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ماليين  5إلى مقتل التخاذل سيؤدي : تقرير حالة المناخ
 معظمهم من األطفال ،2020نسمة بحلول عام 

 

يبلغ مليون نسمة معدل وفيات أن العالم مقبل على ر ظهِ يُ " ةالمناخي بالتغيرات التأثر مراقبة"يُدعى تقرير رائد تقرير  •
وأن  -ألف نسمة سنوياً  350المعدل الحالي  -في حالة عدم اتخاذ أي إجراء لتصحيح المسار  2030بحلول عام  اً يسنو

 أصبحت على شفا كارثة مناخيةأكثر الدول تأثراً 

 -تبة على ذلك أكثر من نصف التكلفة االقتصادية المترستتكبد ستنال نصيبها من المشكلة ألنها لدول الصناعية ا •
 عاماً  20ستكلف العالم حوالي ثلث تريليون دوالر خسائر سنوية خالل المناخية التوترات أهم فالزيادة الدراماتيكية في 

 -من خالل وسائل متاحة وغير مكلفة اقتصادياً نظرياً العواقب الناتجة عن تغير المناخ اآلن  ميعيمكن الوقاية من ج •
 وسيلة 50يسرد التقرير أكثر من و

  "المفرطالتخاذل : "في كل مكان مطالبون بعدم انتظار وقوع كارثة جديدةالشعوب و القادة •

 

 الدول المعرضة لمخاطر تغيرمنظمة دارا الرائدة في مجال األبحاث اإلنسانية ومنتدى قام كل من  – 2010ديسمبر  3لندن، 
عن حالة األزمة  اليوم تقرير عالمي هامبإصدار  للكوارث المناخية، األكثر عرضةالملتزمة الذي يضم مجموعة من الدول  ،المناخ

نقاط ضعف بدولة وجميع مناطق العالم  184عن تأثر ، وكشف التقرير "ةالمناخيالتغيرات مراقبة التأثر ب"يُدعى تقرير  المناخية
اتفاق دولي لمواجهة مشكلة االحتباس برام إلالبطيء السعي تواصل بينما ي، قريبة المدى لتغيرات المناخيةآثار امتعلقة بواضحة 

 ).16-كوب(ون بالمكسيك في كانك المدى في قمة األمم المتحدة للمناخبعيدة الحراري 

تم تقسيم دول كبرى الهيئات الدولية المختصة في شئون التغيرات المناخية، وبدعم من " ةمراقبة التأثر بالتغيرات المناخي"ومن خالل تقرير 
م كل دولة حسب يِّ قَ بارومتر يُ مقياس ويحتوي التقرير على  منخفضة ومتوسطة ومرتفعة وشديدة وحادة،: يث تأثرها إلى خمس فئاتالعالم من ح
والضغوط االقتصادية على القطاعات اآلدمي المسكن رئيسية هي الصحة وكوارث الطقس وفقدان جوانب  ةأربععلى الُمقدرة التأثيرات 

 .رةالمتأث والموارد الطبيعية

على مستوى العالم بحلول عام % 300يشير التقرير إلى إمكانية حدوث كارثة واسعة النطاق مع احتمال زيادة بعض التأثيرات بنسبة كما 
أنها معرضة وبقوة لتأثير مناخي رئيسي واحد على  -دولة  170أكثر من  -كافة دول العالم تقريباً ستدرك  ،عاماً  20وخالل أقل من ، 2030
  ".مصير العالم بأسرهنفس هو  لمخاطر تغير المناخ وسيكون مصير الدول المعرضة: "مع ارتفاع حرارة الكوكباألقل 

وتلك دولة،  50وعددها يتجاوز  التي تنتمي لفئة التأثر الحادمحدودة الدخل الغالبية العظمى من التأثيرات في الدول  حالياً وما زالت تتركز 
من % 80ما يناهز يشكلون جنوب آسيا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ودول األطفال في كشف التقرير أن و، ماسة للمساعدةبحاجة الدول 

