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ر دخــل العــالم حقبــة جديــدة وخطيــرة مــن تــأثيرات التغيــر المنــاخي؛ ممــا تســبب فــي خســائ

بحت وأضــرار جســيمة، ألقــت بظاللهــا علــى المجتمعــات األكثــر فقــًرا فــي العــالم، والتــي أصــ

الجفـاف تتحمل الجانب األكبـر مـن النتـائج الكارثيـة للتحـوالت المناخيـة؛ مـع تزايـد معـدالت

؛ والفيضـــانات وحرائـــق الغابـــات وغيرهـــا مـــن الكـــوارث التـــي أصـــبحت تهـــدد حيـــاة الماليـــين

فــاقم لتتحمــل المجتمعــات الفقيــرة الجانــب األكبــر مــن المخــاطر المناخيــة وتــزداد فقــًرا وتت

. الفجوة بينها وبين المجتمعات الغنية

ومــع اتخـــاذ المجتمعـــات المتقدمـــة لعقـــود مضـــت منحـــى التهـــرب مـــن مســـؤولياتها إزاء 

ــدة، جــاء  ــة الجدي ــى التكيــف ومواجهــة التحــديات المناخي ــدول والشــعوب األقــل قــدرة عل ال

التمويــل العــادل .. دفــع الفــواتير"تحــت عنــوان 1"أوكســفام"التقريــر الصــادر عــن مؤسســة 

ؤولياته ليضع الجميع أمام مس، "لتعويض الخسائر واألضرار في عصر التحوالت المناخية

العمـل من خالل إثارة قضية تفاقم األضرار والخسائر بشكل متسارع، األمر الـذي يتطلـب

ة على دعم مساعي تجنب األخطار قبل وقوعها، مع ضرورة الـدفع نحـو إيجـاد حلـول مبتكـر

. للتمويل تحمل في طياتها مبادئ العدالة والمسؤولية واإللزام

هويدا محمد . أ
بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارباحث سياسي 

ض التمويل العادل لتعوي: دفع الفواتير

* يةالخسائر واألضرار في عصر التحوالت المناخ
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*Tracy. C and Lyndsay. W. "Footing the bill: fair finance for loss and damage in an era of escalating climate impacts". Oxfam

International. June 7, 2022.
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تفاقم الخسائر واألضرار: أولًا

، أن ما 22021الصادر عام ) WG2(كشف تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

يم هـو األول هـذا التقيـ. يقرب من نصف البشرية يعيشون في أماكن أكثـر ُعرضـة لتـأثيرات التحـوالت المناخيـة

مكـن األضـرار الجسـيمة المتزايـدة للتغيـر المنـاخي، والتـي لـم يعـد مـن الم"من نوعه الـذي يسـلط الضـوء علـى 

.، بما لها من تأثير بالغ الشدة على المجتمعات األكثر فقًرا في العالم"إصالحها

ة طالت وفًقا للتقرير، أسفرت وقائع االثني عشر شهًرا الماضية عن خسائر فادح

األرواح واألراضي والثقافـة والمنـازل وعطلـت الـنظم الزراعيـة؛ مـا أدى إلـى زيـادة 

.النزوح وانعدام األمن الغذائي
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الشكل 

)2021جدول زمني للطقس المتطرف في عام (عام متطرف -2021
1

).2021لعام  Christian Aidبناًء على تحليل (2022، يونيو "أوكسفام"مؤسسة : المصدر

ع مســتوى ارتفــا: أمــا اآلثــار االقتصــادية وغيــر االقتصــادية للتغيــر المنــاخي فتــأتي نتيجــة الظــواهر الجويــة، مثــل

خيـة سطح البحر، وذوبـان الجليـد، والزيـادات التدريجيـة فـي درجـات الحـرارة والجفـاف، فضـًلا عـن الظـواهر المنا

