي ،حسبما الحظه الفريق
احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ ،في حني أن التغير في املناخ
{سيزيد من التحدي املزدوج املتمثل في تلبية الطلب على الغذاء
(احلبوب) مع احلرص في الوقت ذاته على حماية املوارد الطبيعية
وحتسني النوعية البيئية في هذه املناطق}.10
ومن املجاالت األكثر تأثر ًا بحجم السكان ومنوهم وكذا
مبستويات التنمية االقتصادية مدى وفرة املياه العذبة املتجددة
(احلاسمة في حتقيق الهدف  1من األهداف اإلمنائية لأللفية) .وقـد
درس مـؤخـر ًا باحثون في إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتماعية التوجهات املتوقعة في التساقطات املطرية وكثافة
السكان في أفريقيا في الفترة من  2000إلى  2050واستنتجوا

أن التغير الدميغرافي يحتمل أن تكون له أهمية تفوق تغير املناخ
في حتديد مدى توفر املياه مستقبالً .وعالوة على ذلك ،الحظوا
أن تباطؤ منو السكان ميكن أن يسهم مباشرة في التكيف .والحظ
الباحثون أنه {في أفريقيا اجلنوبية ،يحتمل أن يؤدي الركود
الدميغرافي [أي تباطؤ النمو السكاني أو انعدامه] إلى تخفيف أثر
تغير املناخ تخفيف ًا ملموسا}.11
وال توحي هذه االستنتاجات بأي انتفاء اللتزامات البلدان
املتقدمة النمو مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير
املناخ .ومن هذه االلتزامات احلد مما تصدره من انبعاثات غازات
الدفيئة وتوفير التمويل للبلدان النامية إضافة إلى املساعدة
اإلمنائية القائمة ونقل التكنولوجيا إليها .وباملثل ،فإن أي
إسهامات دميغرافية في املرونة االجتماعية ال توحي بأي حيد عن

الشكل  :2-4العبء غير املتكافئ
لئن كانت البلدان املتقدمة النمو هي األكثر إسهام ًا حتى اآلن في تغير املناخ الناجم عن النشاط البشري (اخلريطة العليا مبقياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن
الوقود األحفوري في عام  ،)2002فإن الناس في البلدان الفقيرة ــ ومعظمها في أفريقيا ــ من املرجح أن يهلكوا بفعل تغير املناخ الذي حدث حتى عام ( 2000اخلريطة
السفلى مبقياس التقديرات اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية املتعلقة مبعدل الوفيات بسبب تغير املناخ في أواخر القرن العشرين).

املصدرPatz, J. and others. 2007. “Climate Change and Global Health: Quantifying a Growing Ethical Crisis.” Ecohealth 4:397-405; World Health Organization. 2008. Protecting Health from :
.Climate Change: World Health Day 2008. Geneva: World Health Organization
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امرأة من بنغالديش تزرع نبات اليقطني على سطح منزلها .تستخدم حدائق السطح لتوفير األغذية وقت الفيضان حينما تدمر املياه محاصيل احلقول.
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النهج املرتكز على احلقوق في مسائل السكان الذي أقرته أمم
العالم في املؤمتر الدولي املعني بالسكان والتنمية .وكل ما توحي
به هو ضرورة رسم رؤية شمولية تشمل توفير فرص االستفادة
من الصحة اإلجنابية واملساواة بني اجلنسني ،ال من أجل احلد
الطويل األمد من انبعاثات غازات الدفيئة فحسب ،بل ومن أجل
بناء قدرة كافة األمم على التكيف مع تغير املناخ أيض ًا .وكثير ًا
ما يخفق اخلبراء أنفسهم في التمييز بني آثار تغير املناخ ،العاملي
من حيث منشئه ،والتدهور البيئي الذي ميكن أن يكون نتاج ًا
للطلب البشري احمللي الناجم عن التنمية االقتصادية والنمو
السكاني.
غير أنه على مستوى املجتمعات احمللية ومن يعيشون في
كنفها ،كثير ًا ما يفهم هذا الفرق ويتم تبيانه .فكثير ًا ما تكون
املرأة الريفية ــ األقرب إلى املوارد الطبيعية من الرجل بقدر
يتناسب مباشرة مع درجة فقرها ــ مدركة متام ًا أن أعمال
مجتمعها احمللي بل وحتى عملها هي من شأنه أن يتسبب في
التدهور البيئية احمللي .12ففي داكار ،أبدت النساء املشاركات
من السنغال وغانا في حلقة عمل بشأن تغير املناخ والنوع
االجتماعي ،عام  ،2008مالحظات بشأن الضرر البيئي البارز
للعيان والناجم عن اإلفراط في صيد األسماك ،واستخدام
الشباك غير القانونية ،وفي حالة واحدة ،جمع النساء للمحار
44
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البحري في إطار مشاريع للتمويل املتناهي الصغر .وقيمت
املشاركات هذه النقاط إيجابي ًا ،باعتبارها فرص ًا للتثقيف الذاتي
ومراكمة الوعي باآلثار البيئية للسلوك اليومي .13وتكتسي
املساواة بني اجلنسني وتوفير فرص االستفادة من الصحة اإلجنابية
أهمية محورية في بناء مرونة مستدامة للمجتمعات إزاء حاالت
الشدة الناجمة عن عالم يزداد حرارة .فوقوف املرأة على قدم
املساواة مع الرجل في كافة مجاالت احلياة والتمتع بحرية وسلطة
اتخاذ قرارات اإلجناب يزيد من قدرة املرأة على الصمود ويعمل
على تفجير الطاقات االجتماعية واالقتصادية .كما أن كفالة
املساواة في احلقوق وتكافؤ الفرص لفائدة املرأة يؤدي عادة إلى
تشكيل أسرة أصغر حجم ًا ،مما يسهم في استقرار السكان على
املدى البعيد.

اجلوانب االجتماعية والثقافية للضعف
والتكيف

إن تهميش املرأة والتمييز ضدها وعدم االكتراث بالطرق التي
يعيق بها عدم املساواة التنمية والصحة واإلنصاف والرفاه البشري
العام كلها أمور تقوض قدرة البلدان على التصدي لتغير املناخ.
واألرجح أن هذه القدرة تزدهر وتنمو في املجتمعات التي تتاح
فيها للجميع فرص االلتحاق باملدارس واالستفادة من اخلدمات

من البيانات املوثوق بها لتوثيق هذه الظاهرة ،ويعزى ذلك إلى
الصحية ،والتمتع باحلماية املتساوية أمام القانون ،واملشاركة
حد كبير إلى عدم تركيز املجتمع الدولي بالقدر الكافي على
الكاملة في تدبير شؤون احلياة ومصائر املجتمعات واألمم .كما
أثر الكوارث الطبيعية على اجلنسني .وتؤكد دراسات احلاالت
أنه كثير ًا ما تضرب هذه القدرة بجذورها في الثقافة ،على غرار
احمللية املرتبطة باإلعصار املدمر الذي حدث عام  1991في
ما عليه األمر في حاالت الكرم التقليدية املتعلقة باإلحسان إلى
بنغالديش ،ومبوجة احلرارة التي شهدتها أوروبا عام ،2003
احملتاجني والعمل التعاوني في مواجهة الكوارث.
ونظر ًا لعدد النساء ولعدم املساواة بني اجلنسني على نطاق
وطوفان تسونامي لعام  2004في آسيا مدى ضعف وتأثر املرأة.
وقد أخذ االقتصاديان إيريك نيوماير ()Eric Neumayer
عاملي ،فإنهن أشد عرضة للحيف في مواجهة شتى حاالت الشدة
وتوماس بلومر ( )Thomas Plümperعينات من بيانات تتعلق
بدءا بانعدام األمن الغذائي املزمن وندرة املياه
والتغلب عليها ــ ً
بكوارث طبيعية في  141بلد ًا في الفترة من  1981إلى ،2002
وانتهاء بالكوارث الطبيعية والنزاعات العنيفة ــ وهي حاالت
ً
فأكدا أن {الكوارث الطبيعية (وأثرها الالحق) تهلك في
يرجح أن تتزايد بفعل احترار كوكب األرض .وإذا كانت النساء
يمُ ثلن نصف السكان البالغني في العالم ،فقد توافقت اآلراء على
املتوسط من النساء ما يفوق أعداد ما تهلكه من الرجال أو تهلك
النساء في عمر مبكر باملقارنة مع الرجال} .عالوة على ذلك،
أنهن يشكلن القسط األكبر من الفقراء في العالم .وفارق الفقر
توصل الباحثان إلى أنه بقدرما تشتد الكارثة ويتدنى املستوى
بني اجلنسني الزال لم يفهم جيد ًا ،لكن يبدو أن ثمة عوامل تغذيه.
ال ما تعمل النساء عم ً
ففي معظم املجتمعات ،قلي ً
االقتصادي االجتماعي للسكان املتضررين ،بقدر ما تتسع
ال مأجور ًا مقارنة
الفجوة بني معدالت وفيات النساء ومعدالت وفيات الرجال
بالرجال وتتلقى في املتوسط أجر ًا أقل على العمل املماثل.
في كوارث من قبيل األعاصير والزالزل
وباإلضافة إلى ذلكُ ،يعاني العديد
وطوفان تسونامي.
من النساء من {فقر ثانوي} في
تهلك النساء في الكوارث الطبيعية
فلماذا تكون النساء أشد عرضة؟
زيجات أو حاالت معاشـرة مع
واألرجح
الرجال،
أعداد
تفوق
بأعداد
الشك أن بعض الضعف راجع إلى الفوارق
الرجال من ذوي الدخل املنخفض:
البيولوجية .فثمة نسبة من احلوامل في أي
فشركاؤهن يخصصون قسط ًا
أن مينت في مرحلة الشباب ،لكن ثمة
مجتمع سكاني ،على سبيل املثال ،ممن هن
كبير ًا من دخلهم احملدود للنفقات
لتوثيق
بها
املوثوق
البيانات
من
القليل
أقل حتم ً
ال ملشقة اإلفالت من الكوارث أو
الشخصية من قبيل املشروبات
هذه الظاهرة ،ويعزى ذلك إلى حد
النجاة منها .وفي تلك الظروف قد تكون
الكحولية واملخدرات والقمار بدل
للكتلة العضلية لألطراف العليا من جسم
تخصيصها لألسرة .وأخير ًا ،فإن
كبير إلى عدم تركيز املجتمع الدولي
الرجل مزايا معينة .لكن معظم ضعف املرأة
األرجح أن يكون على رأس األسر
الكوارث
أثر
على
الكافي
بالقدر
احملتدم ،حسبما استنتجه نيوماير وبلومبر،
املعيشية ذات الوالد الواحد امرأة
ينبع ال من البيولوجيا بل من املجتمع حيث
ال رجل ،ويغلب الفقر على أغلبية
الطبيعية على اجلنسني.
قاال{ :إن نتائجنا تثبت بأن ضعف األنثى
األسرة املعيشية التي ترأسها أنثى.
احملدد بجنس معني واملهيكل اجتماعي ًا
ففي بنغالديش مثالً ،ترأس اإلناث 3
واملستبطن في األمناط االجتماعية االقتصادية االعتيادية هو الذي
أسر معيشية من أصل عشرة ،و  95في املائة من األسرة املعيشية
يؤدي إلى االرتفاع النسبي ملعدالت وفيات اإلناث في حاالت
التي ترأسها أنتى هي أسر تعيش حتت عتبة الفقر .14وتتجلى
الكوارث باملقارنة مع الرجال}.15
بوضوح آثار ارتفاع معدالت الفقر في صفوف النساء والتوقعات
وتعج باألمثلة تقارير الكوارث التي وقعت مؤخـر ًا ،مـن
االجتماعية بشأن سلوكهن في التاريخ احلديث حللول الكوارث
قبيـل طوفان تسونامي .فقد هلك العديد من النساء ألنهن كـن
الطبيعية وفي أعقابها .ولئن كان العديد من الكوارث ال عالقة
في بيوتهن ،دون أن يكن على علم مبقـدم املوجـة املميتـة ،في
له بتغير املناخ (انظر اإلطار  :4ما عالقة طوفان تسونامي بتغير
حـني رفعت قمم األمـواج مراكب أزواجهن الصياديـن الذين
املناخ؟) ،فإن ما تظهره هذه الكوارث من أمناط سلوك ونتائج قد
تشي بأمناط ونتائج يحتمل أن تنشأ عن تغير املناخ املرتقب ــ ما لم
بقــوا على قيد احلياة .وغرقت بعض النسوة حتت ثقل لباس
الساري .ولم يشجع بقية النسوة أبد ًا على تعلم السباحة رغم
نتصرف فور ًا إليجاد أمناط سلوك تقوم على اإلدماج واإلنصاف
أنهن يعشن حياتهن قرب املياه .وغرقت الفتيات ألنهن لم
واملساواة بني اجلنسني.
وتهلك النساء في الكوارث الطبيعية بأعداد تفوق أعداد
يتعلمن أبد ًا كيف يتسلقن األشجار إسوة بإخوتهن .وتخلى أب
عن بنته في غمرة املوج ألنه لم يكن يستطيع أن يتشبت بها
الرجال ،واألرجح أن مينت في مرحلة الشباب ،لكن ثمة القليل
حالة سكان العالم 2009
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وبأخيها في آن واحد ،وقال فيما بعد {إن الولد سيضمن استمرار
ذرية األسرة}.16
وقلما ينحسر الضعف االجتماعي للمرأة بانحسار مياه
الفيضانات .فالتوترات املقترنة مبواجهة الكوارث كثير ًا ما أدت إلى
تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي الذي كان قائم ًا
بالفعل قبل حلول الكارثة .17وعبر أرجاء العالم ،حيث تتشكل
معظم الدوائر احلكومية من الرجال ويسود االفتراض املستحكم بأن
أرباب األسر املعيشية إمنا هم ذكور ،كثير ًا ما يفوت املرأة حتصيل
املبالغ املدفوعة ألغراض اإلنعاش وغيره من أشكال املساعدة.
ونظــر ًا لضعف الشبكات االجتماعية في العالم الواقع خارج
بيوتهن ،فإن املعلومات األساسية الالزمة للبقاء قد ال تصلهن.
ورغم انتشار هذا اإلقصاء القائم على أساس النوع
االجتماعي في أعقاب الكوارث ،فإن الوعي باحتياجات
املرأة قد حتسن لدى العديد من الوكاالت احلكومية واملنظمات
غير احلكومية .وعلى املستوى القاعدي ،تقدمت املرأة في
بعض احلاالت للمطالبة باملشاركة في إدارة حاالت الكوارث
والتخطيط لإلعمار .وفي فترة مبكرة تعود إلى فيضان عام
 1992في مقاطعة سرغودا بباكستان ،عملت املرأة على
تصميم مساكن جديدة ألسرتها وأصبحت شريكة في امتالك
البيوت التي مت تصميمها ،مما شجع متكينها .وبعد إعصار عام
 1999في أوريسا ،بالهند ،بذلت معظم جهود اإلغاثة عن
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تغير املناخ والنزاعات

ثمة خوف متنام في دوائر األمم املتحدة واحلكومات من احتمال أن
يؤدي تغير املناخ إلى تفاقم العوامل القائمة فع ً
ال والتي من شأنها
أن تؤجج النزاعات األهلية العنيفة في الدول الضعيفة في شتى
أنحاء العالم( .وعادة ما توصف هذه الدول في أدبيات البحوث
بالدول {الهشة} أو {الفاشلة} ،وتعرف بكونها تلك الدول التي
تعجز حكوماتها عن ضمان األمن خارج عواصمها ،بل وحتى
داخل العاصمة أحيان ًا) .وتشمل هذه الدول  9في املائة من سكان
العالم لكنها تشكل ما يربو على ربع العالم الفقير ،مما يفاقم من

بعد الكارثة ،توفير مجموعات أدوات النظافة الصحية وإسداء املشورة بشأن العنف اجلنسي

في السنوات التي أعقبت طوفان تسونامي
املهلك لعام  ،2004نسقت مكاتب صندوق
األمم املتحدة للسكان في إندونيسيا وسري
النكا وملديف وتايلند مع وكاالت األمم املتحدة
األخرى للمساعدة في إعادة التعمير بعد وقوع
الكارثة .وحرص موظفو الصندوق على عدم
إغفال احتياجات الصحة اإلجنابية والنفاسية
للنساء واملراهقات في غمرة إعادة البناء وعلى
إدراج إجراءات منع العنف اجلنسي في خطط
اإلنعاش.
وفي األقاليم املتضررة بطوفان تسونامي
في إندونيسيا ،حصلت مراكز الصحة األولية
على سيارات إسعاف وأدوات خدمات التوليد في
احلاالت الطارئة ،وهي حاجة خاصة باحلوامل
في اجملتمعات احمللية التي ازداد بعدها في
أعقاب الكارثة .وعمل الصندوق مع اجلمعية
اإلندونيسية لألخصائيني النفسانيني ،فسهل
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طريق النساء اللواتي تلقني إمدادات اإلغاثة والقروض ومنح
بناء البيوت ،مما أثبت حتسن ًا في االعتداد بالنفس واملركز
االجتماعي.18
ووثّقت املنظمات غير احلكومية مناذج موحية من أشكال
التعاون بني الرجل واملرأة ملناهضة القوالب النمطية .فاآلباء الذين
فقدوا زوجاتهم في أعقاب كارثة يصبحون أحيان ًا قائمني على
الرعاية الفعلية ألطفالهم بل إن منهم من ينقل بيته إلى جوار
مدارس أطفاله .وجتازي بعض برامج التعويض الرجال مالي ًا على
االمتناع عن تعاطي املشروبات الكحولية خالل فترة اإلنعاش
الالحقة حلدوث الكارثة ،مما يخفف بنجاح من فقر املرأة الثانوي
وضعفها إزاء تعسف األزواج.19

الفصل  :4بناء القدرة على التصدي

أعمال التوعية في مراكز اجملتمعات احمللية ودرب
مقدمي خدمات املشورة على كيفية االستجابة
في حاالت العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي أو العنف اجلنسي.
وفي كافة أرجاء املنطقة املتضررة ،وزع
الصندوق مئات اآلالف من مجموعات أدوات
النظافة الصحية الشخصية تتضمن ـ باإلضافة
إلى مواد أساسية من قبيل الصابون ،وورق
النظافة ،وفرشاة األسنان ومناديل التنظيف ـ
رفاالت ملنع انتشار فيروس نقص املناعة البشرية
واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي إضافة
لتجنب احلمل غير املرغوب فيه .ومن معدات
ولوازم الصحة اإلجنابية األخرى التي استخدمت
في االستجابة الالحقة لطوفان تسونامي أدوات
منع احلمل في احلاالت الطارئة ،وأدوات التوليد
املأمون وأدوية معاجلة األمراض املنقولة باالتصال
اجلنسي.20

وعلى مدى العقد املاضي ،طور الصندوق
قدرة االستجابة في حاالت الطوارئ لتقدمي
خدمات الصحة اإلجنابية األساسية ملن يتعافون
من الكوارث أو يعيشون في مخيمات الالجئني.
وتقدم هذه التدخالت منافع طويلة األمد للسكان
املتضررين .وخلصت إحدى الدراسات إلى أن
مؤشرات الصحة اإلجنابية من قبيل معدالت
الوفيات النفاسية ووفيات الرضع ومستويات
انتشار وسائل منع احلمل تتحسن في صفوف
السكان الالجئني في أفريقيا باملقارنة مع السكان
اجملاورين .21ولعل الدرس املستفاد في هذا املقام
يسري على التغيرات املتوقعة في عالم تتزايد
حرارته .وبتوفير ما يكفي من التمويل وااللتزام
السياسي ،ميكن لهذه التدخالت أن تكون عاملية
بدل أن تكون محددة الهدف ،فتساعد السكان
في كل أرجاء العالم على احلد من ضعفهم إزاء
آثار تغير املناخ.

ما يكون أفقر سكانها أكثرهم ابتكار ًا ــ ويعزى ذلك جزئي ًا إلى
احتمال وأثر كل من التمييز بني اجلنسني ونقص فرص االستفادة
ضرورة العيش في مساكن مرجتلة بخدمات بلدية رديئة ،على
من خدمات الصحة اإلجنابية.22
ولئن كانت الصالت بني التدهور البيئي واحلرب األهلية
غرار ماورد وصفه في تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان
املعنون :حالة سكان العالم  : 2007إطالق إمكانات النمو
محل جدل ،فإن خبراء األمن يتفقون على أن ندرة املياه العذبة
احلضري.
واألراضي اخلصبة قد تؤجج التوترات القائمة فعالً .وحتت تأثير
وفي مواجهة تغير املناخ املتواصل ،ثمة حاجة متزايدة إلى
ضعف االقتصاديات ،والتفاوت في الثروة والسلطة ،وعدم فعالية
احلكومات ،ميكن أن تنقلب األمور إلى عنف يتقمص شك ً
هذا االبتكار .وبالفعل فإن واحد من بني كل  10أشخاص يعيش
ال عرقي ًا
في مدينة ساحلية على بعد بضعة أمتار
عادة .واحتمال تنقل السكان بسبب
من مستويات البحر احلالية .وتتراوح
ارتفاع مياه البحر قد يزيد من احتمال
ً
غير
املعاناة
من
املديد
للتاريخ
نظرا
تقديرات السكان املعرضني خلطر التشرد
النزاع .ولعل النزاع في منطقة دارفور
بسبب ارتفاع مستوى البحر مبتر أو مترين
بالسودان مثال على العنف املتفاقم بفعل
املتكافئة للنساء واألطفال ،فإن
25
بني  384مليون إلى  643مليون نسمة .
أثر تغير املناخ .وأثناء زيارة األمني العام
تداخل مسائل املساواة بني اجلنسني
ومن املتوقع أن يحدث كل النمو السكاني
لألمم املتحدة بان كي ـ مون للمنطقة
تستحق
املناخ
تغير
وآثار
والسكان
املستقبلي تقريب ًا في املدن أو حولها،
في عام  ،2007وجه االنتباه إلى منط
مما يعني ضمن ًا تضاعف عدد سكان احلضر
تناقص هطول األمطار في السنوات
املزيد من البحث بشأن هذه الروابط
بل وتزايد ًا أكبر في عدد سكان األحياء
األخيرة ،حيث قال إن تغير املناخ قد
وهادفة
بناءة
تدخالت
وتستوجب
فاقم فع ً
العشوائية بحلول منتصف القرن .وفي
ال من التصحر وساهم في التوتر
23
ظروف كهذه ،يضطر السكان الفقراء إلى
في املنطقة  .ودفعت نساء دارفور ثمن ًا
في مناطق تتزايد احتماالت تعرضها
االستقرار في األرض املتبقية ــ املنحدرة
باهظ ًا بسبب العنف الذي لف قراهن:
حلرب أهلية عنيفة.
انحدار ًا خطير ًا نحو املستوى العادي
من قبيل االغتصاب ،وغيره من أشكال
للبحر أو التي تكاد ال تعلو على سطح
العنف اجلنسي ،مع تزايد املخاطر التي
البحر إال قلي ً
ال ــ مما يجعلهم عرضة باستمرار لألمطار الطوفانية أو
يتعرضن لها عندما يذهنب جللب املاء أو احلطب في هذه املنطقة
انزالق التربة أو الفيضانات .وتقع معظم مدن العالم الكبرى على
الفقيرة املوارد.
وبالنظر ،جزئي ًا ،للغموض الذي يكتنف ما سيؤول إليه
الساحل أو قربه أو على مصب نهر رئيسي ،مما يزيد من احتمال
أن يصبح ارتفاع مستوى امليـاه واقع ًا مدمـر ًا من وقائع احلياة مع
تغير املناخ ومدى مساهمة املناخ أو التغير البيئي في النزاعات
مرور الوقت في هذا القرن .وبدرجات متفاوتة ،بدأت املدن تتوقع
احلالية ،فإن بعض اخلبراء حذر من املبالغة في ربط صلة قوية بني
اآلثار احملتملة لتغير املناخ ،وتستخدم نظم ًا للمعلومات اجلغرافية
تغير املناخ والنزاعات .24لكن الفكرة تظل قائمة :أي أن النزاع
وما يتعبه هي من بني اآلثار املترتبة على تغير املناخ والتي ينبغي
وتكنولوجيات مماثلة في تخطيطها الطويل األمد.
أن ننهج بشأنها املبدأ التحوطي وأن نتوقع ما ميكن أن يحدث حتى
انتشار األمراض
وإن تعذر علينا التنبؤ بنتائجه .ونظر ًا للتاريخ املديد من املعاناة
يؤدي ضعف الوضع الصحي إلى التمييز ضد النساء الالئي
غير املتكافئة للنساء واألطفال ،فإن تداخل مسائل املساواة بني
يحتمل أن يكن أكثر عرضة لإلصابة بفيروس نقص املناعة
اجلنسني والسكان وآثار تغير املناخ تستحق املزيد من البحث
البشرية من الرجال ويصنب باملالريا بصورة غير متناسبة مقارنة
بشأن هذه الروابط وتستوجب تدخالت بناءة وهادفة في مناطق
بالرجال .والواقع أن املالريا ــ وهي من األمراض املعدية التي
تتزايد احتماالت تعرضها حلرب أهلية عنيفة.
يحتمل أن تصبح أكثر انتشار ًا مع االحترار العاملي ،اعتبار ًا
ارتفاع مستويات البحار وحتدي التحضر
لالنتشار احملتمل للحرارة املفضي إلى البعوض ــ هي الداء األكثر
فتك ًا باحلوامل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .26ويحتمل أن
من بني أبرز ديناميات السكان في عصرنا هي التحضر ،وتزايد
تتزايد عموم ًا حمى الضنك وشتى األمراض التي ينقلها القراد،
نسبة السكان الذين يعيشون في املدن .فاملدن كانت توصف
أو تتحول في درجة انتشارها بني املناطق ،بارتفاع احلرارة وتغير
في السابق بجميع األوصاف إال كونها حاالت ميؤوس منها من
أمناط هطول األمطار .ويتوقع البحث املذكور في التقرير التقييمي
االكتظاظ واخلروج عن السيطرة احلكومية ،بل إن أكبر املدن في
الرابع للفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ أن تتزايد
العالم وصفت مؤخر ًا بأنها مراكز لإلبداع واالبتكار ،إذ كثير ًا
حالة سكان العالم 2009
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أمراض اإلسهال ــ وهو وباء يتفشى في صفوف أطفال الفقراء
في العالم ــ مبعدل  5في املائة من مستوياته احلالية بحلول عام
 .2020وستتحمل النساء عبء هذه اإلضافات إلى األمراض
املعدية القائمة باعتبارهن هن اللواتي يتولني تقدمي الرعاية األولية
لألطفال.
غير أن اآلثار الصحية لتغير املناخ بالغة الغموض .ويولي
أعضاء الفريق مستويات من املوثوقية لتوقعات اآلثار الصحية
تقل عن مستويات موثوقية توقعات ارتفاع مستوى البحر أو
حدوث أعاصير عاتية .ومن أسباب ذلك أن الصحة واملرض
يستجيبان لعوامل بشرية عديدة منها :الوضع الغذائي ،وسالمة
إمدادات املياه والصرف الصحي ،ونوعية املرافق الصحية
ونطاقها ،والتوازن بني اخلدمات الوقائية واخلدمات العالجية التي
يجري تقدميها .ومن أكبر عوامل انتشار األمراض املعدية من قبيل
حمى اخلنازير أو فيروس إتش 1إن ،)H1N1( 1تزايد الكثافة
السكانية وسهولة السفر اجلوي في اقتصاد متعولم.
وال تنشأ الشواغل الصحية عن آثار تغير املناخ فحسب،
بل تنشأ أيض ًا عن أسبابه .فالتلوث الناجم عن نفس الوقود
األحفوري املتسبب في تغير املناخ ميكن أن يضر باإلجناب .وعلى

سبيل املثال ،أقرت احلكومة الصينية مؤخر ًا ،بالتزايد املقلق في
التشوهات اخللقية عند الوالدة والتي لها صلة بالتلوث ،السيما
تزايد إحراق الفحم املستخدم في توليد الطاقة التي تغذي النمو
االقتصادي القوي في البلد .27والشك أن العالم الذي يتحول من
الطاقة املرتكزة على الكربون إلى مصادر طاقة متجددة سيشهد
حتسن ًا في الصحة العامة.