األكثر عرضة المجتمعات وتعجز ، الماالرياأو أمراض اإلسهال أو إجمالي الخسائر البشرية للتغير المناخي، حيث يعانون من سوء التغذية 
مشابهة لفيضانات باكستان هذا إلى حاالت ، مما يؤدي في ظروفهم المناخية القاسيةالزيادة أقل قدر من نهائياً عن التعامل مع للتغيرات المناخية 

  .العام

جزر المالديف تقف على  إن: "الدول المعرضة لمخاطر تغير المناخ قائالً وصرح محمد نشيد رئيس جمهورية جزر المالديف ومؤسس منتدى 
المالديف اليوم سيحل  جزر هذا كان التصرف المطلوب واضحاً دوماً بالنسبة لنا، لكن ما تتعرض لهخط النار في قضية التغير المناخي، ول

نصبح دولة محايدة االنبعاثات الكربونية بحلول عام إلى أن نسعى و الرؤية لسائر دول العالم،تلك بغيرها غداً، ويساعد هذا التقرير على توضيح 



 

ا وتتأقلم مع استخدام مصادر طاقة متجددة وتقنيات صديقة للبيئة ستخرج منتصرة في القرن الحادي وكل الدول التي ستسير على خطان، 2020
 ".والعشرين

التغيرات المناخية بشكل ومع ذلك ستؤثر الخسائر االقتصادية، نصف  -وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية  -وستتكبد الدول الصناعية 
% 4أكثر من : د تخفي وراءها خسارة نسبية ضخمةالخسائر االقتصادية الصغيرة في مجملها قالمختل، ألن  ةعلى ميزان القوى العالميخطير 

تكون الخسائر االقتصادية  -أفريقيا في خاصة  -وحيثما يكون الفقر مدقعاً القومي في منطقة جنوب المحيط الهادئ،  جمن متوسط إجمالي النات
 .من خسائر األرواح% 99وتشهد الدول النامية أكثر من  قاسية،

الذي سبق وأن ترأس عمليات ميدانية كبرى تابعة لألمم المتحدة منها عمليات في جمهورية الكونغو  روس ماونتن، المدير العام لمنظمة داراأما 
مساعدات اإلنسانية أو ، لن ينجح أي قدر من الكثرأو أ إذا سمحنا للضغوط الحالية بأن تتضاعف ثالث مرات: "الديمقراطية والعراق، فيقول

أما الجزر التي ال ترتفع المعونات اإلنمائية في الحد من المعاناة والدمار، وستصبح الدول الهشة مقابر جماعية ننفق عليها مليارات الدوالرات، 
 ".أكثر وأكثروسنظل ننفق فلن تصبح قادرة على النجاة ثم ستندثر، كثيراً عن سطح البحر 

األوجه التي ستتأثر أكثر من غيرها بالتغيرات تماماً لتحقيقها هي نفسها صعوبات مريرة حالياً التي تواجه التنمية البشرية العالمية إن أهداف 
للتحرك السريع لجمع إلى الحاجة الماسة مؤشر وعدم توافر الخطط الوطنية الكافية هو أقوى وفيات األطفال والجوع والفقر المدقع، : المناخية

 .على خط النار وتواجه أقسى التغيراتتقع للدول التي  نعم الالزم من كبار المانحيالد

 50أكثر من حيث يسرد ، تقريباً العالم  اللتعامل مع كافة أنواع التأثيرات التي يواجههالعديد من الوسائل الفعالة اليوم يذكر التقرير أن هناك كما 
من أكثر يعد تجنب حاالت الوفاة المنتشرة بسبب األمراض التي تتأثر بالمناخ مثل الماالريا وات، مختلف التأثيرمواجهة وسيلة استجابة متاحة ل

الدول تعرضاً المعايير المطبقة حالياً في هذا الصدد أبعد ما يكون عن المستوى المطلوب خاصة في أكثر ولكن ، اقتصادياً تلك الوسائل فاعلية 
  .البسيطة هللخطر على وج

ال شك أن الفشل في التعامل مع : "ثه أثناء مأدبة الغداء قال جون آشتون المبعوث البريطاني الخاص لمؤتمر التغير المناخيحديمعرض وفي 
العدالة  التغيرات المناخية سيؤدي إلى احتدام المنافسة على الموارد الطبيعية مما سيقلص من مساحة التعاون السياسي، وهذا بمثابة إهانة لمفهوم