.المتطرفة المفاجئة، بما في ذلك العواصف واألمطار الغزيرة

:إعصار آنا في فيجي
.مواطنآالف10تهجير 

:فيضانات شرق أستراليا
دوالر أمريكي مليار 2.1

.خسائر

مـــــــــــــــــــارسينايــــــــــــــــــــر
:إعصار سيروجا، إندونيسيا

.نازحألف 22أكثر من 

أبريـــــــــــــــــــل

إعصــار توكاتــا فــي الهنــد وجــزر
:المالـــــــــــــــديف وســـــــــــــــريالنكا

ـــــــــــــار1.5 ـــــــــــــي ملي دوالر أمريك
.قتيًلا198خسائر، أكثر من 

إعصـــــــار يـــــــاس فـــــــي الهنـــــــد 
:وبنجالديش

ــــــــــــارات 3 دوالر أمريكــــــــــــي ملي
.نازحمليون1.2خسائر، 

مايـــــــــــــــــــو

القبة الحرارية لشمال
:غرب المحيط الهادئ

.  قتيًلا595أكثر من 

يونيـــــــــــــــــــو

:فيضانات أوروبا الغربية

227دوالر خسائر، مليار45.6
.قتيًلا

: فيضانات الصين

.  ردوالر أمريكي خسائمليار 2

لبـين إعصار فابيان اليابان الف
دوالر أمريكـيمليـار 2: الصين
.  خسائر

يوليـــــــــــــــــــو
في الوالياتإيداإعصار 

:المتحدة األمريكية

دوالر أمريكي مليار 75.3
.قتيًلا96خسائر، 

أغسطس
فيضانات األمطار 

/  الموسمية في الهند 
آالف  150تهجير : نيبال

.قتيًلا115شخص، 

:  فيضانات جنوب السودان
.مواطن تضررواألف 850

أكتوبـــــــــــــــــــر

:فيضانات كندا

.ردوالر أمريكي خسائمليار 2.4

ديسمبرنوفمبر
ماليين 6، 2022اعتباًرا من مايو : الجفاف في شرق إفريقيا

في ماليين 7.2في كينيا، وماليين 3.5مواطن في الصومال، و
.إثيوبيا، واجهوا انعدام األمن الغذائي الشديد

.قتلى407: إعصار راي في الفلبين
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ة بـين األغنيـاء دائًما ما يكون األكثر ضعًفا واألكثر فقًرا ُعرضة للتأثر بالكوارث المناخية؛ األمـر الـذي يوسـع الهـو

.  ذوي القوة من جهة، والفقراء الضعفاء من جهة أخرى

اة فـي تشير تقديرات األمم المتحدة إلـى أن النسـاء واألطفـال أكثـر ُعرضـة للوفـ"

٪ 80مرة مقارنة بالرجال، وقدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن 14أثناء الكوارث 

".من النازحين بسبب تغير المناخ هم من النساء

مسؤولية مواجهة األضرار : ثانًيا

فعــت أن نــداءات األمــم المتحــدة اإلنســانية المرتبطــة بــالطقس الســيِّئ ارت" أوكســفام"تظهــر أبحــاث منظمــة 

يتعــرض بشــكل كبيــر خــالل العقــدين الماضــيين، فمــع تســارع وتيــرة التغيــر المنــاخي، أصــبح النظــام اإلنســاني

.لضغوط متزايدة ما جعله غير قادر على االستجابة بشكل مناسب

من إجمالي النداءات اإلنسانية، وبحلول % 36بنحو 2000قدرت النداءات المتعلقة بالطقس السيِّئ خالل عام 

دين ، كما ارتفعت متطلبات التمويل للوفاء بتلك النداءات خـالل العقـ%78، ارتفعت هذه النسبة إلى 2021عام 

.الماضيين

الشكل 

)2021-2000(نسبة النداءات اإلنسانية لألمم المتحدة المتعلقة بالطقس السيِّئ، خالل الفترة 

2

.2022، يونيو "أوكسفام"إعداد مؤسسة : المصدر

.في ارتفاع عدد النداءات غير المتعلقة بالطقس COVID-19، تسبب عدد كبير من نداءات 2020في عام : مالحظات
.تشمل نداءات الطقس السيِّئ جميع النداءات التي كان سوء الطقس إما عامًلا رئيًسا أو مساهًما بها*

ئ ال يشمل الطقس السيِّ عامل المساهمة في الطقس السيِّئئ عامل الطقس السيِّ 
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الشكل 

)2021-2000(متطلبات التمويل للنداءات اإلنسانية لألمم المتحدة المرتبطة بالطقس السيِّئ 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

)ديرأعلى تق(ال يشمل الطقس السيِّئ )يرأقل تقد(عامل المساهمة في الطقس السيِّئ ئ عامل الطقس السيِّ 

.2022، يونيو "أوكسفام"إعداد مؤسسة : المصدر

 The International Federation of Red Cross)يقدر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

and Red Crescent Societies, IFRC)، ــول عــام ــه بحل ــر مــن 2050أن ــى 200، ســيحتاج أكث ــون شــخص إل ملي

لعـدد مساعدات إنسانية دولية بسبب الضغط اإلضافي الناجم عن التغير المنـاخي، أي مـا يقـرب مـن ضـعف ا

ا بنحو  ر حالي .ماليين شخص108المقدَّ

على مدى السنوات الخمـس الماضـية،

فقـــط مـــن % 54لــم يـــتم تمويـــل ســـوى 

ئ؛ النــداءات المرتبطــة بــالطقس الســيِّ 

مليار 33-28ما أدى إلى عجز يقدر بنحو 

.دوالر أمريكي

. 2021المبالغ بالدوالر األمريكي هي بالقيمة الحقيقية لعام * : مالحظات
. من متطلبات النداءات% 100تغطي األقسام ذات اللون األخضر الداكن النداءات التي كان الطقس السيِّئ عامًلا رئيًسا فيها، وبالتالي يتم احتساب *
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الشكل 

)2021-2000(نقص التمويل لنداءات األمم المتحدة ذات الصلة بالطقس السيِّئ خالل الفترة 
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)ديرأعلى تق(ال يشمل الطقس السيِّئ )يرأقل تقد(عامل المساهمة في الطقس السيِّئ ئ عامل الطقس السيِّ 

.2022، يونيو "أوكسفام"إعداد مؤسسة : المصدر

. 2021المبالغ بالدوالر األمريكي هي بالقيمة الحقيقية لعام : * مالحظات
. ٪ من النقص في التمويل100تغطي األقسام ذات اللون األخضر الداكن النداءات التي كان الطقس السيِّئ عامًلا رئيًسا فيها، وبالتالي يتم احتساب *
٪ فقط من قيمة 30يحتسب ) األخضر المتوسط(٪ فقط من قيمة النقص في التمويل، أما التقدير األدنى 50يحتسب ) األخضر الفاتح(التقدير األعلى *

.النقص في التمويل

فجوة التمويل 

فقط مـن الكـوارث المرتبطـة بـالطقس % 7.5على مدى العقدين الماضيين، غطت نداءات األمم المتحدة نحو 

مليـارات شـخص فـي 3.94، تـأثر مـا يقـدر بــ 2000ومنـذ عـام . السيئ في الدول المنخفضة والمتوسطة الـدخل

مليـون 474تلك الدول بهذه الكوارث، لكن مـا شـملتهم حمـالت اإلغاثـة التابعـة لألمـم المتحـدة يقـدرون بنحـو 

.شخص فقط

الشكل 

)2022-2000(تلبية األمم المتحدة النداءات اإلنسانية مقارنة بعدد الكوارث المرتبطة بسوء الطقس خالل الفترة 

5

عدد األحداث

7340
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ة تلبية األمم المتحدة النداءات المرتبط
بسوء الطقس

في الكوارث المرتبطة بالطقس السيِّئ
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

عالمياالكوارث المرتبطة بالطقس السيِّئ

EM-DAT.3باالستعانة بقواعد بيانات " أوكسفام"إعداد : المصدر
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ائر االرتفاع المستمر في حجم الخس: ثالًثا

فتقـر تقع أحداث الخسائر واألضرار في جميع أنحاء العالم، لكن الدول منخفضة الـدخل ت"

".إلى شبكات األمان والموارد الالزمة للتكيف، مقارنة بالدول الغنية

الشكل 

)2020–1950(تقدير الخسائر االقتصادية العالمية من الكوارث المرتبطة بالطقس خالل الفترة 
6
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100

200

300

400

500

600
ي تقديرات الكوارث المرتبطة بالطقس بالمليار دوالر أمريك

.2021، األرقام هي مليار دوالر أمريكي بالقيمة الحقيقية لعام Aon Catastrophe Insight) (1202مركز : المصدر

ُيَعد األعلى من حيث عدد الكوارث وحجم األضرار الناجم عنها؛ حيـث وقعـت 2021وفًقا لتلك البيانات، فإن عام 

مليـار دوالر أمريكـي؛ لتسـجل بـذلك ثالـث 329فيه أكبر أربع كوارث مرتبطـة بـالطقس، ويقـدر حجـم الخسـائر بــ 

.على الترتيب2005و2017أعلى معدل بعد عامي 

ي الخسائر واألضرار غير االقتصادية عميقـة وبعيـدة المـدى، وتشـمل الخسـائر فـ

ولـوجي األرواح والهوية الثقافية والمعارف األصلية وصـحة اإلنسـان والتنـوع البي

.واألراضي
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إعادة النظر في نظام تمويل الخسائر : رابًعا

ة واإلنمائيـة تشمل ترتيبات التمويل الحالية لمعالجة الخسـائر واألضـرار بشـكل أساسـي المسـاعدة اإلنسـاني

األضــرار؛ والتـأمين، ولكـن هـذه الترتيبــات ال تتوافـق ونظـام الــدعم العـادل والتلقـائي الــالزم لمواجهـة الخسـائر و

.والذي يتطلب نظام تمويل على أساس المسؤولية

ل يعتمــد نظــام التــدفقات الماليــة الحــالي لمعالجــة الخســائر واألضــرار علــى المســاعدات، وال ســيما فــي شــك

تطوع؛ لذا فـإن تمويل التنمية والتمويل اإلنساني والتأمين، استناًدا إلى مبادئ اإلحسان والمصلحة الذاتية وال

وفــاء االسـتجابة اإلنســانية فــي حــاالت الطــوارئ غيــر دائمــة أو كافيـة، كمــا أن معظــم المــانحين يفشــلون فــي ال

.بالتزاماتهم

يــتم معالجــة الكــوارث المناخيــة تتطلــب تحديــد األطــراف المتســببة فــي الضــرر؛ ل

تمويل معالجـة الخسـائر واألضـرار كمسـألة عدالـة علـى أسـاس المسـؤولية مـن

.قبل البلدان والشركات واألفراد األكثر ثراًء واألكثر إنتاًجا

فــي غــرب أوغنــدا لفيضــانات متكــررة تســببت فــي أضــرار واســعة النطــاقكاسيســيتعرضــت مقاطعــة 
ر ففـي العقـود األخيـرة، ذاب الجليـد علـى قمـم الجبـال بمعـدل ينـذ. بالمنازل والمـدارس والجسـور والطـرق

وتسـببت فـي نـزوح اآلالف وأجبـرت 2020بالخطر؛ ما ساهم في حدوث فيضانات مفاجئة، كالتي حدثت عام 
.على نقل مستشفياتهمكيلمبيسكان منطقة 

 ".. أوغندا–كاسيسي"الفيضانات في منطقة 
ٍ

التمويل إلعادة البناء بطيء وغير كاف
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وسائل مبتكرة لمواجهة األزمة : خامًسا

ويـل مع دخول أزمة المناخ مرحلـة جديـدة خطيـرة، تحتـاج الحكومـات بشـكل عاجـل إلـى االتفـاق علـى ترتيبـات تم

ــدول الناميــة ــدة فــي ال ــدة لمعالجــة الخســائر واألضــرار المتزاي وهنــاك عنصــران أساســيان لنظــام فعــال . جدي

: وشامل لمواجهة الخسائر وهما

إنشــاء مرفـــق تمويــل للـــتحكم فــي إجـــراءات معالجـــة 

الخسائر 

يجــب أن يحقــق نظــام التمويــل الفعــال والشــامل عــدًدا مــن 

غيـر المبادئ، وفق اتفاقية األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن ت

المناخ، وعلى رأسـها حجـم المسـؤولية عـن الضـرر، والقـدرة 

ــا مــن المصــالح، و ــزام، وأن يكــون التمويــل خالًي أن علــى االلت

.يقدم استجابة سريعة وتلقائية مع ضمان االستمرار

وفير يلزم إنشاء مرفق تمويل جديد للمساعدة في ضمان تـ

ان التمويــل الكــافي والفعــال والعــادل، ويمكــن إنشــاؤه ككيــ

ــة التابعــة جديــد مســتقل أو كجــزء مــن إحــدى اآلليــات المالي

ــه علــى ــة، مــع ضــمان قدرت التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاري

.جذب التدفقات من مصادر التمويل بصورة عادلة

ـــــادة حجـــــم  ـــــدة ومبتكـــــرة لزي مصـــــادر جدي

التمويل ومساهمات الحكومات

بمــا يلـزم اتبــاع نمـاذج مبتكــرة لمصـادر التمويــل

كثـر يضع العبء األكبر على عاتق األشـخاص األ

مســــــؤولية، ويــــــوفر وســــــيلة حاســــــمة إلجبــــــار 

ببه الشركات على الدفع مقابل الضرر الذي تس

.منتجاتهم

تشـــمل هـــذه المصـــادر المقترحـــة علـــى ســـبيل 

ـــــدولي، : المثـــــال ـــــات الشـــــحن ال ضـــــريبة انبعاث

فر وضــريبة األضــرار المناخيــة، وضــريبة المســا

الـــــدائم التـــــي تفـــــرض بطريقـــــة تدريجيـــــة علـــــى 

.الرحالت الجوية، وضريبة الثروة

ومطالب حاسمة (COP27)مؤتمر : سادًسا

ي اســتعداًدا لمــؤتمر األمــم المتحــدة الســابع والعشــرين المعنــي بــالتغير المنــاخي، الــذي مــن المقــرر عقــده فــ
يضــع التقريــر عــدًدا مــن المطالــب التــي يجــب ، 2022نــوفمبر 18-6مدينــة شــرم الشــيخ بمصــر، فــي الفتــرة مــن 

:أخذها في االعتبار، وهي كاآلتي

ـا، بمـا يتماشـى مـع نصـيب: تحتاج جميـع الحكومـات إلـى ها إعـادة تقـديم المسـاهمات المعـززة المحـددة وطني
م العادل؛ للحـد مـن ارتفـاع الحـرارة، وإنشـاء مرفـق تمويـل لمعالجـة الخسـائر واألضـرار، وتأسـيس نظـام للـدع

.المالي يضمن مساهمات سنوية للدول

زامـات الحاليـة التعهد بتمويل ثنائي للتصدي للخسائر واألضرار التـي تضـاف إلـى االلت: الدول الغنية بحاجة إلى
.من تمويلها المناخي للتكيف% 50لتمويل المناخ والمساعدة اإلنمائية الرسمية، وااللتزام بنسبة 

تتقـــاعس الـــدول الغنيـــة عـــن دفـــع فـــاتورة إصـــالح مـــا أفســـدته، لتتحمـــل الـــدول 

.والمجتمعات األكثر فقًرا سداد الجانب األكبر من الفاتورة
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الهوامش

ـــة أنشـــئت عـــام ": أوكســـفام"مؤسســـة 1 ـــة مـــن "، تحـــت اســـم 1942مؤسســـة خيري ـــة أوكســـفورد لإلغاث لجن

ا يضـم "المجاعة منظمـة مراكزهـا منتشـرة حـول العـالم وتعمـل فـي أكثـر مـن 21، ونمت لتصبح اتحاًدا دولي

.بلًدا90

2Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 2021, https://www.ipcc.ch/report/sixth

assessment-report-working-group-i/

3Emergency Events Database, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), 

https://www.emdat.be/
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