تزايد انعدام األمن الغذائي

قد تكون الزراعة هي املجال الذي يتعارض فيه رفاه املرأة وغيابها
النسبي في اإلحصاءات الرسمية مع ضرورة بناء القدرة على
الصمود االجتماعي في مواجهة تغير املناخ .فاملرأة تنتج من الغذاء
في العالم أكثر مما يعترف لها به ــ السيما في البلدان النامية ــ
وأنه حتى في الوقت الراهن ثمة فجوة واسعة بني املوارد املتاحة
للمزارعات ومساهمتهن في األمن الغذائي العاملي .وعالوة على
ذلك ،فإن احتمال امتالك املزارعات لألرض التي يزرعنها أضعف
بكثير .وعلى نطاق عاملي ،فإنه استناد ًا إلى املركز الدولي للبحوث
بشأن املرأة ،متلك املرأة ما يقل عن  15في املائة من األرض.
والعالم يدرك اآلن مدى هشاشة األمن الغذائي رغم أن آثار تغير

الشكل  :3-4املدن ذات العلو املنخفض في املناطق الساحلية
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كولومبو

جاكرتا
إن التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة الواردة في اخلريطة ال تعني ضمن ًا اإلعراب عن أي رأي كان من
جانب صندوق األمم املتحدة للسكان فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطات أي
منها ،أو فيما يتعلق بتعيني تخوم أو حدود أي منها .واخلط املنقط ميثل تقريب ًا خط السيطرة في جامو وكشمير
املتفق عليه بني الهند وباكستان .فالوضع النهائي جلامو وكشمير لم يتفق عليه الطرفان حتى اآلن.
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النسبة املئوية لسكان احلضر في املدن ذات العلو
املنخفض في املناطق الساحلية
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( )-مدن غير ذات علو منخفض في املناطق الساحلية
املصدر :مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل).

املناخ مازالت في بدايتها .وتثير آفاق إنتاج الغذاء قلق ًا بالغ ًا في
أفريقيا اجلنوبية حيث يتوقع آخر تقييم قام به الفريق احلكومي
الدولي املعني بتغير املناخ خسائر فادحة في احملاصيل ،السيما
بالنسبة لصغار املزارعني ،إذا لم تبذل جهود فعالة للتكيف.29
وفي مجال الغذاء على غرار مجال الصحة ،تسير الروابط
بني حياة املرأة والتنمية االقتصادية والسكان واملناخ في اجتاهات
متعددة .ومن أشد آثار تغير املناخ على الزراعة حتى اآلن
االستعاضة املفاجئة عن احملاصيل الغذائية مبحاصيل من قبيل
قصب السكر والذرة ،إلنتاج الوقود البيولوجي عندما أذنت
حكومات البلدان املتقدمة النمو باالستعاضة اجلزئية عن الوقود
النفطي للمركبات بالوقود البيولوجي .وفي الوقت ذاته ،أدت قوى
النمو االقتصادي والدميغرافي والتجارة العاملية إلى زيادة ملموسة
في حجم اإلنتاج الغذائي ،حيث كثير ًا ما حلت املؤسسات
التجارية الزراعية محل املزارعني املستقلني ،والعديد منهم
مزارعات .وتفاقم األمر عندما استثمرت معظم البلدان النامية
في إنتاج احملاصيل النقدية والزراعة املروية على حساب زراعة
الكفاف القائمة في األراضي البعلية .وأخير ًا ،يواجه املزارعون
في مختلف بقاع العالم منافسة جديدة وضارية على إمدادات املياه
العذبة احملدودة من املناطق احلضرية املتنامية واحتياجات الصناعة
من املياه .ولن تعمل التحوالت في أمناط هطول األمطار إال على
تأجيج الضغوط على اإلمدادات الغذائية العاملية ،األمر املقلق

*	24فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز
وتغير املناخ
سيتوقف مسار فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز مستقبالً على
قدرة اجملتمعات على التكيف مع تزايد ال األمراض املعدية فحسب بل
حتى تزايد النقص في الغذاء واملياه ،واشتداد األعاصير وغيرها من آثار
تغير املناخ .28وسيسهم بالتالي جناح الوقاية من الفيروس ومعاجلة
اإليدز ومداهما في الصمود االجتماعي ضد التهديدات املقبلة األكثر
تنوعا ً.
ونظر مؤخرا ً برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز وبرنامج األمم املتحدة للبيئة في الكيفية التي
يحتمل أن يؤثر بها نهج اجملتمع إزاء الوباء في التكيف مع تغير املناخ.
وحددت املنظمتان مجاالت اهتمام رئيسية هي :األمن الغذائي العاملي
واإلقليمي ،وتوزيع األمراض املعدية ،وتأثير إدارة احلكم على النزاعات
والفقر ،واألثر غير املتناسب لفيروس نقص املناعة البشرية واإليدز على
الشابات والفقيرات .واكتسى أهمية بالغة احتمال أن يحد تغير املناخ
من الدخل املستمد من األنشطة املستخدمة ملوارد طبيعية كثيفة
من قبيل الزراعة وصيد األسماك ،وإمكانية حمل بعض النساء على
العمل اجلنسي مما سيزيد من معدالت اإلصابة بفيروس نقص املناعة
البشرية.

الشكل  :4-4نسبة العمل الزراعي الذي تقوم به املرأة
في بلدان معينة
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املصدر :برنامج األمم املتحدة للبيئة .2008 .GRID Arendal /املوقع الشبكيhttp://maps.grida. :
no/go/graphic/the-percentage-of-agricultural-work-carried-out-by-women-com ،pared-with-the-percentage-of-female-exteبالرجوع إليه في  27تموز/يوليه .2009

في حد ذاته بصرف النظر عما ينجم عن تغير املناخ من تهديدات
إضافية يصعب التكهن بها.30
غير أن العالم الذي يأخذ مأخذ اجلد ضرورة تخليص الغالف
اجلوي من فائض ثاني أكسيد الكربون يحتمل أن يكتشف من
جديد قيمة املزارعني الذين يعملون مباشرة بتربتهم ومحاصيلهم
في األرض التي ميلكونها ويستطيعون احلفاظ عليها .وسيلزم
أن يتحول مزارعو العالم من مزارعني يصدرون تصدير ًا صافي ًا
غازات الدفيئة إلى مزارعني ميتصون امتصاص ًا صافي ًا ثاني أكسيد
الكربون لكبح تزايد متركزاتها في الغالف اجلوي بل وعكس
اجتاهها .وستتطلب هذه العملية نظم إنتاج زراعي مختلفة تقوم
على تعزيز احملتوى الكربوني للتربة مع احلد من احلاجة إلى
األسمدة الكيميائية .وميكن للنساء وكذلك للرجال ممن ميلكون
أراضيهم وإنتاجهم الغذائي في وقت يتغير فيه املناخ أن يصبحوا
مناذج للصمود الذي حتتاج إليه اإلنسانية .وهذا ما ميكن أن يندرج
في إطار أوسع من االنتقال االجتماعي نحو الصحة واملساواة
واالنتقال البيئي نحو االستخدام املستدام للموارد والتوازن مع
الغالف اجلوي واملناخ العامليني.

املرأة والقدرة على الصمود

لعل العناصر التي يحتمل أن تكسب املجتمعات قدرة على
الصمود إزاء تغير املناخ هي ،في نهاية املطاف ،نفس العناصر
حالة سكان العالم 2009
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صيد األسماك من َّ
املالحات هو اآلن أحد سبل كسب الرزق التي تلجأ إليها النساء في بنغالديش في املناطق التي أصبحت مغمورة دائما مبياه الفيضان نتيجة الرتفاع
مستوى سطح البحار.

t
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التي تفضي إلى تنمية عادلة وممارسة كاملة حلقوق اإلنسان،
وعدالة اجتماعية وبيئية ،وعالم مستدام بيئي ًا.
فالنساء مقيدات بصورة مزدوجة في جهودهن الرامية إلى
املساهمة الكاملة في املجتمعات التي يعشن فيها .وبدون دعم
اجتماعي كاف ،ميكن أن حتد أدوار اإلجناب واألدوار األسرية
من مشاركة املرأة في احلياة االقتصادية واملدنية والسياسية.
ففي جمهورية قيرغيزستان ،قال ربع النساء اللواتي شملهن
االستقصاء إن عملهن املنزلي يجعل عملهن خارج البيت أمر ًا
مستحيالً .وساقت نسبة ضئيلة من الرجال تلك األسباب لتبرير
عدم العمل .وفي املناطق الريفية من أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،تقضي النساء عادة ساعتني إلى ست ساعات أسبوعي ًا
في نقل املاء من عني تقع على بعد  400متر من منازلهن.31
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والغرابة أن تكون الفرص االقتصادية واالجتماعية محدودة في
ظروف كهذه.
وباإلضافة إلى هذه القيود ،تضع أدوار اجلنسني املكيفة
اجتماعي ًا ــ أي أدوار النساء والرجال ــ قيود ًا على ما ميكن أن
تسعى املرأة إلى حتقيقه .ففي عالم يتعني فيه في آن واحد التصدي
لتغير مناخه والتكيف معه ،فإنه ال يعقل أن توضع أغالل على
نصف سكان العالم .وثمة تطور إيجابي في غمرة هذه القيود هو
أن العديد من النساء يتحركن قدم ًا رغم هذه األغالل .فهن بصدد
بلورة سبل جديدة للعمل في املجتمـع ويرتبطن ببعضهن البعض
على نحو من شأنه أن يسهم إسهام ًا إيجابي ًا ــ ال في مجال املناخ
فحسب بل حتى في عالقات اجتماعية قابلة لالستمرار وبيئة
مستدامة بصفة عامة.

25

نساء الشعوب األصلية يتكيفن مع تغير املناخ

تظل الشعوب األصلية ـ وال سيما النساء
في صفوفها ـ غير ممثلة بالقدر الكافي في
احملادثات العاملية بشأن تغير املناخ .لكن
لنساء الشعوب األصلية إسهام حيوي ميكن
أن يبذلنه ،على حد قول فيكتوريا تولي-
كوربوز .منط العيش املستدام ذو االنبعاثات
الكربونية املنخفضة؟ فقد عاشت الشعوب
األصلية هذا النمط آلالف السنني .وتقول
تولي-كوربوز {إن العديد من احللول التي
جتري مناقشتها في الوقت الراهن كانت دائما ً
أسلوب عيش بالنسبة ألسالفنا وأجيالنا
احلالية}.
وفيكتوريا تولي-كوربوز تنتمي إلى قبائل
كانكانا-إي إيغورات في الفلبني ،وتترأس محفل
األمم املتحدة الدائم املعني بقضايا الشعوب
األصلية وهي من مؤسسي ومديري مركز
تيبتيبا ،وهو مركز لألبحاث في السياسات
املتعلقة بالشعوب األصلية .وقد ناضلت
تولي-كوربوز ـ ثم عملت في نهاية املطاف ـ
من أجل إقرار إعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق
الشعوب األصلية الذي اعتمدته اجلمعية
العامة في عام .2007
ترعرعت تولي-كوربوز في قرية مبنطقة
كوردييرا بالفلبني ،ثم قدمت إلى مانيال في
إطار منحة دراسية في أوائل السبعينات
وسرعان ما خاضت مظاهرات ضد حرب فييت
نام .ثم عادت إلى قريتها لتجد أن أرض أجدادها
مهددة مبشروع سد ضخم إلنتاج الظاقة
الكهربائية .وتقول بهذا الصدد {إنه بات
من املتعني علينا أن ننظم أنفسنا لالحتجاج
على مشروع السد .هكذا بدأت ،ولم أتوقف
أبدا}.
ثم تتناول تولي-كوربوز مسألة تغير
املناخ ،التي ترى أنها مسألة عدالة اجتماعية
أساسا ً .فتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة
ليس إال نصف املعركة .والنصف اآلخر

الذي يغفل كثيرا ً هو تعزيز التنمية العادلة
واملستدامة .وميكن لنساء الشعوب األصلية
أن يقمن في هذا الباب بدور محوري ،ألنهن
كثيرا ً ما يتحملن مسؤولية الزراعة املستدامة
واحلراجة وإدارة مستجمعات املياه وغير ذلك،
قيمة بهذه األمور.
ولهن معرفة ِّ
وتقوم نساء الشعوب األصلية أيضا ً بدور
نشيط في التكيف مع تغير املناخ ـ بتطوير
احملاصيل املقاومة للفيضانات واجلفاف،
وحماية املوارد املائية ،ورعاية املصابني باألمراض
املنقولة باملياه واحلشرات واملنتشرة بقدر أكبر
في عالم تزداد حرارته.
وتعني املسؤوليات اخملتلفة أن نساء
الشعوب األصلية ـ والنساء عامة ـ يتضررن
بتغير املناخ بطرق مختلفة عن الطرق التي
يتضرر بها الرجال .وتقول تولي-كوربوز إن من
املهم فهم هذه اآلثار اخملتلفة ،ألنه {إذا لم
تكن مدركا ً لها ،فإن ما تأتي به من حلول قد
ال حتل بالضرورة مشاكل املرأة}.
ولقد تعلمت تولي-كوربوز الشيء الكثير
عن املشاكل التي تواجهها املرأة عندما كانت
© األمم املتحدة/بولو فيغيراس

تعمل في مجتمعات الشعوب األصلية في
الفلبني .فقد تلقت تدريبا ً في التمريض ،ورأت
أن الصحة اإلجنابية عنصر حاسم في رفاه
املرأة .وفي مجتمعات الشعوب األصلية التي
ترتفع فيها معدالت وفيـات الرضع واألطفال،
كثيرا ً ما تكثر النساء من الوالدات عسى أن
يبقى بعض النسل على قيد احلياة .كما أنه
عندما تكون ثمة حاجة إلى أياد عديدة في
زراعة الكفاف ،تواجه نساء الشعوب األصلية
ضغطا ً شديدا ً يكرهها على اإلكثار من
النسل .وفي بعض احلاالت ،تتعرض النساء
اللواتي يسعني إلى التحكم في خصوبتهن
للعنف املنزلي .وفي الطرف اآلخر من هذا
الطيف ،تواجه نساء الشعوب األصلية في
بعض البلدان عمليات تعقيم قسري على يد
احلكومة .ولهذا ظلت تولي-كوربوز تدعو إلى
توفير خدمات تنظيم األسرة لنساء الشعوب
األصلية .وتقول {إن ثمة مشكلة إن كنت
تفتقر إلى خدمات تنظيم األسرة ،كما أن ثمة
مشكلة إذا لم تكن هذه اخلدمات من النوع
املطلوب}.
وتعتقد تولي-كوربوز أن رعاية الصحة
اإلجنابية أمر بالغ األهمية بالنسبة للمرأة،
وتعتقد أن من املهم أن يستقر عدد السكان.
لكنها تخالف من يرى أن النمو السكاني
سبب رئيسي في تغير املناخ .وتقول {إنني
ال أعتقد أنه مسألة رئيسية .فاملسألة
الرئيسية هي منط العيش ـ هي منوذج التنمية
االقتصادية التي يتم ترويجه} .وعالوة على
ذلك{ ،إذا كنت تعتقد أن السكان هم صلب
املشكلة ،واضطلعت بسبل مركزية ملراقبة
النمو السكاني ،فإننا سنكون في غمرة
مشكلة أكبر} .ثم تردف تولي-كوربوز قائلة،
{إنه يتعني أن تكون املرأة صاحبة الكلمة
األخيرة في حتديد عدد األطفال الذين ترغب في
إجنابهم}.
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التعبئة من أجل التغيير

{النساء فاعالت مهمات في ضمان قدرة املجتمعات احمللية على التصدي لتغير املناخ والتكيف معه .وبإمكانهن
أن يكن عامل تغيير وإليهن املالذ وقت احلاجة وبإمكانهن أن يقمن بدور في حاالت األزمات}.
ـــ أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ

1

في إطار عمل منظمة كير ( )CAREاإلنسانية مع املجتمعات
احمللية للمزارعني في ساحل جنوب غرب بنغالديش املنكوب
بالفيضانات ،ضاعفت هذه املنظمة إلى أقصى حد من تشغيل
النساء ،ودربت كافة املوظفني على العالقات التي تراعي
االعتبارات املتعلقة باجلنسني ،وأعطت األولوية للعمل مع األسر
املعيشية التي ترأسها إناث .وكانت املزارعات في وقت سابق
يرفعن عقيرتهن بالشكوى من أن دجاجهن ،وهو مصدر عيش
مربح عندما يكون اجلو صحوا ،يغرق عندما تغمر أراضيهن
فيضانات موسم املونسون .وحددت املزارعات واملنظمة غير
ال فعا ً
احلكومية استراتيجية حلت هذه املشكلة ح ً
ال متثل في تربية
البط بد ً
ال من الدجاج.2
ولعل هذه االستراتيجية عبرة ميكن االستفادة منها في املهام
األساسية التي تواجه العالم بأسره ــ وهي مهام التكيف مع التغيرات
املرتقبة واالزدهار في غمرتها .وسيتطلب النجاح في هذه املهمة
تعبئة الرأي العام وحشد اإلرادة السياسبة للتخفيف من غلواء تغير
املناخ والتكيف معه .وما فتئت النساء يعملن باطراد في البلدان
الفقيرة والبلدان الغنية على السواء إما مباشرة بشأن تغير املناخ،
أو على املستوى العاملي أو في مجتمعاتهن احمللية ،أو يناضلن
ويضعن خطط ًا للتغلب على تدهور الظروف البيئية .وكثير ًا ما يعمل
الرجال والنساء جنب ًا إلى جنب للدفع بعجلة هذا املسعى .ويشترك
من يعملون بشأن تغير املناخ ومن يعملون بشأن الصحة واحلقوق
اإلجنابية في أمور كثيرة ويتعلمون من بعضهم البعض .وكما قالت
الكينية وانغاري ماتاي ،احلائزة على جائزة نوبل للسالم ،فإنه من
املستبعد أن يكون ثمة إنصاف في موضوع املناخ دون املساواة
بني اجلنسني .وكما الحظته احلكومات في العالم في املؤمتر الدولي
للسكان والتنمية ،فإنه ال سبيل إلى حتقيق املساواة بني اجلنسني

دون أن تتاح لكافة النساء والرجال والشبان فرص االستفادة من
بدءا بتنظيم األسرة
طائفة كاملة من خدمات الصحة اإلجنابيةً ،
الطوعي وانتهاء باألمومة الساملة والوقاية من فيروس نقص املناعة
البشرية وغيره من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي.

خطوط املواجهة مع تغير املناخ

متيل املرأة في شتى أنحاء العالم إلى املشاركة في إدارة الطاقة
داخل األسرة املعيشية ،في حني أن الرجل يدير الطاقة على
مستوى املدن والدول .وكثير ًا ما يدعي الرجل أن التكنولوجيا
حكر عليه .وفي أوائل التسعينات ،فشل في زمبابوي ،مثالً،
الترويج لألفران الشمسية (وهي مواقد تستخدم مرايا لتركيز
طاقة أشعة الشمس واستخدامها في تسخني الطعام) .ويعزى
ذلك الفشل جزئي ًا لكون الرجال اعترضوا على تعلم النساء كيفية
استخدام األجهزة اجلديدة التي ال يعرف عنها هؤالء الرجال شيئ ًا؛
فاستخدموا سلطتهم بصفتهم أرباب أسر ،ورفضوا شراءها.3
ومع ذلك ،تتغلب النساء على هذه الصعاب يومي ًا ،السيما
عندما يعملن جميع ًا ــ وأحيان ًا مع الرجال ــ من أجل حتقيق أهداف
جماعية .وملا كان من األرجح أن ترد املرأة قروضها املستخدمة في
األنشطة التجارية الصغيرة باملقارنة مع الرجل ،فإن هذه احلقيقة
هي أساس التمويل املتناهي الصغر للمبادرات النسائية باعتباره
مهنة على نطاق عاملي .وقد بدأت فكرة التمويل املتناهي الصغر
جزءا هام ًا من
في بنغالديش مع مصرف غرامني وتشكل اآلن ً
اإلقراض في البنك الدولي وغيره من املؤسسات املالية املتعددة
األطراف.
ففي الهند ،تضم منظمة تدعى جمعية النساء العامالت
حلسابهن اخلاص ما يقارب  500 000عضو في غرب والية

t

نساء في إحدى املناطق املعرضة للفيضانات في غايباندا ،بنغالديش ،يجتمعن مرة
في األسبوع لتبادل اآلراء حول كيفية التكيف مع األحوال املناخية املتدهورة وارتفاع
مستويات سطح البحار.
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غوجارات وحدها .ويفتخر مصرفها بأن لديه  350 000مودع،
وبلغ معدل سداد قروضه  97في املائة .وأبلغ مدير املصرف جايشري
فياس أحد الصحفيني بأنه {ليس لدينا مشكلة سيولة .فالنساء من
خصالهن التوفير}.4
وتتخلل الثقافات فوارق شتى ،لكن تلك الفوارق املتعلقة على
األقل بالطاقة وإدارة التكنولوجيا تصبح أقل حدة بارتفاع الدخل
بفعل التنمية ،وعندما تنخرط املرأة في االستهالك اجلماهيري،
وتدير في حاالت كثيرة مؤسسات جتارية .5وعندما تقوم املرأة
بهذا التحول ،فإنها تأتي مبنظورات تنشأ إلى حد كبير عن دورها
كمربية ومقدمة للرعاية األولية ألجيال جديدة .ورغم أن الفوارق
بني اجلنسني تثير جد ً
ال ساخن ًا ،فإن السنوات األخيرة شهدت قيام
دليل مثير لالنتباه على الفائدة العملية إلشراك املرأة بقدر أكبر في
املؤسسات التجارية على جميع املستويات .واملسألة املطروحة

26

وانغاري ماتاي :في يد املرأة مفاتيح مستقبل املناخ

تقول وانغاري ماتاي ،احلائزة على جائزة نوبل
للسالم ومؤسسـة حـركة احلـزام األخضر،
{عندما بدأنا [غرس األشجار] ،لم نكن نفكر
في تغير املناخ ،بل تبني اآلن أن هذا العمل
مهم للغاية أيضا ً في معاجلة هذه املسألة}.
ففي أواسط السبعينات ،اشتركت
ماتاي مع النساء الريفيات (وبعض الرجال) في
كينيا إلحياء البيئة بغرس األشجار ـ وبلغت
في الوقت الراهن ما يزيد على  40مليون
شجرة (كما دعمت حركة احلزام األخضر جهود
اجملتمعات احمللية لغرس األشجار في بلدان
أفريقية أخرى وفي هايتي أيضا ً) .ذلك أنه
مع تغيير املناظر الطبيعية ،تتغير أساليب
العيش والعقليات.
واليوم ،تستكشف حركة احلزام األخضر
إمكانية إقامة شراكات مع البنك الدولي لغرس
األشجار كوسيلة للتخفيف من انبعاثات
غازات الدفيئة التي تتسبب في تغير املناخ.
وتقول ماتاي {نريد أن نتعلم شيئا ً جديدا ً.
فائتمانات الكربون واالجتار بالكربون توفر فرصة
جديدة حلركة احلزام األخضر للقيام مبا دأبت
على القيام به على الدوام ،لكنها اآلن في
شراكة مع املنظمات واحلكومات التي تتصدى
في الوقت الراهن ملسألة تغير املناخ}.
وشغل ماتاي الشاغل فيما يتعلق
باالحترار العاملي هو أن املناطق واجملتمعات
احمللية الفقيرة لن يكون بوسعها أن تتكيف
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ليست هي ما إذا كان املرأة أو الرجل تسعفه احليلة أكثر من
اآلخر ،بل املسألة هي مسألة ما إذا كان كل منهما يأتي مبنظورات
وإسهامات ومزايا مختلفة .
ولقد قال عضو مبجلس قروي تنزاني عندما سئل في عام
 2002عن التغييرات القانونية األخيرة التي أدخلت املرأة إلى
مجلسه {في البداية اعتقدنا أنها ستضيع وقتنا ،ألن املرأة لن تعرف
كيف تدير قرية .لكننا فوجئنا .فاملرأة في املجلس ترى األشياء
بطريقة مختلفة وتأتي بأفكار لم تخطر ببال أحد منا .وال نريد أن
نفقدها اآلن}.6
واكتسبت النساء املتاجرات في املواقد العدمية الدخان في
الهند ثقة املستهلكات مبا مييزن به كل وحدة من أعمال فنية
خاصة .7وفي العالم النامي ،توصلت دراسة دامنركية أجريت
عام  2007إلى أن الشركات التي حتافظ على توازن تقريبي بني

الفصل  :5التعبئة من أجل التغيير

بسرعة ،ويعزى ذلك جزئيا ً إلى أنها تفتقر
إلى رأس املال لتغطية تكاليف التكنولوجيات
األكثر فعالية واملراعية للبيئة .وتساءلت {ترى
ماذا بوسع احلكومات في أفريقيا أن تقوم به إذا
حدث ،مثال ً ،أن ارتفعت البحار وانتقل الناس
من املناطق الساحلية إلى املناطق الداخلية
بأعداد غفيرة؟ وما الذي سيقع في أفريقيا إذا
احتدت عملية التصحر بدرجة اضطرت معها
أعداد وفيرة من الناس إلى االنتقال إلى مناطق
تتوفر فيها املراعي؟}
وملاذا لم يتم إشراك املزيد من النساء حتى
اآلن في مفاوضات االحترار العاملي وفي السياسة
© مينيشي كوربوريشن

اإلمنائية؟ جتيب ماتاي قائلة إن تغير املناخ
{موضوع علمي} واستمرار التفاوت بني اجلنسني
في االستفادة من فرص التعليم هو السبب
الرئيسي .وأضافت قولها إنه {إذا لم حتصل
املرأة على التعليم املالئم ،ولم يكن متثيلها
كافيا ً في العلوم ،وال في مراكز اتخاذ القرار ،فإن
ذلك سينعكس على مائدة املفاوضات}.
وترى ماتاي أن مسألة النوع االجتماعي
أساسية في وضع سياسات املناخ وتنفيذها.
وقالت {إن من الواضح أننا عندما نتحدث عن
تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الغابات ،فإنه يلزمنا أن نركز على املرأة
كما يلزمنا أن نركز على اجملتمعات احمللية،
وال سيما اجملتمعات احمللية التي تعيش بجوار
الغابات} ،وأكدت أن هذه اجملتمعات تفهم آثار
تغير املناخ واآلثار التي ستكون له على سبل
عيشها .وترى ماتاي أن هذا اإلدماج أساسي
أيضا ً لتغيير السلوك على املستوى اجلماهيري
حتى تتحقق القدرة على الصمود في مواجهة
االحترار العاملي ،وذلك بالقيام مثال ً باحلد
من إزالة الغابات ووقف تدهورها ،وحتسني
املمارسات الزراعية .وقالت ماتاي {هذا
مستوى من املستويات .واملستوى اآلخر هو
مستوى اتخاذ القرار الذي يتعني أن يخصص
موارد تضمن لهؤالء النسوة ولهذه اجملتمعات
احمللية التعليم ،واملشاركة واإلرشاد ابتغاء
حلسن التصرف}.

نساء قرب حيدرآباد يزرعن احملاصيل القادرة على التكيف مع تغير املناخ في قاع إحدى البحيرات التي ضربها اجلفاف كجزء من مشروع وطني للعمالة في املناطق
الريفية يحقق منافع للبيئة في الهند.

t
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الرجال والنساء تكون أكثر ابتكار ًا وأحسن تطوير ًا ملنتجات
وخدمات جديدة من الشركات التي ال تقيم هذا التوازن بني
اجلنسني.8

املرأة والرجل وإدارة اخملاطر

تؤيد مجموعة من األبحاث الطروحات القائلة ،عموم ًا ،أن
الرجل واملرأة يتناوالن املخاطر املالية وغيرها من املخاطر بطريقة
مختلفة :فالرجل يرجح أن يقبل ركوب مخاطر كبرى سعي ًا وراء
الكسب الوفير ،في حني متيل املرأة إلى تفادي املخاطر الشديدة
وتفضيل املخاطر الطفيفة ،حتى وإن كانت جتلب مكاسب
متواضعة في العادة .9وعلى سبيل املثال ،خلصت دراسة أجريت
في فرنسا إلى أن الشركات التي حتملت بنجاح أكبر األزمة
املالية العاملية لعام  2008هي الشركات التي تشارك في إدارتها
أكبر نسبة من النساء .10فاملديرات يتناولن املخاطر باحتراز،
مما يساعد على تفادي اخلسائر الفادحة التي يتكبدها نظراؤهن
الذكور.

فهل يحتمل أن يسري على تغير املناخ حتديد ًا هذا التباين في
النهج بني الرجال والنساء في مواجهة املخاطر؟
لقد شهدت السنوات األخيرة زيادة كبيرة في الشركات
النسائية اجلماعية في البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على
السواء .وقد نشأ ذلك في معظمه رد ًا على حتدي احلد من مخاطر
تغير املناخ ،أو ضرورة التكيف مع املصاعب الناجمة جزئي ًا على
األقل عن تغير املناخ .فقد اجتمعت املزارعات في مالوي في {نواد
للمزارعات} لتبادل آخر املعلومات عن البذور وتقنيات الزراعة
التي ميكن استخدامها في التربة الفقيرة ومواجهة التساقطات
املطرية املتقطعة .11وفي الضواحي احلضرية مبالي ،شكلت النسوة
جمعيات وحشدن املوارد لشراء أو استئجار قطع صغيرة من
األرض ألغراض البستنة .12وفي بنغالديش ،قامت بعض النساء
األشد فقر ًا وتهميش ًا ممن يعشن مبحاذاة األنهار بانتهاز الفرصة
وتشييد مساكن مؤقتة وحتصيل موارد من جزر طمي غير مملوكة
تظهر وتختفي مع تغير مستويات املياه وتسمى تشارز .ولعلهن
أضعف قاطنات في ذلك البلد املهدد بعواقب تغير املناخ ،وقد أثبنت
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مونيك باربو :نشر حس املرأة السليم

تقول مونيك باربو ،إن ثمة سالحا ً قويا ً لم
يستخدم مبا فيه الكفاية في الكفاح العاملي
ضد تغير املناخ ،أال وهو{ :احلس السليم الذي
تتمتع به املرأة}.
وال بد أن باربو على دراية باألمر .فبصفتها
رئيسة مرفق البيئة العاملية ،جاءت مونيك
باربو بحسها السليم املتميز إلى مؤسسة
تعد اليوم أكبر ممول في العالم جلهود حماية
البيئة العاملية .ومن ذلك املوقع ،تعمل باربو
على كفالة قيام املرأة بدور أكبر في اجلهود
الرامية إلى تخفيف حدة تغير املناخ والتكيف
معه.
وما فتئ مرفق البيئة العاملية املدعوم
من دوائر املانحني يوفر أو يجمع ما يربو على
 40بليون دوالر لتمويل مشاريع بيئية في
العالم النامي منذ عام  .1991لكن عندما
تولت باربو أمر املرفق في عام  ،2006كان
املرفق قد منا ليصبح جهازا ً بيروقراطيا ً
غير فعال حيث تستغرق املشاريع عادة 66
شهرا ً لتنتقل من طور التصميم إلى طور
التنفيذ .وعقدت باربو العزم على تغيير ذلك
وجنحت في مسعاها حيث لم تعد تستغرق
العملية سوى  22شهرا ً .وقالت إن التحول
لم يكن باألمر الهني{ .فعندما تتحدث عن
اإلصالح ،يصفق لك اجلميع تشجيعا ً .لكن
عندما تشرع في التنفيذ ،تلقى اإلهانة من
اجلميع}.
وتعزو باربو جناحها إلى اجلرأة التي
اكتسبتها على مدى سنوات من العمل في
مجاالت املالية والتنمية التي يهيمن عليها
الذكور .فقد تلقت تدريبا ً في االقتصاد،
واستهلت حياتها الوظيفية في مصرف
التنمية االقتصادية في فرنسا ،الصندوق
املركزي للتعاون االقتصادي )la Caisse cent
،)trale de coopération économique
قبل أن تنتقل إلى وكالة للمعونة األجنبية،
هي الوكالة الفرنسية للتنمية (Agence
 ، )française de développementثم إلى
برنامج األمم املتحدة للبيئة.
وبفضل عملها مع الرجال ،اكتسبت
باربو تقديرا ً لإلسهامات اخلاصة التي تسهم
بها املرأة ،من قبيل النزعة العملية ،مثال ً.
وتقول باربو {إن للمرأة جانبا ً ملموسا ً ،وعمليا ً
للغاية ـ فهي تتحرك بسرعة نحو احللول ،في
حني يستغرق الرجل وقتا ً أطول في مناقشة
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الفصل  :5التعبئة من أجل التغيير

القضايا} .وتتحلى املرأة ببعد النظر :فتجربة
األمومة ،حسب اعتقادها ،تخول للمرأة
استثمارا ً خاصا ً في املستقبل.
وثمة حاجة ماسة إلى النزعة العملية
للمرأة وبعد نظرها في اجلهد الرامي إلى
معاجلة تغير املناخ .وفي الوقت ذاته ،كثيرا ً
ما تكون النساء في البلدان النامية واللواتي
يعشن بقرب الطبيعة مؤمتنات على املعرفة
املتوارثة التي قد تنطوي على حلول لتحديات
تغير املناخ .وتقول باربو {إنه ال يلزم أن يكون
كل شيء على درجة من التطور التكنولوجي
لكي يكون صاحلا}.

© مرفق البيئة العاملية

وإلشراك املرأة إشراكا ً كامال ً في اجلهد
الرامي إلى التصدي لتغير املناخ وغيره من
املشاكل البيئية ،تعمل باربو على إدراج
منظور يراعي اجلنسني في كل عمل مرفق
البيئة العاملية .وهذا يعني من الناحية
العملية ،حتليل احتياجات املرأة والرجل
لضمان استفادة املرأة استفادة عادلة من
استثمارات املرفق .كما يعني إشراك املرأة ـ
على الدوام ـ طيلة أطوار املشروع .وتقول
باربو في هذا الصدد {إنك ال تكتفي بعقد
اجتماع ألصحاب املصلحة وتدعو له خمس
نساء في اليوم األول من تصميم املشروع ،ثم
تنساهن}.
فأفضل املشاريع هي تلك التي تتصدى
للمشاكل البيئية وتعمل في الوقت ذاته على

حتسني عيش املرأة والفتاة حتسينا ً ملموسا ً.
وعلى سبيل املثال ،يكتسي االستثمار في
النقل العمومي أهمية ـ ال ألنه يخفض
االنبعاثات الصادرة عن املركبات فحسب ـ بل
ألنه يربط املرأة بالفرص التعليمية والتجارية
والسياسية .ففي العديد من البلدان النامية،
ال تتلقى املرأة تدريبا ً على قيادة املركبات .وفي
هذا الصدد تقول باربو {حتتاج إلى النقل
املناسب إذا كنت ترغب في أن تشكل جز ًءا
من اجملتمع} .وباملثل ،فإن إدخال الطاقة
الشمسية الفلطائية الضوئية إلى مناطق
غير مرتبطة بالشبكة الكهربائية ميكن أن
يحرر وقت املرأة ويربطها بعالم أرحب ـ وهي
منافع تقول عنها باربو إنها {تتجاوز اإلنارة
والكهرباء}.
وتعتقد باربو أن للمرأة إسهاما ً جما ً ميكن
أن تبذله حلل تغير املناخ وغيره من املسائل
البيئية ،مع أنها هي نفسها وجلت هذا
امليدان مبحض الصدفة :عندما كلفت مبهمة
متثيل حكومة فرنسا في مؤمتر دولي بشأن
البيئة .وارتأت باربو أن خبرتها العملية ميكن
أن تسهم اإلسهام الالزم في هذا امليدان .غير
أن هذا األمر حير زمالءها{ :ففي تلك الفترة،
لم يكن من مصلحة حياتك الوظيفية
ماليا ً أن تقول >أريد أن أنكب على املشاكل
البيئية<}.
وحتث باربو بقية النساء على املساهمة
بتجربتهن وخبرتهن وحكمتهن في مكافحة
تغير املناخ .ورغم حضور النساء بأعداد
كبيرة في مفاوضات املناخ وغيرها من احملافل،
فإن {العدد في حد ذاته ال يضمن الصوت
املسموع} على حد قولها؛ فاملفاوضات ال تزال
يهيمن عليها الرجل .ونصيحتها للناشطات
في ميدان املناخ هي أنه{ :ال ينبغي أن نخشى
تقدمي مقترحات سديدة ،حتى وإن لم يبد أنها
مقترحات ذكية .فاألهم أن نسير بخطى
ثابتة}.

قيمة املعرفة التقليدية بإدارة بيئة متغيرة بدعم قليل أو منعدم من
مجتمعاتهن.13
ونحت املرأة الريفية في وسط غرب نيبال وجهة أخرى:
َ
في اجتاه تكنولوجيا الفيديو التي ميكن أن تعلمها كيف تبلغ عن
احتياجاتها في التكيف بطرق متميزة .ففي أعقاب فيضانات
املونسون املدمرة التي وقعت عام  ،2007زارت منظمة {أكشن
إيد} ( )ActionAidالتي يوجد مقرها في اململكة املتحدة وطائفة
من الباحثني من جامعة ساسيكس املجتمعات احمللية املفتقرة
خلدمات أساسية والتي تسعى إلى احلفاظ على سبل عيشها
الزراعية رغم التغيرات احلاصلة في أمطار املونسون وغيرها من
أمناط الطقس .وتعاملت هذه املنظمة والباحثون مع النساء أساس ًا
(ألن العديد من الرجال رحلوا عن املنطقة طلب ًا للعمل) ،فساعدت
املجتمعات احمللية على ترتيب احتياجاتها حسب األولوية .وسرعان
ما انبثقت فكرة استخدام كاميرات الفيديو ملساعدة النساء على
تصوير ظروفهن واحتياجاتهن والنقل املصور للكيفية التي
يلتمسون بها من املسؤولني احملليني املوارد الالزمة لتحسني عيشهم.
واستناد ًا إلى تقديرات املنظمات البريطانية فإن العملية لم حتسن
متكني املرأة في املقاطعات فحسب ،بل ساعدت النساء على جتاوز
نطاق التكيف والتأثير في السياسة العامة في مجتمعاتها احمللية
وخارجها.14

3دعم السياسة العامة،
واملرأة وتغير املناخ

بعد سنوات من الوعي الضعيف بأهمية املرأة في سياق تغير املناخ،
يبدو أن دوائر السياسة الدولية قد بدأت تزيد من جهودها الرامية
إلى اإلقرار بتأثير اعتبارات النوع االجتماعي والتغلب على العقبات
التي تعوق جهود التخفيف والتكيف التي تبذلها املرأة .وتبدي أمانة
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ حالي ًا التزام ًا مبراعاة
البعد الذي يراعي االعتبارات املتعلقة باجلنسني في مداوالتها كما
يتعهد مرفق البيئة العاملية في الوقت الراهن بتقييم آثار استثماراته
على املرأة.
وقد ظل علم املناخ وسياسة تغير املناخ حكر ًا على الرجل
وال يزال يهيمن عليهما .وال تتعدى نسبة العاملات املساهمات في
أعمال الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ  16في املائة،
مبن فيهن سوزان سولومون من الواليات املتحدة ــ التي تشارك
في رئاسة الفريق العامل األول ،املعنى بعلم تغير املناخ وهو أحد
األفرقة العاملة الثالثة .غير أنه لم يكن نصيب املرأة من مجموع
رؤساء الوفود احلكومية املعنية باملناخ أفضل من نصيب إسهامها في
أعمال الفريق العامل املعني بتغير املناخ ،إذ تتراوح نسبة النساء بني
 8و  18في املائة .وتتحسن حتسن ًا طفيف ًا فيما يبدو النسبة املئوية
للنساء املشاركات في موائد املفاوضات في مؤمترات األطراف في

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ .واستناد ًا إلى
املنظمة غير احلكومية  ،GenderCCفإنها تتراوح بني  15و  23في
املائة في التسعينات ،وبلغت في السنوات األخيرة ما يقارب  28في
املائة.
وتختلف هذه النسب اختالف ًا طفيف ًا عن نسب النساء الالتي
تتقلدن مناصب صنع القرار في شتى أنحاء العالم عموم ًا .فعدد
النساء من بني القادة الوطنيني املنتخبني البالغ عددهم  150قائد ًا
ال يتعدى سبع نساء .15وفي البرملانات الوطنية ،حتتل النساء
 18.4في املائة من املقاعد ،وال تستأثر مبعدل  30في املائة من
املقاعد إال في  22بلد ًا .والتقـدم احملرز ملموس لكنه بطيء.
وباملعدل احلالي للزيادة ،فإنه استناد ًا إلى إحدى طرائق احلساب،
سيتعني انتظار عام  2045لتحقيق نسبة ال يكون فيها ألي جنس
من اجلنسني أكثر من 60في املائة من املقاعدة البرملانية.16
وفي بعض احلاالت ،أحرز في البلدان النامية أفضل تقدم في
املشاركة في مفاوضات املناخ .فبرناديتاس مولر مفاوضة رئيسية في
مسائل املناخ من الفلبني ومنسقة وفود مجموعة الـ  77والصني في
مفاوضات األمم املتحدة بشأن املناخ.
ومع ذلك ،فإن اإلشراك أو املشاركة القوية للمرأة تظل
استثناء في مجال تغير املناخ ،وقد تظل هذه املسألة استثناء إن لم
يكن ثمة التزام قوي من جانب احلكومات واجلمهور الذي تخدمه.
والواقع أنه اعتبار ًا لعاملية املسألة وللتحديات التي متثلها ،فإن علم
تغير املناخ وأعمال السياسة العامة املتعلقة به ستستفيد من التنوع
ال من ناحية النوع االجتماعي فحسب ،بل إنه سيستفيد حتى من
التنوع في األعمار والدخل ومن إدراج الشعوب األصلية.

3املرأة واجملتمع املدني:
دروس ألغراض تغير املناخ

يثبت تاريخ املفاوضات املتعلقة بالبيئة والسكان والتنمية خارج
نطاق املناخ أن مشاركة املرأة ميكن أن تكون جوهرية وفعالة .وقد
شهد العقدان األخيران بصفة خاصة منو ًا قوي ًا في {املجتمع املدني
العاملي} ــ وهي شبكات دولية من النشطاء العاملني من أجل حماية
البيئة وضمان حقوق املرأة وتعزيز التنمية املستدامة وما إلى ذلك.
ولقد استقوى املجتمع املدني العاملي بالوعي اجلديد بهذه املسائل
التي تتخطى احلدود الوطنية ــ وبتكنولوجيات االتصال املنخفضة
التكلفة ــ فقام بدور بارز في مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية
التي عقدت في التسعينات السيما منها املؤمترات املتعلقة بالبيئة
( ،)1992وحقوق اإلنسان ( ،)1993والسكان ( ،)1994واملرأة
(.)1995
ّ
ومكن تزايد نفوذ املجتمع املدني العاملي املرأة من القيام بدور
أكبر في عملية اتخاذ القرار داخل األمم املتحدة ،عن طريق إحداث
قنوات بديلة للوفود الوطنية التي يهيمن عليها الذكور( .في عام
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 ،2000كان ما يزيد على 40في املائة من وفود األمم املتحدة
ال تتكون إال من الرجال ،استناد ًا إلى احملفل النسائي للمنظمات
غير احلكومية في جلنة التنمية املستدامة .)18ومن خالل هذه
القنوات ،طبقت الناشطات املنظور الذي يستخدم {عدسة النوع
االجتماعي} في معاجلة بعض أهم القضايا في عصرنا ــ أال وهي
االستعانة مبنظورهن وجتاربهن املعيشية في الطريقة التي ُتفهم
وتعالج بها هذه القضايا.
وعلى سبيل املثال ،اجتمعت في ميامي ،في الفترة التي سبقت
مباشرة عقد مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية عام ،1992
نساء من  83بلد ًا في أول مؤمتر نسائي عاملي من أجل كوكب صحي،
برعاية املنظمة النسائية للبيئة والتنمية .19وفي ذلك االجتماع،
تبادلت النساء من أمم عديدة وخلفيات شتى تقارير عن التحديات
البيئية وحلولها من واقعهن املعيشي ،ووضعن خطة عمل نسائية
للقرن احلادي والعشرين ،وهي مسودة إلدراج شواغل املرأة في

28

حتوالت املعايير

أحدثت النساء اللواتي شاركن في مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية
رجة عنيفة في التفكير بشأن السياسة البيئية .فلقد أثبنت أن السياسة

برناديتاس مولر :ال بد من متكني املرأة

تعودت برناديتاس مولر املفاوضة في مسائل
املناخ ،على أن تعمل في إطار يهمني عليه
الرجال .وبصفتها دبلوماسية محترفة،
تعمل مولر في الوقت الراهن مفاوضة
رئيسية عن الفلبني ومنسقة لوفود البلدان
النامية في مجموعة الـ ( 77التي تضم في
الوقت الراهن ما يزيد على  77بلدا ً) والصني.
لكن مولر ال ترى أن النوع االجتماعي يشكل
عائقا ً في عالم مفاوضات املناخ اخلاضع
لهيمنة الرجل .وتقول {إن أقل ما ميكن قوله
هو أن زمالءها املفاوضني أكثر لطفا ً معي ألني
امرأة}.
وتضيف مولر قائلة إن اخلط الفاصل في
مسائل تغير املناخ هو بني البلدان املوسرة في
الشمال والبلدان النامية في اجلنوب .وتقول
إن البلدان املوسرة لم تف بتعهداتها امللزمة
قانونا ً بتوفير املوارد املالية ونقل التكنولوجيا
إلى البلدان النامية .وعالوة على ذلك،
عندما يتم توفير املوارد ،فإن البلدان املوسرة
تعتبرها {مساعدة إمنائية} ،مقيدة بعدة
شروط.
ويدل عدم الوفاء بتلك االلتزامات على عدم
الرغبة في قبول حتمل مسؤولية تغير املناخ،
على حد تعبير مولر .وتضيف قائلة إنه حتى
عام  ،2004انبعث من البلدان املتقدمة النمو
التي ال يتعدى معدل سكانها  20في املائة
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صنع القرار البيئي .وفي مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية
نفسه املعقود في ريو دي جانيرو ،وفرت {خيمة املرأة} ــ وهي
أكبر محفل للمنظمات غير احلكومية ــ مركز تنسيق للتواصل ووضع
استراتيجيات.
وانعكس جناح هذه اجلهود في وثيقة املؤمتر ،جدول أعمال القرن
 ،21الذي يشمل ما يزيد على  145إشارة إلى أدوار ومواقف املرأة
في مجال البيئة والتنمية املستدامة ،وكذلك فصل مستقل عنوانه
{الدور العاملي للمرأة في حتقيق تنمية مستدامة ومنصفة}.20
ويجعل جدول أعمال القرن  21من املرأة فئة من {الفئات الرئيسية}
التسع في تنفيذ برنامج عمله الواسع.

الفصل  :5التعبئة من أجل التغيير

من سكان العالم ما يقارب  75في املائة من
غازات الدفيئة املتراكمة إضافة إلى املستويات
الطبيعية في الغالف اجلوي .وبالتالي ،فإن
 80في املائة من السكان الذين يعيشون في
البلدان النامية لم يسهموا إال بربع مجموع
االنبعاثات تاريخيا ً .وتعني هذه املسؤولية غير
املتكافئة عن نشوء هذه املعضلة أن البلدان
املتقدمة النمو والبلدان النامية تتحمل
مسؤوليات متفاوتة في حلها.
وتـرى مولـر أن جـوهـر املسـألـة هــو
تخفيض االستهـالك وتغيير أمنـاط العيش
غير املستدامة ـ وهي مسؤولية تؤول في
معظمها إلى البلدان املتقدمة النمو.
وتقول {إن على املرء أن يتقبل األمر ويتحمل
جريرته} .وهذا يعني ،مثال ً ،بناء املدن حول
شبكة نقل عمومي ،معززة مبدارس ومتاجر.
كما يعني إعادة التفكير فيما نشتريه ونرتديه
ونأكله{ .فهل نحن ،مثال ً ،في حاجة فعال ً
إلى الفراولة في الشتاء؟}
وتقول مولر إن أهمية تغيير أمناط العيش
تشير إلى الدور الرئيسي للمرأة ،ألن املرأة  ـ
شئت أم أبيت ـ مسؤولة عادة عن العمل
املنزلي( .وتتدارك مولر األمر قائلة إن زوجها
الذي يحب إعداد الكعك ،يتحدى تقسيم
العمل املقولب والقائم على أساس النـوع
االجتماعي) ،وللمرأة في البلدان املوسرة
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سلطة جوهرية تتيح لها إمكانية احلد من
أثر الكربون واألثر البيئي في إطار األسرة.
وفي الوقت نفسه ،فاملرأة في البلدان النامية
مبقدورها رفض منط االستهالك الذي صمم
ليناسب البلدان األكثر غنى كما أن بوسعها
أن تصوغ بدائل خاصة بها .وبوسع املرأة في
كل مكان تلقني اجليل املقبل بشأن أهمية
االستدامة.
وتقول مولر إنه إلجناح التنمية املستدامة،
{ال بد من متكني املرأة}.

الفعالة ال ميكنها أن تكون {محايدة من حيث االعتبارات املتعلقة
باجلنسني} .بل إنهن أثبنت أن اإلقرار بدور املرأة بصفتها راعية
للموارد الطبيعية أمر أساسي ،ألنه {ال أحد يعلم عن قرب حقائق
اإلفراط في استغالل األرض سوى املرأة التي تفلحها ،وتستمد منها
املياه واحلطب ،وجتني أعشاب غابتها للتداوي والتطبيب ،وتستخدم
معرفتها التقليدية في منفعة املجتمع احمللي 21}...وهذه األدوار
تعرض املرأة بصورة غير متناسبة آلثار التدهور البيئي،
واملسؤوليات ِّ
كما أنها تضع املرأة في صميم أي جهد هادف إلجناز احللول .فتمكني
املرأة ،بتوفير فرص استفادتها من املوارد واملعلومات التي حتتاج
إليها التخاذ قرارات سليمة في إدارة املوارد هو بالتالي مفتاح التنمية
املستدامة.
وشكل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية عام  1994حتو ً
ال آخر
في املعايير .فقد كان برنامج العمل الذي انبثق عن هذه املناسبة
نتاج جهد دولي للتحول بالسياسات والبرامج السكانية من التركيز
على حتقيق أهداف دميغرافية للحد من منو السكان إلى التركيز
على حتسني الصحة اإلجنابية للسكان .وقد توصلت املرأة ،إلى
جانب الرجل ،إلى نهج جتاه السياسة السكانية ينبني على أسس
احترام احلقوق والتنمية البشرية .واتفقت احلكومات املشاركة

		كندا والصني ،والتعاون مـن أجل إشـراك
29
املـرأة
تعمل الوكالة الكندية للتنمية الدولية مع حكومة الصني من
أجل احلد من انبعاثات الكربون في صناعات الورق واللباب واألسمدة
واملواد البالستيكية ـ لكن مع إدراج بعد يراعي اجلنسني في ذلك
املسعى .وبتمويل من الصندوق الكندي للتنمية املتعلقة بتغير
املناخ ،يتوخى مشروع التعاون بني كندا والصني في اإلنتاج النظيف
مشاركة نسائية ال تقل عن  30في املائة وتوسيع متثيل املرأة توسيعا ً
كبيرا ً في فئة املديرين والتقنيني والعمال في الصناعات .ويستفيد
العمل من البحوث األساسية املبوبة حسب النوع االجتماعي،
وقد صممت دورات للتوعية باملساواة بني اجلنسني لتطوير وإدراج
التحليل الذي يراعي االعتبارات املتعلقة باجلنسني للمشاركني
في أنشطة املشروع .وتلقت النساء تدريبا ً في حتسني اإلجراءات،
وممارسات مراجعة احلسابات ،ورصد املعدات واستخدام احلواسيب.
ومن األهداف الرئيسية زيادة وعي املرأة ،وقدرتها وثقتها بالنفس
وحتفيزها للتصدي ملسألة تغير املناخ .وكرست النساء أنفسهن
بحماس ألهداف املشروع حتى أنهن أولني عناية ملبادرات بيئية خاصة
بهن خارج إطار العمل.17

الشكل  :1-5حصة النساء في الوفود إلى مؤمترات األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ
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سيدة تتأهب لغرس إحدى الشجيرات أثناء االحتفال بعيد الغابات في بويرتو
برنسيسة ،بالفلبني .ويحضر املشتركون هذا االحتفال السنوي لزرع األشجار
في املناطق التي أزيلت فيها الغابات من أجل املساعدة على احلد من االحترار
العاملي.

t
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على أن {جلميع األزواج واألفراد حق أساسي في أن يقرروا بحرية
ومسؤولية عدد أطفالهم ومدى املباعدة بني والداتهم فض ً
ال عن احلق
22
في احلصول على املعلومات والوسائل الالزمة لتحقيق ذلك} .
فتمكني املرأة أمر أساسي :إذ عندما تتاح للمرأة فرص االستفادة
من التعليم ،ووسائل العيش ،وتنظيم األسرة ،وغيره من اخلدمات
الصحية ،فإنها تشكل أسرة تتمتع بصحة جيدة ويكون حجمها
أصغر في املتوسط ،في فترة من عمرها متأخرة عما كان سيكون
عليه األمر في حاالت أخرى.
ومنذ املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ،تطورت السياسات
السكانية الوطنية مبا يتماشى مع برنامج عمل املؤمتر .ففي الهند،
مثالً ،تخلى برنامج تنظيم األسرة احلكومي عن {األهداف}
الدميغرافية لفائدة اختيار حر ومستنير في خدمات الصحة
اإلجنابية.23
ونظر ًا لقيود التمويل تعرقلت عدة جوانب من برنامج العمل
الطموح .ومنذ أواسط التسعينات ،انخفض متويل خدمات الصحة
اإلجنابية ،مبا فيه تنظيم األسرة ،من حيث نسبته املئوية من اإلنفاق
على الصحة .وفي العديد من احلاالت انخفض مبقاييس حقيقية
أيض ًا .ونتيجة لذلك ،تعذر على ما يقارب من  200مليون امرأة
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تلبية احتياجاتهن ،إذ افتقرن إلى خدمات تنظيم األسرة وبالتالي
عجزن عن ممارسة حقهن في اتخاذ القرارات بشأن عدد أطفالهن
واملباعدة بني والداتهم .24وخصص أكبر مبلغ لتنظيم األسرة منذ
املؤمتر الدولي عام  ،1995حيث بلغ  723مليون دوالر ،وظلت
املبالغ املخصصة تفوق  600مليون دوالر حتى عام  1999عدا في
سنة واحدة .وتبلغ آخر التقديرات حوالي  338مليون دوالر بالنسبة
لعام .25 2007
ونفس التحول في املعايير الذي أفضى إلى املؤمتر الدولي
للسكان والتنمية الزم أيض ًا بالنسبة ألحدث اجلهود الدولية
الرامية إلى التصدي آلثار تغير املناخ .وال بد أن يحل نهج يراعي
االعتبارات املتعلقة باجلنسني محل نهج يتم فيه جتاهل مسائل
املساواة بني الرجل واملرأة إلى حد كبير وتستبعد فيه املرأة كثير ًا
من النقاش .ولئن كان العديد من املنظمات الدولية يعمل من أجل
إدراج منظور يراعي هذه االعتبارات في مسائل املناخ ،فإن املرأة
ال تزال ممثلة متثي ً
ال ناقص ًا في عملية التفاوض.
وعلى مدى السنني ،حققت جهود {تعميم} املنظور الذي
يراعي االعتبارات املتعلقة باجلنسني في السياسة البيئية جناح ًا
متفاوت ًا .وفي إطار اإلعداد ملؤمتر القمة العاملي املعني بالتنمية
املستدامة في عام  ،2002استعرضت الفئات النسائية التقدم
احملرز في تنفيذ التوصيات احملددة املتعلقة بقضايا اجلنسني في
جدول القرن  .21واستنتجت أن ثمة إجراءات هامة قد اتخذت
على كل من الصعيد الدولي والوطني واحمللي ،لكن هذه اجلهود
كانت متفرقة ومخصصة في معظمها .ولم جتد أي إدراج حقيقي
لهذه القضايا في سياسات وأنشطة البيئة العاملية والتنمية
املستدامة ،ناهيك عن التعميم الشامل للشواغل املتعلقة باجلنسني
في تلك املجاالت.
وتقدم اجتماعات األمم املتحدة املعقودة في التسعينات دروس ًا
هامة يستفاد منها في اجلهود املبذولة إلدراج منظور يتعلق بالنوع
االجتماعي في قضية تغير املناخ .فأو ً
ال ،من األهمية مبكان
اإلشراك الفعلي ملناصري املرأة من أجل التوصل إلى اتفاق يراعي
منظور النوع االجتماعي .غير أنه إذا كان العديد من املنظمات
الدولية يعمل على إدراج هذا املنظور في مسائل املناخ ،فإن املرأة
ال تزال ممثلـة متثي ً
ال ناقصـ ًا في عملية التفاوض.
ومع ذلك فإن املرأة ما فتئت تشكل حضور ًا متزايد القوة
في املؤمترين األخيرين لألطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
املتعلقة بتغير املناخ املعقودين في بالي في عام  2007وبوزنان في
عام  .2008فاملنظمات غير احلكومية اخلاضعة لقيادة نسائية أو
املشكلة من نساء ،من قبيل املنظمة النسائية للبيئة والتنمية ومنظمة
 ،GenderCCتعمل جميع ًا مع برنامج األمم املتحدة للبيئة والتحالف
العاملي لقضايا النوع االجتماعي واملناخ ،وهو حتالف للمجتمع املدني
ووكاالت األمم املتحدة ،من أجل النهوض ببرنامج يراعي االعتبارات

املتعلقة بالنوع االجتماعي في احملادثات .كما بدأت تبرز في مؤمترات
التفاوض منظمات غير حكومية مناخية قائمة في البلدان النامية،
مبا فيها منظمات تقودها نساء.
وأول خطوة حاسمة نحو املساواة بني اجلنسني في العمل
املتعلق بتغير املناخ هو حتقيق املزيد من التمثيل النسائي في
املفاوضات الرسمية ،وكذلك في قطاعات {املجتمع املدني
العاملي} املمثل في اجتماعات املناخ .ويكتسي أهمية حاسمة
وجوب إشراك املرأة ال في املفاوضات والتخطيط فحسب بل
حتى في التنفيذ الذي يشمل طائفة واسعة من املؤسسات .ونظر ًا
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للتعقيد الذي يطبع التفاعالت بني اإلنسان واملناخ ،فإنه سيتعني
إشراك طائفة متنوعة من الفاعلني تشمل احلكومة والكيانات
احلكومية الدولية والكيانات اخلاصة على مدى عقود من الزمن في
اجلهود الرامية إلى تخفيف حدة تغير املناخ والتكيف معه .ويستلزم
كفالة منظور يراعي االعتبارات املتعلقة باجلنسني تدقيق رسم
السياسات املتعلقة بالطاقة والزراعة والصحة والتأهب للكوارث
بدءا
وما إلى ذلك .وسيلزم أن يكون صوت املرأة قوي ًا ومسموع ًاً ،
من املجالس القبلية إلى وزارات الطاقة الوطنية إلى قاعات األمم
املتحدة.

ماليني ميهرا :التركيز على الهدف الثالثي

عندما كانت عاملة السياسة ماليني ميهرا
حتدق حواليها أثناء مؤمترات املناخ في الهند
وفي البلدان املتقدمة النمو ،كانت ترى
{قلة قليلة من النساء في صفوف اإلداريني
والسياسيني املكلفني بسياسة املناخ} .لكن
خطابها الداعي إلى اتخاذ تدابير إيجابية ملنع
تغير املناخ ـ حتى داخل البلدان النامية ـ لقي
آذانا ً صاغية لدى النساء على كل صعيد في
بلدها.
وتقول السيدة ميهرا {في اجملتمعات
التقليدية ،ال تزال املرأة تعتني بأسرتها
وأطفالها .وال تشذ الهند عن ذلك في شيء.
فاملرأة ميكنها أن ترى أثر الهواء واملاء امللوث
على أطفالها ،وبهذه الطريقة بلغها اخلطاب
البيئي في املقام األول}.
وما فتئت ماليني ميهري املتخصصة في
قضايا النوع االجتماعي ،تعمل بشأن مسائل
االستدامة ،والتنمية وحقوق اإلنسان ملا يزيد
على  20سنة .وعملت معظم تلك الفترة
على إقناع حكومة الهند باإلقالع عن سياسة
توجيه اللوم ـ بانتقاد البلدان املتقدمة النمو
بسبب دورها التاريخي في التسبب في تغير
املناخ ـ والتوجه نحو الوقاية ـ بالعمل على
احلد إلى أدنى مستوى من الدور الريادي الذي
ميكن أن يقوم به بلدها بحكم ما يشهده من
منو اقتصادي ودميغرافي سريع (حيث يبلغ تعداد
سكانه  1.2بليون نسمة) في إصدار انبعاثات
غازات الدفيئة مستقبال ً.
والعمل على إجراء هذا التحول هو
أيضا ً هدف منظمتها{ ،مركز األسواق
االجتماعية} ،وهي منظمة غير حكومية
لها قواعد متداخلة في الهند واململكة
املتحـدة وتنكب على جعـل األسواق تعمل

من أجل ما تسميه {الهدف الثالثي}:
الناس ،واألرض ،والربح .وتقول السيدة
ميهرا {إن هدفنا هو إعادة تأطير النقاش
من >عقلية الركون إلى موقف الضحية الذي
يضج بالشكوى من العجز عن العمل< إلى
نقاش يقوم على >عقلية تؤمن بإمكانية
العمل ووجوبه< بحافز من األمل والطروحات
الصاحلة}.
وبالتعــاون مــع شبكــة دوليــة مـــن
الشركاء واملتعاونـني ،يقوم {مركز األسواق
االجتماعية} مببادرات إشراك عمومية كبرى،
مبا فيها مبادرة {الهند في مواجهة حتدي
املناخ} الرامية إلى الترويج إلى تصد محلي
استباقي لتغير املناخ في الهند .وتسعى هذه
احلملة املمتدة على مدى عدة سنوات إلى بناء
منهاج تواصلي بشأن تغير املناخ يستخدم
وسائـط اإلعـالم ويركز علـى ريـادة املـدن،
والهيئات املهنية ودوائر األعمال .وفي إطار
منافسة عاملية استضافها الفريق االستشاري
املعني بالبحوث الزراعية الدولية ،وقع االختيار
على مبادرة {الهند في مواجهة حتدي املناخ}
باعتبارها من أولى احلمالت املتعلقة باملناخ في
العالم في عام  .2007وعرضت في مؤمتر األمم
املتحدة املعني بتغير املناخ املعقود في بالي في
كانون األول/ديسمبر .2007
ويعمل {مركز األسواق االجتماعية}
بنشاط مــن أجــل إشـراك وسـائط اإلعـالم
النسائية الشعبية في البلد في العمل على
التواصل مع املرأة في بيتها ومكان عملها
وتعبئتها للعمل مـن أجـل التصدي لتغير
املناخ .وفي هذا الصدد تقول ميهرا {إن
املرأة نصير رئيسي لنا .فهي احملرك احلقيقي
واملعبئ الفعلي بشأن هذه املسألة في الهند.

© بإذن من مركز األسواق االجتماعية

ومن خاللها سنحدث التغيير الذي تعهدنا
بإحداثه}.
وتقول السيدة ميهرا إن الرجل سيشعر
بتغير املناخ بطريقة مختلفة عن املرأة ـ
ال بسبب االختالفات اجلوهرية بني اجلنسني ـ
ولكن ألننا ال زلنا نعيش حياة متايز بني
اجلنسني ،ونقوم بأدوار مختلفة ،ونخضع
لضغوط مختلفة ولنا توقعات مختلفة.
وتضيف قائلة {إن املرأة مبا تقوم به من دور
في إدارة اقتصاد األسرة املعيشية ـ السيما
املرأة الفقيرة واملهمشة ـ ستعاني من ندرة
املوارد ،واملرض واعتالل الصحة ،وقساوة
الطقس والتشرد .وميكن أن نتوقع حرمانا ً في
املستقبل ألننا نراه فعال ً في الوقت الراهن.
فاجملاعة وسوء التغذية والنزاعات كلها
أمور ستحتد عندما تصبح عرضة لتهديد
فرص حصول الناس على ضروريات العيش
األساسية ـ من قبيل الهواء النقي واملاء
والغذاء واملأوى}.
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لها في املتوسط  1.7في املائة من األطفال .27ولعل انخفاض
بناء القدرة التعبوية
مستويات اخلصوبة تسهم في تباطؤ وتيرة النمو مما يسهم بدوره
ومهما يكن من أمر ،فإن مجرد الدعوة إلى زيادة مشاركة
في تخفيض االنبعاثات مستقب ً
ال ويسهل على احلكومات مواكبة
املرأة ليست باألمر الكافي .بل على احلكومات الواعية بفضل
احتياجات التكيف مع املناخ.
جمهورها والناخبني الواعني للبعد املتعلق بالنوع االجتماعي
ونظر ًا ملا الرتفاع مستوى التحصيل الدراسي من أثر
أن تزيل العقبات التي حتول دون مشاركة املرأة في املناقشة
هائل على اخلصوبة ــ والسيما بإنهاء سبع سنوات من الدراسة
املتعلقة بتغير املناخ .وستكون املساواة بني اجلنسني أقرب إلى
الثانوية ــ فإنه يزيد أيض ًا من دخل املرأة ،ويحسن عمرها املتوقع
الواقع عندما تغير احلكومات القوانني وتتخلى املجتمعات عن
واحلصيلة الصحية للحمل والوالدة ،ويخفض معدالت وفيات
القواعد والتوقعات السلبية التي تعزل املرأة في حدود املواطنة
الرضع .28وكل مزية من هذه املزايا هي خاصية من خصائص
الثانوية الضيقة واألدوار اجلنسية وأدوار
املجتمعات التي يحتمل أن تكون منيعة
األمومة التي حددها اآلخرون .وعندما
عموم ًا ،لكنها منيعة بصفة خاصة ضد
لعل مفهوم {رأس املال
تتوقع املجتمعات من الهيئات التشريعية
تغير املناخ .وعالوة على ذلك ،فإن ارتياد
البشري} يتيح ً
قدرا أكبر
أن تسمح مبا ال يقل عن  40في املائة من
املدارس يتيح التعرف على دوائر أوسع
املشاركة النسائية ،فإن األرجح أن تتقدم
من الناس على اختالف ثقافاتهم وتنوعهم
من التفاهم بشأن جذور
املرأة مللء تلك املقاعد .بيد أن الوجه اآلخر
االجتماعي ،ويولد وعي ًا يتجاوز العالم
واملساواة
العامة،
التنمية
للعملــة يتمثــل فـي أن ظــروف العيـش ــ
الصغير للمتعلم .وال يزال من األرجح
ال سيما تلك املتعلقة بالتعليم والصحة
أن تقضي املرأة في العديد من املجتمعات
بني اجلنسني ومستقبل النمو
وإتاحة الفرص ــ ال بد وأن تدعم املرأة
معظم وقتها في البيت أو قربه .وبالنسبة
السكاني.
في سعيها إلى حتقيق أهدافها الشخصية
لها بصفة خاصة ،يسهل التعليم اكتساب
واجلماعية .والسؤال اجلدير بالطرح هو
املهارات والثقة حتى يتأتى لها بناء قدرتها
ما الذي ميكن للمجتمع أن يصنعه ،لتيسير هذا التحول ،فيما عدا
على التعبئة من أجل العمل ،سواء ملواجهة تغير املناخ أو ملعاجلة
مهمة تغيير القوانني والتوقعات.
شواغل اجتماعية أخرى.
ولعل مفهوم {رأس املال البشري} يتيح قدر ًا أكبر من
وال يقل اجلانب اآلخر من رأس املال البشري ــ أي الصحة ــ
التفاهم بشأن جذور التنمية العامة ،واملساواة بني اجلنسني
أهمية عن ارتياد املدارس في اكتساب املناعة االجتماعية والقدرة
ويعرف فولفغانغ لوتز ،رئيس البرنامج
ومستقبل النمو السكاني.
على التعبئة .فاملجتمعات قلما تكون مزدهرة وديناميكية ومتكيفة
ِّ
العاملي للسكان في املعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في
إذا كانت معدالت الوفيات واالعتالل عالية فيها .بل إن الصحة
النمسا ،رأس املال البشري بكونه مجرد مزيج من التعليم
قد تكون أهم في بناء قدرة املرأة على التعبئة من أجل التغيير،
والصحة في املجتمعات .ويرى لوتز أن {تشكيل رأس املال
ما دام دورها اإلجنابي وتوقعات اضطالعها مبهام الرعاية وغيرها
البشري ميكن أن يكون احلل في بناء قدرة املجتمعات على التكيف
من املسؤوليات املنزلية يفرض عليها تكاليف باهظة الستغالل
مع تغير املناخ}.26
فرص العمل االجتماعي املوجه نحو اخلارج.
والرتفاع مستويات التحصيل الدراسي وأثره على تخفيض
فبدءا
والصحة اإلجنابية حفازة للغاية بالنسبة للمرأة.
ً
اخلصوبة عالقة تناسبية مباشرة مع عدد السنوات التي قضيت في
بحاالت احلمل العسير والوالدة مرور ًا بفيروس نقص املناعة
املدرسة .وبناء على جتربة البلدان التي يشكل سكانها ما يزيد
البشرية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي ،تشكل املشاكل
على  90في املائة من سكان العالم ،واستناد ًا إلى املعهد الدولي
الصحية األسباب الرئيسية للوفاة والعجز لدى املرأة في كل
لتحليل النظم التطبيقية ،فإنه يكون للمرأة التي لم ترتد قط
أرجاء العالم .29وباإلضافة إلى ذلك ،فإن قلة فرص االستفادة
املدرسة  4.5أطفال في املتوسط ،في حني يكون للمرأة التي أمتت
من خدمات الصحة اإلجنابية تقوض إمكانية حتقيق جل األهداف
بضع سنوات من التعليم االبتدائي ثالثة أطفال فقط .واملرأة التي
اإلمنائية لأللفية أن لم حتل دون حتقيق كل هذه األهداف .وهذا
تتم سنة أو سنتني من التعليم الثانوي لها في املتوسط  1.9طفالً،
ما يشكل دون شك عائق ًا آخر يحول دون اكتساب املناعة
في حني أن تلك التي تتم سنة أو سنتني من الدراسة اجلامعية يكون
االجتماعية والقدرة على التعبئة.
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املزارعات الهنديات يتصدين لتغير املناخ

تعرض في الوقت الراهن مجموعة مشكلة من
 5 000امرأة موزعة على  75قرية في مناطق
أندرا براديش القاحلة زراعة بعلية عضوية
وخالية من املواد الكيميائية وذلك كطريقة
ملكافحة االحترار العاملي.
ومتثل الزراعة  28في املائة من انبعاثات
غاز الدفيئة في الهند ،وهي انبعاثات ناجمة
أساسا ً عن غاز امليثان املنبعث من حقول األرز
وقطعان املاشية وأكسيد النتروز الناشئ
عن األسمدة .ويقول تقرير عام  2007للفريق
احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ إن أمناط
هطول األمطار في الهند ستتغير بصورة غير
متناسبة ،حيث ستشهد تساقطات مطرية
كثيفة في بضعة أيام ،مما سيفضي مباشرة
إلى اضطراب في السيناريو الزراعي.
ويقول التقرير إن تناقص األمطار في
أشهر كانون األول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير
وشباط/فبراير يعني ضمنيا ً نقصا ً في التخزين
واحتداما ً في نقص املياه ،بينما يتوقع أن تطول
فترات اجلفاف .ويشير التقرير كمثال لآلثار
املترتبة على ذلك إلى أن ارتفاع احلرارة بدرجة
 0.5مئوية سيخفض إنتاج القمح في الهند
مبا قدره 0.45طنا ً في الهكتار الواحد .ويتوقع
بحث أجرته مدرسة علوم البيئة في نيودلهي
خسارة في احملاصيل تتراوح بني  10و  40في
املائة بحلول عام  2100رغم اآلثار احلميدة
الرتفاع ثاني أكسيد الكربون على النمو ،مع
ما يقترن بذلك من ديناميات اآلفات واألمراض
التي ستشهد حتويرا ً ملموسا ً.
وفي بلدة زاهر أباد ،تبدي نساء داليت
(احملطمات) ،واللواتي يشكلن الشريحة الدنيا
من اجملتمع الطبقي الهندي ،تكيفا ً مع تغير
املناخ باتباع نظام في املباعدة بني احملاصيل
ال يتطلب قدرا ً أكبر من املياه أو املواد الكيميائية
أواملبيدات احلشرية في اإلنتاج.

ويزرع هؤالء النسوة ما يقارب  19نوعا ً
من احملاصيل احمللية في الفدان الواحد ،في
أراض قاحلة ومتدهورة أنعشنها مبساعدة من
منظمة تدعى جمعية ديكان اإلمنائية.
فهذه اجلمعية التي تعمل في هذه
املنطقة من الهند في السنوات اخلمس
والعشرين األخيرة ،ساعدت هؤالء النسوة
على اقتناء األرض من خالل خطط حكومية
خاصة بنساء الداليت ،وشكلت ما يسمى
بسنغاس (أفرقة املساعدة الذاتية) التي جتتمع
بانتظام وتقرر اإلجراءات الالزم اتخاذها.
ويزرع النسوة في تشرين األول/أكتوبر ـ
تشرين الثاني/نوفمبر ،في معظم احلاالت،
ويستعن بأفراد أسرهن في اقتالع األعشاب
الضارة ملدة سبعة أيام ثم في اجلني لفترة
تتراوح بني  15إلى  20يوما ً .ويستخدم سماد
املزارع مرة كل سنتني أو ثالث سنوات تبعا ً
حلالة التربة.
وفي قرية بيداكان ،تقف سوماما البالغة
من العمر  50سنة ،في حقلها ،وتشير إلى
شتى احملاصيل ،التي زرعت كلها دون استخدام
مياه السقي أو األسمدة الكيميائية ،بني
صفوف عباد الشمس وبزر الكتان والبسيلة
اخلضراء ،واحلمص وشتى أنواع الدخن والقمح
والقرطم واخلضر .وجتلب أوراق القرطم آفات
ويعوض تدهور التربة الناجم عنه باستخدام
اخلضر التي تنعشه بالنيتروجني.
وتقول سوماما {إن طريقتي في الزراعة،
هو أنني أزرع نوعا ً من احملاصيل يستنفد التربة
ونوعا ً آخر يغنيها ،في الوقت الذي أحصل فيه
على كل احتياجاتي الغذائية من زيوت وحبوب
وخضر}.
وتنتج سوماما في بقعتها األرضية التي
تقل عن الفدان الواحد محاصيل منها 150
كيلوغراما ً من فاصوليا الهورسغرام ،و200

كيلوغرام من الدخن و 50كيلوغرام من بزر
الكتان .فتحتفظ مبا مقداره  50كيلوغراما ً
مـن احلبــوب وتبيــع البـاقي فـي الســوق
املفتوحة.
وقطعت هؤالء النسـوة البالغ عددهن
 5 000امرأة من  75قرية أشواطا ً شتى في
اعتماد هذه الطريقة في الزراعة.
وتقول ب .ف .ساتيش ،مدير جمعية
ديكان اإلمنائية {إن نظام الزراعة البعلية ،في
إطار تغير املناخ ،له قدرة على حتمل كافة آثار
احلرارة املرتفعة}.
وتدير النساء في الوقت الراهن نظاما ً
متطورا ً وفريدا ً {لتمويل احملاصيل} وتوزيع
الغذاء وضعنه ألنفسهن .ويودع املال الذي
يتم حتصيله من مبيعات السوق املفتوحة
سنويا ً في مصارف عادية وتستخدم الفائدة
التي جتنى منه في متويل قروض األعضاء الذين
يتمون الدورة بتسديد قروضهن عينا ً كل
خمس سنوات.
وأشركت اجلمعية اآلن النساء في نظام
للمنتجات العضوية خاضع للمراقبة ومصدق
عليه من قبل اجمللس الهندي للمنتجات الزراعة
الطبيعية التابع للنظام العاملي للضمان
التشاركي .وفي زاهرأباد ،يتم تعليب املنتجات
الرئيسية واحلبوب املصدق على أنها منتجات
مستوفية ملعايير الزراعة الطبيعية وتوسم
بشهادة نظام الضمان التشاركي ،وتنقل في
شاحنة لبيعها بالتجزئة للمستهلكني في
مدينة حيدرأباد .وتقول ساتيش إن الطلبات
قد انهمرت على أولئك النساء.

بقلم كيا أشاريا مقتطفات بترخيص
مــن وكـالـة األخبــار Inter Press News
.Agency
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6

خمس خطوات للتراجع عن الهاوية

ً
حتوال في تفكيرنا كي تتوقف البشرية عن تهديد شريان احلياة الذي
"إن التحدي الذي نواجهه اليوم يتطلب منا
تستمد منه وجودها .إننا مطالبون بأن نساعد األرض على أن تداوي جراحها التي هي في واقع األمر جراحنا
نحن ،وأن نعانق الوجود بأسره بكل ما يتسم به من تنوع وجمال وبهجة".
ـــ وانغاري ماتاي

1

إن املناخ العاملي آخذ في التغير .وإننا نحن ،أنفسنا ،وراء هذا التغيير
مبا نسلكه في أسلوب حياتنا ،وبالتزايد السريع في أعدادنا ،وباحلجم
الهائل الستهالكنا وإنتاجنا.
وتقف التكنولوجيا وراء هذه املشكلة برمتها ،وبخاصة احتراق
الوقود األحفوري الكربوني الذي نشأ مع بداية الثورة الصناعية.
وسيكون من األهمية مبكان التوصل إلى تكنولوجيات جديدة أنظف
من أجل التخفيف من آثار تغير املناخ والتكيف معه ،ومع ذلك فإن
طوق النجاة لن يكون بالتكنولوجيا وحدها .ذلك أنه يتعني علينا أن
ننقذ أنفسنا أو ً
ال .ولكي نحقق ذلك ،علينا أن نعمل على جبهات
عدة .وبعض اإلجراءات التي سنتخذها ستكون لها منافع فورية .أما
البعض اآلخر فسيكون موضع تقدير أبنائنا وأحفادنا .ومع ذلك ،فإنه
يتحتم علينا أن نبدأ في جميع هذه اإلجراءات في نفس الوقت .وهذا
الوقت هو اآلن.
ولئن كان تغير املناخ ُينظر إليه باعتباره مسألة علمية ،إال أن
أبعاده اإلنسانية بدأت أخير ًا تشق طريقها إلى صدارة األحداث.
وسوف تتبلور هذه احلقيقة أكثر فأكثر في الوقت الذي تتكشف فيه
آثار تغير املناخ واستجابة مختلف املجتمعات إزاءها .ذلك أنه يحتمل
لهذه اآلثار أن تفاقم من حاالت انعدام املساواة بني اجلنسني وغيرها
من أشكال التفاوتات االجتماعية التي أصبحت بالفعل أكثر حدة في
عالم اليوم .ولذلك ،فإن العمل اآلن على احلد من هذه التفاوتات أو
القضاء عليها إمنا يشكل استراتيجية استباقية رئيسية للتصدي لتغير
املناخ فض ً
ال عن املساهمة في حتقيق التنمية واإلعمال التام حلقوق
اإلنسان.
ويشير الطابع املعقد واملتسارع لعملية تغير املناخ الناجمة عن
أنشطة بشرية إلى وجود مجاالت ثالثة تتطلب العمل اآلن ،وهي

املجاالت التي تتوخى حتقيق منافع فورية ،وقصيرة األجل ،وطويلة
األجل.
وألنه قد فات األوان اآلن بالفعل ملنع حدوث قدر ما من تغير
املناخ ،يتعني على البشرية فور ًا أن تتعلم كيف لها أن تتكيف معه
وأن تصبح أكثر مرونة في التعامل مع التغيرات اجلارية في األجل
الطويل .وما لم يتم وقف تزايد انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد
العاملي ثم اإلسراع باحلد من حدوثها ،فإن عملية التكيف مع تغير
املناخ ستصبح عملية ال نهاية لها بل حتدي ًا ال سبيل إلى مجابهته.
على أن السعي إلى بناء قدرتنا على الصمود في وجه تغير املناخ
ال ينبغي أن يثنينا عن ضرورة احلد من االنبعاثات في أسرع وقت
ممكن ،وأن نبدأ بذلك اآلن فور ًا .ولكن هذا األمر يقتضي حتو ً
ال في
السلوك البشري ومعاجلة جديدة للطريقـة التي نعالج بها قضايانا
البيئية فردي ًا ،وجماعي ًا ،ومحلي ًا ،وإقليميا ،وعاملي ًا .بل إن النجاح
املبكر الذي متس احلاجة إليه في التقليل من االنبعاثات سيكون
في حد ذاته مقدمة ملهمة يحتمل لها أن تشغل بال البشرية لعقود،
بل ولقرون ،مقبلة :وتتمثل هذه املهمة في حتقيق الرخاء عاملي ًا مع
احليلولة دون أن تؤدي األنشطة البشرية إلى الوصول بالغالف اجلوي
واملناخ العاملي إلى حالة تستعصي فيها حياة البشر.
ولدى النظر في إمكانية االضطالع مبهمة على هذا القدر من
الطموح ،فإنه ال مفر من وجود اختالف في الرأي بني البلدان جرى
حتديده في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ ذاتها.
فإسهام البلدان املتقدمة النمو ،كمجموعة ،في انبعاثات غازات
الدفيئة إلى الغالف اجلوي ــ ومن ثم ارتفاع معدالت التركيزات
احلالية لهذه الغازات احلابسة للحرارة في الغالف اجلوي ــ هو أكثر
من إسهام البلدان النامية فيها .وتتجلى هذه احلقيقة بوجه خاص

t

أطفال في مدرسة ابتدائية في قرية غايباندا ،بنغالديش .وقد أقيمت املدرسة باجلهود احمللية على
منطقة مرتفعة من القرية حتى يتسنى لألطفال مواصلة دراستهم حتى في وقت الفيضان .ومن شأن
اإلجراءات التي ِّمتكن الفتيات والنساء أن تساعد في احلد من تغير املناخ في األجل الطويل.
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حينما تحُ سب هذه االنبعاثات باملعدالت الفردية استناد ًا إلى تعداد
سكان هذه البلدان في املاضي واحلاضر .كما أن البلدان الصناعية،
في معظمها ،تتمتع بقدرة اقتصادية ومؤسسية أكبر من تلك التي
تتمتع بها البلدان النامية في مجال التصدي لتغير املناخ وآثاره .وهذه
القدرة العظمى إمنا تقوم على حقيقة أن ما تسببت فيه هذه البلدان
من انبعاثات غازات الدفيئة على مدى عقود كثيرة كان السبب وراء
تقدمها االقتصادي .فمعدل دخولها الفردية هو األعلى باملعايير
العاملية .وإذا رفضت البلدان املتقدمة النمو املبادرة إلى االضطالع
بجهود أكبر نسبي ًا من أجل التصدي لتغير املناخ سيكون من العسير
على أي بلدان أخرى أن تأخذ مكان الصدارة في هذه اجلهود.
ويحتاج العالم إلى أفكار مبتكرة تفضي إلى اتفاق بني البلدان
ذات املعدالت العالية من االنبعاثات والبلدان ذات املعدالت
املنخفضة منها مبا يؤدي إلى احلد من هذه االنبعاثات وتوفير ما يلزم
من متويل وتكنولوجيا لتمكني جميع البلدان وجميع الشعوب من
التكيف مع تغير املناخ وتعزيز القدرة على التصدي آلثاره .وقد
طرحت مؤخر ًا مجموعة من الباحثني في جامعة برنستون في الواليات
املتحدة اقتراح ًا مؤداه أن التزامات البلدان بتقليل االنبعاثات ينبغي أن
تستند إلى حصة أغنى بليون نسمة من سكان العالم يعيشون داخل
حدود تلك البلدان .وبالنظر إلى أن البلدان املنخفضة الدخل تضم
أيض ًا عناصر من األثرياء ــ الذين يعتبرون أيض ًا من املتسببني في
ارتفاع معدالت انبعاثات غازات الدفيئة ــ فإن التوصل إلى صيغة
تستند إلى كل مجموعة من هؤالء األفراد رمبا ينطوي على إمكانية
لكسر اجلمود القائم بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية إزاء
مسؤولية وقدرة كل منهما على التصدي ملشكلة تغير املناخ .2وسواء
أكان لهذه الفكرة بالذات (والتي تقوم جزئي ًا على مفهوم راسخ يعرف
مبفهوم حقوق التنمية املتعلقة بغازات الدفيئة) أن متضي قدم ًا أم ال،
فإن هناك حاجة متزايدة إلى إجراء حوار عاملي يرمي إلى توليد أفكار
عملية ملعاجلة قضايا التخفيف والتكيف املتعلقة بتغير املناخ على
أساس من املساواة وإعمال حقوق اإلنسان.
ولعله سيكون من املفيد من أجل حتقيق احلاجة امللحة إلى
التكيف مع تغير املناخ وبناء قدرة املجتمعات على التصدي آلثاره
العمل على حتقيق املزيد من املساواة بني اجلنسني وزيادة فرص
احلصول على خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية .فهذان العامالن من
شأنهما تيسير املشاركة التامة للمرأة في تنمية بيئاتها ومجتمعاتها
احمللية وفي جهود بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير املناخ.
كما أن في هذين العاملني تشجيع ًا للتوجهات الدميقراطية اإليجابية
للنساء الالتي متارسن حقهن في االختيار في ما يتعلق بالوالدة،
مما تترتب عليه أيض ًا منافع في مجاالت التخفيف من حدة الفقر وإدارة
املوارد الطبيعية وشؤون البيئة.
ويشكل التخفيف الفوري ــ أي اإلسراع بتحقيق االنخفاض في
معدالت االنبعاثات ــ حتدي ًا يتسم بالتعقيد واحلساسية السياسية.
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وهو أحد املوضوعات الرئيسية املطروحة على املتفاوضني في
كوبنهاغن في كانون األول/ديسمبر  .2009ومن املمكن أن يثار
موضوع منو السكان في البلدان املتقدمة النمو ،وبطبيعة احلال في
بعض البلدان الكبرى سريعة النمو ،باعتباره أحد العوامل التي يتعني
النظر فيها عند حتديد أهداف لتخفيض االنبعاثات .فاجلهود الطويلة
األجل الرامية إلى اإلبقاء على التوازن بني رفاه البشر على نطاق
جميع السكان ،من ناحية ،والقضايا املتصلة بالغالف اجلوي واملناخ،
من ناحية أخرى ،سوف تتطلب في نهاية املطاف أمناط ًا مستدامة
من االستهالك واإلنتاج ال ميكن حتقيقها واالستمرار فيها إال في
سياق توفير أسباب البقاء لسكان العالم .وعلى مر العقود والقرون،
سيساعد املسار الذي سيتخذه منو السكان في العالم على حتديد
مستويات انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة لكل فرد على نحو يتسق
مع احلفاظ على استقرار الغالف اجلوي واملناخ.
بيد أنه منذ انعقاد املؤمتر الدولي للسكان والتنمية في عام
 ،1994أدرك العالم أن محاولة {التحكم} في أعداد البشر ينطوي
على مخاطر بحرمان املرأة من حقوقها في تقرير عدد األطفال
واملباعدة بني والداتهم .وما ميكننا السعي إلى حتقيقه بد ً
ال من ذلك
هو األخذ بديناميات سكانية مستدامة بيئي ًا متيزها الوالدات املأمونة،
وزيادة املعدالت العمرية ،وضمان حرية األفراد في اتخاذ القرارات
املتعلقة بصحتهم اإلجنابية .وميكننا أيض ًا أن نعجل بجهودنا الرامية
إلى دعم الشباب لكي يعيشوا حياة منتجة ويحصلوا على حقوقهم
الكاملة في التعليم والصحة.
وهناك خمس خطوات من أجل العمل تطرح نفسها في الوقت
الذي يجتمع فيه املتفاوضون في كوبنهاغن في كانون األول/ديسمبر
 ،2009وهي خطوات قد تساعد البشرية على التراجع عن حافة
الهاوية.
 :1حتقيق تفهم أفضل للديناميات السكانية ،والنوع االجتماعي،
والصحة اإلجنابية إزاء تغير املناخ واملناقشات البيئية الدائرة على
جميع املستويات
ال يزال االفتقار إلى الوعي ببرنامج السياسات السكانية القائم
على احلقوق الذي جرت صياغته في املؤمتر الدولي للسكان والتنمية
يشوب املناقشات الدائرة بني املتفاوضني بشأن املناخ .وعلى سبيل
املثال ،فإن تقرير عام  2007للفريق احلكومي الدولي املعني بتغير
املناخ بشأن التخفيف اقترح أن يقصر املجتمع الدولي خياراته املتعلقة
بالسياسات الرامية إلى احلد من االنبعاثات في املستقبل على تلك
التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض معدالت استخدام الطاقة
واالستخدامات كثيفة الكربون بد ً
ال من أي خيارات قد تساعد على
إبطاء النمو السكاني ألن {نطاق وشرعية تنظيم السكان} ال يزال
أمر ًا {خاضع ًا ملناقشات جارية}.3
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ومنذ انعقاد املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ،كان هناك
اعتقاد بأن املجتمع الدولي قد تخلى عن مناقشاته املضللة بشأن
{نطاق وشرعية تنظيم السكان} .ذلك أن تنظيم السكان ،مبعنى
أن تقوم احلكومة بإمالء وحتديد مستويات اخلصوبة ،هو أمر ليس
له وجود أخالقي في عملية رسم السياسات القائمة على احلقوق.
وما يعد أخالقي ًا ــ وفي األجل الطويل أكثر فعالية إلى حد كبير من
عمليات تنظيم السكان احلكومية ــ هو السياسات التي ِّ
متكن النساء
وشركائهن من أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يريدون إجناب أطفال
ومتى يرغبون في ذلك ،وأن يقوموا بذلك وهم ينعمون بصحة جيدة
وفي ظل إجراءات تعزز املساواة بني اجلنسني في جميع جوانب احلياة
االقتصادية واالجتماعية.
وقد برهنت البحوث الدميغرافية على مر العقود على أن معدالت
اخلصوبة تنخفض في األحوال التي يتاح فيها للنساء وشركائهن
االستفادة من خدمات تنظيم األسرة التي تركز على العمالء .وإذا
ما اقترنت خدمات وإمدادات تنظيم األسرة على وجه اخلصوص
بتعليم الفتيات وتوفير الفرص االقتصادية للنساء ،فإنها تشكل
بوجه خاص عام ً
ال قوي ًا يؤدي إلى تأخير سن احلمل ألول مرة
4
وتخفيض حجم األسر املكتملة  .وحتى في حالة غياب املبادرات
القوية في مجاالت أخرى ،فإن تنظيم األسرة يكاد يكون من األمور
املستحبة على نطاق عاملي ،وسرعان ما يؤثر توافره على أمناط
اإلجناب .ومع قيام احلكومات بالتوسع في اخلدمات الصحية التي
تتيح للنساء وشركائهن تنظيم أسرهم ،أصبح انتشار وسائل منع

احلمل من األمور العادية في البلدان النامية وكذلك البلدان املتقدمة
النمو ،وانخفض حجم األسرة مبعدل النصف .واليوم ،يقف معدل
اخلصوبة الكلية عاملي ًا عند  2.5طفل ،وهو ال يزيد كثير ًا عن معدل
اإلحالل املتعلق باخلصوبة البالغ  2.1طفل والذي سيسود العالم إذا
لم يطرأ ارتفاع كبير على معدالت وفيات الرضع واألطفال.5
وقد استعيض عن املواقف البالية حول {تنظيم السكان}
بآراء أكثر اتسام ًا بالطابع الكلي وتقوم على احلقوق وتوفير أسباب
الصحة إزاء الديناميات السكانية وصلتها بتغير املناخ .وفي كانون
األول/ديسمبر  ،2008أعلن منتدى البرملانيني اآلسيوي املعني
بالسكان والتنمية {أن هناك روابط قوية وعالقة متبادلة بني منو
السكان وانبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب في تغير املناخ...
كما أن املجتمعات احمللية ذات معدالت النمو السكاني املرتفعة هي
أيض ًا األكثر تعرض ًا لآلثار السلبية لتغير املناخ ،مثل ندرة املياه،
وفشل احملاصيل ،وارتفاع مستوى سطح البحر ،وانتشار األمراض
املعدية} .ودعا البرملانيون ــ الذين ميثلون  20بلد ًا ــ إلى بذل اجلهود
من أجل {دعم ومتكني الفقراء واملهمشني} في مكافحة تغير املناخ،
وإدماج {منظورات النوع االجتماعي في عملية رسم السياسات
املتعلقة باملناخ لضمان التوصل إلى نتائج يفيد منها النساء والرجال
بنفس القدر من املساواة واإلنصاف}.6
وقد أظهرت البحوث التي جرى االضطالع بها على مدى
امللباة من خدمات
أكثر من  15عام ًا أن مجرد تلبية الطلبات غير َّ
تنظيم األسرة سوف ّ
ميكن البلدان النامية من الوفاء بأهدافها املتعلقة
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أسرة تتلقى املشورة في مجال تنظيم األسرة في مستشفى كيفوجني ،بزجنبار.

t
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بتخفيض معدالت اخلصوبة .7وفي جميع البلدان التي توفر للنساء
طائفة كاملة من اخليارات املتعلقة بتنظيم وحتديد مواعيد اإلجناب
تتمتع مبعدالت خصوبة عند نفس مستوى اإلحالل أو دونه .8وهذه
املعدالت املنخفضة ليست مقصورة على البلدان املتقدمة النمو.
فهي أيض ًا موجودة في بلدان نامية ــ من بينها إيران وتايلند وتونس
وكوبا وموريشيوس ــ التي تتاح فيها بالفعل الرعاية الصحية
اإلجنابية واخليارات املتعلقة باستخدام وسائل منع احلمل .ولذلك،
فإن الطريق إلى متكني السكان من حتمل آثار املناخ إمنا يكمن في إزالة
العوائق التي تعترض سبيل االستفادة من تنظيم األسرة والسياسات
السكانية القائمة على احلقوق التي توخاها املؤمتر الدولي للسكان
والتنمية املعقود في القاهرة في عام .1994
 :2التمويل الكامل خلدمات تنظيم األسرة وإمدادات وسائل منع
احلمل في إطار احلقوق اإلجنابية والصحية ،وضمان أن ال يكون
ً
عائقا أمام احلصول على هذه اخلدمات
انخفاض الدخل
متثل أحد اإلجنازات التي حققها برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان
والتنمية في وضع مفهوم كلي للصحة اإلجنابية .ويشتمل هذا
املصطلح على كامل نطاق الرعاية اجلنسية واإلجنابية للنساء والرجال
والشباب ومتتعهم باالستقاللية في هذا الصدد .وكانت إحدى النتائج
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اإليجابية لوضع هذا املفهوم حدوث زيادة كبيرة في اإلنفاق الدولي
على جوانب الصحة اإلجنابية التي تتجاوز أنشطة تنظيم األسرة
والتي ظلت ألمد طويل األساس الذي تقوم عليه السياسات والبرامج
السكانية .واعتبار ًا من عام  ،1986كان اإلنفاق العاملي على الوقاية
من فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز وعالجهما نحو بليون
دوالر سنوي ًا حتى بداية األلفية اجلديدة حينما بدأ حجم هذا اإلنفاق
يتزايد سريع ًا حتى وصل اآلن إلى نحو  10باليني دوالر.9
وهذا املبلغ هو أقل مما تتطلبه احلاجة ،غير أنه مع انشغال
احلكومات بفيروس نقص املناعة البشرية واإليدز وسائر األمور
الصحية األخرى ،وفي الوقت الذي واصلت فيه معدالت اخلصوبة
بوجه عام انخفاضها الطويل األجل عن معدالت الذروة التي بلغتها
في منتصف القرن العشرين ،طرأ انخفاض كبير على اإلنفاق على
تنظيم األسرة .وفي الوقت نفسه ،فإن معدالت االنخفاض في
اخلصوبة التي لوحظت في معظم البلدان النامية على مدى العقود
القليلة املاضية توقفت في بعض البلدان عند مستويات تربو قلي ً
ال
على مستويات اإلحالل ،وزادت معدالت اخلصوبة بصورة فعلية في
بعض البلدان املتقدمة النمو مثل الواليات املتحدة .وتشير توقعات
شعبة السكان باألمم املتحدة ،التي يعتمد عليها اآلن خبراء التنمية
وعلماء املناخ ،إلى أن عدد سكان العالم سيتراوح ما بني  8و 10.5
باليني نسمة بحلول عام  .2050بل إن سيناريو شعبة السكان

املتعلق مبعدل النمو املرتفع يستند إلى االفتراض باستمرار انخفاض
معدالت اخلصوبة .10ويشير خمسة من املديرين السابقني لبرنامج
السكان والصحة اإلجنابية التابع لوكالة الواليات املتحدة للتنمية
الدولية إلى أن كل التوقعات الرسمية {ال تأخذ في االعتبار اآلثار
املثيرة لالنزعاج التي ستترتب على حدوث انخفاض عاملي في
استعمال وسائل منع احلمل إذا لم يضاعف االستثمار في برامج تنظيم
األسرة}.11
وتشير البحوث والتجارب إلى أن آثار تغير املناخ قد تزيد من
اهتمام األفراد بتنظيم األسرة مثلما فعلت ذلك ندرة املوارد الطبيعية
وسوء األحوال االقتصادية في املاضي .ففي جنوب أفريقيا،
على سبيل املثال ،كان من نتيجة الظروف االقتصادية العصيبة
ونضوب األراضي الزراعية أنها شجعت املزيد من النساء على
استعمال وسائل منع احلمل خالل الفترة من السبعينات وحتى أوائل
التسعينات من القرن املاضي .وتفسر كارول كوفمان الباحثة مبجلس
السكان ،التي درست تاريخ استخدام وسائل منع احلمل في جنوب
أفريقيا في تلك الفترة ،ذلك بقولها {لقد عمدت النساء السود
إلى تنظيم خصوبتهن ألنهن وجدن أنفسهن في ظروف محفوفة
ثم فإنه ال ينبغي التقليل من شأن مشاعر اخلوف واليأس
باخلطر .ومن َّ
12
االقتصادي التي يبعثها التفكير في إجناب طفل آخر} .
وهناك أمثلة أخرى من مختلف أنحاء العالم تبرهن على أن
النساء الالتي تتاح لهن فرص احلصول على املوارد املناسبة والفرص
يكن أكثر مي ً
ال إلى اختيار تنظيم األسرة وما ييسره من
املتساوية َّ
حاالت احلمل املتأخرة واملأمونة وتكوين األسر الصغيرة .ويسهم
في هذا االجتاه أيض ًا كل سنة من سنوات الدراسة الكاملة ،فض ً
ال
عن زيادة معدالت بقاء األطفال ،مما يعزز ثقة اآلباء في أن أطفالهم
سيكونون أطول عمر ًا منهم .والنقطة األساسية هي أن يقوم النساء
والرجال أنفسهم ،وليس احلكومات أو أي مؤسسات أخرى ،باتخاذ
القرارات املتعلقة باإلجناب على نحو يسهم في حتقيق مجتمعات
سكانية مستدامة بيئي ًا .ولقد كتب أمارتيا سن ،احلائز على جائزة
نوبل في االقتصاد ،في معرض حديثه عن اجلمع بني متكني النساء
وتوفير فرص تنظيم األسرة وتخفيض معدالت اخلصوبة في كيراال،
بالهند ،فقال {حتى في أفقر مناطق العالم الثالث ميكن التوفيق بني
حل مشكلة السكان واحلرية اإلجنابية}.13
 :3إعطاء األولوية للبحوث وجمع البيانات من أجل حتسني
تفهم دور اجلنسني والديناميات السكانية في تخفيف تغير املناخ
والتكيف معه
على الرغم من أن البيانات السكانية تعد عموم ًا من بني صور النجاح
التي حتققت في مجال العلوم االجتماعية ،فإن إدماج هذه البيانات في
العلم الناشئ املتعلق بتغير املناخ وأبعاده البشرية ال يزال دون املرجو.
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على مدى السنوات األخيرة ،زاد بصورة مطردة حجم اإلنفاق الكلي
من جانب البلدان املانحة على جميع األنشطة املتصلة بالسكان
(وهي األنشطة احملددة في برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان
والتنمية) في البلدان النامية ،حيث بلغ  7.4باليني دوالر في عام
 ،2006وتشير التقديرات إلى احتمال أن يتجاوز هذا الرقم  8باليني
دوالر في عام  .2007ولكن حسبما أشير إليه في الفصل اخلامس،
فإن املساعدة املقدمة من املانحني ألحد هذه األنشطة ـ وهو توفير
خدمات تنظيم األسرة ـ انخفض من  723مليون دوالر في عام 1995
إلى  338مليون دوالر في عام  .2007ويعني هذا االنخفاض أن التمويل
اخملصص لتنظيم األسرة ،كحصة من إجمالي التمويل اخملصص جلميع
األنشطة املتصلة بالسكان ،انخفض من نحو  55في املائة في عام
 1995إلى نحو  5في املائة في عام  .14 2007ومع ذلك ،ال تزال نسبة
االحتياجات غير امللباة فيما يتعلق بهذه اخلدمات نسبة مرتفعة.15
فهناك عالقة تبادلية قوية بني االحتياج غير امللبى وحالة الفقر ،حيث
يكون أفقر النساء واألزواج أقل فرصا ً للحصول على خدمات تنظيم
األسرة وأقل استخداما ً لوسائل منع احلمل على الرغم من رغبتهم
في جتنب احلمل .16ومنذ أن وضع برنامج العمل ،تركزت معظم الزيادة
في اإلنفاق على تنظيم األسرة في حفنة قليلة من البلدان النامية
الكبيرة ،في حني استقر اإلنفاق نسبيا ً في معظم البلدان النامية عند
مستويات منخفضة.17
ومن شأن انخفاض مستويات التمويل اخملصص لتنظيم األسرة
أن يقوض اجلهود الرامية إلى حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،مبا في
ذلك األهداف املتصلة باملساواة بني اجلنسني ،والتعليم ،واالستدامة
البيئية .وعلى الرغم من أن تخفيف آثار تغير املناخ والتكيف معه
ليسا مدرجني ضمن هذه األهداف ،فإن اجلهود املبذولة على املستويات
احمللية والعاملية للتصدي لتغير املناخ وآثاره ستواجه حتديات كبيرة في
ضوء ارتفاع معدالت اخلصوبة الناجمة عن ضعف فرص احلصول على
تنظيم األسرة الطوعي .وحسبما ذكرت املديرة التنفيذية لصندوق
األمم املتحدة للسكان ،ثريا أحمد عبيد ،في إشارة إلى االستثمار في
هـذا اجملال ،فإنـه {ليس هناك ما مياثله من استثمار في التنمية ألنـه
ال يكلف إال أقل القليل بينما يحقق منافع ضخمة وبعيدة األثر}.18

وال ينطبق هذا األمر فحسب على تأثير النمو السكاني على انبعاثات
غازات الدفيئة والتكيف مع تغير املناخ ،ولكن أيض ًا على التفاعالت
بني تغير املناخ والديناميات السكانية األخرى من قبيل الهجرة،
والتحضر ،وتغير الهياكل العمرية.
ويلزم أيض ًا القيام باملزيد من األعمال من أجل تفهم التفاعالت
بني قضايا النوع االجتماعي وتغير املناخ .وهناك عدد قليل من
مجموعات البيانات املتصلة بالكوارث الطبيعية أو غيرها من اآلثار
احملتملة لتغير املناخ مصنفة حسب النوع االجتماعي .ورغم أن
التحديد الكمي لآلثار املتباينة املتعلقة بالنوع االجتماعي هو أمر
شائع في املواد املنشورة عن الكوارث ،فإن املصادر األصلية املوثوق
بها بشأن احلقائق واألرقام التي يستشهد بها عموم ًا تكون عادة غير
حالة سكان العالم 2009
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قاطعة .وباملثل ،فإن التقييمات الشائعة لتمثيل املرأة في مختلف
املهن ،أو ملكيتهن لألراضي ،أو استخدامهن للموارد الطبيعية
كثير ًا ما تقوم على تقدير أحادي أو تكون مستخلصة من مجموعة
من دراسات احلالة احمللية .وعلى الرغم من أن نصف سكان العالم
يعيشون اآلن في املدن أو غيرها من املناطق احلضرية ،فإن البحوث
املتصلة باملناخ والتي تتناول املرأة والسكان تركز في معظمها على
التجربة الريفية .وميكن حتسني البحوث عن طريق زيادة مشاركة
املرأة والفئات املهمشة نفسها .وهذه الفكرة ،التي صدرت عن
نساء شاركن في مؤمتر بشأن تغير املناخ والنوع االجتماعي عقد في
داكار في عام  ،2008ميكن أن تلقي الضوء على االختالفات بني
طبيعة االستهالك الذي يرتبط بكل من الذكور واإلناث ،مما ميهد
الطريق إلى فهم أفضل لصالت النوع االجتماعي بعملية التخفيف
من آثار تغير املناخ .19وميكن لعملية حتديد املعالم املتعلقة بالنوع
االجتماعي ،والسكان ،وتغير املناخ ،أن تتباين من حيث تطورها
بدءا من استخدام برمجيات نظم املعلومات اجلغرافية إلى
التكنولوجي ً
إجراء التقييمات السريعة التي تستند إلى معارف وخبرات األعضاء
في املناطق واملجتمعات احمللية املجاورة .وميكن للمقترحات املتعلقة
باملناخ ،بجميع أنواعها ،سواء استمدت من مبادرات محلية أو من
األعمال املضطلع بها في سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة
بتغير املناخ ،ميكن أن تستفيد من {تقييمات األثر املتعلقة بالنوع
االجتماعي} التي تدرس تباين األثر على كل من النساء والرجال.
وينبغي متحيص امليزانيات وبنود اإلنفاق في الصناديق اخلاصة باملناخ
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التي يديرها البنك الدولي وغيره من املؤسسات من منظور يراعي
النوع االجتماعي.
جزءا من هذه العملية برمتها يتعلق مبسألة زيادة االستثمار
ولعل ً
في املوارد ،لكن اجلزء األكبر منها هو مسألة تتعلق باإلرادة السياسية
وزيادة الوعي بأهمية السكان والنوع االجتماعي من جانب الباحثني
وجامعي البيانات وواضعي البرامج.
وفي عام  ،2010ستجري بلدان كثيرة تعدادات سكانية ،مما
سيهيئ فرصة جلمع البيانات عن األفراد واألسر ميكن االستفادة منها
في وضع سياسات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة واملساعدة
على التكيف مع آثار تغير املناخ .وفي األوضاع املثلى ،يشارك
األخصائيون في مجال تغير املناخ في عملية تصميم التعدادات
السكانية الوطنية .وميكن حينئذ لنتائج هذه التعدادات أن تثري
توقعات املستقبل من انبعاثات غازات الدفيئة وآثار تغير املناخ،
فض ً
ال عن وضع السياسات والتخطيط لعمليات التخفيف والتكيف
املتعلقة بتغير املناخ.
 :4حتسني عمليات التصنيف حسب النوع االجتماعي للبيانات
املتصلة بتدفقات الهجرة الناجمة عن عوامل بيئية واالستعداد من
اآلن للزيادات في التحركات السكانية الناجمة عن تغير املناخ
إن العوامل البيئية التي تدفع الناس إلى السعي إلى منازل جديدة رمبا
تكون ذات صلة بأسباب أخرى عدا تغير املناخ ،ورمبا ال تكون سوى

وغير ذلك من الضروريات األساسية .ولدى تصميم البرامج
جزء من هذه األسباب بالنسبة لتحركات سكانية معينة .وهناك حاجة
ملواجهة اآلثار اإلنسانية واالجتماعية لتغير املناخ ،من الضروري
إلى املزيد من البحوث بشأن األسباب وراء الهجرة ،وهي األسباب
رسم االستراتيجيات التي تراعي النوع االجتماعي وتدعم
التي تتباين من مكان إلى آخر وفق ًا خلصائص الثقافة وظروف
حقوق اإلنسان لألشخاص املتأثرين .وينبغي لسياسات الهجرة
الهجرة.
وتقتضي زيادة الوعي واالضطالع باألنشطة االستباقية حتقيق
والتوطني أن تراعي االعتبارات املتعلقة بالنوع االجتماعي لكي
يكون لهذه السياسات أثرها اإليجابي على النساء والرجال على
فهم أفضل للروابط بني التحركات السكانية ومختلف العوامل
السواء.
ونهج متعددة
البيئية .وهناك حاجة إلى طرق ابتكارية للبحث ُ
ومن املهم أيض ًا النظر إلى ما بعد عمليات اإلغاثة اإلنسانية
التخصصات من أجل إعداد التقديرات والتوقعات الكمية املوثوق
والتحرك صوب اتخاذ تدابير أكثر اتسام ًا بالطابع االستباقي،
بها للسكان املتأثرين ،وحتديد البلدان التي تشكل {بقع ًا ساخنة}
وزيادة اجلهود الرامية إلى إدماج احلد من مخاطر الكوارث ،مبا
لغرض توجيه املساعدة إليها .ومن الضروري مشاركة أصحاب
في ذلك التأهب لها ،واإلشعار املبكر ،والوقاية ،في األنشطة
املصلحة املتعددين في عملية البحوث .ويحظى بنفس القدر من
األهمية حتسني قدرات جمع البيانات لدى البلدان األكثر احتما ً
التنفيذية املضطلع بها في املناطق املعرضة للكوارث .وفي أعقاب
ال بأن
مرحلة الطوارئ ،ينبغي بذل اجلهود لضمان فعالية االنتعاش.
تتأثر بعمليات الهجرة البيئية .ومن شأن ذلك أن يكفل توفر قاعدة
وينبغي للجهات الفاعلة العاملة على أرض الواقع أن حتول جهودها
كافية من البحوث لهذه البلدان لكي تستنير بها سياساتها وبرامجها.
وبالنظر إلى تباين أسباب الهجرة
سريع ًا صوب إيجاد حلول دائمة للسكان
النازحني ،وإمكانية تيسير عودتهم الطوعية.
بني النساء والرجال واختالف احلاالت التي
املسؤوليـة
ذات
البلـدان
وميكن االستعانة ببرامج حتقيق االستقرار
يواجهها كل منهم في عملية الهجرة ــ من
للمجتمعات احمللية لتحقيق هذا الهدف
قبيل اختالف سبل كسب الرزق ،واحلصول
التاريخية األكبر عن حتميل
ولربط جهود االنتعاش بالتنمية املستدامة
على املوارد ،والفرص ،وأوجه الضعف ــ
احلابسة
بالغازات
اجلوي
الغالف
من خالل تزويد األسر املتأثرة بالفرص
فإن االعتبارات املتعلقة بالنوع االجتماعي
ً
التي تتيح لها املشاركة في األنشطة
لها أهميتها القصوى في تشكل السياسات
أيضا االلتزام
للحرارة تتحمل
املنتجة .ويلزم أيض ًا ضمان حسن إدارة
املتصلة بالهجرة.
األكبر مبساعدة السكان الذين
وعلى الصعيد التنفيذي ،فإنه من
وتخطيط التدفقات السكانية الناجمة عن
عواقب
بفعل
العوز
حلقهم
أسباب بيئية .ورمبا يتطلب ذلك إدراج
املهم أيض ًا بناء قدرة احلكومات وغيرها من
هذه التحركات السكانية كأحد العوامل
أصحاب املصلحة املعنيني على االستجابة
التغيرات اجلوية العاملية التي
التي يتعني إدراجها في عملية التخطيط
للتحديات التي يطرحها تداخل قضايا تغير
ال يتحملون هم أنفسهم أي
احلضري.
املناخ والبيئة والهجرة .ويقتضي التصدي
عنها.
مسؤولية
ولدى التفاوض بشأن املسؤوليات
لهذه التحديات وجود نهج تنفيذي كلي
والقدرات املتصلة باتفاقية األمم املتحدة
يشمل جميع أنواع التحركات السكانية
اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ ،ينبغي
الناجمة عن أسباب بيئية .وتتمثل اخلطوة
للحكومات أن تنظر في حتديد االلتزامات املتعلقة مبعاجلة األمور
األولى في هذا االجتاه في تعزيز االستجابة اإلنسانية لتوفير املساعدة
املتصلة بهجرة السكان أو نزوحهم القسري نتيجة الرتفاع
واحلماية الفعالتني للجماعات السكانية التي تتعرض للنزوح بسبب
مستويات سطح البحر أو غير ذلك من الظروف البيئية التي ميكن
الكوارث.
ربطها بوضوح بظاهرة تغير املناخ .والبلدان ذات املسؤولية التاريخية
ويتعني على املؤسسات اإلنسانية واإلمنائية أن تكون واعية
بالتحديات املتصلة بحقوق اإلنسان التي ميكن أن تنشأ عن حاالت األكبر عن حتميل الغالف اجلوي بالغازات احلابسة للحرارة تتحمل
أيض ًا االلتزام األكبر مبساعدة السكان الذين حلقهم العوز بفعل
النزوح .ومن املتوقع أن يؤثر تغير املناخ على أشد الفئات ضعف ًا
عواقب التغيرات اجلوية العاملية التي ال يتحملون هم أنفسهم أي
في املجتمع :أي األسر التي ترأسها اإلناث ،واألطفال ،واألقليات
مسؤولية عنها ،بل إن تلك البلدان تتحمل أيض ًا االلتزام األكبر
املهمشة ،وأبناء الشعوب األصلية ،وذوو اإلعاقة ،واملرضى،
باستيعاب هؤالء السكان .وحينما يصبح باإلمكان العودة إلى
واملسنون ،والفقراء .وفي السيناريوهات املتعلقة بالنزوح ،فإن
هذا الضعف سيأخذ أشكا ً
املناطق املتردية ،فإن الهجرة الدائرية ،التي تسهم في تنمية البلدان
ال من قبيل عدم تكافؤ فرص احلصول
ِ
املُرسلة ،ميكن إدماجها في جهود التكيف التي متولها آليات متويل
على األغذية واملياه واملأوى والرعاية الطبية والتعليم والنقل
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جديدة ميكن أن تنشأ لهذا الغرض .وينبغي أن ُينظر إلى قضية
الهجرة نفسها باعتبارها آلية للتكيف ،وينبغي االعتراف بالقدرة على
الهجرة وعلى استيعاب املهاجرين وإدماجهم باعتبارها أحد اجلوانب
املهمة للصمود في مواجهة تغير املناخ.
ولن يتسنى حتقيق كل ما تقدم إال بالتعاون والتنسيق على كل
من الصعيد اإلقليمي والدولي والعاملي ليس فقط عبر البلدان ولكن
أيض ًا عبر مختلف التخصصات من خالل الدمج بني علوم املناخ،
واجلغرافيا ،والهجرة ،والدراسات اإلمنائية ،والصحة .ومما له أهميته
احلاسمة أيض ًا التعاون الذي تشارك فيه احلكومات واملنظمات الدولية
واملجتمع املدني واملجتمعات احمللية والقطاع اخلاص.
وينبغي للتعدادات السكانية التي سيجريها كثير من البلدان في
عام  2010أن جتمع املعلومات التي ميكن أن تسفر عن آراء ثاقبة حول
مدى تأثر الهجرة السكانية بالفعل بعوامل البيئة أو تغير املناخ ،والتي
ميكن أن توضع على أساسها توقعات أفضل في ما يتعلق بالتحركات
السكانية .وحينما تتوفر لدى واضعي السياسات ،واحلكومات،
واملنظمات الدولية املعلومات الكاملة والدقيقة فلرمبا ميكنهم آنذاك
املساعدة على التنبؤ بحاالت الهجرة كجزء من التكيف مع تغير
املناخ.
 :5إدماج االعتبارات املتعلقة بالنوع االجتماعي في اجلهود
العاملية الرامية إلى التخفيف من آثار تغير املناخ والتكيف معه
إن الواليات التي كلفت بها احلكومات وغيرها من املؤسسات لكي
تأخذ في اعتبارها ظروف املرأة والعالقات املتعلقة بالنوع االجتماعي
جرى النص عليها في اإلعالنات املتعلقة باحلقوق وغيرها من
االتفاقات التي يعود تاريخها إلى ما قبل التركيز الراهن على مشكلة
تغير املناخ .20فقد وضع برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية
الصحة اجلنسية واإلجنابية في صميم مسألة املساواة بني النساء
والرجال وضمان كرامتهن وتعزيز قدراتهن كبشر .أما منهاج عمل
بيجني الذي وافق عليه مؤمتر القمة العاملي الرابع املعني باملرأة املعقود
في بيجني عام  1995فقد دعا إلى إدماج قضايا النوع االجتماعي
في عملية التنمية والشؤون اإلنسانية عموم ًا ،مبا يعني أن االعتبار
األساسي املتعلق باختالف تأثير السياسات والبرامج على النساء
والرجال ينبغي أن ينظر إليه كقاعدة وليس كاستثناء .كما أن اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،التي بدأ نفاذها في
عام  ،1981تلزم الدول املصدقة عليها بأن تكون تشريعاتها ونظمها
القانونية متمشية مع مبدأ املساواة بني اجلنسني والقضاء على جميع
أشكال التمييز أو االستبعاد أو التقييدات القائمة على أساس النوع
االجتماعي.
ومن شأن مؤمتر قمة كوبنهاغن لعام  2009بشأن تغير املناخ
وما سيستتبعه من عمليات أن يهيئ الفرص إلدماج االعتبارات
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املتعلقة بالنوع االجتماعي في هذه املناقشة العاملية احلاسمة .وينبغي
أن تبدأ عملية اإلدماج بإشراك النساء والرجال وخبراء النوع
االجتماعي في الوفود الوطنية وفي املفاوضات نفسها .وينبغي
أيض ًا تعميم االعتبارات املتعلقة بالنوع االجتماعي في البحوث
املناخية املتعلقة بسبل كسب الرزق ،واستخدام املوارد ،ومواطن
الضعف ،واآلثار املترتبة .وتشير الكوارث الطبيعية ،التي يحتمل
لها أن تتزايد نتيجة لتغير املناخ العاملي ،إلى احلاجة القوية وامللحة
إلى فهم كيفية تأثير اعتبارات النوع االجتماعي على استجابات
الناس ملختلف األزمات .على أن توقيت ذلك ينبغي أن يسبق كثير ًا
وقوع الكوارث .ذلك أن مفهوم احلد من خطر الكوارث إمنا يقوم
على اإلدراك بأن الكوارث سوف حتدث ،لكنه يضع في االعتبار
أيض ًا أن املجتمعات املستنيرة وامللتزمة ميكنها التنبؤ بحدوث هذه
ثم ميكنها التقليل إلى أدنى حد مما ستحدثه
الكوارث وبآثارها ،ومن َّ
من خسائر في األرواح واملمتلكات والتعجيل بجهود اإلنتعاش .وفي
غضون االضطالع بهذه األعمال يكون مما له أهميته احلاسمة إيالء
االعتبار ملختلف أشكال التباين املتعلقة بالنوع االجتماعي التي جتعل
من املرأة أكثر تأثر ًا بهذه الكوارث بصورة غير متناسبة ،بل وعلى
نحو يؤدي إلى التمييز ضدها في عملية حتقيق االنتعاش .وينبغي أن
يكون النساء واألطفال ظاهرين للعيان متام ًا أمام القائمني بالتصدي
آلثار هذه الكوارث مبا يكفل جناح عمليات االنتعاش التي يجرى
االضطالع بها في أعقاب الكوارث ،وأن يشاركوا في وضع اخلطط
املتعلقة بتخفيض مخاطر هذه الكوارث.
وليس في هذه اخلطوات ما ميكن اتخاذه مبعزل عن اجلهود
االجتماعية األوسع نطاق ًا الرامية إلى حتقيق املساواة بني اجلنسني.
وهناك حاجة ماسة إلى زيادة ملكية املرأة لألراضي ُّ
وحتكمها بصورة
قانونية في املوارد الطبيعية احلاسمة التي يعتمد عليها الكثير منهن
في توفير أسباب عيشهن .ومن شأن كفالة املساواة في احلماية
القانونية ،وفي فرص املشاركة في القطاع االقتصادي املنظم،
وفي فرص احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية أن يساعد ليس
فقط على تعزيز املساواة بني اجلنسني ،لكنه يسهم أيض ًا في قدرة
املجتمعات على الصمود في مواجهة التغير السريع بكافة أشكاله،
والتي رمبا يعتبر التغير في املناخ أشدها خطر ًا.
إن املتفاوضني الذين هم على وشك االجتماع في كوبنهاغن
ال يزال أمامهم بعض الوقت لكي ميعنوا فكرهم في قضايا السكان،
والصحة اإلجنابية ،واملساواة بني اجلنسني ،وفي الكيفية التي ميكن أن
تسهم بها هذه القضايا في وجـود عالم منصف ومستدام بيئي ًا .ورمبا
ميكن لهذه الروابط أن تطرح في واقع األمر مجا ً
ال ميكن فيه للممارسة
العاملية حلقوق اإلنسان أن متد لنا يد العون في حسم ما يبدو اليوم
وكأنه ِ
حتد يستعصي على احلل :أال وهو التحكم في تغير املناخ الناجم
عن النشاط البشري ،وحتسني حياة البشر وسبل معيشتهم حتى في
ظل حدوث هذا التغير.21
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0.3

37
			
34

68

43

0.4

17

66

61

0.1

15

39

17

المغرب

29

73.9 / 69.4

240

101 / 113

83 / 85

51 / 60

56.8 / 31.3

19

63

52

0.1

موزامبيق

86

48.8 / 47.4

520

103 / 119

60 / 68

16 / 21

67 / 42.8

149

17

12

12.5

82

المؤشـرات

101 / 99

83 / 86

97 / 87

2.3 / 3.2

رصد أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  :مؤشرات مختارة
الوفيـات
*البلدان أو األقاليم
أو المناطق األخرى

مجموع وفيات
الرضع لكل
 1 000والدة
حية

التعليــم
متوسط العمر
4المتوقع
ذكور/إناث

نسبة
الوفيات
النفاسية

ميانمار

72

64.4 / 59.9

380

ناميبيا

القيد في التعليم
االبتدائي (اإلجمالي)
ذكور/إناث

		

الصحة اإلنجابية
نسبة من يصلون
إلى الصف الخامس
ذكور/إناث

القيد في
التعليم الثانـوي
(اإلجمالي)
ذكور/إناث

			72 / 68

32

62.4 / 60.8

210

109 / 110

99 / 97

18

37

64 / 54

12.6 / 11.4

74

55

54

15.3

41 / 45

56.4 / 29.7

101

48

44

0.5

4

67

65

0.2

نيبال

40

67.8 / 66.4

830

126 / 127

هولندا

4

82.2 / 78.0

6

106 / 108

جزر األنتيل الهولندية

12

		
79.6 / 72.9

123 / 125

88 / 80

كاليدونيا الجديدة

6

					
80.0 / 73.1

نيوزيلندا

4

82.4 / 78.5

9

نيكاراغوا

20

76.7 / 70.5

170

النيجر

85

52.9 / 51.1

1,800

46 / 61

نيجيريا

108

48.7 / 47.6

1,100

89 / 105

84 / 82

99 / 99

99 / 100

الوسائل
الحديثة

33

64 / 60

		 102 / 101

امرأة تتراوح
أعمارهن بين 4أي
 15و  19سنة وسيلة

0.7

100 / 99

		
118 / 121
95 / 87

3.6 / 3.7

32
			

4.8 / 3.7

26
			

		
123 / 119

23

74

71

0.1

115 / 117

51 / 43

73 / 65

22.1 / 21.9

113

72

69

0.2

69 / 74

8 / 13

84.9 / 57.1

157

11

5

0.8

28 / 35

35.9 / 19.9

127

15

9

3.1

النرويج

3

83.0 / 78.7

األراضي الفلسطينية المحتلة

17

		
75.3 / 72.1

عمان

12

77.8 / 74.6

64

باكستان

62

67.2 / 66.5

320

83 / 101

بنما

17

78.5 / 73.3

130

111 / 114

بابوا غينيا الجديدة

49

63.6 / 59.3

470

50 / 60

7

النسبة المئوية
لألميين (ممن
تزيد أعمارهم
عن  15سنة)
ذكور/إناث

معدل الوالدات شيوع وسائل منع
لكل  1 000الحمل

معدل شيوع
اإلصابة بفيروس
نقص المناعة
البشرية ()٪
 49-15سنة

		
112 / 114

9

88

82

95 / 90

9.7 / 2.8

79

50

39

81 / 80

99 / 98

88 / 92

22.5 / 10.6

10

24

18

72 / 68

28 / 37

60.4 / 32.3

46

30

22

91 / 90

73 / 68

7.2 / 6

		 80 / 80

0.1
1.0

46.6 / 37.9

55

26

20

1.5

باراغواي

31

74.2 / 70.0

150

110 / 113

90 / 86

67 / 66

6.5 / 4.3

72

79

70

0.6

بيرو

20

76.2 / 70.9

240

118 / 117

93 / 93

100 / 96

15.4 / 5.1

55

71

47

0.5

الفلبين

22

74.4 / 69.9

230

109 / 110

81 / 73

87 / 79

6.3 / 6.9

45

51

36

7

80.0 / 71.6

8

99 / 100

1 / 0.4

14

49

19

0.1

بولندا
بولينيزيا

7

17

			

			
83

0.1

		 97 / 97

						
76.0 / 70.6

البرتغال

4

82.2 / 75.7

11

بورتوريكو

7

82.9 / 75.0

18

قطر

8

77.2 / 75.1

12

ريونيون

7

					
80.7 / 72.5

رومانيا

14

76.5 / 69.5

24

االتحاد الروسي

11

73.4 / 60.7

28

رواندا

97

52.5 / 48.8

1,300

ساموا

21

		
75.2 / 69.0

المملكة العربية السعودية

18

75.6 / 71.2

18

		112 / 118

					
109 / 110

87 / 87

		104 / 105
		 96 / 96
149 / 146

49 / 43

95 / 96

92 / 96

		 96 / 100

السنغال

58

57.5 / 54.4

صربيا

11

		
76.6 / 71.9

سيراليون

102

49.2 / 46.7

2,100

سنغافورة

3

83.1 / 78.1

14

سلوفاكيا

7

78.8 / 71.1

6

		101 / 103

سلوفينيا

4

82.2 / 74.9

6

		103 / 104

جزر سليمان

42

68.0 / 65.7

220

الصومال

107

51.5 / 48.7

1,400

980

105 / 98

6.7 / 3.4

84 / 84

65 / 65

		 97 / 97
		139 / 155

17

67

63

0.5

54

84

72

9.6 / 6.2

16

43

32

8.2 / 9.9

34

67

64

87 / 88

3.1 / 1.7

31

70

38

83 / 85

0.6 / 0.3

25

73

53

1.1

37

36

26

2.8

86 / 76

1.6 / 1.1

28

25

23

86 / 94

20.6 / 10.9

26

23 / 30

67 / 47.7

102 / 105

		
17 / 19

26 / 38

24
		

104

12

10

1.0

22

41

19

73.2 / 50

126

8

6

1.7

8.4 / 2.7

5

62

53

0.2

21

80

66

<0.1

5

74

59

<0.1

		
94 / 93
94 / 94

0.1

0.1

		
89 / 87

				

			

38
			

0.4 / 0.3

		
27 / 33

				 9 / 16

42
			
0.5

70

15

1

جنوب أفريقيا

45

53.1 / 50.3

400

101 / 104

83 / 82

99 / 95

12.8 / 11.1

59

60

60

18.1

أسبانيا

4

84.3 / 77.9

4

105 / 106

100 / 100

124 / 116

2.7 / 1.4

12

66

62

0.5
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رصد أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  :مؤشرات مختارة
الوفيـات

القيد في
التعليم الثانـوي
(اإلجمالي)
ذكور/إناث

النسبة المئوية
لألميين (ممن
تزيد أعمارهم
عن  15سنة)
ذكور/إناث

سري النكا

15

78.1 / 70.6

58

108 / 108

94 / 93

88 / 86

10.9 / 7.3

السودان

67

60.1 / 57.0

450

61 / 71

69 / 72

		
32 / 35

*البلدان أو األقاليم
أو المناطق األخرى

مجموع وفيات
الرضع لكل
 1 000والدة
حية

التعليــم
متوسط العمر
4المتوقع
ذكور/إناث

نسبة
الوفيات
النفاسية

القيد في التعليم
االبتدائي (اإلجمالي)
ذكور/إناث

الصحة اإلنجابية
نسبة من يصلون
إلى الصف الخامس
ذكور/إناث

امرأة تتراوح
أعمارهن بين 4أي
 15و  19سنة وسيلة

الوسائل
الحديثة

30

68

53

57

8

6

1.4

سورينام

22

72.9 / 65.7

72

118 / 120

81 / 78

93 / 67

40

42

41

سوازيلند

62

45.5 / 47.1

390

109 / 118

88 / 76

		
51 / 58

84

51

47

26.1

السويد

3

83.2 / 79.0

3

94 / 95

100 / 100

		
103 / 104

8

75

65

0.1

سويسرا

4

84.3 / 79.6

5

		 97 / 98

		
91 / 95

6

82

78

0.6

92 / 93

الجمهورية العربية السورية

15

76.4 / 72.5

130

123 / 129

طاجيكستان

59

69.7 / 64.5

170

		 98 / 102

جمهورية تنزانيا المتحدة

62

57.1 / 55.5

950

111 / 113

تايلند

7

72.2 / 66.1

110

		106 / 106

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

14

76.8 / 72.0

10

		 95 / 95

جمهورية تيمور ـ ليشتي الديمقراطية

63

62.5 / 60.7

380

		 88 / 94

71 / 73

23.5 / 10.3

61

58

43

76 / 91

0.5 / 0.2

28

38

33

0.3

34.1 / 21

130

26

20

6.2

7.4 / 4.1

37

81

80

1.4

		83 / 85

22

14

10

<0.1

		54 / 53

54

10

7

		
27 / 52

65

17

11

3.3

35

43

38

1.5

7

60

52

0.1

18.7 / 3.8

39

71

43

0.7 / 0.3

20

62

45

<0.1

20 / 25

34.5 / 18.2

150

24

18

5.4

94 / 94

0.4 / 0.2

28

67

48

1.6

94 / 91

8.5 / 10.5

16

28

24

		
99 / 96

24

82

82

0.2

		
95 / 94

36

73

68

0.6

61

77

75

0.6

13

65

59

0.1

23.9 / 20

47

39

32

5.1 / 4.6

90

70

62

		 89 / 85

توغو

70

64.6 / 61.2

510

90 / 104

51 / 58

11.9 / 7.3

معدل الوالدات شيوع وسائل منع
لكل  1 000الحمل

معدل شيوع
اإلصابة بفيروس
نقص المناعة
البشرية ()٪
 49-15سنة

88 / 79

ترينيداد وتوباغو

25

73.2 / 66.1

45

99 / 101

92 / 90

89 / 83

1.7 / 0.9

تونس

19

76.4 / 72.1

100

103 / 106

96 / 96

89 / 81

31 / 13.6

تركيا

26

74.6 / 69.7

44

93 / 99

94 / 100

72 / 88

تركمانستان

49

69.2 / 61.1

130

أوغندا

72

54.1 / 52.8

550

117 / 116

		100 / 100

				
49 / 49

أوكرانيا

12

73.9 / 63.0

18

اإلمارات العربية المتحدة

9

79.0 / 76.9

37

106 / 107

المملكة المتحدة

5

81.8 / 77.4

8

		104 / 104

الواليات المتحدة األمريكية

100 / 100

6

81.6 / 77.1

11

99 / 99

98 / 96

أوروغواي

13

80.1 / 73.1

20

113 / 116

96 / 93

أوزبكستان

47

71.2 / 64.9

24

فانواتو

27

		
72.6 / 68.7

فنزويال (جمهورية ـ البوليفارية)

17

77.1 / 71.1

57

		 94 / 97
106 / 110
105 / 107

		
102 / 103

		 72 / 72
100 / 96

84 / 75

87 / 87

		
64 / 69

فييت نام

19

76.6 / 72.7

150

17

79

68

اليمن

56

65.1 / 61.8

430

74 / 100

65 / 67

30 / 61

59.5 / 23

68

28

19

زامبيا

90

46.9 / 45.8

830

117 / 121

84 / 94

41 / 46

39.3 / 19.2

142

41

27

15.2

زمبابوي

54

45.6 / 45.3

880

101 / 102

71 / 68

39 / 42

11.7 / 5.9

65

60

58

15.3

84

المؤشـرات

		

92 / 93

1.8 / 2.6

0.5

رصد أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  :مؤشرات مختارة
الوفيـات

البيانات العالمية
واإلقليمية
المجموع العالمي
المناطق األكثر نمواً
المناطق األقل نمواً
أقل البلدان نمواً

أفريقيـا

مجموع وفيات
الرضع لكل
 1 000والدة
حية

46

التعليــم
متوسط العمر
4المتوقع
ذكور/إناث

نسبة
الوفيات
النفاسية

70.2 / 65.8

(*)

6

80.8 / 73.9

()+

51

67.8 / 64.3

80

57.8 / 55.3

80

55.8 / 53.5

74

		
55.0 / 53.0

(‡)

()8

شرق أفريقيـا
وسط أفريقيـا

()9

110

شمال أفريقيا

()10

400
9

820

		
50.1 / 47.2

القيد في التعليم
االبتدائي (اإلجمالي)
ذكور/إناث

الصحة اإلنجابية
نسبة من يصلون
إلى الصف الخامس
ذكور/إناث

104 / 109

القيد في
التعليم الثانـوي
(اإلجمالي)
ذكور/إناث

65 / 68

النسبة المئوية
لألميين (ممن
تزيد أعمارهم
عن  15سنة)
ذكور/إناث

20.6 / 11.6

معدل الوالدات شيوع وسائل منع
لكل  1 000الحمل

امرأة تتراوح
أعمارهن بين 4أي
 15و  19سنة وسيلة

52

62

الوسائل
الحديثة

55

معدل شيوع
اإلصابة بفيروس
نقص المناعة
البشرية ()٪
 49-15سنة

0.8

101 / 101

98 / 98

0.8 / 0.5

21

69

58

0.5

104 / 110

60 / 63

26.2 / 14.4

57

61

55

1

103

27

21

3

94 / 104

36 / 43

45.3 / 27.6

103

28

22

4

		
103 / 108

27 / 33

48.9 / 31.1

111

26

20

5.8

		
92 / 110

22 / 35

47.4 / 23

167

19

7

2.5

40

70.2 / 66.6

160

		
93 / 101

63 / 65

42.9 / 23.8

32

50

44

0.3

الجنوب األفريقي

46

53.0 / 50.5

900

		
102 / 105

93 / 89

12.9 / 11.9

61

58

58

18.5

()11

96

		
52.3 / 50.7

		
84 / 97

27 / 36

50.2 / 32.4

123

13

8

2.5

غرب أفريقيـا
الدول العربية

()12

شرق آسيـا

()13

39

70.8 / 67.1

40

71.2 / 67.5

330

21

76.6 / 72.4

50

جنوب وسط آسيا

55

		
66.0 / 63.1

جنوب شرق آسيا

27

72.8 / 68.3

300

غرب آسيـا

29

74.0 / 69.2

160

7

79.4 / 71.5

11

		
75.0 / 64.2

آسيـا  

أوروبــا  

شرق أوروبـا
شمال أوروبـا

()14

5

جنوب أوروبـا

()15

غرب أوروبـا

()16

أمريكا الالتينية والكاريبي  

الكاريبي

()17

أمريكا الوسطى
أمريكا الجنوبية
أمريكا الشمالية

()18
()19

أوقيانوسيا
أستراليا ــ نيوزيلندا

240

90.2 / 99.8
106 / 110

62 / 67

		
111 / 111

80 / 79

		
105 / 110

49 / 60

		
109 / 111

73 / 71

		
94 / 104

66 / 78

22 / 8.2

102 / 103

98 / 98

1 / 0.6

89 / 90

0.8 / 0.4

		
98 / 98
		
102 / 102

		
81.7 / 76.7

65.2 / 71.6

37.4 / 18.9

42

46

40

0.5

23.7 / 12.2

40

67

61

0.2

8.7 / 3.2

9

86

85

0.1

45 / 24.7

63

54

46

0.3

11.3 / 5.8

33

60

54

0.5

48
17

69

56

0.5

24

64

44

0.9

102 / 100

0.3 / 0.2

19

81

75

0.2

5

		
82.9 / 76.9

		
104 / 106

103 / 102

2.6 / 1.3

11

63

46

0.4

4

		
83.4 / 77.7

		
106 / 107

105 / 107

0.4 / 0.4

7

77

74

0.2

21

77.0 / 70.6

115 / 119

92 / 85

9.7 / 8.3

72

71

64

0.5

34

		
74.5 / 69.4

		
104 / 107

73 / 68

11.8 / 13.3

65

62

55

1.1

18

		
78.2 / 72.9

		
113 / 116

84 / 81

11.6 / 8.2

74

68

63

0.4

20

		
76.9 / 69.9

		
117 / 122

97 / 89

8.7 / 7.8

73

73

66

0.6

6

81.7 / 77.3

22

79.1 / 74.4

4

		
83.7 / 79.3

130

430

99 / 99

95 / 95

0.2 / 0.2

34

90 / 93

141 / 145

7.6 / 6.4

28

141 / 145

0/0

16

		
106 / 107

73

69

0.6

59

0.4
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3المؤشــرات الديمغرافيــة
واالجتماعية واالقتصادية
*البلـدان
*أو األقاليم
أو المناطق األخــرى

مجموع
السكان
(بالماليين)
()2009

عدد السكان
المتوقع
(بالماليين)
()2050

النسبة المئوية النسبة
لمتوسط
المئوية
معدل النمو
لسكان
السكاني
الحضر
()2009( )2010-2005

النسبة
المئوية
لمعدل
النمو
الحضري
(-2005
)2010

عدد السكان
لكل هكتار من
األرض الصالحة
للزراعة وأراضي
المحاصيل
الدائمة

معدل
الخصوبة
اإلجمالي
()2009

النسبة
المئوية
للوالدات
التي تجري
تحت إشراف
أشخاص
مهرة

اإلنفاق على
طالب التعليم
نصيب الفرد
االبتدائي (كنسبة
من الدخل
القومي بالدوالر مئوية من
حسب تعادل نصيب الفرد من
القوة الشرائية الناتج المحلي
اإلجما لي)
()2007

اإلنفاق العام
على الصحة
(كنسبة
مئوية من
الناتج
المحلي
اإلجما لي)

المساعدة
الخارجية السكانية
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

معدل وفيات
األطفال دون
سن الخامسة
ذكور/إناث
()2010-2005

نصيب الفرد
من استهالك
الطاقة

أفغانستان

28.2

73.9

3.4

24

5.2

2.0

6.51

				
14

ألبانيا

3.2

3.3

0.4

47

1.8

2.0

1.85

100

		
7,240

2.4

4,062

17 / 18

715

97

الجزائر

34.9

49.6

1.5

66

2.5

0.9

2.34

95

		
7,640

3.4

1,811

31 / 35

1,100

85

أنغوال

18.5

42.3

2.7

58

4.4

3.2

5.64

47

4,270

3.7

2.3

25,739

189 / 220

620

51

األرجنتين

40.3

50.9

1.0

92

1.2

0.1

2.22

99

12,970

12.0

4.6

7,176

14 / 17

1,766

96

3.1

3.0

0.2

64

0.1

0.7

1.75

98

		
5,870

1.9

5,344

25 / 29

859

98

أرمينيا
أستراليا

1

النمسا

48,360

		
238 / 233

إمكانية
الوصول
إلى مصادر
محسنة لمياه
الشرب

22

21.3

28.7

1.1

89

1.3

0.0

1.84

99

33,400

17.3

5.9

()99,319

5/6

5,917

100

8.4

8.5

0.4

67

0.7

0.2

1.39

100

36,750

23.5

7.7

()7,996

5/6

4,132

100

89

1,659

78

أذربيجان

8.8

10.6

1.1

52

1.4

1.0

2.15

		
6,570

1.1

4,090

52 / 54

جزر البهاما

0.3

0.5

1.2

84

1.5

0.8

2.00

			
99

3.6

0

		
12 / 14

البحرين

0.8

1.3

2.1

89

2.1

1.0

2.23

			
99

2.5

0

13 / 13

11,874

بنغالديش

162.2

222.5

1.4

28

3.3

9.2

2.29

		
1,330

1.0

79,053

56 / 58

161

18

			
100

97

بربادوس

0.3

0.2

0.3

40

1.5

0.6

1.54

4.2

362

		
10 / 12

بيالروس

9.6

7.3

0.5-

74

0.1

0.2

1.28

100

10,750

14.4

4.8

3,898

9 / 14

2,939

بلجيكا

10.6

11.5

0.5

97

0.6

0.2

1.78

99

35,320

20.2

7.2

()55,963

5/6

5,782

بليز

0.3

0.5

2.1

52

3.1

0.8

2.84

96

		
6,080
13.4

2.6

527

100

		
19 / 23
118 / 123

بنن

8.9

22.0

3.2

42

4.2

1.4

5.38

78

1,310

2.4

13,329

بوتان

0.7

1.0

1.7

36

5.3

2.8

2.56

51

		
4,980

2.5

2,530

		
59 / 69

80

100

91
321

65
81

بوليفيا (دولة ـ متعددة القوميات)

9.9

14.9

1.8

66

2.5

0.7

3.37

66

		
4,150

4.0

15,447

56 / 65

625

86

البوسنة والهرسك

3.8

3.0

0.1-

48

1.1

0.1

1.21

100

		
8,020

5.2

4,946

12 / 17

1,427

99

بوتسوانا

2.0

2.8

1.5

60

2.8

2.6

2.82

94

12,880

16.1

5.4

45,435

47 / 60

1,054

96

البرازيل

193.7

218.5

1.0

86

1.5

0.4

1.83

97

9,270

15.4

3.6

7,718

25 / 33

1,184

91

بروني دار السالم

0.4

0.7

1.9

75

2.5

0.3

2.05

100

		
50,200

6/7

7,346

13 / 17

2,688

بلغاريا

7.5

5.4

0.6-

71

0.2-

0.1

1.44

99

11,100

24.5

		
1.5
4.1

3,355

99

بوركينا فاسو

15.8

40.8

3.4

20

5.7

2.2

5.84

54

1,120

36.0

3.6

34,995

		
154 / 160

72

بوروندي

8.3

14.8

2.9

11

5.9

5.5

4.45

34

330

19.9

0.7

10,494

		
155 / 177

71

كمبوديا

14.8

23.8

1.6

22

4.6

2.4

2.86

44

		
1,720

الكاميرون

19.5

36.7

2.3

58

3.8

1.2

4.54

63

2,120

7.6

1.5

54,407

85 / 92

351

65

1.0

35,825

136 / 151

390

70

()231,143

6/6

8,262

100

كندا

33.6

44.4

1.0

81

1.1

0.0

1.58

100

		
35,500

7.0

الرأس األخضر

0.5

0.7

1.4

60

2.7

1.9

2.66

78

		
2,940

3.8

953

جمهورية أفريقيا الوسطى

4.4

7.6

1.9

39

2.4

1.4

4.70

54

710

7.5

1.5

1,133

		
163 / 196

تشاد

11.2

27.8

2.8

27

4.7

1.3

6.08

14

1,280

7.1

2.6

3,935

		
201 / 220

شيلي

17.0

20.7

1.0

89

1.3

1.3

1.93

100

12,300

11.1

الصين

1,345.8

1,417.0

0.6

44

2.8

5.6

1.77

98

		
5,420

كولومبيا

45.7

62.9

1.5

75

1.9

2.4

2.40

96

8,260

جزر القمر

0.7

1.2

2.3

28

2.5

4.3

3.89

62

		
1,150

86

المؤشـرات

15.6

		
23 / 38

80
66
48

2.8

5,218

8 / 10

1,812

95

1.9

78,604

35 / 25

1,433

88

6.2

3,773

22 / 30

695

93

1.8

25,172

		
54 / 71

85

المؤشرات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية
النسبة
المئوية
لمعدل
النمو
الحضري
(-2005
)2010

عدد السكان
لكل هكتار من
األرض الصالحة
للزراعة وأراضي
المحاصيل
الدائمة

معدل
الخصوبة
اإلجمالي
()2009

66.0

147.5

2.8

35

4.7

4.8

5.91

74

3.7

6.9

1.9

62

2.6

2.4

4.27

86

2,750

النسبة المئوية النسبة
لمتوسط
المئوية
معدل النمو
لسكان
السكاني
الحضر
()2009( )2010-2005

النسبة
المئوية
للوالدات
التي تجري
تحت إشراف
أشخاص
مهرة

اإلنفاق على
طالب التعليم
نصيب الفرد
االبتدائي (كنسبة
من الدخل
القومي بالدوالر مئوية من
حسب تعادل نصيب الفرد من
القوة الشرائية الناتج المحلي
اإلجما لي)
()2007

اإلنفاق العام
على الصحة
(كنسبة
مئوية من
الناتج
المحلي
اإلجما لي)

معدل وفيات
األطفال دون
سن الخامسة
ذكور/إناث
()2010-2005

نصيب الفرد
من استهالك
الطاقة

إمكانية
الوصول
إلى مصادر
محسنة لمياه
الشرب

1.3

47,699

187 / 209

289

46

1.5

3,648

122 / 135

327

71

كوستاريكا

4.6

6.4

1.4

64

2.3

1.6

1.94

94

		
10,510

5.3

1,456

10 / 13

1,040

98

كوت ديفوار

21.1

43.4

2.3

50

3.7

1.2

4.51

57

		
1,620

0.9

45,687

117 / 129

385

81

كرواتيا

4.4

3.8

0.2-

58

0.3

0.3

1.44

100

		
15,540

7.1

237

7/8

2,017

99

كوبا

11.2

9.7

0.0

76

0.1

0.4

1.51

		
100

7.1

12,059

6/9

944

91

قبرص

0.9

1.2

1.0

70

1.3

0.4

1.52

100

2.8

0

6/7

3,094

100

الجمهورية التشيكية

10.4

10.3

0.4

74

0.4

0.2

1.45

100

22,690

12.6

6.1

75

4/5

4,485

100

الدانمرك

5.5

5.6

0.2

87

0.6

0.1

		
1.85

36,800

25.1

9.3

6/6

3,850

100

جيبوتي

0.9

1.5

1.8

88

2.3

479.2

3.79

93

مجموع
السكان
(بالماليين)
()2009

*البلدان أو األقاليم
أو المناطق األخرى
جمهورية الكونغو الديمقراطية

2

جمهورية الكونغو

عدد السكان
المتوقع
(بالماليين)
()2050

		290
3.0

51.1
		
24,040

		
2,260

المساعدة
الخارجية السكانية
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

()138,992

5.0

4,607

		
116 / 134

92

الجمهورية الدومينيكية

10.1

13.4

1.4

70

2.5

1.0

2.61

98

6,350

2.1

16,224

29 / 37

816

95

إكوادور

13.6

18.0

1.1

66

2.1

1.3

2.51

99

		
7,110

2.3

11,694

22 / 29

851

95

مصر

83.0

129.5

1.8

43

1.9

6.8

2.82

79

		
5,370

2.6

48,792

39 / 42

843

98

السلفادور

6.2

7.9

0.4

61

1.0

2.2

2.30

84

5,640

4.1

6,814

23 / 29

697

84

		
21,220

10.3

9.0

		
160 / 177

غينيا االستوائية

0.7

1.4

2.6

40

3.0

1.5

5.28

63

1.7

1,157

إريتريا

5.1

10.8

3.1

21

5.4

5.5

4.53

28

620

9.6

1.7

10,061

71 / 78

150

60

إستونيا

1.3

1.2

0.1-

70

0.1-

0.2

1.69

100

18,830

19.4

3.8

2,836

8 / 11

3,638

100

إثيوبيا

82.8

173.8

2.6

17

4.5

4.5

5.21

6

780

12.5

2.3

334,223

289

42

2.6

719

		
4,240

124 / 138

43

		
24 / 25

فيجي

0.8

0.9

0.6

53

1.6

1.2

2.69

99

فنلندا

5.3

5.4

0.4

64

0.9

0.1

1.84

100

34,760

18.0

6.2

()38,829

4/5

7,108

100

فرنسا

62.3

67.7

0.5

78

0.8

0.1

1.88

99

33,850

17.4

8.8

()307,194

4/5

4,444

100

بولينيزيا الفرنسية

0.3

0.4

1.3

52

1.3

3.1

2.18

				
100

0

10 / 10

غابون

1.5

2.5

1.8

86

2.4

0.8

3.24

86

		
13,410

3.3

3,069

75 / 85

غامبيا

1.7

3.8

2.7

57

4.4

3.6

4.97

57

		
1,140

2.8

3,404

جورجيا

4.3

3.3

1.1-

53

1.0-

1.3

1.58

98

		
4,760

1.8

10,716

33 / 39

ألمانيا

82.2

70.5

0.1-

74

0.1

0.1

1.32

100

34,740

16.3

8.2

()193,151

5/5

50

1,320

18.4

1.7

70,247

115 / 119

27,830

14.1

5.9

()12,188

4/5

1,391

		
109 / 123

غانا

23.8

45.2

2.1

51

3.7

1.9

4.22

اليونان

11.2

10.9

0.2

61

0.6

0.3

		
1.39

غوادالوب

0.5

0.5

0.5

98

0.5

0.4

					
99
2.10

8 / 10

غوام

0.2

0.2

1.3

93

1.3

3.8

					
87
2.49

10 / 11

10.5

47

34 / 45

87
86

754

99

4,231

100

413

80

2,792

100

628

96

غواتيماال

14.0

27.5

2.5

49

3.5

2.5

4.02

41

4,520

1.7

18,159

غينيا

10.1

24.0

2.3

35

3.7

2.7

5.33

38

		
1,120

0.8

5,846

		
138 / 157

70

غينيا ـ بيساو

1.6

3.6

2.2

30

2.5

2.4

5.66

39

		470

1.5

2,516

		
186 / 207

57

غيانا

0.8

0.6

0.1-

28

0.1

0.3

2.30

83

		
2,580

5.1

19,462

		
47 / 66

93

هايتي

10.0

15.5

1.6

48

4.7

4.6

3.42

26

		
1,050

5.7

116,948

80 / 90

272

58

هندوراس

7.5

12.4

2.0

48

3.0

1.4

3.19

67

		
3,610

3.1

19,061

35 / 44

621

84

هونغ كونغ (المقاطعة اإلدارية الخاصة)،
3
الصين

7.0

8.6

0.5

100

		0.5

1.01

100

			
12.5
43,940

هنغاريا

10.0

8.9

0.2-

68

0.4

0.2

1.37

100

آيسلندا

0.3

0.4

2.1

92

2.2

3.0

		
2.09

الهند

1,198.0

1,613.8

1.4

30

2.4

3.5

2.68

17,470

25.7

		
34,070
47

2,740

8.9

5.9

0

		
7.5
0.9

139,007

4/5

2,653

8/9

2,740

100

4/4

14,237

100

510

89

86 / 77

حالة سكان العالم 2009

87

المؤشرات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية
النسبة
المئوية
لمعدل
النمو
الحضري
(-2005
)2010

معدل
الخصوبة
اإلجمالي
()2009

النسبة
المئوية
للوالدات
التي تجري
تحت إشراف
أشخاص
مهرة

53

3.4

2.5

2.13

73

2.0

0.9

1.78

97

2.0

0.4

3.96

0.3

1.95
		
2.75

النسبة المئوية النسبة
لمتوسط
المئوية
معدل النمو
لسكان
السكاني
الحضر
()2009( )2010-2005

عدد السكان
لكل هكتار من
األرض الصالحة
للزراعة وأراضي
المحاصيل
الدائمة

مجموع
السكان
(بالماليين)
()2009

عدد السكان
المتوقع
(بالماليين)
()2050

إندونيسيا

230.0

288.1

1.2

إيران (جمهورية ـ اإلسالمية)

74.2

97.0

1.2

69

العراق

30.7

64.0

2.2

66

آيرلندا

4.5

6.3

1.8

62

2.3

إسرائيل

7.2

10.6

1.7

92

1.7

0.4

*البلدان أو األقاليم
أو المناطق األخرى

اإلنفاق على
طالب التعليم
نصيب الفرد
االبتدائي (كنسبة
من الدخل
القومي بالدوالر مئوية من
حسب تعادل نصيب الفرد من
القوة الشرائية الناتج المحلي
اإلجما لي)
()2007

		
3,570

المساعدة
الخارجية السكانية
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

معدل وفيات
األطفال دون
سن الخامسة
ذكور/إناث
()2010-2005

نصيب الفرد
من استهالك
الطاقة

إمكانية
الوصول
إلى مصادر
محسنة لمياه
الشرب

27 / 37

803

80

2,438

94

1.3

43,821

3.4

2,325

35 / 33

2.7

44,197

		
38 / 43

37,700

14.7

5.9

()121,018

26,310

20.7

4.5

10,840

15.4

			
89
100

اإلنفاق العام
على الصحة
(كنسبة
مئوية من
الناتج
المحلي
اإلجما لي)

78

77

6/6

3,628

5/6

3,017

100

إيطاليا

59.9

57.1

0.5

68

0.7

0.2

1.39

99

30,190

23.1

6.9

()38,317

4/5

3,125

جامايكا

2.7

2.7

0.5

54

0.9

1.8

2.36

97

5,300

14.6

2.5

7,021

28 / 28

1,724

93

اليابان

127.2

101.7

0.1-

67

0.2

0.7

1.26

100

34,750

22.2

6.6

4/5

4,129

100

األردن

6.3

10.2

3.0

79

3.1

2.0

3.02

99

5,150

15.4

4.2

4,361

19 / 24

1,294

98

كازاخستان

15.6

17.8

0.7

58

1.2

0.1

2.29

100

		
9,600

4,012

96

كينيا

39.8

85.4

2.6

22

4.1

4.6

4.86

42

95 / 112

491

57

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

23.9

24.6

0.4

63

1.0

2.1

1.85

63 / 63

913

100

جمهورية كوريا

48.3

44.1

0.4

82

0.7

1.6

1.22

100

4,483

92

		
100

1,550

2.3

4,232

2.2

239,215

3.0

330

18.8

3.6

0

9.2

22.4

			
97
24,840

()313,695

الكويت

3.0

5.2

2.4

98

2.5

1.6

2.15

قيرغيزستان

5.5

6.9

1.2

36

1.7

0.9

2.52

98

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

6.3

10.7

1.8

32

5.8

3.5

3.42

20

2,080

التفيا

2.2

1.9

0.5-

68

0.4-

0.2

1.43

100

		
15,790

		
1,980
9.1

26 / 34

6/6

1.7

0

9 / 11

9,729

2.8

8,466

42 / 49

542

0.7

7,364

		
61 / 68

3.9

7

10 / 12
21 / 31

89
60

2,017

99

1,173

100

لبنان

4.2

5.0

0.8

87

1.0

0.4

1.84

98

10,040

8.3

3.9

4,179

ليسوتو

2.1

2.5

0.9

26

3.8

2.5

3.26

55

1,940

25.0

4.0

20,814

		
96 / 112

78

ليبريا

4.0

8.8

4.1

61

5.4

3.8

5.01

46

280

6.0

1.2

10,544

		
136 / 144

64

الجماهيرية العربية الليبية

6.4

9.8

2.0

78

2.3

0.1

2.64

100

		
14,710

1.6

1,539

ليتوانيا

3.3

2.6

1.0-

67

0.8-

0.2

1.37

100

4.3

0

لكسمبرغ

0.5

0.7

1.2

82

1.0

0.1

1.67

16,830

15.9

			
100
9.5

6.6

()28,896

19 / 20

2,943

71

9 / 14

2,517

6/6

9,972

100

2.0

14,475

		
95 / 105

47

119,991

		
117 / 125

76

مدغشقر

19.6

42.7

2.7

30

3.9

3.9

4.62

51

930

مالوي

15.3

36.6

2.8

19

5.6

3.2

5.46

54

		760

8.9

ماليزيا

27.5

39.7

1.7

71

3.1

0.5

2.51

100

		
13,230

1.9

98

10 / 12

ملديف

0.3

0.5

1.4

39

5.1

5.4

2.00

84

		
4,910

6.5

1,454

		
26 / 31

83

مالي

13.0

28.3

2.4

33

4.3

1.3

5.41

49

1,040

2.9

39,870

		
188 / 193

60

مالطة

0.4

0.4

0.4

95

0.6

0.5

1.25

100

		
22,460

جزر المارتينيك

0.4

0.4

0.4

98

0.4

0.7

					
100
1.89

3.3

6.1

2.4

41

3.0

3.2

موريتانيا
موريشيوس
ميالنيزيا

4

5

المكسيك
ميكرونيزيا

6

1.2

1.3

1.4

0.7

43

0.8

8.6

15.6

2.2

19

		2.4

109.6

129.0

1.0

78

1.4

0.6

0.8

1.3

68

		1.6

0.8

4.39
1.79

61
99

2,000
11,410

21.3

9.6
10.3

		
6.5

1.5
2.0

7/7

2.16

94

13,910

15.1

2,153

100

8/8
4,621
1,197

					
46
3.80
2.9

2,617

99

		
112 / 128

60

		
15 / 20

100

62 / 64
7,654

					
87
2.47

18 / 22

1,702

95

26 / 33

جمهورية مولدوفا

3.6

2.7

1.0-

41

1.6-

0.3

1.50

100

2,800

33.6

4.4

6,781

21 / 26

884

90

منغوليا

2.7

3.4

1.2

57

1.4

0.6

1.99

99

3,170

14.9

4.2

4,822

40 / 49

1,080

72

		
11,780

الجبل األسود

0.6

0.6

0.0

60

0.5-

0.5

1.64

99

6.0

2,163

		
9 / 11

المغرب

32.0

42.6

1.2

56

1.9

1.1

2.33

63

4,050

14.6

1.4

17,323

29 / 43

458

83

موزامبيق

22.9

44.1

2.3

38

4.6

3.2

4.97

48

730

15.1

3.5

199,056

144 / 162

420

42

88

المؤشـرات
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المؤشرات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية

*البلدان أو األقاليم
أو المناطق األخرى

مجموع
السكان
(بالماليين)
()2009

عدد السكان
المتوقع
(بالماليين)
()2050

63.4

النسبة
المئوية
لمعدل
النمو
الحضري
(-2005
)2010

عدد السكان
لكل هكتار من
األرض الصالحة
للزراعة وأراضي
المحاصيل
الدائمة

معدل
الخصوبة
اإلجمالي
()2009

0.9

33

2.9

2.9

2.28

النسبة المئوية النسبة
لمتوسط
المئوية
معدل النمو
لسكان
السكاني
الحضر
()2009( )2010-2005

النسبة
المئوية
للوالدات
التي تجري
تحت إشراف
أشخاص
مهرة

اإلنفاق على
طالب التعليم
نصيب الفرد
االبتدائي (كنسبة
من الدخل
القومي بالدوالر مئوية من
حسب تعادل نصيب الفرد من
القوة الشرائية الناتج المحلي
اإلجما لي)
()2007

اإلنفاق العام
على الصحة
(كنسبة
مئوية من
الناتج
المحلي
اإلجما لي)

معدل وفيات
األطفال دون
سن الخامسة
ذكور/إناث
()2010-2005

نصيب الفرد
من استهالك
الطاقة

إمكانية
الوصول
إلى مصادر
محسنة لمياه
الشرب

0.3

8,085

102 / 120

295

80

1.9

37

3.6

1.1

3.29

81

5,100

21.4

3.8

85,019

45 / 58

721

93

1.8

18

4.9

9.0

2.82

19

1,060

15.3

1.6

24,483

55 / 52

340

89

0.4

82

1.1

0.4

1.75

100

39,470

17.7

7.5

()552,546

5/6

4,901

100

93

1.8

0.1

					
1.96

12 / 16

9,161

					
92
2.06

ميانمار

50.0

ناميبيا

2.2

3.6

نيبال

29.3

49.0

هولندا

16.6

17.4

جزر األنتيل الهولندية

0.2

0.2

1.5

			
57

المساعدة
الخارجية السكانية
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

0

8/9

كاليدونيا الجديدة

0.3

0.4

1.5

65

2.1

6.5

نيوزيلندا

4.3

5.3

0.9

87

1.1

0.3

2.03

94

25,380

17.8

7.2

()13,848

5/6

نيكاراغوا

5.7

8.1

1.3

57

1.8

0.4

2.68

74

2,510

9.8

4.6

36,732

22 / 29

النيجر

15.3

58.2

3.9

17

4.4

0.7

7.07

18

630

28.7

3.2

18,167

نيجيريا

154.7

289.1

2.3

49

3.9

1.0

5.17

35

		
1,760

1.1

236,978

184 / 190

النرويج

4.8

5.9

0.9

78

1.0

0.2

		
1.89

7.3

()264,920

4/5

األراضي الفلسطينية المحتلة

4.3

10.3

3.2

72

3.4

1.7

4.92

11,237

18 / 23

عمان

2.8

4.9

2.1

72

2.2

8.3

2.98

53,650

18.9

				
97
		
98

15.1
		
2,540

624

79

		
173 / 171

42
726

47

5,598

100

1.9

30

13 / 14

6,057

82

0.3

75,584

94 / 85

499

90

5.0

341

20 / 27

845

92

42,741

		
68 / 70

باكستان

180.8

335.2

2.2

37

3.4

3.5

3.87

39

بنما

3.5

5.1

1.6

74

2.8

0.9

2.52

91

10,610

بابوا غينيا الجديدة

6.7

12.9

2.4

13

2.3

5.4

4.01

39

		
1,870

2.6

باراغواي

6.3

9.9

1.8

61

2.8

0.5

2.98

77

		
4,520

12.4

4,192

97

40

2.9

5,340

32 / 44

660

77

بيرو

29.2

39.8

1.2

72

1.3

1.7

2.53

73

7,200

7.0

2.6

24,499

27 / 38

491

84

الفلبين

92.0

146.2

1.8

66

3.0

3.1

3.03

60

3,710

8.6

1.3

43,396

21 / 32

498

93

38.1

32.0

0.1-

61

0.2-

0.5

1.27

100

15,500

23.7

4.3

10

بولندا
بولينيزيا

7

0.7

0.8

0.8

43

		1.4

					
100
2.93
100

21,790

23.2

7.2

البرتغال

10.7

10.0

0.3

60

1.4

0.7

1.38

بورتوريكو

4.0

4.1

0.4

99

0.7

0.8

1.83

				
100

قطر

1.4

2.3

10.7

96

11.3

0.3

2.36

			
100

ريونيون

0.8

1.1

1.3

94

1.7

0.5

19 / 22

()5,778

3.4

رومانيا

21.3

17.3

0.4-

54

0.1-

0.2

1.33

99

12,350

االتحاد الروسي

140.9

116.1

0.4-

73

0.4-

0.1

1.39

100

		
14,330

رواندا

10.0

22.1

2.7

19

4.2

4.9

5.33

52

860

ساموا

0.2

0.2

0.0-

23

0.9

0.7

3.85

100

		
4,350

10.2

5/6

8

8/9

0

10 / 10

						
2.41
10.7

7/9

2,562

2,402

22,057

3.5

6,101

15 / 20

1,860

88

3.3

49,460

14 / 18

4,745

97

4.6

105,790

4.2

334

		
143 / 167

65

		
25 / 28

88

17 / 26

المملكة العربية السعودية

25.7

43.7

2.1

82

2.4

0.4

3.04

96

22,950

18.5

2.5

386

السنغال

12.5

26.1

2.6

43

3.3

2.9

4.89

52

1,650

17.9

3.3

23,125

صربيا

9.9

9.2

0.0

52

0.4

0.4

1.61

99

		
9,830

5.7

2,163

13 / 15

سيراليون

5.7

12.4

2.7

38

3.6

3.5

5.17

42

		660

1.5

8,591

6,170

89

250

77

2,303

99

		
136 / 160

53

سنغافورة

4.7

5.2

2.5

100

2.5

5.0

1.26

100

47,950

9.3

1.1

0

4/4

6,968

سلوفاكيا

5.4

4.9

0.1

57

0.3

0.3

1.30

100

19,220

14.8

5.0

0

8/9

3,465

سلوفينيا

2.0

2.0

0.2

48

0.4-

0.1

1.39

100

26,230

25.1

6.1

40

4/5

3,618

جزر سليمان

0.5

1.0

2.5

18

4.3

4.6

3.78

43

		
1,710

4.7

1,923

الصومال

9.1

23.5

2.3

37

3.6

5.0

6.35

جنوب أفريقيا

50.1

56.8

1.0

61

1.8

0.4

2.51

أسبانيا

44.9

51.3

1.0

77

1.2

0.1

		
1.47

91

100

8 / 10

114 / 125

			
33

99

		
57 / 56

100

70

		
174 / 186

29

0.0

8,747

9,450

15.6

3.0

284,019

64 / 79

2,739

93

30,750

19.1

6.0

()139,496

5/5

3,277

100

حالة سكان العالم 2009
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المؤشرات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية
النسبة
المئوية
لمعدل
النمو
الحضري
(-2005
)2010

معدل
الخصوبة
اإلجمالي
()2009

النسبة
المئوية
للوالدات
التي تجري
تحت إشراف
أشخاص
مهرة

سري النكا

20.2

21.7

0.9

15

0.9

4.4

2.31

99

		
4,200

السودان

42.3

75.9

2.2

44

4.4

1.1

4.06

49

		
1,880

سورينام

0.5

0.6

1.0

75

1.4

1.3

2.37

90

		
7,640

سوازيلند

1.2

1.7

1.3

25

2.5

1.8

3.45

74

*البلدان أو األقاليم
أو المناطق األخرى

مجموع
السكان
(بالماليين)
()2009

عدد السكان
المتوقع
(بالماليين)
()2050

النسبة المئوية النسبة
لمتوسط
المئوية
معدل النمو
لسكان
السكاني
الحضر
()2009( )2010-2005

عدد السكان
لكل هكتار من
األرض الصالحة
للزراعة وأراضي
المحاصيل
الدائمة

اإلنفاق على
طالب التعليم
نصيب الفرد
االبتدائي (كنسبة
من الدخل
القومي بالدوالر مئوية من
حسب تعادل نصيب الفرد من
القوة الشرائية الناتج المحلي
اإلجما لي)
()2007

اإلنفاق العام
على الصحة
(كنسبة
مئوية من
الناتج
المحلي
اإلجما لي)

نصيب الفرد
من استهالك
الطاقة

إمكانية
الوصول
إلى مصادر
محسنة لمياه
الشرب

2.0

2,354

18 / 21

472

82

1.4

22,058

104 / 117

470

70

المساعدة
الخارجية السكانية
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

معدل وفيات
األطفال دون
سن الخامسة
ذكور/إناث
()2010-2005

2.6

4,725

		
26 / 35

92

4,890

15.4

4.1

20,019

		
92 / 111

60

السويد

9.2

10.6

0.5

85

0.6

0.1

		
1.87

37,490

25.7

7.5

()366,182

4/4

5,650

100

سويسرا

7.6

8.5

0.4

74

0.5

1.0

1.46

100

44,410

24.5

6.4

()36,974

5/6

3,770

100

الجمهورية العربية السورية

21.9

36.9

3.3

55

4.0

0.9

3.17

93

4,430

20.3

1.9

2,257

16 / 21

975

89

طاجيكستان

7.0

11.1

1.6

27

1.7

2.3

3.35

83

1,710

9.4

1.1

8,704

74 / 83

548

67

جمهورية تنزانيا المتحدة

43.7

109.5

2.9

26

4.7

2.8

5.52

46

		
1,200

3.7

223,909

100 / 112

527

55

تايلند

67.8

73.4

0.7

34

1.7

1.5

1.82

97

		
7,880

2.3

45,477

8 / 13

1,630

98

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

2.0

1.9

0.1

67

0.8

0.4

1.44

98

		
9,050

5.6

2,535

16 / 17

1,355

100

جمهورية تيمور ـ ليشتي الديمقراطية

1.1

3.2

3.3

28

5.0

3.8

6.38

19

3,090

27.6

15.2

3,611

		
91 / 92

توغو

6.6

13.2

2.5

43

4.2

1.4

4.17

62

770

9.8

ترينيداد وتوباغو

1.3

1.3

0.4

14

3.0

2.1

1.65

98

		
22,420

تونس

10.3

12.7

1.0

67

1.6

0.5

1.84

90

7,140

تركيا

74.8

97.4

1.2

69

2.0

0.8

2.10

83

62

1.3

12,703

91 / 105

375

59

2.5

1,253

28 / 37

10,768

94

2.3

7,030

21 / 24

863

94

		
12,810

3.5

29,925

27 / 36

1,288

97

20.9

تركمانستان

5.1

6.8

1.3

49

2.3

0.8

2.43

			
100

2.5

156

أوغندا

32.7

91.3

3.3

13

4.5

3.0

6.25

42

		
1,040

1.8

251,540

أوكرانيا

45.7

35.0

0.7-

68

0.6-

0.2

1.36

99

اإلمارات العربية المتحدة

4.6

8.3

2.8

78

2.9

0.5

1.90

		
100
		
99

56 / 72

3,524

		
116 / 129

64

15.8

3.8

39,200

13 / 18

2,937

97

4.4

1.8

0

12 / 10

11,036

100

المملكة المتحدة

61.6

72.4

0.5

90

0.6

0.2

1.85

18.9

7.2

()1,137,342

6/6

3,814

100

الواليات المتحدة األمريكية

314.7

403.9

1.0

82

1.3

0.0

2.08

99

45,840

22.2

7.0

()3,065,842

8/7

7,768

99

أوروغواي

3.4

3.6

0.3

92

0.4

0.3

2.09

99

11,020

8.8

3.6

437

15 / 18

962

100

أوزبكستان

27.5

36.4

1.1

37

1.2

1.4

2.25

100

		
2,430

2.4

8,646

53 / 63

1,829

88

		
3,410

6,810

2.7

698

		
29 / 39

2.4

677

19 / 24

2,302

89

60,877

20 / 27

621

92

73 / 84

326

66

625

58

724

81

فانواتو

0.2

0.5

2.5

25

4.4

0.7

3.88

93

فنزويال (جمهورية ـ البوليفارية)

28.6

42.0

1.7

94

2.1

0.6

2.50

95

12,290

فييت نام

88.1

111.7

1.1

28

2.9

5.9

2.03

88

		
2,530

2.1

اليمن

23.6

53.7

2.9

31

4.9

5.9

5.10

36

		
2,200

2.1

27,065

زامبيا

12.9

29.0

2.4

36

2.9

0.9

5.74

47

3.8

166,147

152 / 169

زمبابوي

12.5

22.2

0.3

38

1.6

2.3

3.36

4.5

75,608

88 / 100
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1,190

9.1

2.3

			
69
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المؤشرات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية

البيانات العالمية
واإلقليمية
المجموع العالمي

أقل البلدان نموا
أفريقيـا

1,233.3

ً ()+

ً (‡)

()8

شرق أفريقيـا
وسط أفريقيـا
شمال أفريقيا

الدول العربية

0.3

75

0.6

2.54

66

1.64

9,947

8,766,710

5,596.1

7,875.0

1.4

45

2.6

2.70

835.5

1,672.4

2.3

29

4.1

4.29

38

71 / 71

1,820

7/8

99
62

نصيب الفرد
من استهالك
الطاقة

78 / 78
126 / 138

1,171

1,009.9

1,998.5

2.3

40

3.4

4.52

49

3,179,335

130 / 142

318.8

711.4

2.6

23

		
4.1

5.17

				35

1,790,256

117 / 131

125.7

273.0

2.6

42

		
4.2

5.53

				63

122,771

178 / 200

()10

209.4

321.1

1.7

52

		
2.5

2.84

				73

98,552

52 / 60

57.5

67.4

1.0

58

		
1.9

2.59

				89

455,307

65 / 80

()11

298.6

()12

آسيـا
شرق آسيـا

1,275.2

1.2

50

2.0

معدل
الخصوبة
اإلجمالي
()2009

المساعدة
الخارجية السكانية
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

()9

الجنوب األفريقي
غرب أفريقيـا

6,829.4

9,150.0

ً (*)

المناطق األكثر نموا
المناطق األقل نموا

مجموع
السكان
(بالماليين)
()2009

عدد السكان
المتوقع
(بالماليين)
()2050

النسبة المئوية النسبة
لمتوسط
المئوية
معدل النمو
لسكان
السكاني
الحضر
()2009( )2010-2005

النسبة
المئوية
لمعدل
النمو
الحضري
(-2005
)2010

عدد السكان
لكل هكتار من
األرض الصالحة
للزراعة وأراضي
المحاصيل
الدائمة

النسبة
المئوية
للوالدات
التي تجري
تحت إشراف
أشخاص
مهرة

اإلنفاق على
طالب التعليم
نصيب الفرد
االبتدائي (كنسبة
من الدخل
القومي بالدوالر مئوية من
حسب تعادل نصيب الفرد من
القوة الشرائية الناتج المحلي
اإلجما لي)
()2007

اإلنفاق العام
على الصحة
(كنسبة
مئوية من
الناتج
المحلي
اإلجما لي)

معدل وفيات
األطفال دون
سن الخامسة
ذكور/إناث
()2010-2005

()13

625.6

2.5

44

		
3.9

5.14

				42

531,575

352.2

598.2

2.1

56

2.5

3.30

73

235,412

50.7 / 57.8

4,121.1

5,231.5

1.1

42

2.5

2.32

65

971,340

61 / 56

1,555.4

1,600.0

0.6

48

		
2.3

1.73

				98

83,756

جنوب وسط آسيا

1,754.6

2,493.7

1.5

32

		
2.5

2.74

				45

405,355

85 / 78

جنوب شرق آسيا

582.7

766.0

1.2

47

		
3.1

2.28

				73

267,137

32 / 41

غرب آسيـا

228.4

371.8

1.9

66

		
2.4

2.89

				81

143,866

33 / 40

732.2

691.1

0.1

72

0.3

1.51

99

292.5

240.0

0.4-

68

1.37

				99

شرق أوروبـا
شمال أوروبـا
جنوب أوروبـا
غرب أوروبـا

()14

98.4

112.5

0.5

84

		
0.6

()15

153.1

153.7

0.5

67

		
0.9

()16

أمريكا الالتينية والكاريبي  

الكاريبي

		
0.3-

1.46

6/6
19,019

					
100
1.59

6/7
5/5

582.4

729.2

1.1

79

1.6

2.21

90

394,650

42.0

49.5

0.8

66

		
1.6

2.35

				73

154,273

41 / 48

151.3

196.8

1.2

71

		
1.6

2.39

				83

90,745

21 / 27

()18

389.1

482.9

1.1

83

		
1.6

2.12

				94

106,168

24 / 31

()19

أمريكا الوسطى
أمريكا الشمالية

108,880

12 / 16

24 / 31

()17

أمريكا الجنوبية

188.2

184.9

0.2

77

		
0.5

8 / 10

					
99
1.83
				99

أوقيانوسيا  

أستراليا ــ نيوزيلندا

2.03

99

348.4

448.5

1.0

82

1.3

35.4

51.3

1.3

71

1.4

2.43

25.6

34.1

1.0

89

		
1.2

					
98
1.87

77

309

162 / 169

33 / 24

أوروبــا  

إمكانية
الوصول
إلى مصادر
محسنة لمياه
الشرب

7/7
50,249

30 / 31
5/6
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حواشي المؤشـرات
		 إن التسميات المستخدمة في هذا المنشور ال تعني
ً
ضمنا اإلعراب عن أي رأي من جانب صندوق األمم
المتحدة للسكان فيما يتعلق بالمركز القانوني ألي بلد أو
إقليم أو منطقة أو سلطات أي منها ،وفيما يتعلق بتعيين
تخوم الحدود ألي منها.
(*)		 تشمل المناطق األكثر نمو ًا أمريكا الشمالية واليابان
وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا.
( 		)+تشمل المناطق األقل نمو ًا جميع مناطق أفريقيا،
وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،وآسيا (باستثناء
اليابان) ،وميالنيزيا ،وميكرونيزيا ،وبولينيزيا.
		 أقل البلدان نمو ًا وفق ًا للتسمية المعيارية لألمم المتحدة.
(‡)
		 بما في ذلك جزيرة كريسماس وجزر كوكس (كيلينغ)
()1
وجزيرة نورفولك.
		 زائير سابقاً.
()2
		 في  1تموز/يوليه  ،1997أصبحت هونغ كونغ منطقة
()3
إدارية خاصة تابعة للصين.
		 بما في ذلك أغاليزا ورودريغز وسانت براندون.
()4
		 بما في ذلك كاليدونيا الجديدة وفانواتو.
()5

		 تشمل واليات ميكرونيزيا الموحدة ،وغوام،
()6
وكيريباس ،وجزر مارشال ،وناورو ،وجزر ماريانا
الشمالية ،وجزر المحيط الهادئ (باالو).
		 تشمل جزيرة ساموا األمريكية ،وجزر كوك ،وجزيرة
()7
جونستون ،وبيتكيرن ،وساموا ،وتوكيالو ،وتونغا،
وجزر ميدواي ،وتوفالو ،وجزر واليس وفوتونا.
		 بما في ذلك إقليم المحيط الهندي التابع لبريطانيا
()8
وسيشيل.
		 بما في ذلك سان تومي وبرينسيبي.
()9
( )10بما في ذلك الصحراء الغربية.
( )11بما في ذلك سانت هيالنة ،وأسانسيون ،وتريستان دا
كونها.
( )12تشمل الجزائر ،والبحرين ،وجزر القمر ،وجيبوتي،
ومصر ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان،
والجماهيرية العربية الليبية ،وموريتانيا ،والمغرب،
واألراضي الفلسطينية المحتلة ،وعمان ،وقطر،
والمملكة العربية السعودية ،والصومال ،والسودان،
وسوريا ،وتونس ،واإلمارات العربية المتحدة ،واليمن.
والتجميع اإلقليمي ألغراض المؤشرات الديمغرافية
مقدم من شعبة السكان باألمم المتحدة .والتجميعات

الخاصة بالمؤشرات األخرى هي متوسطات مرجحة
تستند إلى البلدان التي تتوافر لديها بيانات.
( )13بما في ذلك ماكاو.
( )14بما في ذلك جزر القنال وجزر فارو وجزيرة مان.
( )15بما في ذلك أندورا ،وجبل طارق ،والكرسي الرسولي،
وسان مارينو.
( )16بما في ذلك ليختنشتاين وموناكو.
( )17بما في ذلك أنغوال ،وأنتيغوا وبربودا ،وأروبا ،وجزر
فيرجن البريطانية ،وجزر كايمان ،ودومينيكا،
وغرينادا ،ومونتيسرات ،وجزر األنتيل الهولندية،
وسانت كيتس ونيفس ،وسانت لوسيا ،وسان فينسنت
وجزر غرينادين ،وجزر تركس وكايكس ،وجزر فيرجن
التابعة للواليات المتحدة.
( )18بما في ذلك جزر فولكالند (مالفيناس) وغيانا
الفرنسية.
( )19بما في ذلك جزر برمودا وغرينالند وسان بيير
وميكيلون.

المالحظـات الفنيـة
تولي اجلداول اإلحصائية في تقرير حالة سكان العالم اهتمام ًا خاص ًا
تتبع التقدم احملرز في حتقيق األهداف
للمؤشرات التي ميكن أن تساعد في ُّ
الكمية والنوعية للمؤمتر الدولي للسكان والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية
في مجاالت خفض معدالت الوفيات ،وإمكانية احلصول على التعليم،
وإمكانية احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية ،مبا فيها تنظيم األسرة،
وشيوع اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز بني صغار السن .وترد
فيما يلي مصادر املؤشرات ومبررات اختيارها ،بحسب كل فئة من الفئات.

رصد أهداف املؤمتر الدولي للسكان والتنمية

مؤشرات معدالت الوفيات
وفيات َّ
الرضع ،ومتوسط العمر املتوقع للذكور واإلناث عند املولد.
املصدر :األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان (شعبة السكان باألمم املتحدة) .وهذه املؤشرات هي مقاييس
ملستويات معدالت الوفيات في العام األول من العمر (الذي يتسم باحلساسية
الشديدة بالنسبة ملستويات النماء) لكل  1 000والدة حية وطوال العمر
كله .وتقديرات البيانات تتعلق بسنة .2009
نسبة الوفيات النفاسية .املصدر :منظمة الصحة العاملية واليونيسيف
وصندوق األمم املتحدة للسكان والبنك الدولي .2007 .الوفيات النفاسية
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في عام  :2005تقديرات أعدتها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف
وصندوق األمم املتحدة للسكان والبنك الدولي .جنيف :منظمة الصحة
العاملية .ويعرض هذا املؤشر العدد املقدر لوفيات األمهات لكل 100 000
والدة حية ،التي تنجم عن أحوال تتصل باحلمل والوالدة وما بعد الوالدة
واملضاعفات املرتبطة بها .والتقديرات التي تتراوح من  100إلى 999
مدورة إلى أقرب 10؛ واألرقام التي تزيد على  1 000مدورة إلى أقرب
 .100وعدة من التقديرات تختلف عن األرقام احلكومية الرسمية .وتستند
التقديرات إلى األرقام املبلغ عنها حيثما أمكن ،مع استخدام ُن ُهج لتحسني
إمكانية مقارنة املعلومات املستمدة من مصادر مختلفة .ويرجى الرجوع
إلى مصدر التفاصيل املتعلقة بأصل كل تقدير من التقديرات الوطنية
احملددة .والتقديرات واملنهجيات تستعرضها بانتظام منظمة الصحة العاملية
واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان واملؤسسات األكادميية وغيرها
من الوكاالت ،وتنقَّح عنـد الضـرورة ،كجــزء مــن عملية مستمرة لتحسني
بيانات الوفيات النفاسية .ونظر ًا للتغييرات التي ُأدخلت في األساليب املتبعة
فإن التقديرات املسبقة ملستويات عام  1995وعام  2000قد ال تكون مطابقة
متام ًا لهذه التقديرات .وتستند تقديرات الوفيات النفاسية املدرجة هنا إلى
بيانات عاملية يتم حتديثها كل  5سنوات .وقد مت آخر حتديث في عام 2005
ومت نشره في عام  2007وهو مدرج في هذا التقرير.

مؤشرات التعليم
النسب اإلجمالية لقيد الذكور واإلناث في التعليم االبتدائي ،والنسب
اإلجمالية لقيد الذكور واإلناث في التعليم الثانوي .املصدر :معهد
اليونسكو لإلحصاء ،نيسان/أبريل  .2009والبيانات السكانية تستند إلى:
شعبة السكان باألمم املتحدة .2009 .التوقعات بشأن سكان العالم :تنقيح
عام  .2008نيويورك :األمم املتحدة .وتشير النسبة اإلجمالية للقيد إلى عدد
التالميذ املقيدين في مرحلة من مراحل التعليم بالنسبة لكل  100فرد في
الفئة العمرية املناسبة .ولم تصحح هـذه النسب ملراعاة األفراد األكبر سنـ ًا
من العمر املناسب للمرحلة التعليمية بسبب تأخر بداية تعليمهم أو انقطاعهم
عن االنتظام في الدراسة أو إعادتهم لصفوف دراسية معينة .وتتعلق البيانات
بتقديرات أحدث سنة متاحة بشأن الفترة .2007-1999
معدالت األمية بني الذكور واإلناث .املصدر :انظر نسب القيد اإلجمالية
أعاله لالطالع على املصدر .والبيانات معدلة بحسب األمية ،انطالق ًا من
معرفة القراءة والكتابة .وتخضع تعاريف األمية للتباين في البلدان املختلفة؛
و ُتستخدم ثالثة تعاريف مقبولة على نطاق واسع .فالبيانات تشير قدر
اإلمكان إلى نسبة من ال يستطيعون قراءة وكتابة نبذة قصيرة وبسيطة عن
احلياة اليومية ،مع فهمها .ومعدالت األمية بني البالغني (وهي معدالتها بني
األشخاص الذين تزيد أعمارهم على  15سنة) تعكس كال من املستويات
احلديثة للقيد في التعليم ومستويات التحصيل التعليمي السابق .وقد
اس ُتكملت مؤشرات التعليم الواردة أعاله باستخدام تقديرات مستمدة من:
شعبة السكان باألمم املتحدة .2009 .التوقعات بشأن سكان العالم :تنقيح
عام  .2008نيويورك :األمم املتحدة .والبيانات هي تقديرات أحدث سنة
متاحة بشأن الفترة .2007-1995
نسبـة مـن يصلـون إلى الصـف اخلـامس مـن التعليم االبتدائي .املصدر:
انظر النسب اإلجمالية للقيد أعاله لالطالع على املصدر .والبيانات هي
األحدث في خالل السنوات الدراسية .2007-1999
مؤشرات الصحة اإلجنابية
عدد الوالدات لكل  1 000امرأة تتراوح أعمارهن من  15إلى  19سنة.
املصدر :شعبة السكان باألمم املتحدة .وهذا ميثل مؤشر ًا لعبء اخلصوبة على
النساء الصغيرات السن .وحيث إنه معدل سنوي جلميع النساء الالئي ينتمني
إلى هذه الفئة العمرية ،فإنه ال يعكس متام ًا مدى خصوبة املرأة أثناء فترة
شبابها .وحيث إنه يشير إلى املتوسط السنوي لعدد الوالدات لكل امرأة
سنوي ًا ،فمن املمكن ضربه في خمسة لتقريب عدد الوالدات لكل 1 000
امرأة في أواخر سنوات مراهقتهن .وال يشير املقياس إلى األبعاد الكاملة
للحمل أثناء فترة املراهقة نظر ًا ألن من يولدون أحياء هم الذين يشملهم
اإلحصاء ،بينما ال يتضمن املؤشر من يولدون موتى وعمليات اإلجهاض
العفوي أو املتعمد .والتقديرات تتعلق بالفترة .2010-2005
شيوع وسائل منع احلمل .املصدر :شعبة السكان باألمم املتحدة .استخدام
وسائل منع احلمل على نطاق العالم  .2009وهذه البيانات مستمدة من
تقارير عن دراسات استقصائية لعينات ،وهي تقدر نسبة املتزوجات (مبن
فيهن النساء املرتبطات بعالقات بالتراضي) الالئي يستخدمن حالي ًا ،على
التوالي ،أي وسيلة أو وسائل حديثة ملنع احلمل .وتشمل الوسائل احلديثة
أو اإلكلينيكية تعقيم الذكور واإلناث ،والوسائل الرحمية ،واحلبوب،

واحملقونات ،وزرع الهرمونات ،والرفاالت (العوازل الواقية) ،والوسائل
احلاجزة التي تستعملها اإلناث .وميكن مقارنة هذه األرقام بني البلدان
بصورة عامة ،وإن لم يكن بصورة كاملة ،نتيجة للتفاوت في توقيت إجراء
الدراسات االستقصائية وفي تفاصيل األسئلة التي تتضمنها .وتشير
البيانات القطرية واإلقليمية جميعها إلى النساء الالئي تتراوح أعمارهن
من  15إلى  49سنة .وبيانات أحدث الدراسات االستقصائية املتاحة هي
املذكورة ،وهي تتفاوت من سنة  1986إلى سنة  .2008واملؤشرات املدرجة
في القسم اخلاص بالعالم واألقاليم مستمدة من صحيفة البيانات السكانية
لعام  2008املقدمة من مكتب املراجع السكانية.
معدل شيوع اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية ،ملن تتراوح
أعمارهم من  15إلى  49سنة .املصدر :البنك الدولي .مؤشرات التنمية
في العالم .2009 .وهذه البيانات مستمدة من تقارير نظم املراقبة وتقديرات
منوذجية .والبيانات املقدمة هي للسكان الذين تتراوح أعمارهم من  15إلى
 49سنة وهي تقديرات نقاطية لكل بلد .والسنة املرجعية هي سنة .2007
واملؤشرات املدرجة في القسم اخلاص بالعالم واألقاليم مستمدة من صحيفة
البيانات السكانية لعام  2008املقدمة من مكتب املراجع السكانية.

املؤشرات الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية

مجموع السكان في عام  ،2009واإلسقاطات املتوقعة للسكان في عام
 ،2050ومتوسط معدل النمو السكاني السنوي للفترة .2010 - 2005
املصدر :شعبة السكان باألمم املتحدة .وتعرض هـذه املؤشـرات حجم سكان
البلد حالي ًا ،وحجمهم الذي تتوقعه اإلسقاطات مستقب ًال (وفق ًا لسيناريو شعبة
السكان باألمم املتحدة ملتوسط النمو املتغير) ،ومنوهم السنوي في الفترة احلالية.
النسبة املئوية لسكان احلضر ومعدالت النمو احلضري .املصدر :شعبة
السكان باألمم املتحدة .وتعكس هذه املؤشرات نسبة سكان البلد الذين
يعيشون في املناطق احلضرية ومعدل النمو الذي تتوقعه اإلسقاطات في
املناطق احلضرية.
عدد السكان الزراعيني لكل هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة
واملنتجة حملاصيل بصفة دائمة .املصدر :منظمة األغذية والزراعة (الفاو)،
شعبة اإلحصاءات ،باستخدام بيانات السكان الزراعيني استناد ًا إلى مجموع
أعداد السكان املستمد من :شعبة السكان باألمم املتحدة .2009 .التوقعات
بشأن سكان العالم :تنقيح عام  .2008نيويورك :األمم املتحدة؛ ومعدالت
نشاط السكان النشطني اقتصادي ًا املستمدة من :منظمة العمل الدولية.
ً
اقتصاديا ،2010-1950 .الطبعة الرابعة.
 .1996السكان النشطون
جنيف :منظمة العمل الدولية .ويربط هذا املؤشر حجم السكان الزراعيني
باألرض الصاحلة لإلنتاج الزراعي .وهو يتجاوب مع التغيرات في كل من
بنية االقتصادات الوطنية (نسب القـوى العاملـة فـي الزراعة) وتكنولوجيات
استصالح األراضي .ومقياس املؤشر يراعي أيض ًا اختالف مستويات التنمية
وسياسات استخدام األراضي .وتشير البيانات إلى سنة .2006
معدل اخلصوبة اإلجمالي ( .)2009املصدر :شعبة السكان باألمم املتحدة.
ويشير املقياس إلى عدد األطفال الذين تنجبهم املرأة أثناء سنواتها اإلجنابية
إذا حملت باملعدل املقدر للفئات العمرية املختلفة في الفترة الزمنية احملددة.
وقد تصل البلدان إلى املعدل الذي تتوقعه اإلسقاطات عند نقاط مختلفة في
غضون تلك الفترة.
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معدل الوالدات التي جتري حتت إشراف أشخاص مهرة .املصدر :قاعدة
بيانات منظمة الصحة العاملية عن نسبة الوالدات التي جتري حتت إشراف
أشخاص مهرة .إدارة الصحة اإلجنابية والبحوث .جنيف :منظمة الصحة
العاملية .2009 .ويستند هذا املؤشر إلى تقارير وطنية عن نسبة الوالدات
التي جتري حتت إشراف {أخصائيني صحيني مهرة أو مشرفني مهرة :أطباء
(متخصصني أو غير متخصصني) و/أو أشخاص لديهم مهارات القبالة
قادرين على تشخيص مضاعفات الوالدة وإدارتها فض ًال عن الوالدات
الطبيعية} .وبيانات البلدان األكثر منو ًا تعكس ارتفاع مستويات اإلشراف
فيها على الوالدات من جانب أشخاص مهرة .وبسبب افتراضات التغطية
الكاملة ،فإن حاالت العجز في البيانات (والتغطية) فيما يتعلق بالسكان
املهمشني وآثار تأخيرات الفرصة والنقل قد ال تنعكس متام ًا في اإلحصائيات
الرسمية .وتقديرات البيانات هي أحدث التقديرات املتاحة لسنة .2007
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي .املصدر :أحدث أرقام لسنة
( )2007مستمدة من :البنك الدولي .مؤشرات التنمية في العالم على
اإلنترنت .املوقع الشبكيhttp://devdata.worldbank.org/dataonline/ :
(باشتراك) .وهذا املؤشر (الذي كان يشار إليه سابق ًا بوصفه نصيب الفرد
من الناجت القومي اإلجمالي) يقيس مجموع اإلنتاج من السلع واخلدمات
اجلاهزة لالستهالك النهائي التي ينتجها املقيمون وغير املقيمني ،بغض
النظر عما يخصص للطلب احمللي واخلارجي ،بالنسبة حلجم السكان.
وهو ُيعتبر بهذا الشكل مؤشر ًا لإلنتاجية االقتصادية للدولة .وهو يختلف
عن الناجت احمللي اإلجمالي من حيث إنه يراعي أيض ًا حساب اإليرادات
احملولة من اخلارج مقابل عمل ورأسمال املقيمني واملدفوعات املماثلة لغير
املقيمني ،وتضمينه مختلف التسويات الفنية ،مبا فيها التسويات املتصلة
مبا يطرأ من تغييرات على سعر الصرف مبرور الوقت .ويراعي هذا املقياس
أيض ًا اختالف القوة الشرائية للعمالت من خالل إدراج تسويات تعادل القوة
الشرائية {للناجت القومي اإلجمالي احلقيقي} .ويستند بعض أرقام تعادل
القوة الشرائية إلى مناذج االنحدار؛ بينما ُتستنبط أرقام أخرى من أحدث
التقديرات املعيارية لبرنامج املقارنات الدولية.
نفقات احلكومة املركزية على التعليم والصحة .املصدر :البنك الدولي.
مؤشرات التنمية في العالم  2009ومؤشرات التنمية في العالم على
اإلنترنت على التوالي .املوقع على اإلنترنتhttp://devdata.worldb :
( bank.org/dataonline/باشتراك) .وتعكس هذه املؤشرات ما توليه
الدولة من أولوية لقطاعي التعليم والصحة ،من خالل نسبة النفقات
احلكومية املخصصة لهما .وهي ال تراعي الفروق في املخصصات داخل
القطاعني ،مثل مستويات املخصصات للتعليم االبتدائي أو اخلدمات
الصحية ،بالنسبة إلى مستويات املخصصات األخرى ،التي تتفاوت
بدرجة كبيرة .وإمكانية املقارنة املباشرة ُيعقِّدها اختالف املسؤوليات
اإلدارية واخلاصة بامليزانية املسندة إلى احلكومات املركزية بالنسبة إلى
احلكومات احمللية ،وكذلك اختالف دوري القطاعني اخلاص والعام.
والتقديرات املبلغ عنها معروضة باعتبارها حصص نصيب الفرد من
حصص الناجت احمللي اإلجمالي (للتعليم) أو من مجموع الناجت احمللي
اإلجمالي (للصحة) .ويلزم توخي قدر كبير من احلذر بشأن املقارنات
بني البلدان وذلك بسبب تباين تكاليف املدخالت في البيئات والقطاعات
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املختلفة .وتتعلق البيانات املؤقتة بأحدث تقديرات متاحة لسنة 2007
للتعليم ولسنة  2006للصحة.
املساعدات اخلارجية في مجال السكان .املصدر :صندوق األمم املتحدة
للسكان .2009 .تدفقات املوارد املالية من أجل األنشطة السكانية في سنة
وتعبر هذه البيانات عن
 .2007نيويورك :صندوق األمم املتحدة للسكانِّ .
مقدار املساعدات اخلارجية التي قُدمت في عام  2007من أجل األنشطة
السكانية في كل بلد .وتصرف األموال اخلارجية من خالل وكاالت املساعدة
املتعددة األطراف والثنائية ومن خالل املنظمات غير احلكومية .ويشار إلى
البلدان املانحة عن طريق وضع مساهماتها بني أقواس .وتشمل املجاميع
اإلقليمية ك ًال من املشاريع التي يجري تنفيذها على الصعيد القطري
واألنشطة اإلقليمية (التي ال ترد في اجلدول).
معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة .املصدر :شعبة السكان باألمم
الرضع واألطفال الصغار.
املتحدة .ويتعلق هذا املؤشر بحاالت وفيات َّ
ولذلك ،فإنه يعكس أثر األمراض وغيرها من أسباب الوفاة على الرضع
ومن بلغوا نحو سنة من العمر ،فض ًال عن صغار األطفال .وتتمثل املقاييس
الدميغرافية األكثر معيارية في معدالت وفيات الرضع واألطفال الذين تتراوح
أعمارهم من سنة واحدة إلى أربع سنوات ،التي تعكس أسباب ًا مختلفة حلاالت
الوفاة ومدى تواتر هذه احلاالت في هذه األعمار .ويراعي هذا املقياس عبء
أمراض الطفولة ،مبا فيها األمراض التي ميكن الوقاية منها عن طريق حتسني
الغذاء وبرامج التحصني ،أكثر مما تراعي هذا العبء وفيات الرضع كمقياس.
ويجري هنا التعبير عن معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة باعتبارها
حاالت وفاة أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات مقابل كل  1 000والدة
حية في سنة محددة .وتتعلق التقديرات بالفترة .2010-2005
نصيب الفرد من استهالك الطاقة .املصدر :البنك الدولي .مؤشرات التنمية
في العالم على اإلنترنت .املوقع على اإلنترنتhttp://devdata.worldbank. :
( org/dataonline/باشتراك) .ويعكس هذا املؤشر االستهالك السنوي
من الطاقة األولية التجارية (الفحم والليغنايت ،والنفط ،والغاز الطبيعي،
والكهرباء املائية والنووية واحلرارية األرضية) بالكيلوغرامات من مكافئات
النفط لكل فرد .وهو يعكس مستوى التنمية الصناعية وبنية االقتصاد وأمناط
االستهالك .وما يطرأ من تغيرات مبرور الوقت ميكن أن يعكس التغيرات في
مستوى وتوازن مختلف األنشطة االقتصادية والتغيرات في كفاءة استخدام
الطاقة (مبا في ذلك حاالت النقصان أو الزيادة في االستهالك التبديدي).
وتتعلق تقديرات البيانات بسنة .2006
إمكانية الوصول إلى مصادر محسنة ملياه الشرب .املصدر :منظمة
الصحة العاملية .2009 .املوقع على اإلنترنتhttp://www.who.int/whos :
( sis/indicators/compendium/2008/2wst/باشتراك) .تلبية غاية
األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة مبياه الشرب والصرف الصحي :التحدي
احلضري والريفي في هذا العقد .جنيف :منظمة الصحة العاملية .ويبني هذا
محسن ملياه
املؤشر النسبة املئوية للسكان الذين ميكنهم الوصول إلى مصدر َّ
الشرب يتيح كمية كافية من مياه الشرب املأمونة وموجودة في حدود مسافة
مناسبة من سكن مستخدم املياه .والكلمات املطبوعة بأحرف مائلة تستخدم
التعاريف القطرية .ويرتبط املؤشر بالتعرض للمخاطر الصحية ،مبا فيها تلك
الناجمة عن سوء الصرف الصحي .والبيانات هي تقديرات لسنة .2006

فريق التحرير
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املؤلف والباحث الرئيسي :روبرت إنغلمان ،معهد الرصد العاملي
ساهم في الفصل  :1جانيت ماكاريا وكافيه زاهدي وبوبو جالو من برنامج األمم
املتحدة للبيئة
ساهم في الفصل  :3فيليب بونكور من املنظمة الدولية للهجرة ،وخوسيه رييرا من
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
احملـرر :ريتشارد كولودج
معاونة حترير :تريانا دورازيو
معاونة حترير وإدارة :ميريه شلهوب
اإلعراب عن الشكر
يعرب فريق التحرير عن امتنانه بوجه خاص للشعبة التقنية في صندوق األمم
املتحدة للسكان ملساهمتها في إعداد التقرير واستعراض مسوداته ،ويخص بالذكر
ك ً
ال من :باميال ديالرغي ،خوسيه ميغيل غوزمان ،فيرنر هوغ ،ستيف كراوس،
ودانييل شينسول ،وأميناتا توريه.
كما يعرب الفريق عن امتنانه ملا أسهم به في التقرير من آراء ثاقبة ومراجعات قيمة
كل من آن إرب ـ ليونكافاللو ،وبيتينا ماس ،وشيرين سعد الله من مكتب املديرة
التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان؛ وصفية تشار ،مديرة شعبة اإلعالم
والعالقات اخلارجية في صندوق األمم املتحدة للسكان؛ ونيل فورد ،رئيس فرع
وسائط اإلعالم واالتصاالت.
ويتوجه فريق التحرير بالشكر أيض ًا إلى املوظفني اآلخرين في صندوق األمم املتحدة
للسكان الذين أسهموا في التقرير مبوضوعات ومقاالت خاصة ،ويخص بالذكر ك ً
ال
من :تريغفي أولفارنيس من شعبة وسائط اإلعالم واالتصاالت (في مكتب أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي)؛ وإدوارد يونغسترا ريتو أرهون من املكتب الفرعي
ملنطقة احمليط الهادئ؛ وعمر غرز الدين من فرع وسائط اإلعالم واالتصاالت.

وشارك كثيرون آخرون في حترير الهوامش والريبورتاجات أو في إجراء بحوث على
درجة بالغة األهمية :ريناتو بوسكيتس ،وجوليان داميوند ،وأيون إفرمي ،وراشيل
الندر ،وميا ماكدونالد ،وإيلينا مارجاليك ،ولوري آن مازور ،ودانييل نيرنبيرغ،
وفيكتوريا أوكويه ،وكيمبرلي روغوفني ،وسكوت وليامسون ،وجون زيتلن.
وساهم برنامج األمم املتحدة للبيئة باملادة األساسية التي قام عليها الفصل ،1
“عناصر تغير املناخ” .وشارك كل من املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة
“املضي قدم ًا”.
لشؤون الالجئني في صياغة الفصل ،3
ُّ
كذلك يتوجه فريق التحرير بالشكر إلى وكالة إنتر برس لألنباء وشبكات املعلومات
اإلقليمية املتكاملة لتصريحهما بإعادة طبع موضوعات صحفية نشرتها خدماتهما
اإلخبارية.
وساهم مشكور ًا في املؤشرات التي تضمنها التقرير كل من شعبة السكان
التابعة إلدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،ومعهد إحصاءات
اليونسكو ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،والبنك
الدولي ،ومشروع تدفقات املوارد املشترك بني صندوق األمم املتحدة للسكان واملعهد
الدميغرافي الهولندي املتعدد التخصصات ،ومكتب املراجع السكانية.
املستشارون اخلارجيون

لورينا أغويار وأديل ساسفاري ،االحتاد الدولي للحفظ والطبيعة.
أليكس إيزه ،املدير التنفيذي ،املركز األفريقي لبحوث السكان والصحة.
ميشيل ليتون ،مديرة برامج حقوق اإلنسان ،مركز القانون والعدالة العاملية ،جامعة
سان فرانسيسكو ،كلية احلقوق.
برايان أونيل ،شعبة املناخ والديناميات العاملية وبرنامج العلوم املتكاملة ،املركز
الوطني لبحوث الغالف اجلوي.
ثانه جوان نغوين ،املديرة التنفيذية ،املنظمة النسائية للبيئة والتنمية.
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