 ."عواقبهامواجهة األقل قدرة على وفي إحداث المشكلة بشكل محدود العبء األكبر على الدول التي ساهمت  يضعسألنه 

بشكل ستقع التأثيرات  أن الشك: "ورئيس كوستاريكا سابقاً فقال أما خوسيه ماريا فيجيريس، أمين منظمة دارا ومستشار مشارك في التقرير
عاماً وأفعالنا اآلن هي التي ستحدد شكل العالم الذي  25نصف سكان العالم يقل عمرهم عن  أنحيث  غير متوازن على الفقراء والصغار،

التحول ل بعملية لكن مسؤوليتنا هي أن نتولى دفة القيادة لكي نعجِّ وللتحرك لمواجهة التغيرات المناخية مستعد وشباب العالم بأسره سنخلفه لهم، 
 ".محدودة ةانبعاثات كربونيينتج  ياقتصادنظام إلى 

لتأثيرات التغيرات المناخية أقل من الواقع تقديراته تكون أن يتوقع  التقريرإال أن قد تكون األرقام الحقيقية أكثر أو أقل من تلك المذكورة، بينما و
يناشد اث العلمية الحالية، وأمام األبحألن العديد من التأثيرات المعروفة لم يتم قياسها بسبب عدم توافر المعلومات الكافية أو وجود عوائق 

من "فإن النتائج المذكورة في البحث تحد من فهمنا لنقاط الضعف المناخية، ومع ذلك، التي األساسية البحثية باالهتمام العاجل باألسئلة التقرير 
طياته هي مبرر واضح على أن التخاذل المذكورة بين  -الممكن تجنبها  -ويؤكد التقرير على أن األضرار الخطيرة ، "المستبعد أن تتغير جذرياً 

 .يعبر عن اإلهمالوأن المزيد من االحتباس الحراري ال يغتفر الحالي 

 

 

 

 - انتهى -



 

 :مالحظات
 

 التقرير

، يرجى الضغط 2010الجمعة الثالث من ديسمبر لالطالع على نسخة كاملة من التقرير، المحظور نشره حتى الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت جرينتش من يوم 
 :والنقر بالفأرة على الرابط التالي CTRLعلى مفتاح 
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 ةمراقبة التأثر بالتغيرات المناخينبذة عن تقرير 

التغيرات المناخية على سكان العالم اليوم وفي المستقبل القريب، كما سيتضمن حول تأثير هو تقييم عالمي مستقل  المناخية بالتغيرات التأثر مراقبةتقرير 
  .االقتصاد والبيئةمن آثارها الضارة على البشر ووالحد التغيرات المناخية للتأقلم مع اآلن اتخاذها عرضاً فعاالً ألهم التدابير التي يمكن 

 
 دارا

وتعنى بتحسين جودة وفاعلية المعونات المقدمة للدول الضعيفة التي تعاني من  2003ون اإلنسانية، وقد أسست عام شؤدارا هي منظمة مستقلة معنية بال
وس ماونتن الذي سبق وأن تولى قيادة عمليات ويترأسها ردولة في خمس قارات،  40الصراعات والكوارث والتغيرات المناخية، وتمتد أنشطتها بين أكثر من 

  ).2004 - 2003(اإلغاثة التابعة لألمم المتحدة أثناء حرب العراق بعد قصف مقر األمم المتحدة في بغداد 
  

 تغير المناخ رمنتدى الدول المعرضة لمخاط
حيث  ؛مشتركلمكافحة تهديد سيوية وأمريكية ودول المحيط الهادئ آأول شراكة عالمية بين دول أفريقية وهو منتدى الدول المعرضة لمخاطر تغير المناخ 

 .في معظم األحيان من أقل الدول التي ساهمت في إحداث المشكلة التي تهدد كيانها بأكملهوأنها من أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ 

http://assetdelivery.eurorscg.com/MultipleUpload/Download.aspx?fileId=ZgozBCLnBzNPvkyJcekPlQ%3d%3d�
mailto:jdrewer@daraint.org�

