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تغییر اقلیمی تهدیدی جهانی برای امنیت در قرن بیست و یکم است. ما باید برای محدود کردن 
مخاطرات آینده برای سیاره ای که همه در آن زندگی می کنیم و صلحی که به دنبالش هستیم به 

سرعت وارد عمل شویم.
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار  انتشار گازهای گلخانه ای  دستیابی به توافقی مستحکم برای کاهش 
است. اما شتاب بی امان تغییر به ما می گوید که با وجود کاهش انتشارها در آینده، آثار فیزیکی تغییرات 

اقلیمی با منشأ انسانی از هم اکنون قابل مشاهده است و در دهه های آتی استمرار خواهد داشت.

که  هرجا  آورد.  خواهد  وارد  فشار  جهان  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نظام های  بر  اقلیمی  تغییرات 
نهادها و دولت ها قادر به مدیریت فشار یا جذب شوک های ناشی از تغییرات اقلیمی نباشند، مخاطرات 

تهدیدکننده ی ثبات کشورها و جوامع افزایش خواهد یافت.

شدیدترین مخاطرات هنگامی بروز می کنند که فشار آثار تغییرات اقلیمی بر کشورهای ضعیف بسیار 
زیاد میشود. تغییر اقلیمی آخرین »افزاینده ی تهدید« است: بر وخامت موقعیت های از قبل آسیب پذیر 

خواهد افزود و ممکن است منجر به شورش اجتماعی و حتی درگیری خشونت آمیز شود. 

هرچند که آثار تغییرات اقلیمی را همه احساس خواهند کرد، تهدید آن ها برای مردم فقیرترین کشورها 
ــ و آسیب پذیرترین گروه ها در این کشورها ــ از همه بیشتر است. هرجا  که آسیب پذیری و درگیری وجود 
داشته باشد، مردم با موانع بسیار چالش برانگیزی برای سازگاری موفقیت آمیز روبه رو می شوند. اگر آنان 
نتوانند با آثار تغییرات اقلیمی سازگار شوند، خطر بی ثباتی افزایش می یابد و آن ها را گرفتار یک چرخه ی 

معیوب می سازد.

برنیایند،  آن   صلحآمیز  مدیریت  عهده ی  از  نظام ها  که  باشد  بزرگ  آن قدر  شوک  و  زیاد  آن قدر  فشار  اگر 
ما  همه ی  برای  امنیت  و  صلح  می شوند.  رانده  آسیب پذیری  سمت  به  نیز  باثبات  ظاهر  به  کشورهای 
اهمیت فوق العاده ای دارد. همه ی ما در معرض مخاطرات هستیم ــ و از همین رو مسئولیت مقابله با 

آن ها نیز بر دوش همه است.

»اقلیمیجدیدبرایصلح:اقدامدربرابرمخاطراتاقلیمیوآسیبپذیری«، گزارشی مستقل به سفارش اعضای 
گروه هفت، هفت مخاطر درآمیخته ی اقلیمیـ  آسیب پذیری را شناسایی می کند که دربردارنده ی تهدیدهای 
جدی برای ثبات کشورها و جوامع در دهه  های پیش رو است. بر اساس ارزیابی کامل سیاست های موجود 
در زمینه ی سازگاری با تغییرات اقلیمی، همکاری های توسعه ای و کمک های بشردوستانه، و ایجاد صلح، 
طور  به  هم  و  مستقل  اعضای  عنوان  به  هم  باید،  هفت  گروه  اعضای  که  می کند  توصیه  گزارش  این 
مشترک، اقدامات محسوسی برای مقابله با مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری و افزایش تابآوری کشورها 

و جوامع در برابر آن ها انجام دهند. 

چکیده ی اجرایی
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خواهند کرد، در حالی که دیگران ممکن است مجبور شوند به منابع غیررسمی یا غیرقانونی درآمد روی آورند. 
تغییرات اقلیمی هم الگوهای موجود مهاجرت و هم شمار افرادی را که احتمال دارد نقل مکان کنند تغییر 
خواهد داد. در عین حال که مهاجرت می تواند روشی مؤثر برای مقابله با استرس اقلیمی باشد، در صورت 
مدیریت ضعیف مهاجرت و اسکان مجدد، افزایش جابه جایی ناشی از آثار تغییرات اقلیمی می تواند منجر 

به بی ثباتی محلی و منطقه ای شود.

وقایع شدید آب و هوایی و بالیای طبیعی . 	

وقایعشدیدآبوهواییوبالیایطبیعیچالشهایآسیبپذیریراتشدیدخواهدکردومیتواندشکنندگیو
نارضایتیهایافرادرابهویژهدرموقعیتهایمتأثرازدرگیریافزایشدهد.

وقایع شدید آب و هوایی و بالیای طبیعی  زندگی، معیشت، دارایی، سالمت و جوامع مردم را به مخاطره 
می اندازد و از بین می برد. رابطه ی میان بالیای طبیعی و آسیب پذیری به گونه ای است که غالباً یکدیگر را 
تشدید می کنند: بالیا فشار بیشتری بر نظام های حکمرانی تحت فشار وارد میکنند، فرصت های اقتصادی 
و منابع را کاهش می دهند، و مردم را بی خانمان می کنند. فقدان شبکه های ایمنی، آمادگی، سازوکارهای 
اگر  ویژه  به  بزند،  دامن  نارضایتی ها  به  بالیای طبیعی می تواند  آثار  با  و سایر روش ها ی مقابله  بیمه ای، 
نیز  باشد. مداخالت ضعیف بشردوستانه  ناعادالنه  آن ها  توزیع  یا  ناکافی  یا بین المللی  کمک های دولتی 
می تواند تنش ها را تشدید کند و خطر درگیری را افزایش دهد. عالوه بر این، در موقعیت های آسیب پذیر و 
تحت تأثیر درگیری، بالیای طبیعی تالش ها برای تقویت تاب آوری را تضعیف می کند یا تحت الشعاع قرار 
می دهد که منجر به افزایش شدت اثر بالیا می شود. در مقابل، کاهش خطر بالیا و تالش های مؤثر در 
جهت مدیریت آن ها نیز میتواند فرصت هایی برای بهبود تاب آوری در برابر مخاطرات اقلیمیـ  آسیب پذیری 

و ایجاد صلح فراهم کند.

بی ثباتی در قیمت ها و تأمین مواد غذایی. 	

بسیاراحتمالمیرودکهتغییراتاقلیمیباعثاختاللدرتولیدموادغذاییدربسیاریازمناطق،باالرفتنقیمتهاو
نوساناتبازار،وافزایشخطراعتراضات،شورشهاودرگیریهایداخلیشود.

بسیاری  در  غذایی  مواد  تولید  شدن  مختل  و  محصول  کاهش  زیاد باعث  احتمال  به  اقلیمی  تغییرات 
ــ  انرژی  ــ شامل رشد جمعیت و تغییر نیازهای  با افزایش فشارهای جهانی  از مناطق می شود. همراه 
احتمال می رود که ناامنی غذایی افزایش  یابد و بی ثباتی قیمت مواد غذایی بیشتر  شود. همچنان که در 
شورش های غذایی سال های 9-2007 در بیش از ۴۰ کشور مشاهده شد، بی ثباتی قیمت مواد غذایی و باالتر 
رفتن قیمت ها می تواند خطر ناآرامی های عمومی، فروپاشی دموکراتیک، و درگیری های داخلی و محلی 
باشد.  همراه  سست  اجتماعی  قرارداد  و  ضعیف  حکمرانی  فقر،  با  که  هنگامی  ویژه  به  دهد،  افزایش  را 
کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی و خانوارهایی که بخش عمده ای از درآمد خود را صرف غذا می کنند 
بسیار آسیب پذیر هستند. با وجود این، نقش احتمالی ناامنی غذایی در بی ثباتی نه تنها به عوامل محلی 
یارانه های مصرف کننده و  به سیاستهای ملی مانند  بلکه  بازار،  به  نظیر میزان شهرنشینی و دسترسی 

بازارهای صادراتی نیز بستگی دارد. 

مدیریت آبهای فرامرزی. 	

آبهایفرامرزیاغلبمنبعتنشهستند؛بارشدتقاضاوتأثیراتاقلیمبردسترسیپذیریوکیفیت،رقابتبرسرمصرفآب
احتمااًلفشاربرساختارهایحکمرانیموجودراافزایشخواهدداد.

می کند،  فراهم  دولت ها  و  ذی نفعان  همکاری  برای  فرصت هایی  مشترک  آبی  ذخایر  مدیریت  در حالی که 
درگیری  سابقه ی  با  مناطقی  در  فرامرزی  رود های  حوضه های  از  بسیاری  باشد.  هم  تنش  منبع  می تواند 
مسلحانه و تنش های قابل مالحظه ی بین دولتی واقع شده اند. اگرچه درگیری  مسلحانه بین دولت ها بر 
سر آب سابقه ی تاریخی ندارد، ممکن است وضعیت در آینده چنین نباشد. احتمال دارد رقابت بر سر مصرف 
آب با رشد تقاضا و تأثیر گذاری اقلیم بر دسترسی به منابع آبی افزایش یابد. مدیریت آثار تغییرات اقلیمی بر 
استفاده از منابع آبی به ویژه در حوضههای فرامرزِی متأثر از شکنندگی یا درگیری، که مدیریت آب در آن ها 

غالباً تحت الشعاع مالحظات سیاسی یا تحت تأثیر عدم تقارن قدرت قرار می گیرد، پیچیده خواهد بود.
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هفت مخاطرۀ درآمیخته ی اقلیمی ـ آسیب پذیری 
از مردم جریان  بازار جهانی برای تعداد روزافزونی  منابع محدود این سیاره زیر فشار هستند. در حالی که 
ظاهراً پایان ناپذیری از کاالها را فراهم میکند، افراد زیادی در كشورهای در حال توسعه با دسترسی محدود 

به خدمات پایه و بازارهای عملیاتی برای تأمین نیازهای روزانه ی خود تالش می كنند.

تقاضا برای غذا، آب و انرژی در حال افزایش است، به ویژه در جاهایی که جمعیت یا اقتصاد به سرعت در 
حال رشد است. بیکاری گسترده، شهرنشینی سریع، و تخریب محیط زیست تالش ها را در جهت کاهش فقر 
و افزایش توسعه ی اقتصادی در بسیاری از کشورهای فقیر با چالش مواجه میکند. در مناطق آسیب پذیر، 
نابرابری پایدار، انزوای سیاسی، و دولت های غیرپاسخگو این فشارها را تشدید می کنند و احتمال بی ثباتی و 
درگیری را افزایش می دهند. افزوده شدن تأثیرات اقلیم متغیر بر آب، غذا و زمین، این فشارها را چند برابر 

و توانایی کشورها را در تأمین نیازهای شهروندان خود تضعیف می کند.

از  آسیب پذیری،  درجات  از  طیفی  در  می توان  را  چالش  این  با  مقابله  برای  جوامع  و  دولت ها  ظرفیت 
برقرار  خود  شهروندان  با  سازنده ای  روابط  تاب آور  دولت  های  کرد.  ارزیابی  تاب آورترین،  تا  آسیب پذیر ترین 
می کنند، نهادهای کارآمد را حفظ می کنند، و خدمات پایه را ارائه می دهند. این دولت ها می توانند، ضمن 
حفظ ثبات سیاسی و جلوگیری از خشونت، شوک ها را جذب و فشارها را به صورت مسالمت آمیز مهار کنند.

یا برقراری روابط  از شهروندان خود،  اولیه، حفا ظت  ارائه ی خدمات  از طرف دیگر، هرگاه دولت ها قادر به 
هم  باثبات  کشورهای  حتی  می آید.  پدید  آسیب پذیر  موقعیت های  نباشند،  جامعه  با  متقابل  سازنده ی 
ممکن است دوره های آسیب پذیری را از سر بگذرانند یا  کانونهای آسیب پذیری را در خود جای دهند. اگر این 
دوره ها یا کانون ها به خوبی مدیریت نشوند، می توانند مارپیچ پایین رونده ا ی از آسیب پذیری و درگیری به 

وجود آورند و کشورها را در چرخه های خشونت مکرر، حکمرانی ضعیف و بی ثباتی گرفتار کنند.

اثر متقابل  از  ناشی  آسیب پذیری  ـ  اقلیمی  درآمیخته ی  با درک روشن مخاطرات  این چالش ها  مدیریت 
سریع،  شهرنشینی  مانند  زیست محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فشارهای  سایر  و  اقلیمی  تغییرات 

نابرابری، شوک های اقتصادی و تخریب محیط زیست آغاز می شود.

رقابت بر سر منابع محلی. 	

باافزایشفشاربرمنابعطبیعی،درصورتیکهاختالفاتبهطورمؤثرحلوفصلنشود،رقابتمیتواندمنجربه
بیثباتیوحتیدرگیریخشونتآمیزشود.

به دنبال تغییرات اقلیمی، دسترسی به منابع طبیعی، به ویژه آب و زمین قابل کشت، در برخی مناطق 
محدود خواهد شد. همزمان، تقاضا در مناطق با جمعیت رو به رشد و توسعه ی سریع اقتصادی در حال 
افزایش است. این روندها در کنار هم ممکن است با تحریک رقابت بر سر منابع، موجب افزایش تنش ها 
و برانگیخته شدن درگیری های محلی شود. احتمال دارد که رقابت بر سر منابع در مناطقی که به منابع 
محدود وابسته اند، سابقه ی درگیری دارند، یا مأمن گروه های حاشیه نشین هستند بسیار مخرب باشد. 
این حال،  با  بین المللی شود.  و  ایجاد مشکالتی در سطوح ملی  باعث  رقابت محلی همچنین می تواند 
از آن شود که  مدیریت عادالنه و مؤثر منابع طبیعی می تواند به کاهش آسیب پذیری کمک کند و مانع 

پیامدهای تغییر اقلیمی، از جمله افزایش رقابت بر سر منابع محدود، به خشونت بینجامد.

ناامنی معیشتی و مهاجرت. 	

تغییراتاقلیمیباعثافزایشناامنیانسانیافرادیخواهدشدکهبرایتأمینمعیشتخودبهمنابعطبیعیوابستهاند،
ومیتواندآنانرابهسمتمهاجرتیامنابعدرآمدغیرقانونیسوقدهد.

اقلیمی به خطر  اثر تغییرات  بر  به منابع طبیعی وابسته اند  افرادی که مستقیماً  از  معیشت بسیاری 
خواهد افتاد. این تغییرات در بعضی مناطق باعث کاهش چراگاه، خشک شدن منابع آب، و تهدید مشاغل 
در  می تواند  زیست محیطی  تغییرات  این  شد.  خواهد  اقلیم  به  حساس  اقتصادی  بخش های  با  مرتبط 
ترکیب با مشکالت دیگر ــ از جمله توزیع نابرابر زمین، تصرف غیرقطعی زمین، بازارهای کم توسعه یافته، 
موانع تجاری، و زیرساخت های ناکافی ــ جمعیت ها را به جست و جوی معیشت های جایگزین وادارد. برخی 
به مناطق شهری که هم اکنون نیز با سطوح باالی بیکاری و شرایط نامناسب زندگی مواجه اند نقل مکان 
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تحلیل سیاستی: نیاز به دستور کار یکپارچه 
بهترین روش کاستن از تهدیدات ناشی از مخاطرات درآمیخته ی اقلیمیـ  آسیب پذیری کاهش اثر تغییرات 
اقلیمی است. با این حال، این تغییرات هم اکنون در حال وقوع است، پس ما باید امروز گام هایی در جهت 

مدیریت و به حداقل رساندن این مخاطرات برداریم.

ما سه بخش سیاستی اصلی را شناسایی کردیم که به تقویت تابآوری کشورها و جوامع در برابر مخاطرات 
اقلیمی ـ آسیب پذیری کمک می کند:

برنامههایسازگاریباتغییراقلیمی به کشورها کمک می کند تا آثار نامطلوب آن را پیش بینی و در  	
جهت پیشگیری، به حداقل رساندن، و واکنش به تأثیرات بالقوه ی تغییر اقلیمی اقدام کنند.

برنامههایتوسعهوکمکهایبشردوستانه به کشورها و جمعیت ها کمک می کند تا ظرفیت های  	
اقتصادی، حکمرانی و اجتماعی خود را بسازند و تاب آوری خود را در برابر شوکها بهبود بخشند. 

برنامههایپیریزیصلح و پیشگیری از درگیری، با کاهش تنش ها و ایجاد بستری برای صلح پایدار،  	
علل و آثار آسیب پذیری و درگیری را برطرف می کنند. 

ماهیت ترکیبی مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری بدین معناست که مداخالت تک بخشی برای پیشگیری 
از  ناشی  اقلیمی  تابآوری  تضعیف  از  جلوگیری  یا  اقلیمی  تغییر  تأثیرات  اثر  بر  آسیب پذیری  تشدید  از 
اقلیمی،  تغییر  با  سازگاری  بخش های  کل  در  تالش ها  ساختن  یکپارچه  با  نیست.  کافی  آسیب پذیری 
توسعه و کمک های بشردوستانه، و ایجاد صلح، جامعه ی بین المللی می تواند ضمن درک مزایای قابل 

توجه آن، اثر مخاطرات به هم پیوسته را کاهش دهد.

برنامه ریزی،  ارزیابی،  و  زودهنگام  ــ هشدار  اصلی سیاست گذاری  در طی مراحل  یکپارچه سازی تالش ها 
تأمین مالی و اجرا ــ یک کار پیچیده، اما ضروری، خواهد بود. ما در برنامه های موجود خأل هایی یافتیم 
که فرصت هایی را برای تدوین یک دستور کار سیاستی منسجم تر برای مواجهه با مخاطرات اقلیمی ـ 

آسیب پذیری فراهم می کند.

سازگاری با تغییر اقلیم
در کشورهایی که شرایط آسیب پذیری را تجربه می کنند، ممکن است استراتژی های سازگاری اقلیمی نقاط 
ورود مهمی برای رفع مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری باشند زیرا مسیرهایی را برای مواجهه با فشارها 
بر منابع طبیعی حیاتی ارائه می دهند. با این حال، این امر مستلزم آن است که استراتژی ها با تالش های 

دراز مدت برای ایجاد صلح مرتبط شوند.

کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی )UNFCCC( یک منبع مهم کمک به کشورها در 
تهیه ی ارزیابی های آسیب پذیری و برنامه های سازگاری با تغییرات اقلیمی و نیز تأمین بودجه برای اجرای 
این برنامه ها بوده است. با وجود این، مشارکت کامل در فعالیت های مرتبط با این کنوانسیون می تواند 
ارزیابی های آسیب پذیری  را تجربه می کنند چالش برانگیز باشد.  برای کشورهایی که شرایط آسیب پذیری 
قابل  بررسی  و  شرح  فاقد  همچنان  اما  است،  پیشرفته تر  بسیار  پیش  سال  چند  به  نسبت  اقلیمی 
توجهی در خصوص تأثیرات سیاسی یا اجتماعی تغییر اقلیمی و اطالعات مربوط به سابقه ی درگیری ها 
در هر کشور یا گروه های حاشیه ای آن است؛ به عالوه، غالباً به عوامل محرک آسیب پذیری یا مسائل دیگر 

فرامرزی نمی پردازد.

برنامه های سازگاری با تغییرات اقلیمی به طور فزاینده ای مفهوم جامع تری از تابآوری را منعکس می کنند. 
هشت کشور عضو گروه مثبت هفت ــ یک انجمن داوطلبانه از کشورهای متأثر از درگیری که در حال 
انتقال به مراحل بعدی توسعه و بخشی از توافق نامه ی جدید مشارکت در کشورهای آسیب پذیر هستند 
ــ مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری را در برنامه های عمل ملی سازگاری خود تشخیص داده اند. متأسفانه، 
یا  آسیب پذیر  در بسترهای  برنامه ریزی سازگاری  فرایند  یک  آماده سازی  در مورد چگونگی  راهنمایی کمی 
نحوه ی پرداختن به ابعاد فرامرزی تأثیرات تغییر اقلیمی وجود دارد. عالوه بر این، به دلیل تمرکز دولت مدار 
رویکرد  فاقد  عموماً  سازگاری  برنامه های  اقلیمی،  تغییرات  مورد  در  متحد  ملل  چارچوب  کنوانسیون 

منطقه ای هستند که می تواند راهی برای رفع مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری فرامرزی باشد.
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باال آمدن سطح آب دریا و تخریب سواحل. 	

باالآمدنسطحآبدریاتهدیدیخواهدبودبرایزیستپذیریمناطقکمارتفاعحتیپیشازبهزیرآبرفتنآنها،
کهمنجربهاختاللاجتماعی،آوارگیومهاجرتمیشود.درعینحال،ممکناستاختالفنظرهادربارهیمرزهای

دریاییومنابعاقیانوسیافزایشیابد.

باال آمدن سطح آب دریا اکنون پایداری اقتصادی و فیزیکی مناطق کم ارتفاع را تهدید می کند.  برآوردهای 
فعلی از افزایش سطح آب دریا حاکی از آن است که در قرن جاری هیچ کشوری به طور کامل زیر آب نخواهد 
مناطق  از  بسیاری  اقتصادی  پایداری  ساحلی،  و  زمینی  منابع  تدریجی  رفتن  بین  از  با  حال،  این  با  رفت. 
ساحلی کاهش قابل توجهی خواهد یافت؛ خسارت تندبادها و امواج توفان شدیدتر خواهد شد؛ و خطر از 
دست رفتن زمین ها و منابع در آینده عاجل تر خواهد شد. این تغییرات ممکن است مردم را بی خانمان یا 
وادار به مهاجرت  کند و خطر تنش و درگیری در مناطق پذیرنده را افزایش  دهد. با افزایش سطح آب دریاها، 
تغییر خطوط ساحلی ممکن است نشانه گذاری های مرزی را هم تغییر دهد و باعث بروز اختالفاتی بر سر 

مرزهای دریایی، دریاهای سرزمینی، خطوط دریایی و منابع اقیانوسی شود.

تأثیرات ناخواسته ی سیاستهای اقلیمی. 	

ازآنجاکهسیاستهایسازگاریوکاهشاثراقلیمیبهطورگستردهتریاجرامیشود،خطراتآثارمنفیناخواسته،به
ویژهدربسترهایآسیبپذیر،نیزافزایشخواهدیافت.

برای کاهش آسیب پذیری و جلوگیری از درگیری، ما به سیاست های مؤثر کاهش اثر تغییر اقلیمی و سازگاری 
با تغییر اقلیمی بدون در نظر گرفتن  این سیاست های خیرخواهانه ی مرتبط  اگر  این حال،  با  نیاز داریم. 
تأثیرات گسترده تر طراحی و اجرا شوند، می توانند باعث تضعیف توسعه ی اقتصادی، بی ثباتی سیاسی و 
تشدید ناامنی انسانی شوند. از آنجا که سیاست های سازگاری و کاهش اثر اقلیمی به طور گسترده تر در 
سراسر جهان اجرا می شود، خطرات آثار ناخواسته ی منفی ــ به ویژه در بسترهای آسیب پذیر ــ نیز افزایش 
تصرف  ناامنی  افزایش  شامل  می تواند  ناخواسته  پیامدهای  آسیب پذیر،  موقعیت های  در  یافت.  خواهد 
زمین، حاشیه نشینی گروه های اقلیت، افزایش تخریب محیط زیست و از بین رفتن تنوع زیستی، و تسریع 
تغییر اقلیمی باشد. این تأثیرات پیش بینی نشده اغلب از عدم هماهنگی بین بخشی و، در موقعیت های 

آسیب پذیر و متأثر از درگیری، عدم اجرای حساس به درگیری سیاست ها و برنامه ها ناشی می شود.

این هفت مخاطره ی درآمیخته ی اقلیمیـ  آسیب پذیری از یکدیگر جدا نیستند. آن ها به روش های پیچیده ای 
بر هم اثر می گذارند و مانع از بسط پاسخهای مؤثر در همه ی سطوح میشوند. برای مثال، در گیری بر سر 
آبهای فرامرزی معیشت محلی و دسترسی به منابع طبیعی را مختل می کند، در حالی که بی ثباتی بازار 
و وقایع شدید آب و هوایی می تواند بر زنجیره های عرضه ی جهانی تأثیر منفی بگذارد و پیامدهای جدی 
محلی ایجاد کند. در عین حال، درگیری  بر سر منابع طبیعی محلی و ناامنی معیشتی عمدتاً چالش های 
محلی هستند، اما می توانند آثار جانبی مهمی داشته باشند ــ مانند افزایش مهاجرت، اخالل اقتصادی یا 

تنش های اجتماعی ــ که بی ثباتی به دنبال دارند، هم در سطح محلی و هم در منطقه ی وسیع تر. 

تغییرات اقلیمی پیچیدگی طیف وسیعی از چالش های جهانی از جمله آسیب پذیری را هم زمان افزایش 
می دهد. اگر استراتژی های مقابله با این چالش ها نتوانند ماهیت وابسته به هم و نظام مند این مخاطرات 
را در نظر بگیرند، محکوم به شکست خواهند بود یا، در بدترین حالت، مخاطراتی را که سعی دارند رفع کنند 

تشدید خواهند کرد. چالش های وابسته به هم نیازمند پاسخ های یکپارچه هستند.
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پی ریزی صلح
می توان از درس های پروژه های محیط زیستی ایجاد صلح برای سامان بخشیدن به فعالیت های ایجاد 
صلح حساس به اقلیم بهره گرفت. مخاطرات زیست محیطی و اقلیمی هنوز به طور جامع در روش های 
ایجاد صلح ادغام نشده اند، و ظرفیت کشورهایی که آسیب پذیری را تجربه میکنند برای تبدیل مخاطرات 

اقلیمی ـ آسیب پذیری به فرصت  محدود است.

در حالی که فعاالن پیشرو در ایجاد صلح و امنیت، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار 
درک بهتر روابط میان اقلیم و آسیب پذیری شده اند، تغییرات اقلیمی هنوز با صراحت کافی در ارزیابی های 
یا درگیری  اقلیمی، منابع طبیعی  تغییرات  اگرچه  و درگیری گنجانده نشده است.  یا صلح  آسیب پذیری 
با هم  آن ها سه بعد  از  ارزیابی است، در معدودی  ابزارهای مختلف  از  کانونی توجه در بسیاری  نقطه ی 

ادغام شده اند.

چندگانه  ذی نفعان  با  رویکردی  آسیب پذیر  کشورهای  در  مشارکت  جدید  توافق نامه ی  مانند  ابتکاراتی 
با  با کشورهای آسیب پذیر هستند که  ایجاد تاب آوری دارند و مجراهای مهمی برای مشارکت  نسبت به 
بزرگ ترین مخاطرات ناشی از آسیب پذیری مواجه اند. با این حال، مخاطرات زیست محیطی و اقلیمی به 
طور مشخص در ارزیابی های آسیب پذیری و اهداف صلحسازی و دولت سازی کشورهای گروه مثبت هفت  

وارد نشده است.

برای جلوگیری از سرکوب ظرفیت جذب کشورهای مواجه با موقعیت های آسیب پذیری، تعدادی سازوكار 
مشترک تأمین مالی ــ صندوق های وام چند اهداکننده ای ــ بودجه ی فعالیت های ایجاد صلح را تأمین 
می كنند. با این حال، مخاطرات اقلیمیـ  آسیب پذیری مشخص شده در این گزارش انعکاس نظام مندی در 
هیچ یک از صندوق های وام چند اهداکننده ای متمرکز بر پی ریزی صلح ندارد. برخی از آن ها مالحظات تغییر 
اقلیمی را در الزامات خود برای تأمین بودجه ی بالیای طبیعی وارد می کنند، در حالی که برخی دیگر نقش 
منابع طبیعی را در موقعیت های پس از درگیری بررسی می کنند. معدودی از ابزارهای تأمین مالی ایجاد 
صلح و پیشگیری از درگیری بودجه ی خاص به برنامه های رفع مخاطرات اقلیمی و آسیب پذیری اختصاص 
می دهند. یک گزینه ی جایگزین می تواند این باشد که ابزارهای تأمین مالی در نظر گرفتن تأثیرات تغییرات 

اقلیمی را در همه ی پروژه ها الزامی کنند.

شکاف های اصلی سیاستی کدام است؟
با توجه به تالش های کنونی، برای تدوین یک دستور کار یکپارچه نیازی به دوباره کاری  نیست. با این حال، 
برای از بین بردن موانع بخشی که مخل تالش ها برای رفع مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری هستند، برخی 

شکاف های اصلی سیاستی و نهادی باید برطرف شود. 

هشدارزودهنگاموارزیابی
که  اطالعاتی  حجم  نمی دانیم،  آسیب پذیری  ـ  اقلیمی  مخاطرات  مورد  در  را  چیز  همه  حال  که  عین  در  
ادغام  با  توجه است.  داریم قابل  و آسیب پذیری  اقلیمی  ارتباط های میان تغییر  در حال حاضر در مورد 
ارزیابی ها  این  کنیم.  تقویت  را  ارزیابی ها  و  زودهنگام  هشدار  سیستم های  می توانیم  کنونی  تالش های 
یا  اقلیمی دربردارنده ی مسائل فرامرزی  ارزیابی های آسیب پذیری  نادیده می گیرند:  را  ابعاد دیگر  معموالً 
ناشی  آسیب پذیری  کلی  طور  به  درگیری  و  صلح  شکنندگی،  ارزیابی های  و  نیست؛  شکنندگی  مالحظات 
را شامل نمی شود. معدودی  اقلیمی  با تغییر  یا تحلیل های منافع مشترک سازگاری  اقلیمی  از تغییر 
ارزیابی هایی به  ارزیابی هم بر اقلیم و هم بر شکنندگی متمرکز هستند. حتی وقتی چنین  از روش های 
گونه ای انجام می شود که شامل توجه به هر دو موضوع باشد، اغلب از یافته های آن ها به طور مؤثر در 

برنامه ریزی یا اجرا استفاده نمی شود.
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توجهی  قابل  میزان  به  اقلیمی  سازگاری  برای  مالی  تأمین  آینده  سال های  در  می رود  انتظار  در حالی که 
افزایش یابد، ممكن است كشورهای دچار وضعیت های آسیب پذیری، به دلیل محدودیت ظرفیت داخلی 
خود، از موقعیتی مشابه سایر كشورهای در حال توسعه برای دسترسی به این منابع برخوردار نباشند. 
با وجود آنکه مثال صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می دهد که کشورهای گروه مثبت هفت 
قادر به دستیابی به برخی منابع مالی اقلیمی هستند، دسترسی به سازوکارهای پیچیده تر تأمین مالی 

مانند صندوق سازگاری محدود شده است.

پایه ی  آنجا که تالش های سازگاری بر زندگی مردم، معیشت،  از  تالش های اجرایی هم کاستی  هایی دارند. 
دارایی ، و مناسبات قدرت تأثیر خواهد گذاشت، اصل ضرر ایجاب می کند که در مداخالت سازگاری اقلیمی، 
منافع و منابع به روشی حساس به درگیری که تنش بین جوامع را تشدید نکند توزیع شود. با این حال، 

راهنمایی محدودی درباره ی چگونگی ارائۀ برنامه های سازگاری اقلیمی ضد درگیری وجود دارد.

توسعه و کمک های بشردوستانه
طیف گسترده ی فعالیت های بین المللی در زمینه ی توسعه و کمک های بشردوستانه شامل فرایندهای 
بسیاری است که می تواند در جهت رفع بهتر مخاطرات درآمیخته ی اقلیمی ـ آسیب پذیری تنظیم شود. 
کل نگر،  رویکردهای  بر  فزاینده ای  طور  به  خود  توسعه ی  فرایندهای  در  هفت  گروه  دولت های  بنابراین، 

یکپارچه و ناظر بر دولت منسجم تأکید دارند.

شماری از تالش های فعلی در زمینه ی هشدار زودهنگام می تواند به ارزیابی یکپارچه ی مخاطرات اقلیمی 
این  اجرای  انسانی،  ظرفیت  کمبود  و  مالی  موانع  وجود  دلیل  به  حال،  این  با  کند.  کمک  آسیب پذیری  ـ 
ابتکارات محدود شده است. به عالوه، بسیاری از سیستم های هشدار زودهنگام شامل مخاطرات اقلیمی 
یا زیست محیطی نمی شوند. با وجود اینکه به این چالش ها به طور جامع پرداخته نشده است، پیروی از 
چارچوب عمل هیوگو و چارچوب سندای برای کاهش خطر بالیا که اخیراً تصویب شده است فرصت هایی 

را برای رفع این کاستی ها فراهم می آورد.

جامعه ی توسعه، با گنجاندن مالحظات اقلیمی در برخی قسمت های برنامه ریزی دیگر خود برای توسعه ی 
»لنز  از  استفاده  است.  داشته  پیشرفت هایی  اقلیم«  برابر  در  »مقاوم  توسعه ی  پروژه های  در  بخشی، 
اقلیمی« در برنامه ریزی و چارچوب های نظارتی می تواند به برنامه ریزان توسعه و کمک های بشردوستانه 
در شناسایی بخش ها و مناطق بسیار  آسیب پذیر کمک کند. عالوه بر این، حمایت از فعالیت های یکپارچه 
یا  ملی  توسعه ی  و  اقلیمی  سازگاری  برنامه های  همسو سازی  فرصت های  تا  می کند  کمک  کشورها  به 
اهداف  این رویکرد هنوز استاندارد نیست. روند جاری  این حال،  با  نگیرند.  نادیده  را  از درگیری  بازیابی پس 

توسعه ی پایدار می تواند یک نقطه ی اصلی ورود به این تالش باشد.

نوسان  در  می تواند  که  هستند  جذب  ظرفیت  فاقد  غالباً  می کنند  تجربه  را  آسیب پذیری  که  کشورهایی 
سطح کمک های توسعه ای نقش داشته باشد. چنانچه این نوسان رفع نشود، تالش ها برای تقویت تابآوری 
کمکرسانی  ساختار  یک  می کند.  تضعیف  را  ظرفیت سازی  و  آسیب پذیری  ـ  اقلیمی  مخاطرات  برابر  در 

انعطاف پذیر، هماهنگ، یکپارچه و با چشم انداز بلند مدت می تواند به رفع این مشکل کمک کند.

این موضوع به طور گسترده  پذیرفته شده است که مجریان باید جوامع محلی و نهادها و جامعه ی مدنی 
با مقامات  از طریق همکاری  آنان می توانند  کنند.  توسعه  پروژه های  برای  ایجاد مالکیت محلی  درگیر  را 
این  با  را تقویت کنند.  را دارند، کارآمدی و پاسخگویی دولت ها  محلی و رهبرانی که اعتماد هواداران خود 
حال، مجریانی که در شرایط آسیب پذیر کار می کنند باید زمان بیشتری را برای مواجهه با مسائل امنیتی 

پیش بینی نشده، دولت های جدید، یا پاسخگویی کند آژانس های مجری در نظر بگیرند. 
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توصیه ها: تعهدی جدید برای تابآوری
چرخه ی معیوب تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری، که اثر متقابل آن ها بر یکدیگر به گونه ای است که توانایی 
بهبود نتایج را کاهش می دهد، با واکنش های مقطعی به بحران های مجزا  شکسته نخواهد شد. در عوض ، 
ما باید سیستم های یکپارچه و پاسخگو و تاب آور در برابر طیف وسیعی از شوک ها و استرس ها ایجاد کنیم. 
اکنون زمان یک رویکرد جدید و رهبری جدید از باالترین سطح است. ما توصیه می کنیم که دولت های عضو 
گروه هفت به طراحی و اجرای واکنش های یکپارچه در برابر مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری متعهد شوند.

ماچهارتوصیهشاملاهدافمشخصونقاطوروددرسطوحمختلفشناساییکردیم:

در درون دولت های عضو گروه هفت. 	

هماهنگی میان اعضای گروه هفت. 	

با اطالع رسانی فرایندهای جهانی و چند جانبه. 	

کار مشارکتی با طیف وسیعی از بازیگران، از جمله در کشورهای متأثر از آسیب پذیری. 	

برمبنایاینچهارتوصیه،ماپنجحوزهیاقداماولیهبرایاینرویکردجدیدمشارکتیپیشنهادمیدهیم.

توصیه ی 1
تلفیق از خانه آغاز می شود: قرار دادن مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری در شمار 

اولویت های اصلی سیاست خارجی 
دولت های گروه هفت در موقعیت مناسبی برای پیشگامی در شناسایی، درک، پایش، و رفع مخاطرات 
توجهی  قابل  حجم  هم اکنون  در حالی که  دارند.  قرار  گزارش  این  در  توصیف شده  آسیب پذیری  ـ  اقلیمی 
این  درنمی آید:  اجرا  به  یکپارچه  رویکرد  یک  دلیل  چهار  به  دارد،  وجود  مخاطرات  این  مورد  در  اطالعات  از 
هماهنگ  اقدامات  نیست،  اصلی  محور  یکپارچگی  نمی گیرد،  قرار  مناسب  افراد  اختیار  در  اطالعات 
باشند.  بین بخشی  نتایج  مشوق  که  نیستند  انعطاف پذیر  آن قدر  مالی  تأمین  جریان های  و  نیستند، 
چنانچه واکنش های یکپارچه در برابر مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری در فرایندها و شاخص های موجود 
برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی در سراسر ادارات دولتی تثبیت شود، تبدیل این اطالعات به اقدام سیاسی سازنده 

بیشترین اثربخشی را خواهد داشت.

این تالش مستلزم توسعه ی ظرفیت ها در ادارات دولتی و ایجاد گروه های کاری و فرایندهای سیاست گذاری 
بین بخشی و بین آژانسی است. برای مثال، واحدهای هماهنگی اختصاصی می توانند به طور یکپارچه به رفع 
این مخاطرات پیچیده ی به هم پیوسته کمک کنند. به ویژه تحلیل یکپارچه ی مخاطره در سطح جهانی، 
واکنش های  بسط  سرآغاز  و  آورد  هم  گرد  را  سیاستی  مختلف  واحدهای  می تواند  کشوری  و  منطقه ای 
یکپارچه باشد. تدوین و ایجاد راهنماهای اجرا، چک لیست ها و آموزش های مشترک نیز می تواند به شناخت 
گسترده ی مخاطرات کمک کند و موجد واکنش های یکپارچه باشد. در نهایت، آژانس های کمک دو جانبه 
)در صورت اقتضا( می توانند رویکردهای تلفیقی ــ مانند پروژه های سازگاری حساس به درگیری ــ را برای 

رفع مخاطرات درآمیخته آزمایش کنند.

توصیه ی 2
گرد هم آمدن برای گفت و گوی جدید: تقویت همکاری اعضای گروه هفت

و  مقیاس  درمی نوردند.  را  ملی  مرزهای  که  است  مسائلی  رفع  راه  بهترین  بین دولتی  هماهنگ  اقدام 
پایدار  به تعهد  بلند مدت تر  در  ایجاب می کند که  را  در کوتاه مدت  انرژی جدید  تزریق  این مسائل  دامنه ی 
تبدیل می شود. گروه هفت به دلیل موقعیت جهانی، ماهیت و گستردگی وظایف سیاست گذاری، و تعهد 

مشترک نسبت به این مسائل، از شرایط منحصر به فردی برای رهبری این اقدامات برخوردار است.
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برنامهریزی
بشردوستانه  کمک های  توسعه،  اقلیمی،  تغییرات  به  پرداختن  برای  که  زیادی  برنامه های  و  استراتژی ها 
مانع  می تواند  جامع  برنامه ریزی  فرایندهای  نشده اند.  یکپارچه  هم  با  چندان  دارد،  وجود  صلح  ایجاد  و 
استراتژی های ملی  برای مثال،  کند.  تقویت  را  پایدار  توسعه ی  و  ناسازگاری جلوگیری  از  موازی کاری شود، 
سازگاری اقلیمی و فرایندهای اجرایی چنانچه شفاف، فراگیر و عادالنه اجرا شوند می توانند درک مشروعیت 
سیاسی را تقویت کنند. عالوه بر این، چنین استراتژی هایی می توانند منافع مشترک سازگاری مؤثر اقلیمی، 

مانند صلح، سالمت و اشتغال را فعاالنه شناسایی و ترویج کنند.

یکپارچه ی  رویکردهای  از  معدودی  در  ضرر  اصل  از  پیروی  و  درگیری  به  حساسیت  امروز،  تا  حال،  این  با 
برنامه ریزی لحاظ شده است. در سطح منطقه ای، هیچ فرایند سیاسی به طور نظام مند از بسط رویکردهای 

تلفیقی نسبت به سازگاری ، توسعه و چالش های ایجاد صلح پشتیبانی نمی کند.

در موقعیت های آسیب پذیر، نهادهای اصلی باید تقویت شوند تا بتوانند منافع رقابتی را به طور سازنده و 
مسالمت آمیز مدیریت کنند. با این حال، کشورهایی که شرایط آسیب پذیری را تجربه می کنند اغلب فاقد 
ابزارهای شناسایی و ایجاد ظرفیت نهادی مورد نیاز خود هستند، شامل توانایی برنامه ریزی یکپارچه در 
از  آگاهی  افزایش  برای مثال،  با ذی نفعان و جامعه ی مدنی.  و در مشورت  ادارات دولتی مرتبط  سراسر 
آسیب پذیری هر کشور در برابر تغییرات اقلیمی و مزایای سرمایه گذاری در سازگاری می تواند یک نقطه ی 

ورود برای ایجاد این ظرفیت باشد.

تأمینمالی
حمایت مالی ــ به ویژه تأمین مالی بلند مدت تر ــ برای کشورهایی که شرایط آسیب پذیری را تجربه می کنند 
یابد،  افزایش  توجهی  قابل  به میزان  اقلیمی  بودجه ی جهانی  انتظار می رود  اگرچه  چالش برانگیز است. 
به دلیل ظرفیت های محدود این کشورها، هنوز مشخص نیست که تا چه اندازه می توانند از آن منتفع 
ــ   شوند. تأمین مالی ــ شامل سرمایه گذاری خصوصی، کمک های توسعه ای و صندوق های ایجاد صلح 
نقش مهمی در ایجاد تاب آوری نهادی و تقویت صلح دارد. منابع مالی غیرقابل پیش بینی، عدم هماهنگی 
ویژه  به  کشورها  از  بسیاری  اساسی  چالش های  جزیره ای  کارهای  دستور  و  نهادها،  ضعف  اهدا کنندگان، 

کشورهای مواجه با موقعیت های آسیب پذیری است. 

دستور کارهای جهانی در مورد اقلیم، توسعه ی پایدار، ایجاد صلح، و سایر موضوعات زیست محیطی عمدتاً 
جریان های  و  مذاکره  مجامع  گسترش  باعث  که  می شود  پیاده  جداگانه  سیاستی  فرایندهای  مجرای  از 
مالی بخشی، هر یک با روال های عملیاتی، استانداردهای امانتداری و الزامات گزارش دهی مخصوص خود، 
می شود. این گسترش  برای کشورهای تحت فشار زیاد که ظرفیت نهادی ضعیفی دارند معضل ایجاد 
می کند. به عالوه، مدیریت سازوکارهای سنتی کمک رسانی برای کشورهای دارای نهادهای ضعیف هستند 

بسیار دشوار است.

اجرا
برنامه  ی آزمایشی فراوان است، اما راهنمایی چندانی بر اساس آموخته ها و بهترین روش ها برای تقویت 
باید  صلح  ایجاد  و  بشردوستانه  توسعه ای،  سازگاری،  برنامه های  ندارد.  وجود  برنامه  اجرای  و  طرح ریزی 
بین بخشی  ادغام  جمله  از  شوند،  تدوین  آسیب پذیری  ـ  اقلیمی  مخاطرات  کامل  شناخت  بر اساس 
حساسیت به درگیری و مالحظات تغییر اقلیم. در گام نخست، سیاست گذاران باید در اقدامات سازگاری 
با تغییرات اقلیمی، از یک رویکرد حساس به درگیری استفاده کنند و در طراحی استراتژی ها و پروژه های 
ایجاد صلح، مالحظات مربوط به تغییر اقلیم را در نظر بگیرند. متأسفانه راهنمایی در مورد چگونگی رصد 
اِعمال »حساسیت به درگیری« در سیاست ها یا پروژه های سازگاری با تغییرات اقلیمی محدود است. به 
همین ترتیب، راهنمایی عملی چندانی در مورد ادغام مالحظات تغییر اقلیمی در سیاست ها و برنامه های 
ایجاد صلح وجود ندارد. وجود اصول و بهترین شیوه ها در سطح سیاست ضرورت دارد، و راهنمایی میدانی 

به ویژه در سطح پروژه الزم است.

در موقعیت های آسیب پذیر و پس از درگیری، شبکه های اجتماعی و روابط نهادی عموماً ضعیف یا کامالً 
فروپاشیده هستند. نتایج معدودی برنامه ی یکپارچه ی اقلیمی ـ آسیب پذیری که به صورت آزمایشی در 
این موقعیت ها اجرا شده نشان می دهد که برای موفقیت و جلوگیری از ناسازگاری یا پیامدهای ناخواسته، 

درگیر کردن ذی نفعان در اجرا بسیار حائز اهمیت است.
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توصیه ی 4
شریک تابآوری: مشارکت گسترده برای اطمینان از منتهی شدن اقدامات جهانی به 

نتایج محلی
بازیگران  و  محلی  دولت های  شریک،  کشورهای  با  هماهنگی  بهبود  با  می تواند  همچنین  هفت  گروه 
غیر دولتی، پیشگام باشد. ابتکارات جهانی غالباً با فرض کاهش اقدامات جهانی برای ایجاد نتایج محلی، 
پتانسیل خود را هدر داده است. تقویت پیوندهای بین شرکا و پیشگامان در سطح بین المللی، منطقه ای، 
ملی و محلی به اطمینان از بهبود تاب آوری محلی در برابر مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری با ابتکارات 

جهانی کمک می کند.

این کار می تواند بر عهده ی کارگروهی باشد که گروه هفت تشکیل می دهد و در مجامع جهانی  هدایت 
ملل  چارچوب  کنوانسیون  جلسات  اقتصاد؛  جهانی  مجمع  متحد؛  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  مانند 
متحد در مورد تغییرات اقلیمی؛ اجالس بانک جهانی در موضوع آسیب پذیری، درگیری و خشونت؛ برنامه ی 
در یک  این مجامع  پیگیری شود. همه ی  3(؛ و سازمان های منطقه ای  )هبیتات  اسکان بشر ملل متحد 
بحث بین المللی جدید درباره ی تغییر اقلیمی و آسیب پذیری و در ایجاد یک جامعه ی جدید اقدام در مورد 

مخاطرات و واکنش های اقلیمی ـ آسیب پذیری جای دارند.

گروه هفت به ویژه باید با دولت های ملی، مدیران محلی، و سازمان های غیردولتی در کشورهای مواجه با 
موقعیت های آسیب پذیر ارتباط برقرار کند و با کشورهای تأییدکننده ی اصول توافق نامه ی جدید مشارکت 
در کشورهای آسیب پذیر همیاری داشته باشد. این همکاری ها می تواند شامل پشتیبانی مالی و آموزش 
فنی در موضوعاتی مانند پرداختن به مخاطرات اقلیمی در ارزیابی های آسیب پذیری، استفاده از ارزیابی های 
آسیب پذیری در شکل دادن به برنامه ی ملی سازگاری در پاسخ به شاخص ها و هشدارهای زیست محیطی، 

و بهبود فرایندهای ارزیابی مخاطره باشد.

پنج حوزه ی اقدام: پیشرفت در پنج کار مهم برای ایجاد تاب آوری در برابر مخاطرات 
اقلیمی ـ آسیب پذیری

حوزه ی اقدام 1
ارزیابیجهانیمخاطره

دولت ها ارزیابی های مختلف و متعددی از مخاطرات انجام می دهند که اغلب کیفیت باالیی دارند، اما این 
از هم گسیخته است و در درون دولت ها هم هماهنگ نیست، چه برسد به هماهنگی  تالش ها عموماً 
ارزیابی  روش  یک  می توانند  خود،  کارگروه  طریق  از  هفت،  گروه  عضو  دولت های  آن ها.  بین  در  داشتن 
مخاطره ی یکپارچه، مشترک و در دسترس برای شناسایی مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری و رسیدن به 

نتایج قابل اجرا ایجاد کنند. 

برای سنجش مخاطره ی  است،  از چالش  به درک مشترک  آن رسیدن  از  که هدف  رویکرد کل  سیستمی 
گلخانه ای؛  گازهای  انتشار  می کند:  ادغام  را  پیش بینی  بخش  چهار  آسیب پذیری،  ـ  اقلیمی  درآمیخته ی 
واکنش سیستم های اقلیمی؛ پیامدهای جانبی برای جامعه، اقتصادها و سیاست، و درگیری و مخاطرات 
خواهد  ضرورت  مخاطرات.  این  کاهش  برای  انجام شده  اقدامات  عواقب  و  آن ها؛  از  ناشی  آسیب پذیری 
داشت که دولت ها در روند جمع آوری و تحلیل این داده ها مشارکت داده شوند. نتایج قابل اجرا بر مبنای 
این شواهد در اختیار تک  تک دولت ها قرار می گیرد، به ویژه دولت های در معرض خطر باال یا فاقد ظرفیت 

ارزیابی مخاطره ی درآمیخته .

حوزه ی اقدام 2
امنیتغذایی

تأکید این گزارش بر لزوم درک وجوه اشتراک میان ناامنی غذایی مرتبط با اقلیم، نارضایتی های اقتصادی و 
اجتماعی، و حاشیه نشینی است، که می تواند در آسیب پذیری و بی ثباتی نقش داشته باشد. به خصوص در 
کشورهای گرفتار فقر، حکمرانی ضعیف و آسیب پذیری، ناامنی غذایی می تواند بحران زا باشد. در بلند مدت، 
دولت های ملی باید در بهبود سیاست های غذایی خود پیشقدم شوند، در حالی که اهدا کنندگان می توانند 
به ایجاد سیستم های غذایی تاب آور کمک کنند. اما در کوتاه مدت، پنج گام را برای کاهش مخاطرات ناشی 

از ناامنی غذایی توصیه می کنیم:
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و  مقیاس  درمی نوردند.  را  ملی  مرزهای  که  است  مسائلی  رفع  راه  بهترین  بین دولتی  هماهنگ  اقدام 
پایدار  تعهد  به  بلند مدت تر  در  که  ایجاب می کند  را  کوتاه مدت  در  انرژی جدید  تزریق  این مسائل  دامنه ی 
تبدیل می شود. گروه هفت به دلیل موقعیت جهانی، ماهیت و گستردگی وظایف سیاست گذاری، و تعهد 

مشترک نسبت به این مسائل، از شرایط منحصر به فردی برای رهبری این اقدامات برخوردار است.

بازنگری های الزامی ساالنه ی سیاست ها و برنامه های یکپارچه 	

برگزاری جلسات فنی در مورد بهترین روش ها و آموخته ها 	

سرمایه گذاری مشترک در منابع داده ی به اشتراک گذاشته شده و تحقیقات جدید  	

شناسایی شکاف ها و فرصت های جدید برای واکنش های مشترک 	

توسعه و  به کار گیری مشترک یک روش جهانی ارزیابی مخاطره 	

تبدیل این کارگروه به بخشی از فرایند ساالنه ی گروه هفت، شفافیت و اولویت آن را حفظ می کند و فرصتی 
منظم برای نشان دادن رهبری و پیشبرد بیشتر این تالش ها در اختیار دولت های عضو گروه قرار می دهد. 
برای جمع آوری و انتشار گزارش های سالیانه، برجسته کردن بهترین روش ها، و به اشتراک گذاشتن منابع 
به  آسیب پذیری  و  اقلیمی  در مورد مخاطرات  اطالعاتی  بستر  یک  کارگروه مذکور می تواند  داده ی جدید، 

سفارش گروه هفت به نشانی www.newclimateforpeace.org ایجاد کند.

توصیه ی 3
تعیین دستور کار جهانی تابآوری: اطالع رسانی فرایندها و ساختارهای چند جانبه 

تهدید استراتژیک جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی با فرایندهای بین المللی بسیاری مرتبط  است که در 
آن ها رابطه ی میان اقلیم و آسیب پذیری در حال حاضر یک موضوع حاشیه ای تلقی می شود. دولت های 
را دارند که باعث شده اند  از میان برداشتن موانع بخشی و رویکردهای جزیره ای  گروه هفت وزن جمعی 

بسیاری از این فرایندها نتوانند مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری را برطرف کنند.

گروه هفت می تواند با ترویج هماهنگی بیشتر بین فرایندهای اقلیمی، توسعه ای و ایجاد صلح، به تحقق 
منافع مشترک یکپارچگی کمک کند. با این حال، آن ها نباید با الزامات برنامه ریزی و گزارش دهی تکراری به 
دولت ها، به ویژه دولت هایی که در موقعیت های آسیب پذیر هستند، فشار بیش از حد وارد بیاورند. هر 

پاسخ یکپارچه باید منجر به ساده سازی شود.

باید به افزایش تمرکز خود  بر تغییر  نهادهای چند جانبه مانند بانک جهانی و سازمان های ملل متحد 
عملیاتی  راهنمای  تدوین  و  آسیب پذیری،  و  اقلیمی  مخاطرات  یکپارچه ی  ارزیابی   آسیب پذیری،  و  اقلیمی 
برای سیاست ها و برنامه های حساس به اقلیم و حساس به درگیری تشویق شوند. تالش های چند جانبه 
در خصوص دستور کار پس از 2015، چارچوب سندای، و سیاست های سازگاری با تغییر اقلیمی می تواند 
یا گزارش دهی در  با تمرکز بر هم افزایی در برنامه ریزی، پایش،  به صراحت مورد ارجاع متقابل قرار گیرد، 

چارچوب های مختلف.

ـ  اقلیمی  برابر مخاطرات  در  واکنش  برای  آسیب پذیر هستند،  دستخوش شرایط  که عمیقاً  کشورهایی 
به  بین المللی  هماهنگ  اقدام  داشت.  خواهند  نیاز  چندجانبه  فرایندهای  اضافی  کمک   به  آسیب پذیری، 
این کشورها در تدوین برنامه های یکپارچه ی سازگاری با تغییرات اقلیمی و اجرای ابتکارات ایجاد تاب آوری 
توزیع  با  و  کم نوسان تر  بودجه ی  از  نیز  خود  تالش های  در  کشورها  از  گروه  این  می کند.  کمک  اقلیمی 
با تغییر اقلیمی، توسعه و  یکنواخت تر، و دسترسی بهتر به سازوکار های مالی چند جانبه برای سازگاری 

ایجاد صلح بهره مند خواهند شد.

کنوانسیون چارچوب ملل  فرایندهای  از طریق  برنامه ریزی سازگاری ملی  در خصوص  بهتر  برای هدایت 
نظام مند  پشتیبانی  از  و  کنند  مساعی  تشریک  باید  توسعه  شرکای  اقلیمی،  تغییرات  مورد  در  متحد 
تدوین  در  کمک  از  کشورها  این  یابند.  اطمینان  می کنند  تجربه  را  آسیب پذیری  شرایط  که  کشورهایی  از 
به  دسترسی  از  و  است  مربوط  مخاطرات  منعکس کننده ی  که  اقلیمی  تغییرات  با  سازگاری  برنامه های 

صندوق اقلیم سبز و سایر سازوکار های مالی مرتبط برخوردار می شوند.
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حوزه ی اقدام 5
ایجادتابآوریمحلیدربرابرمخاطراتاقلیمیـآسیبپذیری

را  ـ آسیب پذیری  از تاب آوری جامعه در برابر مخاطرات اقلیمی  دولت های گروه هفت می توانند حمایت 
از نفوذ خود در مجامع اهدا کنندگان برای تشویق دیگران  در سرتاسر برنامه های کمک خود بگنجانند و 
از  بخشی  باید  آسیب پذیری  ـ  اقلیمی  مخاطرات  برابر  در  تاب آوری  ایجاد  کنند.  استفاده  کار  همین  به 
زمینه ی موضوعی کمک های توسعه ای باشد، نه یک افزودنی اختیاری و جدا از دستور کار اصلی. سازگاری 
با تغییرات اقلیمی و تاب آوری در برابر طیف وسیعی از تهدیدات را می توان با مجموعه ای از تالش های 
هماهنگ و در مقیاس کوچک در زمینه ی سازگاری، توسعه، کمک های بشردوستانه و ایجاد صلح تقویت 
بین المللی  منسجم  حمایت  و  متعهد،  ملی  رهبری  محلی،  کارآفرینی  با  همراهی  در  اقدامات  این  کرد. 

بهترین کارایی را دارند.

تابآوری  برای  جدید  ملی  مشارکت های  رأس  در  باید  پاسخگو  حکمرانی  و  محلی  تعامل  اساس،  این  بر 
باشد. اقدامات محلی نیازمند هماهنگی و پشتیبانی به شکل آموزش، تجهیزات، اطالعات و زیرساخت، 
کشورهای  سایر  و  آسیب پذیری  موقعیت های  در  است.  ملی  دولت های  هدایت  و  حمایت  همچنین  و 

کم درآمد، پشتیبانی مالی و/ یا فنی بین المللی از اقدامات محلی ضرورت دارد.

این تالش می تواند طیف وسیعی از ابتکارات را دربر بگیرد، مانند:

از  	 طیفی  بررسی  به  کمک  آسیب پذیری،  ـ  اقلیمی  فشارهای  و  مخاطرات  مورد  در  اطالعات  ارائه ی 
روش های سنتی و مدرن کاهش خطر، و ارائه ی مشاوره در مورد کمک های در دسترس؛

کمک به بهبود امنیت غذایی از طریق سرمایه گذاری در سیستم های غذایی و مکانیسم های حفاظت  	
اجتماعی برای کاهش مخاطرات درآمیخته ی اقلیمی ـ آسیب پذیری؛

ارائه ی تخصص فنی و آموزش در زمینه ی روش های جدید، مانند طراحی و مدیریت برنامه ی حساس به  	
درگیری، کشاورزی با هوشمندی اقلیمی، زیرساخت های با هوشمندی اقلیمی، و مدیریت اصالح شده ی 

آب، انرژی و اکوسیستم. 

زیربنای آینده ای صلحآمیزتر و تابآورتر 
این اقدامات توصیه شده فقط در همراهی با تالش های مشترک برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
اثربخش خواهد بود. اما حتی با یک توافق بلند پروازانه در خصوص  انتشار گازهای گلخانه ای، مخاطرات 

اقلیمی ـ آسیب پذیری پابرجا خواهد بود، بنابراین واکنش پیشگیرانه باید ادامه یابد.

دولتی  هر  برای  بزرگی  بسیار  وظیفه ی  اقلیمی  تغییرات  از  ناشی  جهانی  استراتژیک  تهدید  به  واکنش 
عضو  کشورهای  برای  مستقیم  فرصت های  ترسیم کننده ی  توصیه ها  از  متنوع  مجموعه ی  این  است. 
گروه هفت ــ همچنین برای گروه هفت به عنوان یک گروه، و در هماهنگی با شرکای بین المللی آن ــ 
برای مقابله با مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری با واکنش های یکپارچه است. با گذشت زمان ، دولت های 
طریق  از  رسمی تر  هماهنگی  و  عینی  تر  همکاری  که  دریابند  است  ممکن  آن ها  شرکای  و  هفت  گروه 
ترتیبات جدید و ساختارهای نهادی می تواند امکان جذب بهتر هم افزایی ها و دستیابی به تأثیر بیشتر را 

برای آنان فراهم سازد.

تأثیرات اقلیمی حد و مرزی ندارد و همه ی مرزها را اعم از ملت، بخش یا سازمان پشت سر می گذارد. گروه 
هفت به تنهایی مسئولیت اقدام در مورد تغییرات اقلیمی و مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری را بر عهده 
ندارد. اما امسال فرصت منحصر به فردی برای نشان دادن تعهدش نسبت به مقابله با تغییرات اقلیمی 
در اختیار دارد. وزرای خارجه ی گروه هفت می توانند با بیان و عمل براساس یک تعهد جدید در قبال واکنش 

به یکی از چالش های بزرگ زمان ما آغاز کنند: ایجاد تاب آوری در برابر مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری.



خالصه مدیریتی

xvii

پایگاه  	 یک  وجود  از  اطمینان  منظور  به  دقیق  و  به موقع  تحلیل های  و  داده ها  به  دسترسی  تقویت 
شواهد مستحکم برای تصمیم های سیاستی؛

محدود کردن نوسانات بحرانی قیمت مواد غذایی با بهبود دسترسی به بازارها، کاهش موانع تجاری،  	
و افزایش اطالعات بازار؛ 

اطمینان از فراهم بودن ذخیره ی کافی مواد غذایی برای تأمین امنیت غذایی؛  	

حفظ فعالیت بین المللی و داخلی بازارها در طی بحران های قیمت مواد غذایی؛ 	

تقویت استراتژی های تعیین شده برای ترویج استفاده از منابع محلی و رونق بازارهای محلی، شامل  	
تجارت فرامرزی، به منظور تاب آوری بلند مدت تر. 

حوزه ی اقدام 3
کاهشخطربالیا

حجم کار جهانی بشردوستانه افزایش یافته و احتماالً تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و مخاطرات اقلیمی ـ 
آسیب پذیری به رشد خود ادامه خواهد داد. اگرچه در کاهش خطرات بالیای طبیعی پیشرفت چشمگیری 
داشته ایم، باید محور تالش های خود را از مدیریت بحران ها به مدیریت مخاطرات تغییر دهیم. به جای باال 
بردن هزینه ها در زمان وقوع بحران ها و کم کردن هزینه ها بعد از عبور آن ها، شرکای توسعه باید با همیاری 
به طور مداوم در پیشگیری از بحران سرمایه گذاری کنند. ثابت شده است که سرمایه گذاری در فعالیت های 

کاستن از خطر بالیا باعث کاهش هزینه ی واکنش به بالیا می شود. 

از کشورهای در حال توسعه  با تغییر اقلیمی، و حمایت  ایجاد صلح، سازگاری  ادغام کاهش خطر بالیا، 
باید یک هدف صریح سیاست خارجی دولت های گروه هفت باشد. به ویژه، اجرای اعالمیه و چارچوب تازه 
تصویب شده ی سندای و توافق نامه ی اقلیمی جدید جهانی باید به منظور تحقق هم افزایی ها و اجتناب از 

تالش های تکراری با یکدیگر همسو شوند.

انسانی،  منابع  پشتیبانی  با  است.  گرفته  شکل  خوبی  به  بالیا  خطر  کاهش  موجود  بین المللی  ساختار 
ارزیابی جامع  با  نزدیک تر ساختارهای موجود  پیوند  و  انعطاف پذیر،  و  طبیعی، مالی و حقوقی متناسب 

مخاطرات و استراتژی های یکپارچه ی توسعه، تأثیرات مثبت آن تقویت می شود. از جمله، برای مثال:

تدوین  	 در  منطقه ای،  توسعه ی  بانک های  یا  جهانی  بانک  مانند  موجود،  سازمان های  با  مشارکت 
راهنمای عملیاتی و آموخته ها در زمینه ی سیاست ها و برنامه های حساس به اقلیم و حساس به 

درگیری کاهش خطر بالیا؛

فراخواندن سازمان های بخشی موجود، مانند دفتر كاهش خطر بالیای سازمان ملل متحد، به ادغام  	
مالحظات اقلیمی ـ آسیب پذیری با کار خود.

حوزه ی اقدام 4
حلوفصلاختالفاتبرسرآبهایفرامرزی

تعامل سیستماتیک به حصول اطمینان از اینکه آب های فرامرزی، به جای نقاط درگیری، به نقاط همکاری 
مسالمت آمیز تبدیل می شوند کمک می کند. ابتکارات دیپلماتیک موجود می تواند نقاط آغاز استقرار و تقویت 
مدیریت مخاطرات و نهادهای حل تعارضات پیش از شروع کمبود و ناپایداری منابع آب ناشی از اقلیم باشد.

سه رکن کاری زیر پیشنهاد می شود:

تقویت نهادهای موجود محلی و ملی مدیریت آب؛   	

و  	 رویه ها،  بهترین  خوب،  نمونه های  انتشار  از  حمایت  با  دانش،  مدیریت  زمینه ی  در  همکاری  ارتقای 
آموخته ها. تجارب با ترتیبات قانونی موجود ممکن است رهنمودهای مفیدی برای برخورد با درگیری ها 
از  ایجاد درک مشترکی  به  ارزیابی های آسیب پذیری )مشترک( می تواند  فراهم سازد، درحالی که شروع 

چالش های آینده کمک کند.  

گسترش تالش های موجود برای تقویت همکاری دولت ها در حوضه های رود های فرامرزی. دولت های  	
به  با نظر  ترتیب دهند،  در زمینه ی حوضه های فرامرزی  گروه هفت می توانند یک کنفرانس جهانی 
باید  چارچوب ها  این  بیشتر.  مشارکت  جلب  جهت  در  موجود  چارچوب های  اصالح  چگونگی  ارزیابی 
متضمن پیوند سیستماتیک مدیریت آب های فرامرزی با سازگاری و تاب آوری اقلیمی باشند، به طوری 

که بررسی یکپارچه ی مخاطرات مرتبط با چالش های سیاسی و تغییرات هیدرولوژیکی میسر شود.
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مقدمه 	

پیشگامی گروه هفت در پرداختن به تغییر اقلیمی و آسیب پذیری 	1	
ایجاد  مخاطراتی  مناقشه،  درگیر  و  آسیب پذیر  مناطق  در  ویژه  به  جهانی،  امنیت  برای  اقلیمی  تغییر 
از  ــ   باال  از سطوح  بیانیه ها و گزارش ها  از  این مخاطرات در تعداد فزاینده ای  به  می کند. ضرورت توجه 
همه شایان ذکرتر شورای امنیت سازمان ملل متحد و سران کشورهای گروه هفت ــ مورد تأکید قرار 
گرفته است. درحالی که پیشگامان توسعه و امنیت اولین کسانی بودند که زنگ خطر را به صدا درآوردند، 

سیاست گذاران حوزه ی سیاست خارجی نیز در حال پیوستن به این فراخوان برای عمل هستند.

»تغییر اقلیمی تهدیدی فزاینده برای صلح و ثبات است  از همین رو ما 
باید فرهنگ همکاری خود را تغییر دهیم  الزم است کشورهای درگیر زودتر 
وارد عمل شوند و تاب آوری به یکی از موضوعات اصلی در سیاست خارجی 

تبدیل شود «
فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه ی آلمان

آوریل 2015

»تغییر اقلیمی به طور قطع در ردیف مجموعه  ی تهدیدات جهانی که امروز 
با آن ها رو به رو هستیم ــ تروریسم، افراط گرایی، بیماری های همه گیر، فقر، 

گسترش سالح های هسته ای ــ که بسیارند و همه چالش هایی هستند که 
مرز نمی شناسند، قرار می گیرد «

جان کری، وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا
دسامبر 2014

»اختالل اقلیمی دیگر یک فرضیه نیست و کامالً قطعیت دارد  گرم شدن 
زمین صلح و امنیت را تهدید می کند «

فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه
سپتامبر 2014

»امروز تغییر اقلیمی یکی از جدی ترین تهدیدات پیش روی جهان است 
که نه تنها محیط زیست بلکه امنیت ملی و جهانی ما، فقرزدایی و رونق 

اقتصادی را تهدید می کند «
بیانیه ی مشترک به امضای:

دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر جذب محافظه کار؛
نیک کلگ، معاون نخست وزیر و رهبر حزب لیبرال؛
اد میلیبند، رهبر اپوزیسیون و حزب کارگر، بریتانیا.

فوریه 2015
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آزمایش نتایج، کنسرسیوم 9 جلسه ی تبادل نظر منطقه ای  به منظور رفع کاستی های منابع موجود و 
برگزار کرد  که در آن ها نمایندگانی از جامعه ی مدنی، دولت ها، بخش خصوصی و دانشگاهیان گرد هم آمدند. 
مشارکت کنندگان مخاطرات منطقه ای و ویژه ی کشورها، سیاست ها و درس های آموخته  شده را شناسایی 
کردند. همچنین روش هایی را پیشنهاد کردند که از طریق آن ها وزیران امور خارجه ی گروه هفت بتوانند در 

جهت کاهش درگیری ها و مخاطرات آسیب پذیری ناشی از تغییرات اقلیمی به کشورهای خود کمک کنند.

در مجموع 50 کشور از میان کشورهای با موقعیتهای آسیبپذیر و کشورهای به شدت در معرض تأثیرات تغییر اقلیمی انتخاب شدند: 20   1
کشور عضو گروه مثبت هفت ) افغانستان، بوروندی، جمهوری افریقای مرکزی، چاد، کومور، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه، 

گینه ی بیسائو، هائیتی، لیبریا، پاپوآ گینه ی نو، سائوتومه و پرنسیپ، سیرالئون، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی، تیمور شرقی، توگو، 
و یمن(، 20 کشوِر در معرض بیشترین تغییرات اقلیمی بر اساس دادههای شاخص آسیبپذیری اقلیمی ND-GAIN و شاخص آسیبپذیری 

اقلیمی شرکت میپل کرافت ) بنگالدش، بورکینافاسو، کامبوج، جیبوتی، اریتره، اتیوپی، گامبیا، هند، الئوس، لسوتو، ماداگاسکار، ماالوی، 
مالی، موزامبیک، نپال، نیجریه، فیلیپین، رواندا، سودان، و اوگاندا(، و 10 کشور دیگر با مخاطرات باالی اقلیمی و آسیبپذیری که در طی تبادل 

نظر های منطقه ای کنسرسیوم و/ یا بر پایه ی تحقیقات کنسرسیوم شناسایی شدند ) کلمبیا، اکوادور، مصر، اندونزی، اردن، کنیا، مراکش، 
میانمار، پاکستان، و پرو(. ما پاسخی از چاد، اتیوپی، سائوتومه و پرنسیپ، سودان، تیمور شرقی، و یمن دریافت نکردیم، اما پاسخ های 

تکمیلی از گابن، تانزانیا، و امارات متحده ی عربی به دستمان رسید. 

این 17 کشور عبارت اند از: بوروندی، چاد، ساحل عاج، کنگو، اکوادور، اتیوپی، اردن، کنیا، ماالوی، مراکش، نپال، نیجریه، پاکستان، پرو، سومالی،   2
اوگاندا و زیمباوه.

جلساتتبادلنظرمنطقهایدرکشورهایزیربرگزارشد:

اکوادور • مصر • هائیتی • اردن • کنیا • مراکش • پاکستان • پرو • فیلیپین • ساموآ

و  اقلیم  با  مرتبط  مخاطرات  دادن  نشان  برای  روایی  سناریوهای  و  موردی  مطالعات  از  گزارش  این 
آسیب پذیری و تأثیرات متقابل پیچیده ی آن ها استفاده می کند. موردها و سناریوها، که از بهترین تحلیل ها 
و داده های علمی موجود بهره می گیرند، بر اساس جغرافیا، دسترسی به تحلیل  و داده، و عالیق شرکای 
گروه هفت انتخاب  شدند. این سناریوها با هدف بررسی چشم اندازهای محتمل و به پرسش گرفتن تفکر 
از  رایج طراحی می شوند، و پیش بینی نیستند )Rüttinger and Maas 2010(. هر سناریو تحلیل کوتاهی 
وضعیت جاری ارائه می کند و به توصیف مسیرهای دیگری برای ترسیم مخاطرات و فرصت ها می پردازد.

عالوه بر این، از ۱۰۲ متخصص سیاست خارجی از آلمان، فرانسه، ژاپن، ایاالت متحده و سرویس اقدامات 
از مخاطرات بررسی شده در این گزارش و نقش  اروپا مستقر در ۴۷ کشور در باره ی برداشتشان  خارجی 
فرایندهای موجود سیاست گذاری در رفع این مخاطرات نظرسنجی شد.1 این نظرسنجی معیاری خواهد 
کارشناس   ۲۹ از  نظرسنجی  همین  مشابه  آینده.  در  مخاطرات  از  برداشت ها  تغییر  سنجش  برای  بود 
حوزه ی تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری از ۱۷ کشور به عمل آمد2 و نتایج آن با پاسخ های سیاست گذاران 

عرصه ی سیاست خارجی مقایسه شد.

ساختار گزارش 	1	
از مخاطره ی جهانی به شناسایی  این گزارش شامل سه فصل اصلی است. در فصل دوم، یک تحلیل 
هفت مخاطره ی در  آمیخته می انجامد که از طریق موارد ویژه ی کشورها و سناریوهای آینده نگر نشان داده 
می شوند. در یک جدول  جمع بندی، هر مخاطره تعریف، نقاط اوج بالقوه فهرست و نقاط ورود برای رفع 

آن ها ارائه می شود. نقاط اوج و ورود نمایشی هستند و جامعیت ندارند.

فصل سوم به بازنگری سیاست ها در سه حوزه ــ تغییرات اقلیمی، همکاری های توسعه ای و کمک های 
بشردوستانه، و  پی ریزی صلح ــ در جهت شناسایی رویکردهای موجود، کاستی  ها و درس های آموخته  شده 
آن ها  یکپارچگی  که  برای چهار مرحله ی مهم  اصلی  یافته های  پنجره های جمع بندی،  در  دارد.  اختصاص 

ضروری است بیان می شود. 

در نهایت در فصل چهارم پیشنهاداتی برای سیاست خارجی بر مبنای مخاطرات و تحلیل سیاست ها ارائه 
می شود. در حالی که مخاطبان هدف این پیشنهادات عمدتاً سیاست گذاران حوزه ی سیاست خارجی هستند، 
کمک های  و  توسعه ای  همکاری های  صلح،  پی ریزی  اقلیمی،  سازگاری  مرتبط  حوزه های  در  سیاست  گذاری 
بشردوستانه نیز در آن ها مد نظر  قرار می گیرد. به طور کلی، یافته ی گزارش این است که پیچیدگی مخاطرات 

ناشی از تغییرات اقلیمی مستلزم پاسخ هایی است که حوزه های جداگانه ی سیاست گذاری را در بر بگیرد.
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کشورهای عضو گروه هفت در جلب توجه جهانیان به پیامدهای بالقوه ی امنیتی تغییرات اقلیمی پیشگام 
و  مشترک،  تعهد  سیاسی اش،  اختیارات  حیطه ی  خود،  جهانی  موقعیت  مبنای  بر  هفت  گروه  بوده اند. 
توانایی گرد آوردن هفت اقتصاد بزرگ جهان و خدمات دیپلماتیک آن ها، در جایگاه منحصربه فردی قرار 
گرفته است که می تواند با بهره گیری از ظرفیت رهبری اعضای خود، ابتکار عمل سیاسی الزم را برای بررسی 

جامع مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری ایجاد کند. 

بهتر  برای مواجهه ی  را  راه هایی  توافق کردند  امور خارجه ی کشورهای گروه هشت  وزیران  آوریل ۲۰۱۳،  در 
با چالش  تغییر اقلیمی و خطرات آن در نظر بگیرند. بعدتر در همان سال، مقامات کشورهای عالقه مند 
در گروه هشت برای گفت و گو در خصوص این موضوعات و یافتن گزینه های عملی برای بررسی و عمل 
آتی مالقات کردند. آنان پیشنهاد کردند که اعضای عالقه مند گروه هشت در جهت پیشبرد یک مطالعه ی 
مستقل درباره ی تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری و ایجاد یک بستر آنالین و در دسترس عموم برای به اشتراک 
گذاشتن و انتشار اطالعات جمع آوری شده و تحقیقات همکاری کنند. در اوایل سال ۲۰۱۴، اعضای گروه هفت 
 Woodrow Wilson مرکز ،International Alert ،)سرپرست(  adelphiیک کنسرسیوم بین المللی متشکل از

و مؤسسه ی مطالعات امنیتی اتحادیه ی اروپا را مأمور اجرای این مطالعه و ایجاد بستر مذکور کردند. 

گزارش »اقلیمی جدید برای صلح:  اقدام در برابر مخاطرات اقلیمی و آسیب پذیری« محصول یک سال تالش 
این سازمان ها در جهت ارزیابی شواهد موجود و بررسی مناقشه ی  تغییر اقلیمی و مخاطرات آسیب پذیری، 
به  توصیه هایی  ارائه ی  و  مخاطرات،  این  رفع  برای  سیاست هایی  تدوین  از  حاصل  درس  های  شناسایی 
سیاست گذاران حوزه ی سیاست خارجی برای رفع  این تهدید استراتژیک جهانی است. محتوای این گزارش 

مستقل و بستر آنالین اطالعاتی بیانگر عقاید گروه هفت یا هیچ یک از کشورهای عضو آن نیست.

ویژگی های منحصر به فرد گزارش 	1	
برخالف گزارش های متعدد قبلی درباره ی تغییرات اقلیمی و امنیت، این گزارش نگاه وسیع تری به آسیب پذیری 
دارد، و آثار تغییرات اقلیمی را فشاری بر کشورها و جوامع قلمداد می کند که به وجود آورنده ی طیف وسیعی 
از مخاطرات ناشی از آسیب پذیری است. این گزارش طیف کامل موقعیت های آسیب پذیری ــ از بحران و 
درگیری خشونت آمیز تا مراحل ناپایدار انتقالی مانند تغییر رژیم، شرایط پس از درگیری، و ناآرامی  سیاسی 
ــ را پوشش می دهد. عالوه بر این، با جلب توجهات به مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی برای پایداری و 

تاب آوری کشورهای توسعه یافته تر، از تمرکز معمول بر ضعیف ترین و درگیرترین کشورها فراتر می رود.

این گزارش در درجه ی اول خطاب به سیاست گذاران حوزه ی سیاست خارجی است که به ندرت در تحقیقات 
و توصیههای مربوط به ضرورت های امنیت اقلیمی، محور یا مخاطب هدف بوده اند. بنابراین یک فعالیت 
علمی نیست، بلکه هدفش پر کردن شکاف میان تحلیل  امنیت اقلیمی و اقدامات حوزه ی سیاست خارجی 
با خالصه کردن دانش علمی درباره ی این موضوع و ارائه ی پیشنهادات مبتنی بر شواهد است. بدین منظور، 
تغییرات  زمینه های  در  نهادها  و  فرایندها  سیاست ها،  انواع  از  گستر ده ای  طیف  تحلیل  به  مطالعه  این 
اقلیمی، توسعه، کمک های بشردوستانه و پی ریختن صلح می پردازد و  شناسایی شکاف ها و چالش ها در 
برابر پاسخ های یکپارچه ای را محور قرار می دهد که سازمان های جداافتاده و بخشی را پشت سر می گذارند.

این، بستر اطالعاتی مکمل گزارش )www.newclimateforpeace.org( به  عنوان یک منبع داده  عالوه بر 
این  یافته های اصلی  ارائه دهنده ی  این بستر  اقلیمی و آسیب پذیری عمل می کند.  در خصوص تغییرات 
گزارش، منابع بیشتر و گرافیک اطالعات، یک وبالگ، و یک ابزار نقشه سازی تعاملی برای دسترسی به پایگاه 
داده  ی درگیری ها به منظور بررسی بیشتر مخاطرات در  آمیخته ی اقلیمی ـ آسیب پذیری است که در این 

گزارش شناسایی شده است.

روش شناسی 	1	
این مطالعه مبتنی بر مرور جامع منابع و تحقیقات علمی موجود است. کنسرسیوم، عالوه بر تحقیقات 
تازه و منتشر نشده، و مطالعات  ارزیابی تحقیقات، گزارش ها و مطالعات موردی  ارزیابی همتایان،  مورد 
میدانی اعضای کنسرسیوم را نیز در دستور کار قرار داد. این تالش ها با بهره گیری از اطالعات یک پایگاه 
داده ی درگیری های با ابعاد محیط زیستی و اقلیمی صورت گرفت که در بستر اطالعاتی آنالین منتشر 

خواهد شد. 
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تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری 	1	
در دهه های پیش رو، تغییرات اقلیمی یکی از تهدیدات عمده برای ثبات کشورها و جوامع خواهد بود.

در دهه های پیش رو، تغییرات اقلیمی یکی از تهدیدات عمده برای ثبات کشورها و جوامع خواهد بود. ظرفیت 
از  آسیب پذیری،  درجات  از  طیفی  در  اقلیمی،  تغییرات  جمله  از  تغییرات،  مدیریت  برای  جوامع  و  کشورها 
آسیب پذیر ترین تا تاب آورترین، ارزیابی می شود. فقدان مشروعیت، با تضعیف اقتدار دولت، موجب تسریع در 
تغییر وضعیت به آسیب پذیری می شود. ممکن است کانون ها و دوره های آسیب پذیری در کشورهای پایدار 
نیز وجود داشته باشد. شدیدترین مخاطرات هنگامی بروز می کند که چند نیروی فشار همگرا می شوند. با 
اثر متقابل تغییرات اقلیمی و سایر فشارها و عوامل زمینه ای، هفت مخاطره ی درآمیخته پدیدار می شود: 
رقابت بر سر منابع محلی، ناامنی معیشتی و مهاجرت، وقایع شدید آب و هوایی و بالهای طبیعی، نوسان 
در قیمت و تأمین مواد غذایی، مدیریت آب های فرامرزی، افزایش سطح آب دریا و تخریب سواحل، و تأثیرات 

ناخواسته ی سیاست های اقلیمی.

تغییراتاقلیمیتهدیدهاراافزایشمیدهد.
در طی دهه ی گذشته، شواهد فزاینده ای فوریت و عمق مخاطرات ناشی از  آثار تغییرات اقلیمی بر امنیت 
و صلح را برجسته ساخته است. مهم تر از همه گزارش سال 2014 هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی است 
با تشدید  تهدید قرار خواهد گرفت«؛  به طور مستمر مورد  امنیت بشر  اقلیمی،  که می گوید: »با تغییر 
افزایش  خشونت آمیز  درگیری های  خطر  اقتصادی،  شوک های  و  فقر  مانند  درگیری،  ثابت شده ی  عوامل 

.)IPCC 2014( خواهد یافت

 به همین ترتیب، شورای امنیت سازمان ملل متحد اعالم کرده است که »آثار مخرب احتمالی تغییرات 
امنیت  و  صلح  علیه  موجود  تهدیدهای  برخی  تشدید  موجب  طوالنی مدت،  در  است،  ممکن  اقلیمی 
بین المللی شود«، و کمیسیون اروپا تغییرات اقلیمی را »افزاینده ی تهدیدها  که منجر به تشدید روندها، 

.)UNSC 2011; European Commission 2008( تنش ها و بی ثباتی  موجود می شود« معرفی کرده است

از  مجموعه  ای  به  منجر  تهدید  افزاینده ی  عامل  یک  عنوان  به  اقلیمی  تغییر  که  دریافته اند  محققان 
»خطرات ثانویه نظیر درگیری خشونت آمیز، بی ثباتی سیاسی، جابهجایی های  جمعیت، فقر، و گرسنگی« 
اقلیمی به  عنوان متغیری  این بحث  ها، تغییر  می شود )Gemenne et al. 2014; CNA 2007(. در همه ی 
شناخته شده است که بروز هم زمان فشارها و عوامل تنش زای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
ندارد؛ وجود و  اقلیمی، آسیب پذیری، و درگیری وجود  پیوند خودکاری میان تغییر  را تشدید می کند. هیچ 

چگونگی تأثیر تغییر اقلیمی بر آسیب پذیری به بستری بستگی دارد که در آن تغییر اقلیمی رخ می دهد.

مخاطرات درآمیخته ی اقلیم -  	
آسیب پذیری
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از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای صنعتی، به ویژه ژاپن و کشورهای واقع در اروپای غربی، به موازات پیر 
شدن جمعیت های خود با چالش های بسیار متفاوتی روبه رو شده اند. پیری جمعیت ها ممکن است در 
دراز مدت مانع از رشد اقتصادی شود، آمادگی نیروی نظامی را کاهش دهد، و تنش های سیاسی در میان 

.)UK MoD 2014(  گروه ها ایجاد کند

این میزان  یافت: امروز ۵۰ درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند.  ادامهخواهد رشدشهرنشینی
  .)Lagarde 2014; UN-DESA 2014 ( تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد و تا سال ۲۰۴۵ به 70 درصد افزایش می یابد
 UNEP 2013; World Bank 2014c; ( شهرها ایجادکننده ی ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان هستند 
World Economic Forum 2014(. رشد جمعیت در مراکز شهری به دولت ها فشار خواهد  آورد تا به تقاضای 
فزاینده ی اشتغال، مسکن، حمل و نقل و مراقبت های بهداشتی، در کنار تأمین زمین، آب و انرژی پاسخ 
دهند )UNEP 2012a(. مدیریت مطلوب توسعه ی  شهری می تواند فرصت هایی برای رشد بیشتر اقتصادی 
نیز  را  طبیعی  منابع  مصرف  اقتصادی  روزافزون  بهره وری  حال،  این  با  آورد.  وجود  به  بهره وری  ارتقای  و 
افزایش می دهد. امروزه ۸۶۳ میلیون نفر در سراسر دنیا در زاغه زندگی می کنند )UN Habitat 2013(. در 
افریقا، تنها ۸۹ درصد جمعیت شهری به آب سالم و تنها ۶۹ درصد به برق دسترسی دارند؛ همچنین فقط 
۲۸ درصد جاده ها آسفالت شده است )UN Habitat 2013(.  تخمین زده شده است که تا سال ۲۰۲۵ تقاضای 
 .)Dobbs et al. 2012( یابد  افزایش  مکعب  متر  میلیارد   ۸۰ تا  جهان  شهرهای  بزرگ ترین  در  آب  ساالنه ی 
 UNEP 2012a; ( فضاهای شهری در ظرف ۴۰ سال آینده به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون هکتار زمین بیشتر نیاز دارند

Bettencourt et al. 2007(. تأمین این نیازها در برخی شرایط تقریباً ناممکن خواهد بود.

نابرابرییکچالشمهمباقیخواهدماند: بیش از 2/6 میلیارد نفر، یا یک سوم جمعیت جهان، با درآمد کمتر 
از دو دالر در روز زندگی می کنند. تا سال ۲۰۱۸، نیمی از فقرای جهان در کشورهایی زندگی می کنند که سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه  آن ها را آسیب پذیر شناخته است )OECD 2013b(. هفتاد درصد جمعیت جهان 
در کشورهایی زندگی می کنند که در آن ها اختالف طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا در طی ۳۰ سال گذشته 
افزایش یافته  است )Lagarde 2014(. اختالف درآمد در اکثریت بزرگی از کشورهای عضو سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه  افزایش قابل توجهی یافته است؛ اکنون متوسط درآمد خانوار ثروتمندترین  ۱۰ درصد 
در حدود نُه برابر درآمد خانوار فقیرترین ۱۰ درصد   ا ست )World Economic Forum 2015(. در اقتصادهای 
نوظهور نیز در صورت مدیریت ناکارآمد، اختالف درآمد به همین شکل افزایش می یابد. برای مثال، چین 
 Xie and( یکی از باالترین سطوح اختالف درآمد را در بین کشورهای دارای استانداردهای زندگی مشابه دارد
Zhou 2014(. با وجود کاهش اختالف در امریکای التین در طول دهه ی  گذشته، این منطقه همچنان یکی 

.)Tsounta and Osueke 2014( از نابرابر ترین مناطق در جهان است

تقاضایجهانیبرایغذا،آبوانرژیهمچنانفزایندهاست:  تا سال ۲۰۳۰، به دنبال رشد اقتصادی و گسترش 
طبقه ی مصرفکننده،  تقاضای جهانی برای غذا ، آب و انرژی به ترتیب حدود 35، 40 و 50 درصد رشد خواهد 
کرد )Kharas and Gertz 2010; UK MoD 2014; US NIC 2012(. تا سال ۲۰۴۵، میزان مصرف آب در بخش 
کشاورزی ۱۹ درصد افزایش می یابد، و تقاضای جهانی برای آب شیرین ممکن است ۵۵ درصد رشد کند. 
میزان سرمایهگذاری و اصالحات الزم برای پاسخگویی به این تقاضای روزافزون دلهره آور است. برای پاسخ 
گفتن به تقاضای غذا، کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۵۰ باید 209 میلیارد دالر سرمایهگذاری کنند که 
انرژی )2014( تخمین  آژانس بینالمللی   .)Lee et al. 2012( از سطوح فعلی است ۵۰ درصد بیشتر  تقریباً 

می زند که تا سال ۲۰۳۵ افزایش تقاضای انرژی حدود ۴۸ تریلیون دالر سرمایهگذاری را ضروری می سازد.

فشاربرمنابعوتخریبمحیطزیستافزایشخواهدیافت: ۲۵ درصد از اراضی کره ی زمین تاکنون از بین رفته 
است )UK MoD 2014(. به دلیل تخریب اراضی، انتظار می رود که تا سال ۲۰۴۰ تولید جهانی غذا ۱۲ درصد 
 UNCCD 2014b;( کاهش یابد و تا سال ۲۰۵۰ از وسعت زمین های زراعی موجود 8 تا 20 درصد کاسته شود
UK MoD 2014; Nellemann et al. 2009 (. نرخ کنونی از دست رفتن تنوع زیستی 1000 تا 10000 برابر نرخ 
انقراض طبیعی تخمین زده می شود؛ از همین رو، توانایی اکوسیستمها در تأمین کاالها و خدمات ضروری 

.) WWF 2012; Millennium Ecosystem Assessment 2005( کاهش مییابد
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با این حال نباید تغییر اقلیمی را صرفاً متغیری مانند متغیرهای دیگر در نظر گرفت. در حالی که کشورها 
در دسامبر ۲۰۱۵ برای مذاکره در خصوص توافق های مهم برای کاهش گازهای گلخانه ای در پاریس گرد 
هم می آیند، پیامدهای انتشار کنونی و قبلی کربن ادامه خواهد یافت )IPCC 2014(. بر این اساس، فشارهای 
اقلیمی  تغییرات  بین دولتی  هیئت  و  اروپا  اتحادیه ی  متحد،  ملل  سازمان   که  اقلیمی  تغییرات  از  ناشی 
شناسایی کرده اند نه تنها  تداوم خواهد داشت بلکه در طی دهه های آینده همچنان افزایش خواهد یافت. 

این شتاب درونی تضمینی است بر استمرار تهدید تغییرات اقلیمی برای ثبات و امنیت.

شدیدترینمخاطراتآسیبپذیریباهمگراییتغییراتاقلیمیوسایرفشارهابروزمیکند.
کشورها  دوش  بر  سنگینی  بار  می تواند  تنش زا  عوامل  سایر  و  اقلیمی  تغییرات  درآمیخته ی  فشارهای 
درگیری های  یا  فروپاشی  مستعد  را  آن ها  آسیب پذیری،  سمت  به  آن ها  دادن  سوق  با  و  باشد  جوامع  و 
باال  قبل  از  فشارها  که  درگیری  گرفتار  و  ضعیف  کشورهای  در  ویژه   به  تأثیرات  این  سازد.  خشونت آمیز 
 IPCC 2014; Dabelko et al. 2013; Smith and( و ظرفیت مدیریت فشار پایین است شدت بیشتری دارد
Vivekananda 2009(. با این حال، اگر فشار به نسبت باال یا صدمه بسیار شدید باشد، حتی کشورهای به 
ظاهر باثبات نیز در معرض خطر سنگینی بار و سوق یافتن به سمت آسیب پذیری فزاینده قرار می گیرند. 
با  مقایسه  در  کشورها  از  بزرگ تری  بسیار  گروه  میان  در  آسیب پذیری  ـ  اقلیمی  مخاطرات  این  بنابراین، 

.)Carius et al. 2008; WBGU 2007( کشورهایی که عموماً آسیب پذیر شناخته شده اند مشترک است

انتظارمیرودکهفشارهاوصدماتدرآیندهافزایشیابد.
رشدجمعیتتقاضای بسیار زیادی برای خدمات عمومی و  چالش های مهمی در مسیر افزایش اشتغال و 
کاهش فقر ایجاد خواهد کرد )World Economic Forum 2014; UNEP 2012a(. به عالوه، با باال رفتن تقاضا 
با وجود   .)EEA 2010( افزایش خواهد یافت راندمان تولید، فشار بر منابع طبیعی  از  آن  و پیشی گرفتن 
تخمین های متفاوت، به نظر می رسد که با افزایش طول عمر انسان ها، کاهش مرگ و میر کودکان، و باال 
ماندن نرخ باروری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جمعیت جهان تا سال 2030 به 8/3 میلیارد نفر 
افزایش یابد )US National Intelligence Council 2012; UK MoD 2014(. احتمال دارد که حدود 97 درصد 
رشد جمعیت جهان تا سال 2050 در کشورهای در حال توسعه رخ دهد. این افزایش شدید جمعیت، به 
ویژه در مناطقی که بالیای زیست محیطی و تغییرات اقلیمی به معیشت مردم آسیب می رساند، مانع از 
تالش  برای مقابله با فقر خواهد شد. بر اساس گزارش توسعه ی انسانی ۲۰۱۳، تا سال 2050، تعداد افراد 
گرفتار فقر شدید در جنوب صحرای افریقا می تواند از ۴۰۰ میلیون به ۲۲۵ میلیون نفر کاهش یابد. با این 
حال، چنانچه بر فشارها و بالیای زیست محیطی افزوده شود، ممکن است تعداد افراد بسیار فقیر  به 

.)UNDP 2013a( بیش از ۱ میلیارد در جنوب صحرای افریقا و 1/2 میلیارد نفر در آسیای جنوبی برسد

عدمتوازنهایجمعیتشناختیبهویژهدرخاورمیانه، آسیای مرکزی، و جنوب صحرای افریقا افزایش خواهد 
یافت. تفاوت میانگین سنی در بین کشورهای در حال تو سعه و توسعه یافته قابل توجه است؛ برای مثال 
به  رو  جوان  جمعیت  یک   .)Cincotta 2012( است   ۴۵ ژاپن  و  آلمان  در  اما   ۱۶ مالی  و  اوگاندا  نیجریه،  در 
ازدیاد می تواند منبع پویایی و تأثیرگذار در رشد اقتصادی باشد. اما اگر فرصت های  اقتصادی محدود باشد، 
»انفجار جمعیت جوانان« می تواند در ترکیب با تنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود مانند 
بیکاری، شهرنشینی سریع، نزول شرایط اقتصادی و تغییرات محیط زیستی، احتمال درگیری را افزایش 
دهد ) Beehner 2007; Cincotta 2011; Cincotta 2012; LaGraffe 2012; Yifu Lin 2012; Urdal 2012(. امروز 
باالترین سهم جمعیت جوان نسبت به جمعیت بزرگسال در تاریخ منطقه از آِن خاورمیانه است؛ بیش از 

 .)Brookings Institution 2014 ( ۳۰ درصد جمعیت آن بین ۱۵ تا ۲۹ ساله هستند

عدمتوازنهایجنسیتیدرجمعیتهایجوانانشهری، در نتیجه ی انتخاب جنسیتی در مهاجرت از روستا به 
شهر، معموالً با عدم توازن های سنی همراه است. در شهرهای جنوب صحرای افریقا، نسبت رو به ازدیاد 
مردان جوان ) 15 - 24 سال( در جمعیت مردان بزرگسال غالباً با سطوح باالتر بی نظمی اجتماعی ارتباط 
دارد )Urdal and Hoelscher 2009(. در چین، عدم توازن جنسیتی ناشی از مهاجرت با نسبت های جنسی 
باالی مرد به زن در زمان تولد تشدید می شود که خود ناشی از سقط جنین های انتخابی برحسب جنسیت 
است که سیاست تک  فرزندی در کشور به آن دامن می زند )در سال 2010، به ازای هر 100 نوزاد دختر، 118 
نوزاد پسر متولد شده است(. برخی محققان استدالل می کنند که این نسبت های باالی جنسی مرد به زن 
ممکن است منجر به افزایش نرخ جرایم خشونت آمیز، فحشا، قاچاق انسان، و بی ثباتی اجتماعی شود 

.)den Boer and Hudson 2014(



عدم توازن سنی

میانگین سنی جمعیت در 

آلمان و ژاپن 45 ال است  

میانگین سنی جمعیت 
در نیجر، اوگاندا و مالی 

16 سال است 

احتمال دارد که تا سال 2050، 
حدود 97 درصد رشد جمعیت 

جهان در کشورهای در  حال 
 توسعه رخ  دهد  

در خاورمیانه بیشتر 
از %30 جمعیت بین

15 تا 29 سال 
هستند 

تا سال 2025، تقاضا برای آب 
در کالن شهرها به بیش از

80 میلیارد
  متر مکعب در سال

افزایش خواهد یافت 

امروزه 50 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند 

 در طی 40 سال آینده باید 100 تا 200 میلیون هکتار
 زمین دیگر به فضاهای شهری اختصاص یابد 

 مکزیک =
 197 میلیون هکتار

تقاضا برای آب

تا 2045

2030 8.3 میلیارد

1996 6 میلیارد

1927 2 میلیارد
1804 1 میلیارد

تا 2030

امروز

شهرنشینی

رشد جمعیت

70%

60%

50%

انتظارمیرودفشارهاوصدمات
درآیندهافزایشیابد



بیش از 2.6 میلیارد 
نفر، یا یک سوم جمعیت 

جهان، با مزد زیر 2 دالر در 
روز زندگی می کنند 

تا سال 2050، کشورهای در  حال 
 توسعه نیازمند 209 میلیارد دالر 
سرمایهگذاری برای پاسخ گفتن به 

تقاضای غذا هستند، یعنی 50 درصد 
بیشتر از امروز 

تا سال 2035، برای پاسخ گفتن 
به تقاضای انرژی نیازمند حدود 

48 تریلیون دالر هستیم 

تا سال 2018، نیمی از فقرای 
جهان در کشورهایی زندگی 

می کنند که سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه  آن ها را 

آسیب پذیر معرفی کرده است 

سرعت کاهش تنوع زیستی 
1000 تا 10000 برابر سرعت 

طبیعی انقراض است 

تخمین زده شده که 
25 درصد درصد از 
اراضی کره ی زمین 
تخریب شده است 

کشورهای آسیب پذیر

از سال 1980، صخره های مرجانی 
%38 کاهش یافته است 

%90 از ذخایر ماهیان جهان در 
معرض صید بی رویه است 

غذا آب انرژی

نابرابری

سالمت اکوسیستم

تقاضای جهانی منابع 

رشد تا 2030

شیالت و صخره های مرجانی

 Cincotta )2012(; Kharas and Gertz )2010(; Lagarde )2014(; Lee et al. )2012(; OECD )2013b(;
.)The International Energy Agency )2014(; UN-DESA )2014(; UK MoD )2014(; US NIC )2012

منابع: 

+35%

2 دالر

-38%

1980 2014

+40%

+50%
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وقایعشدیدآبوهواییوباالآمدنسطحآبدریا
سیلوخشکسالی: پیش بینی شده است که تناوب و شدت سیل ها و خشکسالی ها تغییر یابد. بیش از نیمی 
از کره ی زمین، به ویژه در مناطق مرکزی و شرقی سیبری، بخش هایی از آسیای جنوبی و جنوب شرقی، 
آنکه وقوع  را تجربه خواهند کرد. حال  افزایش خطرات سیل  افریقای استوایی، و شمال امریکای جنوبی، 
سیل در مناطقی از شمال و شرق اروپا، آناتولی، آسیای مرکزی و شرقی، بخش مرکزی امریکای شمالی، و 
جنوب امریکای جنوبی کاهش خواهد یافت. هم زمان خشکسالی های شدیدتری در جنوب اروپا و  منطقه ی 
مدیترانه، اروپای مرکزی، بخش های مرکزی و جنوبی امریکای شمالی، امریکای مرکزی، شمال شرقی برزیل، 

.)IPCC 2014( و جنوب افریقا رخ خواهد داد. این وقایع به شبکه های تأمین آب فشار وارد می کند

Steffen et al. )2015(‹  برگرفته از

سیاره ای  مرزهای  می گوید  استکهلم   تاب آوری  مرکز 
پایداری سیستم های طبیعی، جهانی را که اکنون در آن 
زندگی می کنیم تعریف می کند. از آنجا که فشارهای بشر 
بر تک تک سیستم های مهم طبیعی از مرز پایداری عبور 
می کند، ما به سمت زندگی در جهانی می رویم که برایمان 

ناشناخته است. هرچند مفهوم مرزهای سیاره ای مورد 
مناقشه است، روشی مهم و دارای مبنای  علمی برای 
شناخت مؤلفه های اصلی مخاطرات درآمیخته ای است 
که جمعیت جهان در حال حاضر و در آینده ی نزدیک با 

)Rockström et al. 2009( .آن مواجه است

عنوان:مرزهایسیارهای
تا سال 2015، در پنج روند سیاره ای، به مرز میان سطوح ایمن 

عملیاتی و شرایط خطرناک رسیدیم یا از آن هم عبور کردیم 

مرز ایمن دست نیافته دست یافته

ر 
یی

تغ
ی

یم
قل

ا

اسیدی شدن 

قیانوس
ا

نازک شدن 
الیه ی اُزون

چرخه ی فسفرچرخه ی 

نیتروژن

تنوع 

ستی
زی

ب 
آ

ن
ری

شی

ی 
ربر

کا
زمین

ذرات معلق 

)محاسبه  نشده(

آلودگی شیمیایی 

)محاسبه نشده(

عبورکرده
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تا سال 2011، 61 درصد از ذخایر ماهی جهان به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفته است و میزان صید 
به سفید شدن  اقیانوس  اسیدی شدن  و  آب  دمای  افزایش   .)FAO 2014b( است  بوده  درصد   ۲۹ بی رویه 
 UNEP( رفته است  بین  از  در جهان   ۱۹۸۰ از سال  آن ها  انجامیده است که 38 درصد  صخره های مرجانی 
2012a(. در سراسر جهان، ذخایر آب زیرزمینی به علت آلودگی، استخراج نفت و گاز، معدن کاری، مدیریت 
 .)UNEP 2012a( پسماند و تصفیه ی فاضالب، و منابع صنعتی دیگر در معرض تهدید قرار گرفته است 
شور شدن سفره های آب زیرزمینی، به ویژه در مناطق ساحلی کم ارتفاع، مشکلی جدی است، مخصوصاً در 
جاهایی که آب آشامیدنی را تهدید می کند. روزانه نزدیک به ۲ میلیون تن فاضالب شهری و پسماند صنعتی 

.)Pacific Institute 2010( و کشاورزی در سرتاسر جهان در آبها تخلیه می شود

تغییراتاقلیمیازمحدودهیسیارهیزمینعبورکردهاست.
با توجه به غلظت تقریبی ۴۰۰ قسمت در میلیون دی اکسید کربن در جو، اکنون تغییر اقلیمی به تهدید 
انسان ها،  سالمت  کشاورزی،  در  امروز  تا  اقلیمی  تغییرات  است.  شده  تبدیل  یکم  و  بیست  قرن  اصلی 
اکوسیستم های خشکی و اقیانوسها، ذخایر آبی، و معیشت  تأثیر گذاشته است. هیئت بین دولتی تغییرات 
اقلیمی )2014( خاطرنشان می سازد که این تأثیرات مشاهده شده »از مناطق استوایی تا قطب ها، از جزایر 

کوچک تا قاره های بزرگ، و از ثروتمندترین تا فقیرترین کشورها در حال وقوع است«.

دردسترسبودنآب
عدمامنیتآبی: امنیت آبی حدود ۸۰ درصد جمعیت جهان مورد تهدید جدی قرار گرفته است. به ازای هر 
1 درجه ی سانتیگراد گرم شدن کره ی زمین، ۷ درصد از جمعیت جهان حداقل ۲۰ درصد از منابع تجدیدپذیر 
از دست خواهند داد. تغییرات اقلیمی ممکن است منابع آبی تجدیدپذیر را در برخی مناطق  آبی خود را 
افزایش دهد. با این حال ممکن است چنین مناطقی نیز به علت بارندگی متغیر فزاینده و کاهش بارش 

.)IPCC 2014( برف و یخ با کمبود کوتاه  مدت منابع آبی مواجه شوند

بارندگی های سنگین در طول قرن ۲۱ شدیدتر و بیشتر شود. در نتیجه، ممکن  بارندگی: احتمال دارد که 
.)IPCC 2014( است فرسایش خاک شدت یابد، حتی اگر بارندگی کل افزایش نداشته باشد

ذوب  از  حاصل  سالیانه ی  رواناب  که  است  شده  پیش بینی  رواناب:  شدن جاری و یخچالها  شدن ذوب
یخچال ها به طور متوسط در عرض های جغرافیایی باال و مناطق گرمسیری مرطوب افزایش و در بیشتر 
مناطق گرمسیری خشک کاهش یابد. شدت و جهت تغییرات خاص در مناطقی از چین، آسیای جنوبی و 
امریکای جنوبی بسیار مبهم است. تا امروز تحقیقات اندکی درباره ی آثار ذوب شدن یخچال ها بر امنیت 

.)IPCC 2014 ( آبی و غذایی و امنیت انرژی صورت گرفته است

امنیتغذایی
دمای  افزایش  بیشتر  یا  درجه ی سانتیگراد   2 با  و معتدل،  در مناطق گرمسیری  تولیدکشاورزی:  کاهش
شد.  خواهد  برنج(  و  ذرت  )گندم،  زراعی  اصلی  محصوالت  بازده  کاهش  به  منجر  اقلیمی  تغییر  محلی، 
می شود. ممکن است برخی مناطق، به ویژه عرض های شمالی، با تغییر اقلیمی حاصلخیزتر شوند. پس از 
سال 2050 که تولید محصول در کشورهای واقع در عرضهای جغرافیایی پایین تحت تأثیر مداوم و منفی 

.)IPCC, 2014( تغییر اقلیمی قرار خواهد گرفت، خطر بروز آثار شدیدتر  افزایش می یابد

افزایشقیمتموادغذایی: در سال های اخیر، وقایع شدید اقلیمی در مناطق اصلی تولید کشاورزی منجر به 
افزایش سریع قیمت مواد غذایی شده است )IPCC 2014(. تا سال 2050، تغییرات در دما و بارش می تواند 

.)IPCC 2014( به افزایش 3 تا 84 درصدی قیمت مواد غذایی بینجامد

عدمدسترسیبهموادغذایی: در کشورهای کم درآمِد وابسته به کشاورزی که واردات مواد غذایی بیشتر از 
تولید است، با کاهش تولید کشاورزی داخلی و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، عدم امنیت غذایی به 

.)IPCC 2014( میزان قابل مالحظه ای بیشتر می شود

زولصنعتماهیگیری: تغییرات در مصرف آب، از جمله تغییر مسیر آب های بیشتر و ساختن سدهای 
بیشتر برای تأمین تقاضای روز افزون، ماهیگیری داخلی و اقیانوسی را تضعیف میکند و مانع پرورش 

.)Ficke et al. 2007; FAO 2009; Schröder 2013; IPCC 2014( آبزیان میشود
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از  یا طیفی  برای در نظر گرفتن دامنه  اما عنوان مفیدی  تعبیر »آسیب پذیری« هم  محدودیت هایی دارد، 
مشکالت مربوط به حکمرانی است. آسیب پذیری داللت دارد بر عدم توانایی )کامل یا نسبی( یک دولت در 
ایفای مسئولیت های خود به عنوان یک نهاد مستقل، شامل فقدان مشروعیت، قدرت و ظرفیت برای ارائه ی 
Carment et al. 2007; Teskey et al. 2012; Stepputat and Engberg-( خدمات پایه و حمایت از شهروندان خود
Pedersen 2008(. بنابراین، در موقعیت آسیب پذیری، دولت  فاقد کارکردهای اصلی حکمرانی و توانایی ایجاد 

 .)OECD 2013b( روابط متقابل سازنده با جامعه است

فقدانمشروعیتباعثتضعیفقدرتوظرفیتدولتوتسریعانتقالبهموقعیتآسیبپذیریمیشود.
چنانچه دولتی پاسخگوی انتظارات مردم خود نباشد، از مشروعیتش کاسته میشود، از جمله زمانی که 
قادر نیست نیازها و انتظارات اجتماعی را از طریق فرایندهای سیاسی مدیریت کند، یا نهادهای آن فراگیر 
 OECD 2008a;(  و پاسخگو نیستند و گروه های خاصی از نظر اجتماعی و سیاسی به حاشیه رانده شده اند
از حکمرانان  انتظارات موجب سرخوردگی مردم  (. این شکست ها در پاسخگویی به   Bellina et al. 2009

جامعه می شود.   

و  درگیری   .)Kaplan 2009( می یابد  افزایش  درگیری  و  مدنی  ناآرامی  خطر  دولت،  مشروعیت  کاهش  با 
محرومیت ممکن است منجر به تضعیف انسجام اجتماعی شود، در نتیجه بنیان قرارداد محکم اجتماعی 
متزلزل می شود و خطر آسیب پذیری افزایش می یابد )Hilker 2012(. قرارداد اجتماعی محملی است برای 
ایجاد سازش میان انتظارات متعارض دولت و شهروندان )OECD 2008a(. اگر قرارداد اجتماعی پایدار باشد، 
.)Bellina et al. 2009( دولت و نهادهای آن بهترین تأمین کنندگان انتظارات و نیازهای مردم قلمداد می شوند

C

LALA

C

© adelphi

OECD )2013b; 2008a(; Bellina et al. )2009(‹  منابع:

ازآسیبپذیریتاتابآوری

آسیب پذیری مراحل گذار تابآوری

ظرفیت
ناتوانی در انجام 

وظایف اصلی 
حکمرانی

آسیب پذیری داللت دارد بر عدم 
توانایی )کامل یا نسبی( یک دولت در 
ایفای مسئولیت های خود به عنوان 

یک نهاد مستقل، شامل فقدان 
مشروعیت، قدرت و ظرفیت  

دولتها و جوامع تابآور با یک قرارداد پایدار 
اجتماعی، نهادهای کاربردی، پاسخگو و 

فراگیر، و ارائه ی خدمات پایه شناخته 
می شوند  آن ها می توانند صدمات را تحمل 

کنند و در عین حفظ ثبات سیاسی و 
جلوگیری از خشونت، چالش ها را به صورت 

مسالمت آمیز مدیریت کنند 

مشروعیت
ناتوانی در گسترش 

روابط متقابل 
سازنده با جامعه 

قدرت
ناتوانی در تأمین امنیت اولیه 

و شناخته نشدن به  عنوان 
قدرت غالب در قلمرو 
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و  آلوده کردن آب شیرین  و  با فرسایش خطوط ساحلی  دریا،  آب  آمدن سطح  باال  آمدنسطحآبدریا:  اال
محصوالت زراعی، مجموعه های ساحلی و مناطق کم ارتفاع را در سراسر جهان در معرض تهدید جدی قرار 
می دهد )Nicholls and Cazenave 2010 (. پیش بینی می شود که تا سال 2100 سطح آب دریا در جهان حداقل 

.)IPCC 2014( 0/36 متر در یک و نیم درجه افزایش دما و 0/58 متر در چهار درجه افزایش دما باال بیاید

ازآسیبپذیریتاتابآوری
تغییرات  آنکه  ویژه  به  ــ  داشت  خواهند  را  صدمات  و  فشارها  این  مدیریت  توانایی  جوامع  و  دولت ها  آیا 
و  تنش   به سرخوردگی،  و  بود  نخواهند  پاسخگویی مناسب  به  قادر  یا  ــ  را تسریع می کند  آن ها  اقلیمی 

درگیری های خشونت آمیز دامن می زنند؟

توانایی دولت ها و جوامع در مدیریت تغییرات و متحول ساختن خود با درجاتی از آسیب پذیری همراه است 
که طیفی از آسیب پذیرترین تا تاب آورترین را دربر می گیرد )g7+ 2013(. این درک گسترده و پویا از آسیب پذیری 
مبتنی بر کیفیت روابط دولت ـ جامعه و عوامل بالقوه ی استرس زا، از جمله شکنندگی اقتصادی، پویایی 

جمعیتی، و تغییرات اقلیمی است. 

دولتهای تابآور در انتهای مثبت طیف با یک قرارداد پایدار اجتماعی، نهادهای کاربردی، پاسخگو و فراگیر، 
و ارائه ی خدمات پایه شناخته می شوند. مهم تر از آن، دولت ها و جوامع تابآور می توانند صدمات را تحمل 
کنند و در عین حفظ ثبات سیاسی و جلوگیری از خشونت، چالش ها را به صورت مسالمت آمیز مدیریت 

.)OECD 2013b( کنند

موقعیت های   .)OECD 2008a( می یابد  افزایش  آسیب پذیری  طیف،  منفی  انتهای  سمت  به  حرکت  با 
آسیب پذیر را می توان با تعابیر متعددی توصیف کرد، نظیر »دولت های ضعیف«، »دولت های رو به زوال 
یا شکست خورده«، »دولت های با عملکرد ضعیف« یا »دولت های فروپاشیده«. ایرادات متعددی متوجه 
بالقوه و نقش هر  از جمله پوشاندن  فرض های بیان نشده درباره ی  امکانات  این تعابیر است،  از  هر یک 
دولت، یا ارائه ی تصویری ایستا از مشکالت پیش روی هر دولت  و شهروندان آن که به طور ضمنی مانع از 

.)Stepputat and Engberg-Pedersen 2008; Faria 2011( پرداختن به آن ها می شود

© adelphi

UN-Water )2007(; IPCC )2014(; WFP and Met Office )2012(‹  منابع:

مخاطراتاقلیمیباهمتالقیمیکنند

تخریب زیرساخت ها بر اثر 
وقایع شدید آب  و  هوایی یا 

باال آمدن سطح آب دریا

آثار منفی باال آمدن سطح آب 
دریا، سیل و موج های توفان بر 

مناطق کم ارتفاع ساحلی

کمبود آب شیرین برای 
آشامیدن یا کشاورزی، به 

ویژه برای افراد روستایی

ناامنی غذایی 
جمعیت های فقیر که با 
وقایع شدید آب  و  هوایی 

و روندهای دراز مدت تر 
دمایی و بارشی تشدید  

می  شود 

از بین رفتن اکوسیستم های 
خشکی و  اقیانوس ، به 

ویژه اکوسیستم های 
ارائه دهنده ی خدمات 

 ارزشمند )مانند جنگلداری 
و شیالت( 

در مناطق شهر ی، افراد، دارایی ها، 
اقتصادها، و اکوسیستمها تحت 

تأثیر تنش گرمایی، بارندگی شدید، 
سیالب های داخلی و ساحلی، رانش 

زمین، آلودگی هوا، و خشکسالی قرار 
می گیرند 
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ممکناستدولتهاوجوامعواردمارپیچپایینروندهیآسیبپذیریشوند.
شوند.  جابهجا  آسیب پذیری  مختلف  موقعیتهای  و  مراحل  بین  سریع،  خیلی  گاه  دولتها،  است  ممکن 
وقتی دولتها به درگیری در مقیاس وسیع کشیده میشوند، اغلب در چرخه های خشونت مکرر، حکمرانی 
ضعیف، و بی ثباتی گیر میافتند )Smith and Vivekananda 2009(. نود درصد جنگهای داخلی در دهه ی 
گذشته در کشورهایی رخ داده است که در 30 سال گذشته نیز جنگ داخلی را از سر گذرانده بودند. پنجاه 
 UN Development( درصد کشورها در دوران پس از درگیری ظرف 10 سال دوباره وارد درگیری می شوند

.)Group and World Bank 2007

و جوامع  دولتها  پدیدار میشود.  اقلیمی  تغییر  و  آسیب پذیری  بین  نیز  بازخورد مثبت مشابهی  حلقه ی 
را  آن ها  ظرفیت  کاهش  این  دارند.  اقلیمی  تغییر  با  کمتری  سازگاری  ظرفیت  آسیب پذیری  با  مواجه 
آسیب پذیرتر و اثر تغییر اقلیمی را تشدید میکند. چنین فشارهای مضاعفی هر دولت  و جامعه ای را به 

.)Houghton 2012; Adger et al. 2014( سوی آسیب پذیری بیشتر سوق می دهد

وقتی دولت ها از درگیری رها می شوند یا به تحول سیاسی تن می دهند، می توانند چرخه های شکنندگی، 
خشونت و آسیبپذیری را با بازگرداندن اعتماد مردم به رهبری شان و متحول ساختن نهادها بشکنند. در گذار 
از آسیبپذیری به تابآوری، دولتها »ظرفیت رشد متکی به خود را دارند، اما همچنان ضعف های گستردهای 

.)ADB 2012( »در ظرفیت  نهادی و انسانی مورد نیاز برای عرضه ی کاالها و خدمات عمومی نشان میدهند

زمینه های  یا  موقعیت ها  به  آسیبپذیر«  »وضعیت  مشکل ساز  تعبیر  از  استفاده  جای  به  گزارش  این 
اشاره  می آیند  پدید  آن  در  که  خاصی  سطوح  و  درگیری،  از  پس  موقعیت های  مانند  آسیبپذیری،  خاص 
میکند. همچنین از تعبیر »منطقه ی آسیبپذیر« برای مناطق جغرافیایی مشخص که با موقعیت های 
برای هر منطقه ی آسیبپذیر واقع در یک وضعیت  از »کانونهای آسیب پذیری«  و  آسیب پذیری مواجه اند 

باثبات بهره می گیرد.

آثارمداومتغییراقلیمیوآسیبپذیریترکیبمیشوندوهفتمخاطرهیدرآمیختهایجادمیکنند.
با تکیه بر دو فرض مهم ــ نخست اینکه برخی آثار تغییر اقلیمی غیرقابل توقف است، و دوم اینکه برخی 
دولت ها و جوامع که با آثار قابل پیش بینی تغییر اقلیمی مواجه اند آسیب پذیر شده اند ــ هفت مخاطره ی 
درآمیخته را می شناسیم که به دنبال تأثیر متقابل تغییر اقلیمی و دیگر فشارها بر هم پدیدار میشوند: 
رقابت بر سر منابع محلی، ناامنی معیشتی و مهاجرت، وقایع شدید آب و هوایی و بالهای طبیعی، نوسان 
و  سواحل،  تخریب  و  دریا  آب  سطح  افزایش  فرامرزی،  آب های  مدیریت  غذایی،  مواد  تأمین  و  قیمت  در 

تأثیرات ناخواسته ی سیاست های اقلیمی.

اینمخاطراترابابررسیمواردزیرانتخابکردیم:
آخرین تحقیقات در مورد تغییر اقلیمی، آسیب پذیری، و درگیری: در تحلیل ما هم تحقیقات مورد  	

ارزیابی همتایان و هم منابع خاکستری جدیدتر، تحقیقات میدانی، و نتایج مشاوره های انجام شده به  
عنوان بخشی از این پروژه ی تحقیقاتی مد نظر قرار گرفته است.

تهدیدات این مخاطرات برای امنیت انسانی، ملی و بینالمللی. 	

موضوعیت و اهمیت آن ها برای سیاست گذاران حوزه ی سیاست خارجی. 	

که  حالی  در  داشت،  خواهند  تاب آوری  اقلیمی  تغییرات  آثار  شدیدترین  برابر  در  جوامع  و  دولتها  برخی 
ارزیابی  بنابراین،  آثار بسیار خفیف تر در آستانه ی فروپاشی قرار خواهند گرفت.  بروز  با  کشورهای دیگری 

مخاطره مبتنی بر شدت تأثیر تغییر اقلیمی نیست، بلکه از زمینه ی آسیب پذیری آغاز میشود.

برای شناسایی فشارها و صدمات ناشی از تغییر اقلیمی، و اینکه چگونه منجر به آسیب پذیری یا تشدید 
اولیه ی تغییرات  آثار  از مخاطرات درآمیخته مورد تحلیل جامعی قرار گرفته است.  آن می شوند، هر یک 
اقلیمی، مانند طوفان و سیل، همراه با پیامدهای ثانویه ی آن ها، همچون مهاجرت و آوارگی مردم، بررسی 
شده است. مطالعات انتخاب شده نشان میدهند که چگونه این مخاطرات درآمیخته امروز در کشورها یا 

موقعیت های خاص در حال وقوع است.
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می  زنند.  مردم  اقشار  سرکوب  به  دست  اغلب  و  هستند  مشروعیت  فاقد  معموالً  اقتدارگرا  دولت های 
از  باالیی  سطوح  اعمال  به  قوی،  دولتی  نهادهای  از  برخورداری  با  غالباً  زیرا  می رسند  نظر  به  پایدار  آن ها 
این حال،  با  برای خریدن مشروعیت می پردازند.  اجاره ی منابع  و  درآمدهای مالیاتی  از  استفاده  و  سلطه 
فقدان مشروعیت آن ها را از اساس آسیب پذیر می  سازد. همان طور که در جریان بهار عربی دیده شد، حتی 
حوادث یا فشارهای به ظاهر کوچک نیز می توانند باعث فرو افتادن سریع به موقعیت آسیب پذیری شوند 

.)Gerschewski 2013; Abulof 2015; OECD 2008a(

آسیبپذیریدراشکالودرجاتمختلفیظاهرمیشود.
موقعیت های  کشورها  میدهد.  نشان  مختلف  درجات  به  و  گوناگون  اشکال  در  را  خود  آسیب پذیری 
آسیب پذیری متفاوتی را تجربه میکنند. هرگاه دولتی توانایی مدیریت فشارها و صدمات را نداشته باشد، و 
فاقد کارکردهای اصلی حکمرانی و ظرفیت ایجاد روابط متقابل سازنده با جامعه باشد، درگیر بحران هایی 
نظیر درگیری خشونت آمیز می شود، یا ممکن است با بی ثباتی سیاسی مانند آشوبهای مدنی و تغییر رژیم 
مواجه شود. این موقعیت های آسیب پذیری میتوانند در سطوح محلی، ملی، منطقهای و جهانی ظاهر 
شوند )Rocha Menocal and Othieno 2008; ADB 2012(. این گزارش شامل کل طیف و همه ی سطوح 

موقعیت های آسیب پذیری شامل درگیریهای درون کشوری و فرامرزی است.

کانونهایآسیبپذیریکشورهاییراتهدیدمیکنندکهممکناستباثباتباشند.
خطرناک  شهری  مناطق  نظیر  می شود،  یافت  آسیب پذیری  کانونهای  هم  باثبات  کشورهای  در  حتی 
کلمبیا(.  یا  )مثل شهرهای مرزی مکزیک  دور افتاده  روستایی  یا مناطق  برزیل(  در  فاِوال  زاغه های  )مثل 
گروه   یک  به  نسبت  مسئولیت  قبول  از  دولتی  که  می شوند  ظاهر  زمانی  آسیب پذیری  کانون های  این 
از دست بدهد،  را  از کشور  یا تسلط خود بر منطقهای  باز بزند  یا حاشیه نشین( سر  )اغلب فقیر  خاص 
نه تنها  پر کنند. حکمرانی ضعیف  یا شبه نظامیان شورشی  باندهای جنایتکار  را  ایجادشده  و خأل قدرت 
نابرابری های  تشدید  به  که  تغذیه می کند،  را  آن ها  بلکه  به وجود می آورد  را  آسیب پذیری  کانون های  این 
توانایی حکومت  پیوسته  کانون ها  این  نتیجه  در  در جوامع منجر می شود.  تداوم تنش  و  طوالنی  مدت 
به کل کشور  کانون مشخص  یک  از  است  و ممکن  را کاهش می دهند  ثبات  تحکیم مجدد  برای  ملی 

.)OECD 2013b( گسترش یابند

© adelphi

OECD )2013b; 2008a(; AfDB )2014a(‹  منابع:

موقعیتهایآسیبپذیری
در موقعیت آسیب پذیری، دولت ها فاقد عملکردهای اساسی 

حکمرانی و توانایی گسترش روابط متقابل سازنده با جامعه هستند  

آسیب پذیری در سطوح و اشکال مختلف ظاهر میشود:

مراحل 
گذار

پسادرگیری

تغییر رژیم

درگیری محلیشده

خشونت

خشونت در مقیاس وسیع

فروپاشی دولت

کانون های 
بحرانآسیب پذیری
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کمبودمنابعمحلیواختاللدرعرضهاحتمااًلفراگیرترمیشود.
تغییرات اقلیمی تأثیر منفی بر دسترسی به منابع طبیعی مانند زمین، آب، الوار، و منابع استخراجی در 
بسیاری از مناطق خواهد داشت )IPCC 2014(. هم زمان، تقاضا برای این منابع و فشارهای ناشی از آلودگی 
و تخریب محیط زیست روزافزون خواهد بود. ترکیب این روندها رقابت بر سر منابع ضروری و در کنار آن، 

 .)Ratner et al. 2014( خطر آسیب پذیری و درگیری را افزایش خواهد داد

ذخایر آبی به ویژه تحت تأثیر تغییر الگوهای بارش، تغییر جریان رودخانه هایی که از ذوب یخچال ها تغذیه 
از  تأثیرات بیش  این  تغییر فصول قرار خواهد گرفت.  و  زیرساحلی،  آب  می شوند، شور شدن سفره های 
همه در مناطقی نمود می یابد که تقاضا نیز به دلیل رشد جمعیت و توسعه ی سریع اقتصادی در حال 
افزایش است. تغییر ذخایر آبی، همراه با از دست دادن زمین های کشاورزی برای تأمین اهداف دیگر )مانند 

.)IPCC 2014; UNCCD 2014b( به کمبود اراضی زراعی می انجامد ،)سوخت های زیستی، رشد شهری

تنوع  از بین رفتن  آزاد خواهد شد.  اتمسفر  اراضی، کربن ذخیره شده در خاک در  با تخریب  این،  بر   عالوه 
زیستی باعث کاهش قابل توجه پتانسیل خاک برای جداسازی کربن از اتمسفر می شود. بنابراین ترکیب 
تغییر اقلیمی و تخریب اراضی و تشکیل یک حلقه ی بازخورد منجر به انتشار بیشتر گازهای گلخانه ای و 

.)UNCCD 2014a; WMO 2005( تسریع تغییر اقلیمی می شود

افزایشفشارمنجربهافزایشرقابتمیشود.
با افزایش فشار بر منابع طبیعی، دسترسی به آن ها و مهار این منابع ارزش روزافزون می یابد. دولتهای 
را مدیریت کنند.  افزایش رقابت  و  احتمال بیشتری می توانند دسترسی پذیری متغیر منابع  به  تاب آورتر 
هرجا که وابستگی به کشاورزی دیم و پوشش گیاهی برای چرای دام ها وجود داشته باشد، رقابت بر سر 
زمین محتمل تر است. هرجا که رواج کشاورزی دیم کمتر باشد، احتمال رقابت بر سر دسترسی به منابع 
آبی برای آبیاری و مصارف دیگر باالتر می رود. در بیشتر مناطق افریقا، که عمدتاً وابسته به کشاورزی دیم 
بر  درگیری  احتمال  آسیای مرکزی  آبی  مزارع  در  در حالی که  است،  زمین محتمل تر  بر سر  درگیری  است، 
 International Crisis Group 2014a; International Crisis Group( سر منابع آبی پراکنده افزایش می یابد

.)2014b; Stanfield et al. 2013

بر سر یک حلقه چاه،  اهالی یک روستا  بین  بر سر منابع محلی می تواند در درون جوامع، مثالً  درگیری 
بر  سازندگان  و  معدن کاران  صنایع،  خانوارها،  کشاورزان،  نظیر  مصرف کننده  مختلف  گروه های  میان  یا 
و  درگیری  منابع،  میان  ارتباط های  شناسایی   .)Rüttinger et al. 2011a( دهد  رخ  مشترک  آبی  ذخایر  سر 
آسیب پذیری در سطح درون دولتی معموالً آسان تر از سطح بین دولتی و احتمال منتهی شدن درگیری ها 

.)Wolf 1999( در سطح جامعه به خشونت بیشتر است

مدیریتعادالنهومؤثرمنابعطبیعیباعثکاهشمخاطراتاقلیمیـآسیبپذیریمیشود.
هرجا دولت و نهادهای دیگر بتوانند منابع طبیعی را عادالنه مدیریت کنند، احتمال منجر شدن کمبود 
 Rüttinger et al.( می شود  کمتر  خشونت  و  آسیب پذیری  موقعیت های  به  آن ها  سر  بر  رقابت  و  منابع 
2011a(. در مقابل، فقدان مدیریت یا مدیریت ضعیف و ناعادالنه میتواند دسترسی به منابع را مختل کند و 
گروه های خاصی را بیش از پیش به حاشیه براند. برای مثال، از آنجا که زنان اغلب در تصمیم گیری نادیده 
گرفته می شوند، و در بسیاری از کشورها تضمین کمتری برای دسترسی آنها به منابع وجود دارد، نسبت 

 .)UNEP et al. 2014( به تأثیرات تغییر اقلیمی شکننده تر هستند

حتی در کشورهای فاقد سیستم های قوی و اجرایی شده ی مدیریت منابع آبی، مصرف کنندگان قدرتمند 
این منابع میتوانند حقوق جوامع محلی را پایمال کنند. چنانچه نهادها موفق به تخصیص برابر آب به 
گروه های اجتماعی نشوند، خطر اعتراض عمومی و درگیری افزایش می یابد. ممکن است سیستم های 
رسمی مدیریت منابع آبی هم مغایر با روش های سنتی باشند. برای مثال، دهقانان در حوضه ی رودخانه ی 
در  که  میکنند  استناد  تاریخی  دالیل  و  روایات  به  آبی  و  سرزمینی  حقوق  مطالبه ی  در  پرو،  در  آچامایو 
مغایرت با سیستم  دولتی صدور مجوز برداشت منابع آبی است )Boelens et al. 2010(. حتی اگر چنین 
را  آسیب پذیری  و  بزند  دامن  موجود  تنش های  به  است  ممکن  نشود،  درگیری  به  منجر  موقعیت هایی 

تشدید کند.
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و  پدیدار  شوند  آینده  در  مخاطرات  این  است  ممکن  چگونه  که  میدهند  نشان  آیندهنگری  سناریوهای 
تفکر متعارف را به چالش بکشند. چهار مخاطره ی درآمیخته ی اول ــ رقابت بر سر منابع محلی، ناامنی 
معیشتی و مهاجرت، وقایع شدید آب و هوایی و بالهای طبیعی، نوسان در قیمت و تأمین مواد غذایی ــ  
مخاطراتی را توصیف میکنند که امروزه به وضوح قابل مشاهده است. سه مخاطره ی درآمیخته ی بعدی 
ــ مدیریت آب های فرامرزی، افزایش سطح آب دریا و تخریب سواحل، و تأثیرات ناخواسته ی سیاست های 
اقلیمی ــ امروز به وضوح موارد قبلی دیده نمیشوند. این سه مخاطره از قبل شناسایی شده است، اما بر 
پایه ی شواهد ضعیف تر. اگرچه ممکن است نشانه ها همچنان ضعیف و تحلیل آن ها مقدماتی تر باشد، 

احتمال افزایش این مخاطرات در طی دهههای آینده باالست.

رقابت بر سر منابع محلی 	1	
با افزایش فشار بر منابع طبیعی و در غیاب راه حل مؤثر برای حل و فصل مناقشات، رقابت منجر به 

بی ثباتی و درگیری های خشونتآمیز می شود.

دسترسی به منابع طبیعی، به ویژه آب و زمین های زراعی، در برخی مناطق با بروز تغییرات اقلیمی محدود 
تقاضا  دارند،  اقتصادی سریعی  توسعه ی  و  افزایش جمعیت  که  در مناطقی  عین حال،  در  خواهد شد. 
روزافزون است. در این شرایط، افراد استراتژی هایی را دنبال میکنند که باعث افزایش رقابت بین گروه ها، 
مختل شدن کار گروه های دیگر و ایجاد درگیری میشود و ممکن است آسیب پذیری را نهادینه تر سازد. اگر 
تغییر در عرضه و تقاضای منابع با عوامل دیگری از جمله مدیریت ناکارآمد منابع، وابستگی بیش از حد به 
منابع محدود، سابقه ی درگیری، یا جمعیت های حاشیهنشین همراه شود، خطر درگیری افزایش خواهد 

یافت. رقابت محلی همچنین میتواند منجر به مشکالتی در سطوح ملی و بینالمللی شود.

محلی منابع  سر  بر  رقابت 

هنگامیکهبابروزتغییراقلیمی،دسترسیبهمنابعطبیعیدربرخیمناطقمحدودمیشود،رقابتبرسر
حفظآنهاافزایشخواهدیافت.اینرقابتمیتواندباعثایجادتنشهایجدید،افزایشآسیبپذیری،و

حتیاوجگرفتندرگیریشود،بهویژهاگرنهادهایمدیریتمنابعوفرایندهایحلوفصلاختالفاتفاقد
مشروعیتیاضعیفباشند.درگیریهامیتواندبهشکلبرخوردهایدرونجوامعیامشاجرههایگستردهتر

میانگروههایمصرفکنندهدرآیدوحتیموجبخشونتدرمقیاسوسیعشود.

خطر در چیست؟

درهمشکستنسیستمهایمدیریتمنابعطبیعیدرهرمنطقهایکهمنابعشتحتفشارقرارمیگیرد.	 

تأثیرمنفیقابلتوجهتغییراقلیمیبرمنابعطبیعیدرهرمنطقهیاکشوِردارایسابقهیدرگیریبر	 
سرمنابع.

نقاط اوج

اطمینانازتمرکزهمکاریهایتوسعهایدوجانبهوچندجانبهبرارتقایسیستمهایمدیریتمنابع	 
طبیعیوایجادتابآوریمحلی.

برقراریسازوکارهایمنسجموفراگیرحلمناقشاتبرایرسیدگیبهمسائلمربوطبهزمینوآبدر	 
داخلوبینکشورها.

حمایتازتوسعهوتنوعبخشیاقتصادیدرجهتکاهشوابستگیبهمنابعمحدودودرمعرضتهدید.	 

اطمینانازدرنظرگرفتنمسائلحفاظتازمنابعدرارزیابیهایمخاطراتوبرنامهریزیتوسعه.	 

نقاط ورود
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رقابتبرسرمنابعمیتوانددربسترهایآسیبپذیربسیارمخربباشد.
در موقعیت های آسیب پذیر، که ساختارهای حکمرانی اغلب قادر به مدیریت کمبودهای مرتبط با تغییر 
مشروعیت  حفظ  مقامات  است  ممکن  نیستند،  محدود  منابع  سر  بر  رقابت  درباره ی  داوری  و  اقلیمی 
را دشوار بیابند. برای مثال، بررسی سال ۲۰۰۸ آکسفام در افغانستان نشان داد که اختالفات بر سر آب و 
زمین دو دلیل عمده ی درگیری خشونت آمیز در سطح جامعه بوده است )Waldman 2008(. به رغم اینکه 
قیمت  زمین  در افغانستان پس از ۲۰۰۱ به سرعت باال رفت، فقدان حقوق مالکیت روشن برای زمینها مانع 
از توسعه در بسیاری از مناطق شد، و شورشیان ضد دولتی توانستند هم ساختارهای سنتی و هم توانایی 
دولت برای حل و فصل اختالفات ارضی را تضعیف کنند که موجب تشدید احتمال ادامه ی درگیری های 
اقلیمی، دولت  تنوع  افزایش  و  با رشد سریع جمعیت، محدودیت زمین مولد،  بر سر زمین شد.  محلی 
احتماالً به تالش برای مدیریت درگیری ها بر سر منابع محلی به گونهای ادامه خواهد داد که به آن در کسب 

.)Niazi 2013( مشروعیت کمک کند

برابر  در  شکنندگی  و  آسیب پذیری  می تواند  غذایی  ناامنی   و  معیشتی  فشارهای  با  همراه  منابع  کمبود 
بالیا در بسترهای آسیب پذیر را تثبیت و تشدید کند. در هائیتی، با احتمال تأثیرپذیری شدید از آثار تغییرات 
طغیان  خطر  افزایش  و  مناطق  از  بسیاری  در  خاک  فرسایش  باعث  کامل  تقریباً  جنگل زدایی  اقلیمی، 
ناگهانی سیل شده است )USAID 2010(. اما پروژههای جنگلکاری نیز در این مناطق شکست خورده است، 
زیرا کشاورزان دارای حداقل معیشت با چوببرهایی که چوب و زغال چوب مراکز شهری را تأمین می کنند بر 
سر زمین رقابت دارند. بی اعتمادی شدید نسبت به پروژه های کشاورزی بزرگ مقیاس و تصرف غیرقطعی 

.)Johnson Williams 2011( زمین برای اکثر کشاورزان ُخرد موجب تثبیت بیشتر آسیب پذیری شده است

© adelphi

Rüttinger et al. )2011a(; AfDB )2014b(; FAO )2000(‹  منابع:

عواملخطربرایمنابعطبیعی

« وابستگی باال

گروههایی که به شدت به ذخایر خاص 
منابع طبیعی وابسته هستند و 

راهحل های جایگزین ندارند به احتمال زیاد 
استراتژیهای مقابله ای را دنبال می کنند 

که میتواند منجر به درگیری شود 

« نابرابری و حاشیه نشینی

عدم توازن قدرت و حقوق 
می تواند منجر به تفاوت هایی 
در دسترسی به منابع و ریشه 

دواندن فقر و نابرابری شود  
نابرابری یا ادراک آن می تواند 

باعث ایجاد تعارض بین دارا و 
ندار شود  گروه های حاشیه نشین 

اغلب در روش های رسمی حل 
و فصل اختالفات بر سر منابع 

نادیده گرفته میشوند 

« سابقه ی درگیری و 
آسیب پذیری

جنگ داخلی، رقابت های قومی، و 
درگیری های بین دولتی اغلب باعث 
ایجاد فرهنگ خشونت، تضعیف 

سازوکارهای همکاری، و در دسترس 
قرار گرفتن آسان اسلحه می شود 

تبدیل افزایش رقابت بر سر منابع طبیعی 
به درگیری به چند عامل خطر بستگی دارد:
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رقابتبرسرمنابعطبیعیمیتواندمنجربهدرگیریدرسطحجامعهوتنشهایگستردهشود،وحتیدربروز
خشونتدرمقیاسبزرگوجنگداخلیمؤثرباشد.

به  پاسخ های سازگار  ارائه ی  و  زیستی  تغییر محیط  به مدیریت  قادر  اگر سیستمهای مدیریتی موجود 
 ویژه در سطح زیرملی نباشند، احتمال درگیری بیشتر می شود )Houdret 2008(. در حالی که تصمیمات 
مربوط به منابع در سطح جامعه میتواند باعث درگیری های محلی شود، تصمیمات در سطح ملی نیز 
 .)AfDB 2014b( بر سر تغییر سیاست ها و تخصیص منابع شود  به تنش های گسترده  میتواند منجر 
یا  بزرگ  مقیاس  در  خشونت  بروز  در  میتواند  طبیعی  منابع  به  مربوط  درگیری های  حالت،  بدترین  در 
جنگ داخلی مؤثر  باشد. برای مثال، مسائل رایج مربوط به زمین به جز سه مورد در بیش از 30 درگیری 

.)Alden Wily 2009( درون دولتی در  افریقا بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ نقش عمده ای داشته است

© adelphi

International Crisis Group )2014a; 2014b(; Stanfield et al. )2013(‹  منابع:

کشاورزیدیمودرگیریها

رقابت به 
احتمال زیاد به 

پایان خواهد 
رسید 

دسترسی 
به زمین

جایی که افراد به 
کشاورزی دیم متکی 

هستند

بنابراین در بیشتر مناطق آفریقا، که عمدتاً وابسته به 
کشاورزی دیم است، درگیری بر سر زمین محتمل تر است، 
در حالی که در مزارع آبی آسیای مرکزی احتمال درگیری بر 

سر منابع آبی پراکنده افزایش می یابد 

جایی که افراد به 
کشاورزی دیم متکی 

نیستند

دسترسی به 
منابع آبی
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رقابتبرسرمنابعمحلیمیتواندجنبهیفرامرزیپیداکند.
درگیری بر سر منابع آبی در همه ی سطوح اتفاق میافتد. در دره ی ِفرقانا در آسیای مرکزی، شهروندان سه 
دوران  در شبکه های  آب  رفتن  غیرپاسخگو، هدر  دولتهای  با  تاجیکستان  و  ازبکستان  کشور قرقیزستان، 
 International Crisis( اراضی، و دینامیک پیچیده ی آب در سطح ملی درگیرند  شوروی، مدیریت ضعیف 
Group 2014b(. پیش بینی میشود این چالش ها با افزایش اولیه و سپس کاهش جریان آب در منطقه بر 

.)Hijioka et al. 2014( اثر ذوب شدن یخچال ها شدیدتر شود

در ازبکستان، با اولویت دادن دولت به محصوالت فروشی آب بر مثل گندم و پنبه، مزارع اشتراکی بزرگ 
فقر  درآمیختن  تاجیکستان،  در  دارند.  آبی  منابع  به  بهتری  دسترسی  مستقل  ُخرد  کشاورزان  به  نسبت 
عمیق، سیاست  آشفته، وابستگی تقریباً کامل به نیروگاه آبی، و کشت تک محصولی پنبه موقعیت های 
آسیب پذیری ایجاد می کند، به ویژه هنگامی که افت جریان های فصلی آب منجر به کسری انرژی شود و 
(. کمبودهای محلی، با افزایش تنش هم در   Mitra and Vivekananda 2013( تنش و خشونت برانگیزد
داخل کشورها و هم در آن سوی مرزهای ملی، به درگیری های خشونت آمیز میان روستاییان انجامیده 
است. از آنجایی که هر سه کشور در دره ی مذکور محل استقرار کانون های کوچکی از جمعیت های اقلیت 

.)UNEP et al. 2005( هستند، اختالفات محلی بر سر آب یا زمین گاه ابعاد قومی پیدا میکند

 ممکن است این رقابتهای محلی در تاریخ اخیر دره، که جنبش های شورشیان فعال و درگیری های مرزی 
رایج است، از اهمیت بیشتری برخوردار شود. از سال ۲۰۱۰ که صدها هزار نفر به دلیل درگیری های قومی در 
 Kyrgyzstan Inquiry Commission( قرقیزستان آواره شدند، درگیری بین قومی رو به افزایش بوده است
2011 (. با توجه به نگرانی دولتهای هر سه کشور در خصوص ثبات داخلی، درگیریها بر سر منابع محلی 
در تصمیمات سیاستی در سطح ملی تأثیر می گذارند، بیاعتمادی میان دولتها را افزایش می دهند، و به  
عنوان نقاط محرک احتمالی درگیری های گسترده تر عمل میکنند. این وضعیت به ویژه از زمان مناقشه ی 
آبی در باالدست قرقیزستان و تاجیکستان که نزدیک بود باعث درگیری  سال ۲۰۱۲ بر سر پروژه های برق 

.)International Crisis Group 2014b( نظامی در پاییندست ازبکستان شود نگران کننده بوده است

زنانبهعنوانعامالنتغییر
سازگاری  و  اثر  کاهش  تالشهای  در  مؤثری  تغییر  عامالن  می توانند  توسعه  حال  در  کشورهای  در  زنان 
با  که  داده  نشان  افریقا  در  ساحل  منطقه ی  در   )Mercy Corps )2013 اخیر  تحقیقات  باشند.  اقلیمی 
افزایش تأثیر زنان و جوانان در تصمیم گیری خانواده، توانایی کل خانوار در آموختن، سازگاری و تحول در 
مواجهه با شوک ها و استرس ها افزایش مییابد. مسئولیت های سنتی آن ها در مدیریت منابع طبیعی در 
خانوارها و جوامع، نقش آنان را در سازگاری استراتژی های معیشتی با اقلیم در حال تغییر بسیار پررنگ تر 
می کند. به عالوه باید از دانش گسترده ی بسیاری از زنان درباره ی منابع طبیعی برای تقویت استراتژیهای 
و  آب  در جمع آوری  زنان  تجربه ی  برای مثال،  استفاده شود.  بالیا  و کاهش  اقلیمی  تغییرات  با  سازگاری 
تولید محصول در پروژه های آبیاری با اختصاص زمین های کشاورزی به مردان کشاورز اغلب نادیده گرفته 

.)IFAD 2014( میشود
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امارقابتبرسرمنابعمحلیمیتوانددر»کانونهایآسیبپذیری«نیزشدیدباشد.
حتی در کشورهای نسبتاً باثبات، رقابت بر سر منابع می تواند منجر به درگیری یا افزایش آسیب پذیری در 
برخی مناطق شود، به ویژه در جاهایی که عدم تعادل قدرت میان گروهها یا حاشیه نشینی وجود دارد. در 
هند، باال رفتن تقاضا برای آب باعث افزایش رقابت و درگیری در چندین ایالت شده است، یک نگرانی عمده 
برای کشوری که با کمبود ذخایر آبهای زیرزمینی و تهدید تغییر الگوی باران های موسمی روبه روست. برای 
پایین تر مجبور به خریداری  از گروههای کاست  ایالت گجرات، افراد بی زمین  مثال، در روستای وادالی در 
آب از کشاورزان پولداری شدند که حفر چاه در روستا را به منظور حفظ سفره ی آب زیرزمینی برای دام های 
گروه های  از  رسمی  نهادهای  و  قوانین  اگر  حتی   .)Prakash and Sama 2006( بودند  کرده  تحریم  خود 
حاشیهنشین در جهت مدیریت اختالفات بر سر منابع آبی حمایت کنند، نابرابری قدرت همچنان میتواند 
به نتایج نابرابر و خشونت منجر شود. در حوالی شهرداری شهر پیمپری ـ چینچواد در ایالت ماهاراشترا، 
خط لولهای طراحی شد که از مخزن پاوانا تا شهر، از کنار 72 روستا عبور می کرد. اهالی روستاها از ترس 
اینکه خط لوله باعث کاهش ذخایر آبی آن ها شود، در اوت ۲۰۱۱ دست به اعتراض زدند و سه نفر به دست 

.)Sandbhor 2014( پلیس کشته شدند

درگیریهایمحلیبرسرمنابعاستخراجیدرشرایطتغییراقلیمی
یک  منابع،  لحاظ  به  ثروتمند  کشورهای  از  بسیاری  در  استخراجی  منابع  سر  بر  درگیری  حاضر  حال  در 
میتواند  استخراجی  منابع  از  حاصل  درآمدهای  چالش،  این  مطلوب  مدیریت  با  است.  بزرگ  چالش 
منشأ تغییر تحول آفرین باشد )AfDB 2014b(. با این حال، تأثیرات گسترده ی اجتماعی و محیط زیستی 
 Wilson( معدن کاری غالباً سبب اعتراض و درگیری بر سر توزیع مزایا و هزینههای استخراج منابع میشود
and Blackmore 2013; Tänzler and Westerkamp 2010(. با نگاه به آینده، فشارهای درآمیخته ی تغییر 
اقلیمی و آثار اجتماعی و محیط زیستی معدنکاری می تواند در برخی مناطق، به ویژه در موقعیت هایی با 

.)Twerefou 2009( سابقه ی درگیری بر سر صنعت استخراج، وضعیت بحرانی ایجاد کند

برای مثال در پرو، با پایان یافتن شورش کمونیستی و به دنبال افزایش جهانی تقاضا، موج سرمایهگذاری 
بزرگ مقیاس  عملیات  و  چوب بری  صنایع  معدنکاری،  توسعه ی  اما  افتاد.  راه  به  منابع  بخش  در  جدید 
کشاورزی در سراسر مناطق مرتفع منجر به درگیری هایی با کشاورزان محلی و گروه های بومی بر سر 
استفاده از آب و زمین شد. سازمانهای غیردولتی، دولت را به نادیده گرفتن استانداردهای محیط زیستی و 
منافع جوامع محلی متهم کردند )Feldt 2007( که منجر به درگیری خشونت آمیز و مرگ حداقل ۵۷ فعال 
حوزه ی محیط زیست و زمین در ۱۳ سال گذشته شده که بیشتر مربوط به درگیریها بر سر معدنکاری 
غالباً  قربانیان   .)Global Witness 2014; Verité 2013; Jamasmie 2014( است  بوده  و عملیات چوب بری 
در  بیشتر  تغییرات  آن.  کردن  قانونی  ظرفیت  فاقد  اما  زمین  تصرف  درصدی  با  بودند  بومی  قبایل  از 
بین  درگیری ها  تشدید  باعث  می تواند  طبیعی  یخچالهای  سریع  شدن  ناپدید  دلیل  به  آب  به  دسترسی  

.)USAID 2012c( مجریان پروژههای معدنکاری، معدنچیان غیررسمی ُخرد، و کشاورزان شود

رقابتبرسرمنابعمحلیمیتواندمنجربهدرگیریدرموقعیتهایآسیبپذیریشود.
بر سر منابع محلی  رقابت  تبدیل شدن  احتمال  ارتباط میان شهروندان و مسئوالن،  با ضعیف شدن 
به  مصریان  از  بسیاری  برای   ۲۰۱۱ سال  در  مبارک  رژیم  با  عمومی  مخالفت  مییابد.  افزایش  درگیری  به 
معنای مخالفت با اقلیت ثروتمند هم بود  که حاکم بر اقتصاد بودند و بخش اعظم زمین های زراعی 
کشور را در اختیار داشتند. مبارک میلیونها شهروند بی زمین را از شمول اصالحات ارضی پیشین خارج 
برای  زیرزمینی  آبهای  و  نیل  از آب رودخانه ی  )Prosterman 2011(. برداشت  بود  و به شدت گرفتار کرده 
مزارع آب بر پنبه و گندم شکاف فاحش میان افراد دارای زمین خوب و آب کافی و افراد محروم از آن ها 
که  کشوری  در  آن  اقتصادی  شرکای  و  سیاسی  رژیم  قدیم  عناصر  از  بخشی  اخیر  احیای  کرد.  آشکار  را 
احتمال افزایش محدودیت های آبی مرتبط با اقلیم وجود دارد، ممکن است نشانه ی خوبی برای تداوم 

.)Ayeb and Bush 2014( ثبات نباشد
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این معامالت زمین غالباً غیر شفاف است، و اجازه نمی دهند 
یا  ارزش معامالت  از  آوارهشده  و جمعیت های  عموم مردم 
جوامع  اتیوپی  استبدادی  دولت  شوند.  مطلع  زمین   قیمت 
قوانین  و  می راند،  حاشیه  به  نظام مند  طور  به  را  بومی 
نیازهای  بشر،  حقوق  استانداردهای  بین المللی،  و  ملی 
نادیده  اراضی  این  تملک  در جریان  را  اقلیت ها  و حقوق  پایه 
می گیرد )Hennings 2014; Schellhase 2013(. در سال ۲۰۰۳، 
پروژه های  برابر  در  ایستادگی  دلیل  به  نفر   400 از  بیش 
سرمایه گذاری خارجی به دست نیروهای دولتی کشته شدند 
که منجر به درگیری با جوامع محلی و  گروه های بومی شد 
)Koprucu 2011(. جامعه ی آنواک در منطقه ی گامبال به طرز 
خشونت آمیزی به روستاهای فاقد خدمات عمومی که دولت 
اتیوپی در  ارتش  ساخته بود منتقل شدند، و گزارش شد که 
حین این پاکسازی مرتکب قتل، تجاوز، حبس اشتباه افراد و 
شکنجه شده است )Peebles 2013(. چنین برنامه های اسکان 
اجباری ممکن است آثار جانبی مسئله سازی داشته باشد، و 
به رقابت بین قومی بر سر منابع در مناطق اسکان جدید و 
درگیری میان دامدار ـ کشاورزان و مهاجران کارگر از ارتفاعات 
پیامدهای  می تواند  همچنین   .)Hennings 2014( بزند  دامن 
منطقه ای داشته باشد که ناشی از فرار دامپروران به کنیا یا 
سودان جنوبی است و باعث افزایش فشار به منابع در این 
مناطق می شود. این نوع جابهجایی ها پیش تر در منطقه ی 
است  شده  درگیری  باعث  ایِلمی  مثلث  مناقشه ی  مورد 

.)Sagawa 2010(

اتیوپی
زمین خواری و رقابت جهانی بر سر مزارع

رقابت بر سر زمین ممکن است در سطح بینالمللی تشدید 
هوایی  و  آب  شدید  وقایع  جمله  از  متعددی  عوامل  شود. 
باعث جهش قیمت مواد غذایی در سالهای 9-2008 و 2011 
شد )Oxfam 2012(. به دنبال ناآرامیهای متعاقب آن، عالقه ی 
کشاورزی  زمینهای  تملک  به  توسعه یافته  کشورهای  برخی 
رقابت  به  منجر  که  یافت  افزایش  خود  مرزهای  از  خارج  در 
نتایج  زراعی در کشورهای هدف شد.  بر سر زمینهای  بیشتر 
یک مطالعه ی بانک جهانی در سال ۲۰۱۱ حاکی از وجود بیش 
از ۴۶ میلیون هکتار زمین زراعی در چرخه ی تملک یا مذاکره 
برای تملک این  زمین ها در مقیاس بزرگ در بازه ی زمانی اکتبر 
صحرای  جنوب  در  آن  سوم  دو  که  بود،   2009 اوت  تا   2008
افریقا قرار داشت )Deininger and Byerlee 2011(. این عمل 

 .)Murphy 2013( غالباً »زمین خواری« نامیده می شود

میلیون   1/2 از  بیش   ۲۰۰۹ تا   ۲۰۰۴ سالهای  در  اتیوپی  دولت 
یا  داد  اجاره  خارجی  سرمایهگذاران  به  را  زراعی  زمین  هکتار 
فروخت )Deininger and Byerlee 2011(. بیش از ۸۰۰ پروژه ی 
کشاورزی با بودجه ی خارجی تصویب و زمین های حاصلخیز 
اجاره  سال  در  جریب  هر  برای  دالر  یک  زیر  قیمت  به  زراعی 
داده شد )Bunting 2011(. در حالی که مطرح می شد معامالت 
زمین به نفع مردم اتیوپی است، وعدههای فناوریهای جدید، 
 .)Mittal 2013( اشتغال، و کشاورزی مدرن تحقق نیافته است
زمان  در  است،  زیاد  اتیوپی  در  زراعی  اراضی  وسعت  اگرچه 
ــ  نفر  میلیون   7/5 ــ  جمعیت  از  بزرگی  بخش  آن ها  تملک 

.)FAO and WFP 2009( گرفتار ناامنی غذایی بودند
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دارفور
تغییر اقلیمی و درگیری های میان دامپروران

یک  دیرباز  از  اشتراکی  زمینهای  در  دام  پرورش  یا  دامپروری 
اما  است.  بوده  خشک  مناطق  در  معیشتی  مؤثر  استراتژی 
افزایش  با  افریقا  شرق  و  ساحل  در  دامداران  شمار  امروزه  
از بخش های دیگر  جمعیت، سیاست های دولت در حمایت 
محیط  از  حفاظت  و  گردشگری  فشرده،  کشاورزی  )نظیر 
زیست(، تخریب محیط زیست، و رقابت  مستقیم با گروه های 
است  کاهش  به  رو  فزاینده ای  طور  به  منابع،   سر  بر  دیگر 
آب  به  آن ها  نیاز  افزایش  با   .)Kirkbride and Grahn 2008(
بارندگی می تواند در تحرکات  و زمین، تغییر روزافزون میزان 
را  خشونت آمیز  درگیریهای  پتانسیل  و  باشد  مؤثر  موجود 
 .)Rüttinger et al. 2011b; Rüttinger et al. 2011a( افزایش دهد

پایا  در دارفور، کمبود فزاینده ی زمین  حاصلخیز و منابع آب 
اتکا به یک عامل عمده ی درگیری در میان جمعیتی  و قابل 
حکمرانی  توسعه نیافتگی،  گرفتار  پیش  از  که  شده  تبدیل 
ضعیف، حاشیه نشینی سیاسی، درگیری های قومی ریشه دار، 
میزان  است.  بوده  انسانی  و  اقتصادی  سرمایه  ی  کمبود  و 
کم جمعیت  و  پهناور  منطقه ی  در  بارندگی  متغیر  و  اندک 
برای  عرفی  مقرراتی  تا  است  ساخته  ناگزیر  را  گروهها  دارفور 
مسیرهای گله   بردن، حقوق استفاده از منابع آبی، و روشهای 
حل و فصل اختالفات وضع کنند )Bromwich 2008(. اما در 
دهههای اخیر، سه عامل نظام های سنتی اعمال این مقررات 

را مختل کرده است:

این منطقه از سال 1972، 16 مورد از 20 مورد خشکترین 	 
سالهای ثبتشده را تجربه کرده است.

جمعیت دارفور از 1 میلیون در اواسط دهه ی 1950 به حدود 	 
6/5 میلیون در اوایل دهه ی 2000 افزایش یافته است.

تعیین مرزهای جدید برای سرزمین های قبیله ای و اصالح 	 
روابط میان رهبری ملی و قبیله ای )به ویژه در 1971 و 

 Bromwich et( باعث تضعیف حکمرانی سنتی شد )1986
.)al. 2007; Takana 2008; Mundt 2011

برنامه ی محیط زیست سازمان ملل متحد )UNEP 2007( بیش از 
30 مورد درگیری را از سال ۱۹۷۵ در دارفور برمی شمارد که مسائل 

محیط زیستی و معیشتی از عوامل بروز آن ها بوده است.

با آغاز جنگ داخلی در سال 2003، و صف آرایی گروههای شورشی 
این  سرتاسر  در  تنشها  جنجاوید،  نظامیان  شبه  و  دولت  علیه 
منطقه ی گسترده و پرتنوع باال گرفت. گروه های مسلح به راحتی 
جوانان را از جمعیت های مستأصل و اغلب بی خانمان جذب خود 
)Royo Aspa 2011(. سابقه ی طوالنی درگیری های قومی  می کردند 
در منطقه به ایجاد شکاف های بیشتر کمک می کرد ــ گزارش های 
کشاورزان  و  بود،  شده  سمی  چاه ها  بود،  فراوان  قومی  پاکسازی 
را  دام ها  نوشیدن  آب  آتش می زدند و محل های  را  علفزارها  عمداً 
 UNDP( ببرند به چرا  را  آن ها  نتوانند  تا دامداران  تخریب می کردند 
2011(. مردم آواره در داخل منطقه در برابر حمالت و خشونت های 

 .)Human Rights Watch 2005( جنسیتی آسیب پذیر بودند

رقابت بر سر منابع کمیاب عامل تنش زای دیگری در درگیری های 
آتش  انفجار  نقطه ی  نیز  منابع خاص  بر سر  درگیری  بود.  دارفور 

.)UNDP 2011( درگیری های بزرگ تر بود

فشارها در دارفور
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افزایشدفعاتوشدتخشکسالیوسیلتأثیرمنفیبرمعیشتجمعیتهای
محلیبگذارد.

تغییراقلیمبهکندیاثرگذاردوفرصتبیشتریبرایسازگاریباتغییراقلیمو
ایجادتابآوریمحلیدربرابرتغییراقلیمفراهمشود.

ابهامتصمیماتمهممربوطبهتخصیصزمیننابرابریهایقدرتراتحکیم
ببخشدونارضایتیایجادکند.

سیستمهایمدیریتیشفافومنصفانهوموثربهحلوفصلصلحآمیز
اختالفاتدرموردزمینکمککند

پسرفتروابطمنطقهایموجبکاهشمبادالتوتجارتمنطقهایومانع
ازرشدوتنوعاقتصادیشود.

یکپارچگیتجارتواقتصادمنطقهایمعیشتمحلیوتنوعبخش
اقتصادیرابهبودبخشد.

بازگشتسیاستنفاقافکندورانجنگداخلیوبرمالشدنتالشهایاصالحی
بخشامنیتیپتانسیلدرگیریونفوذشبکههایجناییفراملیراباالببرد.

همکاریسیاسیوتالشهایاصالحگرایانهبخشامنیتی،امنیتملیوانسانی
راافزایشدهدومشروعیتحکومترامستحکمکند.

تعدادکشاورزاندارایحداقلمعیشت،کهبهویژهدربرابرآثارتغییراتاقلیمی
آسیبپذیرند،افزایشیابد.

توسعهینابرابراقتصادیباعثنارضایتیهایجدیدشود.

تنوعسازیفرصتهایاقتصادیبیشتریرافراهمکندوفقروآسیبپذیری
راکاهشدهد.

که  روستاییانی  و  وزارتخانهها  میان  تنش  گرفتن  باال  با 
زیستی  سوخت های  پروژه ی  بودند،  شده  منتقل  ناخواسته 
بخشیدن  تنوع  دنبال  به  کشور   .)Tuttle 2014( شد  لغو 
گازی  میادین  توسعه ی  در  تأخیر  است.  خود  اقتصاد  به 
دریایی میتواند سرعت توسعه ی تولید سوخت های زیستی 
اگر  ببرد.  باال  را  بزرگ مقیاس  کشاورزی  پروژه های  سایر  یا 
شود،  حاصلخیز  زمین های  کاهش  باعث  اقلیمی  تغییرات 
می دهد  افزایش  را  زمین  سر  بر  رقابت  پروژه ها  این  اجرای 
)Thaler 2013(. با توجه به سابقه ی طوالنی جنگ داخلی در 
نزاع های محلی  کشور و موج اخیر خشونت در سال ۲۰۱۳، 
در  درگیری  و  تنش  باعث  می تواند  اراضی  حقوق  سر  بر 

سطح ملی شود.

موزامبیک
رقابت بر سر زمین

موزامبیک یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و در میان 
بالیای  دستخوش  همه  از  بیش  که  دارد  قرار  کشورهایی 
تهدید  معرض  در  و  خشکسالی  و  سیل  ویژه  به  طبیعی 
 .)Nussbaumer and Patt 2009( بوده اند  اقلیمی  تغییرات 
است،  پایین  نسبتاً  موزامبیک  جمعیتی  تراکم  در حالی که 
زمین های  روزافزون  کمبود  و  است،  سریع  آن  جمعیت  رشد 
کم خطر به لحاظ خشکسالی و سیل منجر به درگیری هایی 
.)Margulis and Hughes 2005( بر سر کاربری  زمین می شود

در سال ۲۰۰۷ دولت متعهد شد که ۳۰ هزار هکتار زمین برای 
پیش تر  گردشگری  وزارت  اما  بگیرد،  نظر  در  اتانول  تولید 
بود.  داده  را وعده  پارک ملی  به یک  اختصاص همان زمین 
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هند
رودخانه ی کاوری: رقابت بر سر آب

ایالت های تامیل  مناقشه بر سر آب رودخانه ی کاوری میان 
نادو و کارناتاکا )و همچنین کراال و پودوچری( در هند به قرن 
نوزدهم بازمی گردد. توافق نامه ی ۱۹۲۴ در ۱۹۷۴ ملغی شد، که 
به سال ها مذاکره انجامید. رأی موقت یک دادگاه مستقل در 
۱۹۹۱ منجر به شورش  گسترده، تنش های قومی، و حمالت به 
تامیلها در بنگلور شد. در سالهای پرآبی، این مشکل از سر خط 
خبرها حذف شد، اما در سالهای 95-1994 و 2002، با کاهش 
به  بنگلور  و  ماندیا  در  عمومی  اعتراضات  موسمی،  بارانهای 
خشونت کشیده شد و شورش در کارناتاکا به حمله به تامیلها 
 Pereria 1998; Global Sustainability Institute( انجامید 
بین  همکاری  عدم  و  نارضایتی  به  منجر  بیثباتی  این   .)2014
گروهها شد )Bhattacharya and Poddar 2012(. در سال ۲۰۱۴، 
آتش تنشها و اعتراضات عمومی دوباره شعله ور شد اما با 
تقویت باران های موسمی و بازگشت آب به رودخانه ی کاوری، 

.)Global Sustainability Institute 2014( فروکش کرد

سناریو
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کاهشبارانهایموسمیبرایچندینسالمتوالیمنجربهکمبود
شدیدآبشود.

آثارتغییراقلیمیبهکندیظاهرشودوزمانبیشتریبرایسازگاریوایجاد
تابآوریاقلیمیمحلیوجودداشتهباشد.

تصمیماتضعیفسیاسیوفنیدرمدیریتمنابعآبی)مثاًلبراساساطالعات
ناکافی(باعثهدررفتنآباضافیوتخریبمنابعشود.

اطالعاتدقیقدرموردآبوهوا،منابعآبی،وشرایطبازاربهطورگستردهدر
دسترسباشدودرمدیریتپایدارمنابعآببهکارگرفتهشود.

یکتوافقسیاسیتحمیلشدهازباالدرنظرگروههایخاصجمعیتیناعادالنه
باشدوایجادنارضایتیکند.

هرراهحلموردتوافقودرازمدتی،ازنظراکثریتمردمعادالنهباشد.

رهبرانسیاسیباتاکتیکهایرقابتیوهمهچیزمتعلقبهبرنده،مناقشهبرسر
رودخانهرابهسودخودپیشببرندوباعثتشدیدساختارهایموجودتعارضشوند.

سیاستجمعیچرخهیتعارضرابشکند.

وابستگیاقتصادیبهآبرودخانههمچنانافزایشیابدوآسیبپذیریدربرابر
دسترسیمتغیربهآبراشدیدترکند.

توسعهیاقتصادینابرابرباعثتشدیدتفاوتهایاقتصادیمیاندولتهاوگروههای
جمعیتیشود.

تنوعاقتصادی،بادراختیارگذاشتنفرصتهایبیشتر،ازفقر
وآسیبپذیریبکاهد.

فناوریهایصرفهجوییدرمصرفآببهکاهشتقاضاکمککند.

است.  وابسته  کاوری  رودخانه ی  به  نادو  تامیل  در  آبیاری 
کشاورزی به  عنوان یک بخش مهم اقتصادی تأمین کننده ی 
شهری  مراکز  است.  کشاورز  میلیونها  معیشت 
صنعتی شده ی کارناتاکا مانند بنگلور نیز به آب رودخانه و برق 
تولید ی سدهای آن متکی هستند. کمبود آب ناشی از تقاضای 
روزافزون آب در بخش کشاورزی، رشد جمعیت، شهرنشینی و 
 Fleischli( صنعتی شدن، توأم با بارندگی کم و نامنظم است
تأثیر قابل  اقلیمی  2007(. در حالی که روشن است که تغییر 
توجهی در بارانهای موسمی خواهد داشت و به احتمال زیاد 
وقایع شدید آب و هوایی را افزایش میدهد، هیچ اجماع علمی 
در خصوص چگونگی دقیق تغییر میزان بارندگی وجود ندارد 

.)Turner and Annamalai 2012(
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تغییراقلیمی،بادگرگونکردنالگوهایبارشوکاستنازماهیگیری،ناامنیمعیشتیراافزایشمیدهد.
در گزارش سال 2014 هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی پیش بینی شده است که تغییر اقلیمی دفعات و 
شدت سیل و خشکسالی را تغییر دهد. این ناپایداری تأثیر عمیقی بر کشاورزان که به الگوهای پیش بینی پذیر 
بارندگی وابسته هستند خواهد داشت. خسارات ناشی از سیل در سطح جهانی افزایش خواهد یافت زیرا 
جهان  مناطق  از  بسیاری  در   .)IPCC 2014( می گیرند  قرار  آسیب  معرض  در  بیشتری  دارایی های  و  افراد 
احتمال دارد شدت و تکرار بارندگی های شدید بیشتر  شود و حتی با وجود تغییر نکردن میزان کل بارندگی، 
فرسایش خاک را افزایش دهد )Seneviratne and Nicholls 2012; IPCC 2014(. فرسایش خاک باعث تنزل 
کیفیت خاک و کاهش بازدهی محصوالت زراعی می شود. رانش بیشتر زمین در مناطق کوهستانی نیز 

.)IPCC 2014; Tse-ring et al. 2010( معیشت را پرخطرتر و ناپایدارتر خواهد ساخت

هم زمان ماهیگیری در مقیاس کوچک به طور فزاینده ای با شوکهای اقلیمی نظیر توفان، سیل، افزایش 
سطح آب دریا، خشکسالی، و نوسانات دما و بارندگی مواجه می شود.  این وقایع اقلیمی، با کاهش تعداد و 
توزیع ماهی ها و مختل کردن فعالیت های ماهیگیری، از بازده اقتصادی خواهد کاست. از آنجا که شیالت و 
آبزی پروری معیشت ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت جهان ــ اکثراً در منطقه ی آسیا ـ اقیانوسیه ــ را تأمین می کند، 

.)FAO 2009; FAO 2010; FAO 2014b( تأثیرات اقلیمی در این بخش بسیار حائز اهمیت خواهد بود

مردموابستهبهمنابعطبیعیحساسبهاقلیمبهدنبالمعیشتیامکانهایجایگزینمیروندوخطر
درگیریافزایشمییابد.

تغییر اقلیمی ماندگاری معیشت و مشاغل وابسته به منابع طبیعی را کاهش خواهد داد. این ناامنی 
معیشتی، به همراه سایر چالش های از پیش موجود، میتواند خطر بروز درگیری های محلی را افزایش 
دهد. الگوهای متغیر بارندگی و خشکسالی های فصلی در منطقه ی ساحل، توأم با سایر عوامل اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی، دامپروران را به سمت کشاورزی یا مهاجرت به جنوب و به طرف خط ساحلی سوق 
 UNEP( داده که موجب افزایش رقابت بر سر آب و زمین زراعی با جوامع کشاورز و ماهیگیر شده است
2011a(. در تورکانا واقع در کنیا، با کاهش مراتع به دلیل خشکسالی های مکرر، بسیاری از عشایر دامپرور 
به ماهیگیری روی آورده اند و این امر منجر به درگیریهای مرگبار میان قبایل رقیب کنیایی و همچنین با 
ماهیگیران اتیوپیایی در آن طرف دریاچه شده است )Yongo et al. 2011(. جوامع ساکن مناطق کوهستانی 
تاجیکستان، رواندا و نپال که با فرسایش خاک و رانش زمین مواجه  اند، به دنبال زمینهای پایدارتر جابهجا 
آنان نیز  با جوامع همسایه که منابع  شده اند. در مواردی کل روستاها تغییر جا داده اند و خطر درگیری 

.)Tse-ring et al. 2010; Modola 2013( تحت فشار تقاضا قرار دارد افزایش یافته است

زناننسبتبهناامنیمعیشتیآسیبپذیرترهستندوبیشتردرمعرضخطرقراردارند.
با وجود بحث و جدل بسیار بر سر ارقام صحیح، به طور گسترده تشخیص داده شده که احتمال وجود 
تأثیرات  از  ناشی  مخاطرات  معرض  بیشتر در  رو  همین  از  و  است،  مردان  از  بیشتر  زنان  میان  در  فقر 
تغییر اقلیمی بر معیشت هستند )Chant, 2008(. از آنجایی که زنان تولیدکننده ی ۴۵ تا ۸۰ درصد از کل 
مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه هستند، با کاهش دسترسی به مواد غذایی بر اثر تغییر اقلیمی، 
امنیت اقتصادی، امنیت غذایی و سالمت نه تنها زنان بلکه خانواده ها و جوامع آنان نیز کاهش می یابد 

 .)UN WomenWatch 2009(

و  پز  و  پخت  برای  سوخت  و  آب  تأمین  مسئولیت  توسعه،  حال  در  کشور های  خانوارهای  از  بسیاری  در 
گرم کردن بر عهده ی زنان و دختران نیز هست )IEA 2006(. از آنجا که تغییر الگوهای آب و هوایی باعث 
کاهش منابع آبی در بسیاری از مناطق می شود، زمانی که صرف رفتن و آوردن آب از منابع دورتر می شود 
ممکن است دختران و زنان را از پیگیری فعالیت های اقتصادی و استفاده از فرصت های آموزشی بازدارد. 
در بسیاری از کشورها، زنان فرصت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کمتری نسبت به مردان دارند که 

.)UNICEF 2012( ظرفیت فردی آن ها را برای سازگاری با تغییرات اقلیمی محدود می کند
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ناامنی معیشتی و مهاجرت 	1	
 به منابع طبیعی وابسته اند با تغییرات اقلیمی 

ً
ناامنی انسانی مردمی که برای تأمین معیشت خود مستقیما

افزایش خواهد یافت که می تواند آنان را وادار به مهاجرت یا روی آوردن به منابع غیرقانونی درآمد کند.

تغییر اقلیمی بر معیشت افراد وابسته به منابع طبیعی تأثیر مستقیم دارد. در برخی مناطق، از وسعت 
چراگاه ها می کاهد، بدنه های آبی مورد نیاز برای آبیاری را می خشکاند، و مشاغل مرتبط با منابع طبیعی 
حساس به اقلیم را تهدید می کند. این تغییرات زیست محیطی، به همراه مشکالت دیگر مانند توزیع نابرابر 
زمین، تصرف نامطمئن زمین، توسعه ی ضعیف بازارها، موانع تجاری و زیرساخت های ناکافی، جمعیت ها 
را وادار می کند که به دنبال معیشت جایگزین باشند. برخی به مناطق شهری با سطوح باالی بیکاری و 
شرایط بد زندگی نقل مکان می کنند، در حالی که ممکن است دیگران مجبور شوند به منابع غیر رسمی یا 
غیر قانونی درآمد متوسل شوند. تغییر اقلیمی هم الگوهای کنونی مهاجرت و هم میزان مهاجرت را تغییر 
افراد در سطح  اگرچه روندهای جمعیتی و آسیب پذیری همچنان  محرک های اصلی جابه جایی  میدهد. 
بین المللی باقی خواهند ماند، در آینده تغییرات اقلیمی و مواجهه ی فزاینده با مخاطرات به عوامل تن 
دادن به خطر جابه جایی بین مرزها اضافه خواهد شد. در حالی که مهاجرت می تواند یک مکانیسم مؤثر 
مقابله با استرس اقلیمی باشد، در صورت مدیریت ضعیف مهاجرت و اسکان مجدد، افزایش جابه جایی 

افراد نیز می تواند به بی ثباتی محلی و بالقوه منطقه ای منجر شود.

مهاجرت و  معیشتی  ناامنی 

تغییراتاقلیمیمیتواندبیکاریرادرمیانافراددارایوابستگیمعیشتیبهمنابعطبیعیافزایشدهد،بر
الگوهایمهاجرتآنانتأثیربگذارد،یاآنانراوادارکندکهبهدنبالمنابعحمایتیجایگزینباشند.هریک
ازاینمواردمیتواندبافشارهایفزایندهنظیرنرخباالیبیکاریدربینمردانجوان،مهاجرتبهمناطق
تحتفشاربهلحاظتقاضایمنابع،ورقابتبرسرمنابع،آسیبپذیریراباالببرد.همچنینممکناست

جاذبهیپیوستنبهگروههایمسلحوباندهایجنایتکاررابیشترکند.

خطر در چیست؟

تعدادزیادیازساکنانروستاییبهشهرهامهاجرتکنندکهفاقدزیرساختوخدماتپایهبرای	 
جوابگوییبهسیلساکنانجدیدهستند.

تغییراقلیمیبهطورنامتناسبیبرمعیشتگروههایخاصتأثیربگذاردونابرابریهاونارضایتیهارادر	 
بینگروههاتشدیدکند.

تغییراقلیمیمعیشتروستاییانفقیردرمناطقدورافتادهوآسیبپذیرراکهگرفتارسطوحباالییازجرایم	 
سازمانیافته)مانندتجارتموادمخدریادزدیدریایی(هستندازبینببردواحتمالواردشدنافراددر

فعالیتهایغیرقانونیراافزایشدهد.

نقاط اوج

اطمینانیافتنازتمرکزهمکاریهایتوسعهایدوجانبهوچندجانبهبراقداماتپیشگیرانهوزودهنگامدر	 
جهتتقویتمعیشتوتابآوریمحلی.

درکپویاییمتغیرمهاجرتوحمایتازمدیریتمسالمتآمیزاینروندها.	 

انجاماقداماتاساسیبرایافزایشتابآوریوجلوگیریازدرگیری)نظیربرنامههایثباتبخشیو	 
پسادرگیری(برمبنایشناختبهترتغییراقلیمیومعیشتافرادفقیر.

تأمینبودجهیبرنامههایبهبودمدیریتاکوسیستمبهمنظورحفاظتوارتقایخدماتطبیعی	 
حمایتگرمعیشت.

نقاط ورود
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مهاجرتمیتواندامنیتمعیشتیراارتقاوآسیبپذیریدربرابرخطراتراکاهشدهد.
تغییر اقلیمی، با تأثیر بر عوامل محرک مهاجرت، هم الگوهای مهاجرت و هم تعداد مهاجران احتمالی 
را تغییر می دهد. طبق گزارش فورسایت »تغییرات زیست محیطی   امکان مهاجرت را کمتر و به همان 

.)Black et al. 2011( »نسبت احتمال آن را بیشتر  می کند

مثال،  برای  است.  طبیعی  بالیای  با  مقابله  برای  مصلحت آمیز  و  ضروری  روشی  گاه  موقت   مهاجرت 
 .)Findley 1994( ماندند  زنده  موقت  مهاجرت  با  خانواده ها  اکثر  مالی،  در   1983-85 خشکسالی  طول  در 
و  برابر خطرات زیست محیطی  در  امنیت معیشتی و کاهش آسیب پذیری  بهبود  به  مهاجرت می تواند 
غیر زیست محیطی کمک کند. به دنبال رانش زمین در تاجیکستان، ساکنان مناطق آسیب دیده به دنبال 
اشتغال درآمدزا به روسیه نقل مکان کردند. امروز، در بسیاری از مناطق تاجیکستان، وجوه ارسالی اعضای 
خانواده ها از روسیه بیشتر از پنبه که محصول فروشی اصلی کشور است درآمد خانوارها را تأمین می کند 
) Mitra and Vivekananda 2013(. بنابراین مهاجرت داوطلبانه، با کمک به تنوع درآمدی یا ارسال پول برای 
خانواده، می تواند استراتژی مؤثری برای سازگاری باشد و از این طریق تاب آوری جوامع آسیب دیده را تقویت 

.)European Commission 2013b( کند

مهاجرتمیتواندخطراتجدیدی،امانهلزومًا»پناهندگاناقلیمی«،ایجادکند.
اما در بسترهای فرهنگی  مردان و زنان هر دو به دنبال معیشت بهتر و مطمئن تر مهاجرت می کنند؛ 
خاص، فاصله ای که زنان می توانند از خانه  ی خود بگیرند محدود است. مردان اغلب به سفرهای دورتری 
می روند و سرپرستی خانوار را به زنان می سپارند. ممکن است برخی افراد نتوانند مهاجرت کنند و گرفتار 
درگیری یا مخاطرات زیست محیطی مانند سیل باشند. در سومالی، به دلیل درگیری های مسلحانه که 
نقل  دیگری  جای  به  نمی توانند  دامپروران  است،  شده  هم  بشردوستانه  سازمان های  کمک های  از  مانع 
مکان کنند. این محدودیت ها می تواند افراد را به سمت مهاجرت  از راه های غیرقانونی، نامتعارف، غیرایمن، 

.)Black et al. 2011( بهره کشانه، یا برنامه ریزی نشده سوق دهد

 مهاجرت ــ به شکل پناهنده شدن »پناهندگان اقلیمی« ــ اغلب یک چالش عمده ی سیاست عمومی 
برای کشورهای صنعتی توصیف می شود. از جنبه ی  روش شناختی، بررسی جدا گانه ی محرک ها و عوامل 
مختلف مهاجرت بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. مهاجرت یک پدیده ی چند  علتی است. در حالی که 
هستند،  فرا مرزی  جابه جاییهای  اصلی  محرک های  همچنان  آسیب پذیری  و  جمعیت شناختی  روندهای 
 NRC( آینده خواهد شد تغییر اقلیمی و افزایش مواجهه با مخاطرات باعث تشدید خطر جابه جایی در 

)and IDMC 2014

بر اساس برآوردهای خام  پیش بینی تعداد افرادی که احتمال دارد بر اثر تغییر اقلیمی آواره شوند غالباً 
جمعیتی است زیرا در بسیاری از مناطق آسیب دیده آمار قابل اتکا وجود ندارد. این اعداد بین افرادی که به 
طور بالقوه می توانند مهاجرت کنند و کسانی که واقعاً مهاجرت می کنند تمایز قائل نمی شود. فقیرترین 
 .)Castles 2000; Haan 2000; Skeldon 2002( افراد عموماً استطاعت مهاجرت به خارج از کشور را ندارند
 Black( همچنین در این پیش بینی ها استراتژی های دیگر سازگاری چنان که باید در نظر گرفته نمی شود
et al. 2011(. با این حال، انتظار می رود که آثار تغییرات اقلیمی )از جمله بالیای ناشی از وقایع شدید آب و 
 NRC( موجب افزایش تعداد افرادی شود که به اجبار یا با انتخاب خود از مرزهای ملی عبور می کنند )هوایی
and IDMC 2014(. بنابراین، تغییر اقلیمی هم الگوهای موجود مهاجرت را تغییر خواهد داد و هم تعداد 

افرادی را که احتمال دارد جابه جا شوند.
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شناختنقشحکمرانیحائزاهمیتاست.
زیرساخت  و  تجاری  موانع  زمین،  نابرابر  تصرف  و  توزیع  جمله  از  غیراقلیمی  عوامل  با  معیشتی  ناامنی 
سرمایه ی  و  مدنی  جامعه ی  اقتصادی،  ثبات  نهاد،  فاقد  جوامع   .)UNEP 2011b( دارد  ارتباط  نیز  ضعیف 
از همه در معرض خطر  اجتماعی برای مقاومت در برابر افزایش دفعات و شدت تغییر اقلیمی بیش 
برنامه ریزی  در  را  باید نقش مهم حکمرانی  ما   .)UNEP 2011b( قرار می گیرند  درگیری  و  بی ثباتی سیاسی 
معیشتی  تنوع  از  حمایت  و  زیرساخت ها،  کردن  بنا  زمین،  به  دسترسی  تضمین  توسعه،  سامان  دهی  و 

.)UNEP 2011b( بشناسیم

فرصتهایشغلیکمتر،بهویژهدرمیانجوانان،باعثشدتیافتندرگیریهامیشود.
این حال، در شرایط خاص،  با  را رونق ببخشند.  جمعیت های بزرگ جوانان می توانند اقتصاد کشور خود 
یا  باالست  بیکاری  نرخ  که  جاهایی  در  ویژه  به  مواجه اند،  خشونت  باالتر  خطر  با  جوانان  بزرگ  گروه های 
چنین  در   .)Arowosegbe 2009; Collier et al. 2009; Urdal 2008( درگیری  از  سربرآورده  کشورهای  در 
بسترهایی، احتمال دارد که تأثیرات اقلیمی رشد اقتصادی را پیچیده سازد، فشار بر معیشت را افزایش 
باال ببرد. در تمام مناطق، احتمال مهاجرت مردان جوان  را در میان جوانان  دهد، و رقابت بر سر شغل 
مانند  طبیعی  منابع  به  وابسته  معیشت های  که  زمانی  ویژه  به  است،  زیاد  بسیار  کار  جست و جوی  در 
 .)Schilling et al. 2014; Deheza and Mora 2013( ماهیگیری یا کشاورزی چندان مقرون به صرفه نباشد
توانایی مهاجرت هم می تواند همچون سوپاپ تخلیه عمل کند و درگیری ها را کاهش دهد،  تنها در صورتی 

که فرصت های معیشتی برای مهاجران فراهم باشد.

فقدان معیشت جایگزین قابل قبول، به ویژه برای جوانان روستایی و مردان جوان، می تواند نارضایتی ها یا 
نابرابری های از پیش موجود را تشدید کند. در برخی موقعیت های آسیب پذیر یا در شرایطی که گزینه های 
اشتغال رسمی محدود است، ممکن است بعضی جوانان به فعالیت های مجرمانه مانند صید و شکار 
غیر قانونی، دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر، یا عضویت در گروه های مسلح کشیده شوند. برای مثال، در 
سال  7-2006، وقوع خشکسالی در شمال منطقه ی بلخ در افغانستان برخی از روستاییان پایین دست را 
.)Heijman et al. 2009( مجبور کرد تا همراه با گروه های مسلح به دنبال فرصت های معیشتی جدید بروند

باگامبرداشتنمردمبهسمتکاهشتکیهبرمنابعطبیعیحساسبهاقلیم،شهرنشینیافزایشخواهدیافت.
دنبال  به  اقلیم  به  حساس  طبیعی  منابع  به  خود  وابستگی  کاهش  برای  روزافزونی  طور  به  خانوارها 
شبکه ی امنیت هستند. برای مثال، بعضی کارگران به طور فصلی از مناطق ساحلی بنگالدش به مراکز 
شهری مانند داکا مهاجرت می کنند. این مهاجرت کوتاه  مدت از مناطق روستایی به شهری، به ویژه در زمان 
این  اگر   .)Tacoli 2009(  کاهش محصوالت کشاورزی، روشی است برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی
الگوهای مهاجرتی به طور مسالمت آمیز مدیریت نشود، می تواند به شبکه های زیرساختی و خدمات پایه 
در شهرهای پرجمعیت کنونی فشار وارد کند و باعث بروز تنش هایی میان جوامع میزبان و مهاجر شود 

.)Mitra and Vivekananda 2013(

انتقالبهمعیشتهایجایگزین،برندهوبازندهایجادمیکند.
هنگامی که مردم بر سر منابع طبیعی کمیاب مشترک با هم رقابت می کنند اما مناسبات نابرابر قدرت، 
 Houdret et al. 2010; Houdret( دسترسی به آن ها را محدود می کند، خطر آسیب پذیری افزایش مییابد
رقابت میان  مثال،  برای   .)2008; Gehrig and Rogers 2009; Richards 2002; Lecoutere et al. 2010
افزایش  آبی مشترک دریاچه ی چیلیکا در هند  ماهیگیران سنتی و پرورش دهندگان میگو بر سر منابع 
یافت زیرا با نفوذ آب شور به دریاچه به دنبال امواج بیشتر توفان، صید ماهی کاهش پیدا کرد. با شورتر 
شدن آب دریاچه، تاجران ثروتمند پروانه های صید ماهیگیران فقیرتر را خریداری کردند و مزارع محصور 
یافت  افزایش  خشونت آمیز  درگیری های  ماهیگیران،  معیشت  شدن  بدتر  با  ساختند.  میگو  پرورش 

.)Mitra et al. 2013(
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مالی
خشکسالی و شورش قبیله ی طوارق

بی ثباتی  شد.  مالی  دولت  سرنگونی  به  منجر  کودتا   ،۲۰۱۲ در 
کشور در قبل و بعد از کودتا با عوامل متعدد خارجی، از جمله 
گروه های  لیبی،  در  جنگ  عربی،  بهار  عاج،  ساحل  در  بحران 
و  مخدر  مواد  غیرقانونی  تجارت  بین المللی،  تروریستی 
در  تمرکز زدایی  کندی  نظیر  داخلی  مسائل  کنار  در  اسلحه، 
نیروهای  کردن  خارج  شمال،  در  جدایی طلبی  فساد،  کشور، 
نظامی، رشد باالی جمعیت، بیکاری جوانان، و شورش قبیله ی 
شدت  می کرد،  ایفا  مهمی  تحریک کننده ی  نقش  که  طوارق 

.)Davis 2014( می یافت

منطقه ی خشک شمال مالی، که فقط 9 درصد جمعیت کشور 
را در خود جای می دهد، یک کانون بحران آسیب پذیری اقلیمی 
شدید  خشکسالی های  تجمعی  آثار   .)USAID 2014c( است 
گسترده،  بیابان زایی  و  فزاینده،  نامنظم  بارندگی های  مکرر، 
جوامع  ظرفیت  و  طبیعی  منابع  به  وابسته  معیشت های 
خشکسالی   کرد.  تضعیف  شدت  به  را  صدمات  جبران  برای 
سال های 2005، 2010 و 12-2011 منجر به تخریب سفره های 
دسته جمعی  مهاجرت  و  دامها  شدن  تلف  زیرزمینی،  آب 
آسیب پذیری  بیکاری،  منابع،  کمبود  بر  افزون  شد.  جوانان 
به  جنایت،  و  جرم  و  تروریسم،  ضعیف،  حکمرانی  اقتصادی، 
همراه نارضایتیهای بسیار دیگر، شورش های متعدد طوارق را 
شکل داد. از جمله  شورش ۲۰۱۲ به رهبری جنبش آزادی بخش 
ملی ازواد که خارج شدن اوضاع از کنترل آن ها و شورش های 
مداخله ی  به  مالی  شمال  در  اسالم گرا  ستیزه جویان  بعدی 

.)Sidibé 2012( نظامی بین المللی منجر شد

دالیل اصلی درگیری ها در مالی پیچیده و به هم پیوسته است، 
انزوای ریشه دار اقتصادی و  از  هرچند که بیشتر نارضایتی ها 
استقالل،  زمان  از  می شود.  ناشی  خاص  گروه های  سیاسی 

سیاست های پی درپی ضد عشایری منجر به کاهش دسترسی 
دامداران به مرتع و آب شده است )Bakrania 2013( که آنها را 
در مقابل فشارهای  محیطی آسیب پذیرتر می کند. اصالحات 
در  سیاسی  اصالحات  و  توسعه،  سیاست های  زمین،  تصرف 
به  پی در پی   ۱۹۶۰ دهه ی  در  کشاورزی  گسترده ی  نوسازی  طی 
 Goulden et al.( احساس رهاشدگی در میان دامداران دامن زد
(. عوامل بسیار دیگری مانند سرکوب خشن شورش ها   2011
به دست دولت، بیثباتی منطقه ای گسترده تر در نیجر و لیبی، 
میل  و  حیف  بر  غیردولتی مبنی  سازمان های  گزارش های  و 
دولت  در  خشکسالی  با  مقابله  برای  بین المللی  کمک های 
 Benjaminsen 2008; Watts 2012;(  نارضایتی  ایجاد کرده است
.)Hendrix and Brinkman 2013; Poulton and Youssouf 1998

اعتبار و مشروعیت دولت به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای 
محیط  متوالی  بحران های  با  مقابله  یا  جمعیت  اساسی 
زیستی و سیاسی کشور از بین رفته و قرارداد اجتماعی میان 
تضعیف  مالی  دولت  و  عرب  و   طوارق  جمعیت های  برخی 
به  منجر  کشور  شمالی  بخش  در  امنیتی  خأل  است.  شده 
به  مزمن  ناامنی  نتیجه،  در  و  شد؛  جنایتکار  گروه های  تکثیر 
مهاجرت اجباری و نابودی مواد غذایی و دام ها کمک کرد و به 
 Sidibé( انجامید  بی ثباتی  و  حفظ چرخه ی معیوب خشونت 

.)2012; Bakrania 2013

اگرچه متعاقب انتخابات ریاست  جمهوری و پارلمان در سال 
بهبود  امروز  و  شد،  بازگردانده  کشور  به  قانونی  نظم   2013
شرایط اقتصادی امکان پذیر به نظر می رسد، مالی همچنان 
گرفتار بحران های متعدد به هم پیوسته ای است که در کنار 
برابر  در  آسیب پذیر  شدت  به  کشور  این  بر  زیادی  فشار  هم 

تغییر اقلیمی و درگیری وارد می کند.

تغییر اقلیمی

افزایش تقاضای منابع و کمبود آن

فقر و بیکاری

حکمرانی ضعیف و ظرفیت پایین دولتی 

عدم مشروعیت

حاشیه  نشینی و نابرابری

سابقه ی درگیریهای قومی

مهاجرت، آوارگی و جریان های پناهندگی

بی ثباتی منطقه ای

تروریسم و جرایم سازمان یافته

فشار در مالی
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آوردند. با کشیده شدن خشکسالی به سال های دوم و سوم، 
دولت سوریه بخشی از یارانه های دولتی را لغو کرد که منجر 
به چند برابر شدن یک شبه ی قیمت سوخت دیزل و کود شد 

.)Châtel 2014(

و  گله داران  و  کشاورزان  معیشت،  گسترده ی  دادن  دست  از 
شهرهای  به  مهاجرت  به  مجبور  را  روستایی  خانواده های 
و  زیرساخت های  شهری  بر  به فشار  که منجر  کرد  پر ازدحام 
خدمات پایه و افزایش بیکاری شهری شد. ناامنی غذایی بیش 
بر عوامل استرسزای  از یک میلیون نفر فشار قابل توجهی 
دولت  مدیریت  سوء  و  نارضایتی ها  مانند  موجود  پیش  از 
کشور  که  بود  عواملی  از  یکی  غذایی  امنیت  عدم  این  افزود. 
 Kelley et( کشاند  خشونت آمیز  درگیری های  آستانه ی  به  را 
که  بنشاند  فرو  را  انسانی  بحران  نتوانست  دولت   .)al. 2014
اولین  زد.  دامن  روستایی  مناطق  در  ادامه دار  نارضایتی  به 
اعتراضات در شهرک روستایی درعا آغاز شد که در آن پلیس 
مردم  کرد.  شکنجه  و  دستگیر  را  نوجوانان  از  گروهی  مخفی 
کردند.  تجمع  درعا«  »بچه های  از  حمایت  در  دیگر  شهرهای 
اعتراضات اولیه به دنبال خشکسالی راه افتاد. این اعتراضات 
دولت  بی عملی  از  مردم  نارضایتی  بیان  برای  مسالمت آمیز 
به تدریج شدت گرفت و به جنگ داخلی تبدیل شد که تا امروز 

.)Werrell and Femia 2013( ادامه دارد

 ۲۰۱۱ مارس  در  مسالمت آمیز  اعتراض  یک  قالب  در  آنچه 
علیه رژیم بشار اسد شروع شد، تبدیل به یک درگیری خونین 
و  سیاسی  اقتصادی،  ـ  اجتماعی  عوامل  از  مجموعه ای  شد. 
محیط زیستی، از جمله فقر فزاینده، افزایش بیکاری، فقدان 
شهری،  روستایی/  شکاف  گسترش  فساد،  سیاسی،  آزادی 
خشکسالی شدید، سوء مدیریت منابع، و تأثیر تغییر اقلیمی 
برانگیخت  در سوریه  را  قیام  تولید محصول،  و  آبی  بر منابع 

.)Châtel 2014(

شدیدی  خشکسالی  دچار  سوریه   ،۲۰۱۱ و   ۲۰۰۶ سال های  بین 
شد که به منطقه ی شمال شرقی معروف به سبد نان کشور 
 85 حدود  در  منطقه  این  گله داران  زد.  را  ضربه  سخت ترین 
درصد دامهای خود را از دست دادند که معیشت 1/3 میلیون 
حدوداً   .)United Nations 2010( داد  قرار  تأثیر  تحت  را  نفر 
کامل  افت  با  کشاورزی  به  وابسته  خانواده های  درصد   75

.)Erian et al. 2010( محصول زیان دیدند

سابقه ی طوالنی سوء مدیریت منابع بر وخامت خشکسالی 
آب بر  محصوالت  کشت  برای  دولتی  کالن  یارانههای  افزود. 
شد  آبیاری  ناکارآمد  تکنیک های  رواج  باعث  پنبه  و  گندم 
ذخایر  افزایش  برای  کشاورزان   .)Femia and Werrell 2012(
آبی خود به بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی کشور روی 

سوریه
خشکسالی، ناامنی معیشتی، مهاجرت و درگیری

تغییر اقلیمی

تخریب محیط زیست

افزایش تقاضای منابع و کمبود آن

شهرنشینی

فقر و بیکاری

حکمرانی ضعیف و ظرفیت پایین دولتی 

عدم مشروعیت

فشارها در سوریه
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 2012; Marine Resource SCENARIO Assessment Group
کشتی های  قانون،  اجرای  و  مؤثر  نظارت  فقدان  در   .)2005
محلی  ماهیگیران  با  ناعادالنه ای  رقابت  خارجی  ماهیگیری 
تور  کشیدن  نظیر  ماهیگیری،  مخرب  روش های  دارند. 
کیسه ای در ته دریا، با صید جانبی بیرویه و تضعیف بستر دریا 
موجب کاهش بیشتر ذخایر ماهی میشوند. با از بین رفتن 
جنگل های مانگرو که به رشد ماهیگیری ساحلی می انجامد، 

.)Brown and Crawford 2012( این فشارها تشدید می شود

جهان  کشورهای  فقیرترین  از  یکی  که  سیرالئون  اقتصاد 
ابوال   2014-15 از جمله بحران سال  از عوامل متعددی  است 
از  بیش  آن  درآمد  رشد  نرخ   ۲۰1۴ سال  در  است؛  دیده  لطمه 
نصف کاهش یافت و به ۴ درصد رسید، در صورتی که قبل 
 Thomas( از بحران انتظار می رفت این رقم 11/3 درصد باشد
et al. 2015(. ممکن است که رقابت بر سر ماهیگیری و نبود 
سومالی  در  که  طور  همان  شود،  باعث  جایگزین  اشتغال 
اتفاق افتاد، برخی از ماهیگیران به دزدی دریایی کشانده شوند.

از غنی ترین ذخایر ماهی و  آب های سیرالئون دارنده ی برخی 
 ۴۰۰ از  بیش  شغل  ماهیگیری  است.  جهان  در  زیستی  تنوع 
هزار نفر در این کشور و تأمین کننده ی حدود ۸۰ درصد از کل 
 .)Seto 2011( پروتئین موجود در رژیم غذایی جمعیت آن است
و  بی رویه  دلیل صید  به  این حال، ذخایر ماهی سیر الئون  با 
تغییر  با  همراه  ماهیگیری  ناپایدار  شیوه های  از  استفاده 
باعث  اقیانوس  شدن  اسیدی  است.  کاهش  به  رو  اقلیمی 
تنوع زیستی  توزیع مجدد گونه های دریایی جهانی و کاهش 
دریایی به ویژه در مناطق گرمسیری خواهد شد که پیش بینی 
می شود بازده دریایی آن تا دهه ی ۲۰۵۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد 

.)IPCC 2014(

صنعتی  ماهیگیری  کشتیهای  جوالنگاه  سیرالئون  آب های 
بی پروایی شده که به دنبال کسب سود هستند. خسارات ناشی 
از صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه بالغ بر ۲۹ میلیون 
دالر در سال برآورد می شود که معادل ۲۵ تا 50 درصد ارزش 
 Brown and Crawford( کل صید گزارش شده در کشور است

سناریو
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کاهشذخایرماهیوصیدماهیدرمقیاسکوچکترمنجربهرقابتشدیدمیان
ماهیگیرانمحلیوایجادتنشبالقوهبینجوامعشود.

برایحلوفصلاختالفاتازسازوکارهایمحلیاستفادهشود.

جوامعدرمدیریتمحلیماهیگیریمشارکتدادهشوند.

ماهیگیریغیرقانونی،گزارشنشدهوبیرویهرقابتناعادالنهوخشموکینهرادر
میانصیادانمحلیبرانگیزدوعاملرقابتبسیارشدیدمیانکشتیهایصنعتی

وماهیگیرانمحلیباشد.

کشتیهایصنعتیماهیگیری،صیادانمحلیرامجبوربهنزدیکترشدنبه
ساحلوگاهواردشدنبهخزانهیماهیهاکنندکهباعثازبینرفتنذخایر

آیندهیماهیمیشود.

قوانینحفاظتازانواعماهیانوحمایتازماهیگیرانمحلیدرآبهای
سرزمینیاجراشود.

مسئوالنوجوامعماهیگیراطالعاتمربوطبهکشتیهایماهیگیریغیرقانونی
رابهاشتراکبگذارند.

همکاریدریاییازحقوقاقتصادیحمایتوبرایاجرایقوانیندریایی
ظرفیتسازیکند.

اندکبودنشمارمعیشتهایجایگزینوفرصتهایاقتصادیدرمیانجوامع
ماهیگیربهرواججرمودزدیدریاییدامنبزند.

باسرمایهگذاریدرآسیبپذیرترینمناطقساحلی،معیشتجایگزیِن»مقاومدر
برابراقلیم«حمایتشودوهزینةفرصتمشارکتدرفعالیتهایمجرمانهافزایش

یابد.

مدیریتدولتیمناطقحفاظتشده،باایجادنابرابریدردرونجوامعماهیگیر
وتضعیفتنهامنبعمعیشتدریکمحدودهیامنطقهیخاص،باعثایجاد

درگیریبینجوامعماهیگیرومسئوالنمحلیشود.

مناطقحفاظتشدهبهصورتمشارکتیمدیریتشوند.

آگاهینسبتبهاهمیتمناطقپرورشماهیباالبرود.

مقرراتیدرخصوصروشهایمخربماهیگیری،نظیرصیددراعماق،تدوین
واجراشود.

سیرالئون
تغییر اقلیمی، کاهش ماهیگیری، و معیشت های در معرض خطر
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در سال 13-2012 شیوع زنگ زدگی برگ قهوه باعث کاهش بازده 
و کیفیت این محصول در امریکای مرکزی شد. پیشبینی شد 
که در گواتماال در طی فصل زراعی 14-2013 تولید قهوه 16 تا 
 FEWS( 32 درصد کاهش یابد و باعث افت شدید درآمد شود
NET 2014(. بنابراین تولیدکنندگان تعداد کمتری کارگر روزمزد 
و  می پردازند  کمتری  دستمزد  و  می کنند  استخدام  غیرماهر 
درآمد مرتبط با قهوه که درصد باالیی از جمعیت به آن متکی 
 2012-13 زراعی  سال  طول  در  فقط  می یابد.  کاهش  هستند 
تولید  را در بخش  شیوع زنگ زدگی برگ قهوه 75 هزار شغل 
قهوه ی گواتماال از بین برد که به معنی بیکار شدن 15 درصد 
 International Coffee( از کل نیروی کار در این بخش است

.)Organization 2013

ابعاد شیوع ناشی از افزایش دما و نوسانات میزان بارندگی 
این  می کند.  ایجاد  قارچ  سریع  تکثیر  برای  بستری  که  است 
اقلیم  با  مرتبط  تغییرات  چگونه  که  میدهد  نشان  بحران 
را در  ناامنی معیشتی  مانند تکثیر آفات و بیماریها میتواند 
که  همچنان  کند.  تشدید  قبلی  فشارهای  تحت  کشوِر  یک 
کارگران قهوه کار به دنبال درآمدهای جایگزین هستند، ممکن 

است جرم و ناامنی  به طور بالقوه افزایش یابد.

گواتماال
شیوع زنگ زدگی برگ قهوه

میراث جنگ داخلی 36 ساله ی گواتماال که در سال 1996 پایان 
یافت ناامنی و فقر بود. این کشور با باالترین سطوح نابرابری 
یکی  نفس،  قتل  پنجم  رتبه ی  با  و  التین،  امریکای  در  فقر  و 
 .)UNODC 2013( است  جهان  در  کشورها  پر خشونت ترین  از 
فقدان فرصت های اقتصادی و اجتماعی، همراه با دسترسی 
باندهای  سازمان یافته،  جرایم  گسترش  باعث  گرم،  سالح  به 
 Feakin and( است  شده  مخدر  مواد  قاچاق  و  تبهکاری، 

.)Depledge 2010

گواتماال،  در  تولیدشده  کاالهای کشاورزی  در میان مهم ترین 
 Index( ایجاد میکند  از نیروی کار شغل  11 درصد  برای  قهوه 
 .)Mundi 2014; International Coffee Organization 2013
آنان  درصد   90 از  بیش  که  مرکزی،  آسیای  در  قهوه کاران 
کشت  به   شدت  به  هستند،  متوسط  یا  ُخرد  تولیدکنندگان 
تک محصولی برای فروش در چرخه ی رونق و رکود وابسته اند 

.)USAID 2006(

سناریو
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افزایش مییابد در صورتی که ... کاهش می یابد در صورتی که ...

فقداناشتغالودرآمدمرتبطباتولیدقهوهمنجربهافزایشتعدادجوانانبیکارو
کشاورزانیشودکهبهدنبالکسبدرآمدازطریقباندهایتبهکاریوشبکههای

قاچاقموادمخدرمیروند.

برنامههایآموزشیشغلیومحصوالتجایگزینپایدارازوابستگیدرآمدی
کارگرانوجوانانروستاییغیرماهربهتولیدقهوهبکاهد.

جریانهایمهاجرتازمناطقآسیبدیدهاززنگزدگیبرگهابهشهرگواتماال،
مکزیکوایاالتمتحدهباعثافزایشفشاربرزیرساختها،خدماتاجتماعی،و

امنیتدرمناطِقازقبلتحتفشاروفقیرنشینشهریشود.

بخشامنیتیبهشورشهایاحتمالیشهریباخشونتزیادونقضحقوقبشر
پاسخدهد.

جریانهایمهاجرتبهصورتمسالمتآمیزمدیریتشود.

زیرساختهایشهری،خدماتاجتماعی،وتمهیداتامنیتیتقویتشوندتا
جوابگویتعدادفزایندهیمهاجرانباشند.

فعاالنامنیتیبرایمدیریتمسالمتآمیزناآرامیهایمدنیوجلوگیریازنقض
حقوقبشرآموزشدیدهباشند.

پاسخهاینابرابربهبحرانزنگزدگیبرگهافقطبهسودتولیدکنندگانکالن
قهوهباشد،وخشمکشاورزانخردهمالکرابرانگیزدیادرگیریهایمیانمالکان

ثروتمنِددراقلیتوجوامعبومیبرسرزمینرااحیاکند.

درپاسخبهبحران،کشاورزاندرفرایندتصمیمگیریواردشوندوانتظاراتدر
آسیبدیدهترینمزارعکوچکمدیریتشود.

هدفپاسخهابهبحرانآسیبپذیرترینمزارعباشد،چراکهثروتمندترین
تولیدکنندگانقهوهقادربهیافتنروشهایدیگریبرایمقابلهبابحرانهستند.
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مناطقآسیبپذیروگرفتاردرگیریدربرابرآثاروقایعشدیدآبوهواییوبالیایطبیعیشکنندهترهستند.
سازمان ملل متحد بالیای طبیعی را چنین تعریف می کند: »پیامدهای حوادث ناشی از خطرات طبیعی که 
بر ظرفیت واکنش محلی غلبه می کند و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی منطقه را به شدت تحت تأثیر 
قرار می دهد« )IASC 2006(. این موارد شامل بالیای طبیعی با شروع تدریجی و آهسته مانند خشکسالی و 
حوادث با صدمه ی ناگهانی است. پیش بینی های آینده نشان می دهد که بروز و بزرگی بالیای طبیعی صرفاً 
افزایش خواهد یافت، و مناطق شکننده و گرفتار درگیری بیشترین آسیب پذیری را در برابر آثار بالیا دارند 
)DFID et al. 2011(. از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، بیش از ۵۰ درصد افراد دچار بالیای ناشی از خطرات طبیعی ساکن مناطق 
شکننده و گرفتار درگیری بودند )Kellet and Sparks 2012(. مواجه بودن این مناطق با خطرات متعدد باعث 

.)DFID 2011b( افزایش تقاضا برای پاسخ های بشردوستانه می شود

بالیایطبیعیخطردرگیریوخشونتراافزایشمیدهد.
روشن است که میان بالیای طبیعی و آسیب پذیری رابطه ی هم افزایی متقابل وجود دارد. بالیای طبیعی 
نارضایتی های موجود را تشدید می کنند، فشار بیشتری بر نظام های حکمرانی تحت فشار وارد می آورند، 
افراد می افزایند  بر جابهجایی های  را کاهش می دهند، و  اقتصادی و دسترسی پذیری منابع  فرصت های 
ــ همه ی این موارد خطر درگیری را افزایش می دهد. به ویژه در موقعیت های آسیب پذیر، بالیای طبیعی 
می توانند باعث تشدید عوامل موجود درگیری و خطر بحران های آینده شوند و تالش ها در جهت بازگشت 
شرایط بحرانی به حالت عادی را مختل کنند )Harris et al. 2013; UNDP 2011(. برای مثال، خشکسالی شرق 
افریقا در سال ۲۰۱۱، با تشدید نارضایتی در بین گروه ها بر سر مدیریت ضعیف بحران های غذایی، بی ثباتی 
سراسری  خشونت آمیز  رویدادهای  و  انسانی  همه جانبه ی  بحران  یک  به  منجر  و  کرد  تشدید  را  سیاسی 
در شرق افریقا شد )Harris et al. 2013(. شواهد نشان می دهد که زنان در برابر بالیای طبیعی مرتبط با 
اقلیم شکننده تر هستند زیرا هم قربانی فاجعه و هم پس از آن قربانی افزایش خشونت خانگی و جنسی 

.)Neumayer and Plümper 2007( می شوند

بالیایطبیعی،باتغییرمیزاندسترسیبهمنابع،معیشتوتابآوریراتضعیفمیکنند.
وقایع شدید آب و هوایی و بالیای طبیعی، با تأثیر بر دسترسی پذیری و دستیابی به منابع طبیعی الزم و توزیع 
آن ها، رقابت بر سر غذا، آب و زمین را تشدید می کنند که خود می تواند منجر به خشونت و بی ثباتی شود. 
بالیای طبیعی با شروع تدریجی، مانند خشکسالی و بیابان زایی، می توانند تنش میان گروه های مختلف 
کاربران زمین  از جمله کشاورزان و دامداران را افزایش دهند. هر جا که نارضایتی و رقابت بر سر منابع به 
دنبال بالیای طبیعی دراز مدت با شروع تدریجی بروز می کند و به درگیری می انجامد، خشونت غالباً  محلی 
است )Hendrix and Salehyan 2012(. بیابان زایی و خشکسالی در سودان،  با کاهش دسترسی پذیری منابع 
عمده ی زمین و آب، رقابت میان کشاورزان و دامداران را باال برد. در مواردی، کشاورزان عمداً مراتع را آتش 
 زدند و محل های آب نوشیدن دام ها را تخریب  کردند تا مانع از چرای دام های دامداران شوند، و این اقدامات 
شرایط خشکسالی و ناامنی  غذایی را حادتر کرد )UNDP 2011(. تأثیرات اقلیمی، به ویژه در سطح زیرملی، 
همچنین می تواند با اثر گذاردن بر ظرفیت جوامع و اجتماعات برای آماده شدن و مواجهه با بالیای آینده، 

.)IPCC 2014( تاب آوری کلی آنها را ضعیف کند

بالیایطبیعیفرصتهایاقتصادیرادرجوامعتغییرمیدهد.
با تأثیر بالیای طبیعی بر امنیت معیشتی، مشاغل و دسترسی به اعتبارات بانکی، ممکن است فرصت های 
اقتصادی تضعیف شود. بالیای طبیعی می توانند بسیاری از استراتژی های عمده ی سنتی و اجتماعی مقابله 
مانند طرح های پس انداز، معیشت های جایگزین، و مسیرهای مهاجرت را از بین ببرند. وقایع آب و هوایی 
 Tunstall( شدید میتوانند دسترسی زنان به شبکه های اجتماعی و سرمایه ی اجتماعی شان را مختل کنند
et al. 2006; Oswald Spring 2008; Hunter and David 2011(. همچنین بالیای طبیعی، با اخالل در اقتصاد 
رسمی، فرصت های غیر رسمی اقتصادی ایجاد می کنند که ممکن است مجرمانه باشند و به افراد بیکار 
برای پیوستن به گروه های مسلح یا ارتکاب جرم انگیزه بدهند )Harris et al. 2013(. از طرف دیگر، ممکن است 

.)Harris et al. 2013( دزدیدنی ها کمتر شود، مثالً یک بالی طبیعی دامهای هدف دزدی را از بین ببرد
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وقایع شدید آب و هوایی و بالیای طبیعی 	1	
وقایع شدید آب و هوایی و بالیای طبیعی چالش های آسیب پذیری را  تشدید خواهند کرد و می توانند 

شکنندگی و نارضایتی مردم را، به ویژه در شرایط درگیری، افزایش دهند. 

به دنبال وقایع شدید  ایمنی اجتماعی، سالمت و اجتماعات مردم  زندگی، معیشت، سرمایه، شبکه های 
آب و هوایی و بالیای طبیعی در معرض مخاطره و تخریب قرار می گیرد. رابطه ی میان بالیای طبیعی و 
آسیب پذیری اغلب به شکل هم افزایی متقابل است؛ بالیای طبیعی فشار بیشتری بر نظام های حکمرانی 
آواره  را  و مردم  منابع می کاهند  از  را کاهش می دهند،  اقتصادی  وارد می آورند، فرصت های  تحت فشار 
می کنند. فقدان شبکه های ایمنی، آمادگی، سازوکارهای بیمه، و سرمایه برای مقابله با آثار بالیای طبیعی 
می تواند به افزایش نارضایتی در جامعه دامن بزند، به ویژه اگر کمک های دولتی یا بین المللی ناکافی باشد 
یا عادالنه توزیع نشود. مداخالت ضعیف بشردوستانه نیز میتواند تنش ها را تشدید کند و خطر درگیری 
تأثیر درگیری، بالیای طبیعی تالش ها  این، در موقعیت های آسیب پذیر و تحت  بر  را افزایش دهد. عالوه 
برای تقویت تاب آوری را تضعیف می کند یا تحت الشعاع قرار می دهد که منجر به افزایش شدت اثر بالیا 
می شود. در مقابل، کاهش خطر بالیا و تالش های مؤثر در جهت مدیریت آن ها نیز میتواند فرصت هایی 

برای بهبود تاب آوری در برابر مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری و ایجاد صلح فراهم کند.

وقایع شدید آب و هوایی و بالیای طبیعی

وقایعشدیدآبوهواییوبالیایطبیعیمیتوانندباتشدیدنارضایتیهایموجود،فشاربیشتریبر
نظامهایحکمرانیتحتفشارواردکنند؛فرصتهایاقتصادیومنابعدردسترسراکاهشدهند؛وبر
جابهجاییهابیفزایند.درموقعیتهایآسیبپذیروتحتتأثیردرگیری،بالیایطبیعیتابآوریجوامع
درمعرضخطرراتضعیفمیکندکهباعثافزایششدتاثربالیامیشود.عدمتمایلوناتوانیدولتها
درجلوگیرییامدیریتبالیامشروعیتآنهاراتضعیفمیکندوآسیبپذیریرابهمیزانقابلتوجهی

افزایشمیدهد.بااینحال،اگرچنینبحرانهاییخوبمدیریتشود،میتواندفرصتهایینیزبرایایجاد
تابآوریوصلحفراهمآورد.

خطر در چیست؟

یکواقعهیشدیدآبوهواییوبالیطبیعیعمدهبهطوراتفاقیدریکناحیهیازپیشآسیبپذیر	 
واقعشود،یایکرشتهبالیایطبیعیدرسطحمتوسطدرمدتزمانکوتاهیدرهمانناحیهی

آسیبپذیربهوقوعبپیوندد.

دولِتدچاربحرانسیاسیقادریامایلبهنشاندادنواکنشمناسبدربرابربالیطبیعینباشد.	 

دولتازیکبالیطبیعیبرایبهحاشیهراندنبرخیگروههایجمعیتاستفادهکند.	 

نقاط اوج

استفادهازابتکاراتدیپلماتیکوحمایتبینالمللیدرمقابلبالیایطبیعیبرایایجادتابآوریوصلح.	 

تبدیلحمایتیکپارچهدرجهتکاهشخطربالیایطبیعی،ایجادصلح،وسازگاریباتغییراقلیمیدر	 
کشورهایدرحالتوسعهبهیکهدفروشندرسیاستخارجی.

تمرکزبرپیشگیریازبحرانوتأمینمنابعانسانی،طبیعی،مالی،وقانونِیانعطافپذیربرایتوجهو	 
واکنشبهوقایعشدید.

ترجمهیاطالعاتجهانیبرایاستفادهیمحلیوگنجاندناطالعاتمحلیدرپایشوارزیابیجهانیخطر.	 

نقاط ورود
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روش های  ضعف  و  قرقیزستان  دولت  شفافیت  عدم   ،۲۰۰۶ سال  زمین لرزه ی  به  واکنش  در  مثال،  برای 
نمایان  به  توجه  با  شد.  کمک ها  نابرابر  آشکارا  توزیع  سر  بر  تنش هایی  بروز  باعث  عمومی  اطالع رسانی 
یا عادالنه میتواند  تأثیر شدید(، فقدان واکنش قانع کننده  با  بالیای  )به ویژه  بالیای طبیعی  بودن کامل 
نارضایتی گسترده ی مردمی در سطح ملی ایجاد کند، حتی وقتی ابعاد جغرافیایی خود فاجعه محدود 

.)UNDP 2011( باشد

واکنشهابهبالیایطبیعیمیتواندنابرابریهاراتشدیدکند.
به  را تشدید کند. هنگامی که واکنش ها  نابرابری های موجود  بالیا می تواند  از  نابرابر کمک ها پس  توزیع 
قومی  غالب  گروه های  یا  شهری،  مناطق  ساکنان  ثروتمند،  اقلیت  نیازهای  و  منافع  برآورنده ی  فاجعه 
باشد، و جمعیت های در حاشیه به لحاظ اقتصادی یا سیاسی را نادیده بگیرد، نابرابریها تثبیت می شود و 

.)Harris et al. 2013( انگیزه ها برای درگیری خشونت آمیز افزایش می یابد

وقوعبالیایطبیعیمیتواندفرصتیبرایپیریزیصلحباشد.
مدیریت خوب واکنش ها به بالیای طبیعی به حل و فصل درگیری های طوالنی  مدت و پرورش صلح کمک 
می کند، همچنان که مثال آچه نشان می دهد )نگاه کنید به مطالعه ی موردی سونامی اقیانوس هند(. 
برای  یا مناطق گرفتار درگیری رخ می دهند می توانند فرصت های غیر منتظره ای  بالیایی که در کشورها 
تغییر و پایان بالقوه ی پویایی ریشه دار درگیری ایجاد کنند. خسارات و سختی های ناشی از بالیای طبیعی 
این ظرفیت را دارد که روی شکاف های عمیق پل بزند. به ویژه در شرایطی که هر دو طرف به یک اندازه آسیب 
دیده اند، یک فاجعه ممکن است باعث ایجاد همبستگی متقابل و تالش های مشترک برای امدادرسانی و 

 .)Renner and Chafe 2007; Adger et al. 2014( اعتماد بین گروه های مخالف شود

 این رتبه بندی از ترکیب داده های صندوق صلح )2012( به دست آمده است
)Bündnis Entwicklung Hilft )2011(; Alkire et al. )2011(; and Wheeler )2011

Harris et al. )2013(‹  برگرفته از

کانونهایبحرانآسیبپذیری
رتبه بندی کشورهای دارای سطوح  باالی بی ثباتی، خطر بالیای 

طبیعی، فقر، و آسیب پذیری در برابر تغییر اقلیمی

1 سومالی

2 افغانستان
3 نیجر

4 گینه ی بیسائو

16 سیرالئون
15 لیبریا

9 گینه

18 بورکینافاسو

10 هائیتی

5 بوروندی

20 رواندا

14 بنگالدش

17 تیمور شرقی

19 بوتیال/ میانمار
12 اتیوپی

11 زیمباوه
8 جمهوری 

دموکراتیک کنگو

13 جمهوری 
افریقای مرکزی

6 چاد
7 سودان
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بالیایطبیعی،باآوارهکردنمردموبیثباتکردنجوامع،شرایطرادرکانونهایآسیبپذیریحادترمیکنند.
با ساکنان جوامع میزبان  و معیشت  بر سر منابع کمیاب  اغلب  بالیای طبیعی  اثر  بر  آواره  شده  افراد 
موجود  قبیله ای  یا  قومی  تنش های  تشدید  و  زمین  سر  بر  اختالفاتی  ایجاد  باعث  که  می کنند  رقابت 
 ۲۰۰۸ سال  در  نپال  ترای  منطقه ی  در  واقع  کوشی  رودخانه ی  در  سیل  شدن  جاری  مثال،  می شود. برای 
باعث اسکان مجدد ۶۰ هزار نفر در جوامع اطراف، فشار بر منابع طبیعی مشترک و افزایش تنش شد 
زدن  دامن  برای  سرپناه  و  سالم  آب  نبود  از  سیل زدگان  نارضایتی  از  سیاسی  گروه های  استفاده ی  با  که 
به  نظم  حفظ  برای  پلیس   ۲۰۰ خشونت،  گرفتن  باال  با  گرفت.  بیشتری  شدت  ضد دولتی  احساسات  به 

  .)Vivekananda 2011( اردوگاه ها اعزام شدند

را که  افراد هستند، می توانند تنش هایی  اگر جوامع پذیرنده بدانند که کجا و در چه زمانی قادر به جذب 
ممکن است پدیدار شوند مدیریت کنند. رابطه ی بین بالیا و درگیری متقابل است: بالیای طبیعی نه تنها 
ممکن است احتمال درگیری را افزایش دهند، بلکه  ممکن است درگیری  هم افراد را مجبور به مهاجرت به 

.)Harris et al. 2013( مناطقی کند که بیشتر در معرض خطرات هستند

 جابهجایی موقت نیز می تواند یک استراتژی مؤثر برای مقابله با تغییر اقلیمی باشد )Ober 2014(. با این 
حال، آسیب پذیرترین جوامع اغلب فاقد منابع و بنابراین قدرت تحرک برای مهاجرت هستند که آن ها را در 
مناطق مستعد بالیای طبیعی نگه می دارد )Foresight 2011(. این یک مشکل خاص در کشورهایی است 
که شرایط آسیب پذیری و درگیری را تجربه می کنند. برای مثال، درگیری مسلحانه در سومالی مانع از این 
می شود که دامداران مسیر های مهاجرتی سنتی یا جایگزین خود را برای فرار از خشکسالی طوالنی مدت 

.)Harris et al. 2013( دنبال کنند

بالیایطبیعیمیتوانندظرفیتنهادهایازپیشآسیبپذیربرایواکنشکافیراباتحمیلباراضافیتضعیف
کنندونارضایتیراباالببرند.

جوامع تاب آور دارای زیرساخت  قوی، خدمات پایه، شبکه های ایمنی اجتماعی، معیشت، اعتماد و ارتباط 
آزاد هستند. این منابع در موقعیت های آسیب پذیر وجود ندارند یا کمیاب هستند. بنابراین آسیب پذیر ی 
می تواند اثر مخرب هر بالی طبیعی بر نظام های حکمرانی را تشدید کند و مانع از واکنش های سریع و 
مؤثر نهادها شود ) ACF 2011; Kostner and Meutia 2011(. برای مثال، در هائیتی، مجموعه ای از توفان های 
بزرگ در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ باعث کشته شدن هزاران نفر در سراسر کشور شد. این بالیای مکرر، که بعضی 
از آن ها قبل از ترمیم خسارت ها رخ می داد، به شدت از ظرفیت دولت برای حفاظت از شهروندان خود و 
برنامه ریزی در جهت واکنش های بهتر در آینده کاست )Aldrich 2013(. همچنان که دولت ناکارآمد برای 
از هرج و مرج تالش می کرد، هر بالی طبیعی بعدی هم خشونت و هم آسیب پذیری را شدت  جلوگیری 

 .)UNDP 2011( بخشید

از پیش ظرفیت آن ها برای مدیریت بحران های  با افشای بی کفایتی و ضعف دولت ها و  ناکارایی بیش 
مثال،  برای   .)Ferris 2010( می شوند  تبدیل  سیاسی  ثبات  برای  تهدیدی  به  طبیعی  بالیای  تشدیدشونده، 
نه  زیرا  کرده  ایجاد  مسئوالن  علیه  را  نارضایتی هایی  دائمی  سیالب های  قرقیزستان،  در  فرغانه  دره ی  در 
آبی  و روش های ضعیف مدیریت منابع  بلکه سیاست ها  ارائه ی خدمات  در  تنها ظرفیت محدود دولت 
 UNEP et( است  افشا شده  کرده  آسیب پذیر  برابر خشکسالی، سیل، و سیالب های گل  در  را  که منطقه 
al. 2005(. این واکنش ناکارآمد در برابر بالیا، همراه با رقابت بر سر منابع طبیعی، تنش های اجتماعی ـ 

.)UNDP 2011( اقتصادی، سیاسی و قومی را تشدید کرد

سوءمدیریتبالیایطبیعیمیتواندقرارداداجتماعیراازبینببرد.
واکنش های ناکارآمد در برابر بالیای طبیعی و عدم پیشگیری و مدیریت آن ها می تواند مشروعیت و اقتدار 
دولت ها را به چالش بکشد و همچنین قرارداد اجتماعی بین دولت و جوامع آسیب دیده را از بین ببرد. در 
از جوامع آسیب دیده در سیل های سال  ناتوانی محسوس دولت در حمایت کافی  ایالت سند پاکستان، 
 .)Schilling et al. 2013( 2012 منجر به افزایش انزوای  سیاسی و طغیان در بین گروه های آسیب دیده شد
را  دولت  از  سرخوردگی  می تواند  مساوی  طور  به  آن ها  نشدن  توزیع  یا  اضطراری  کمک های  ارائه ی  عدم 

افزایش دهد و منجر به اعتراضات و تظاهرات عمومی شود و درگیری های جاری را تشدید کند.
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فاجعه ی  یک  دو  هر  سری النکا  و  اندونزی   ،۲۰۰۴ سال  در 
سونامی  و  لرزه  زمین  یعنی  سریع،  شروع  با  و  بزرگ مقیاس 
اقیانوس هند را تجربه کردند. در آن زمان، هم سری النکا و هم 
اندونزی گرفتار درگیری های طوالنی بودند. واکنش به فاجعه 
در آچه به کمک در حل و فصل درگیری طوالنی  میان جنبش 
آچه ی آزاد و دولت ملی شناخته می شود. اما در سریالنکا، این 
دولت  و  تامیل  ببرهای  میان  تنش  افزایش  باعث  واکنش 

.)Ferris 2010( سری النکا شد

حدود  به  سونامی  از  ناشی  گسترده ی   ویرانی  اندونزی،  در 
سه دهه درگیری پایان داد و منجر به امضای توافق نامه ی 
پیروزی   مطبوعات  در  صلح  این  شد.   ۲۰۰۵ سال  در  صلح 
خود  که  اندونزی  شد. دولت  خوانده  فاجعه«  »دیپلماسی 
ظرفیت بازسازی آچه را نداشت، باید به جامعه ی بین المللی 
اتکا می کرد. واکنش بین المللی به فاجعه به دهه ها انزوای 
جدایی طلبانه  درگیری  سال ها  طی  در  آچه  بر  تحمیل شده 
پایان داد، و نه تنها امدادرسانی بلکه احساس امنیت را برای 
 Waizenegger and Hyndman  ( آورد  ارمغان  به  جمعیت 
2010(. در حالی که رئیس جمهور تازه انتخاب شده ی اندونزی 
قبالً دست به ابتکاری برای تجدید مذاکرات صلح بین دولت 
که  معتقدند  اکثراً  بود،  زده  آزاد  آچه ی  جنبش  و  مرکزی 
فاجعه نقش اصلی را در به ثمر رسیدن این مذاکرات داشت 

.)Enia 2008; Gaillard et al. 2008 (

تاریخی  آچه یک فرصت  در  از سونامی خسارات  جبراِن پس 
برای »ساختن مجدد و بهتر« در نظر گرفته شد، با رویکردی 
یکپارچه تر نسبت به جبران خسارات سونامی و بازسازی پس 
از درگیری. برای جلوگیری از توزیع نابرابر بودجه، رئیس جمهور 
اندونزی آژانس ویژه ای با نام آژانس نوسازی و بازسازی آچه و 
نیاس برای احیای منطقه نه تنها از نظر فیزیکی، اجتماعی، و 
اقتصادی بلکه به لحاظ روان ـ اجتماعی و فرهنگی تأسیس 
کرد تا از این طریق به آثار سونامی و درگیری به طور مشترک 

.)Levine et al. 2014( بپردازد

افتاد،  اتفاق  سری النکا  در   ۲۰۰۴ سال  سونامی  که  هنگامی 
روند صلح نیز متوقف شد، و ببرهای تامیل موقعیتی قوی 
داشتند. دولت در تالش بود تا مانع شود که ببرهای تامیل از 
وقوع سونامی برای جلب کمک های  بین المللی استفاده کنند 
)Hoffmann and Oliver-Smith 2002(. جمعیت تامیل بر این 
بودند  سینهالی  عمدتاً  که  جنوب  مردم  برای  که  بودند  باور 
ساکن  افراد  در حالی که  می شود،  ارسال  بیشتری  کمک های 
از  بودند سهم متناسبی  تامیل  در شرق و شمال که عمدتاً 
واکنش  یک  ایجاد  برای  تالش ها  نمی کنند.  دریافت  کمک ها 
برخورد  ماند.  ناکام  تامیلها  و  سینهالی ها  بین  مشترک 
سونامی  آوارگان  و  درگیری  اثر  بر  آواره شده  افراد  با  متفاوت 
کمک  دولت  که  داشتند  شکایت  تامیلها  افزود.  تنش ها  بر 
کافی ارائه نکرده است و معتقد بودند که نادیده گرفته شده و 
مورد تبعیض واقع شده اند. جرایم بین جوامع دوباره بازگشت 
مجدداً   ۲۰۰۶ سال  اواخر  در  خشونت آمیز  درگیری  آتش  و 
در  سینهالی ها  سلطه ی  تحت  دولت  اینکه  تا  شد،  شعله ور 

.)Ferris 2010( سال ۲۰۰۹ ببرهای تامیل را شکست داد

سونامیاقیانوسهند
مقایسه ی سریالنکا و آچه، اندونزی
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اثر  بر  استان   ۲۶ در  نفر  میلیون   2 تایلند  در   ۲۰۱۱ سال  در 
از  که  موسمی  بی سابقه ی  باران های  از  ناشی  سیل های 
میانگین بارندگی 30 سال گذشته فراتر رفته بود آسیب دیدند. 
آثار  بارانهای موسمی سدها و مخازنی را که با هدف کاهش 
فصل کم بارش بارندگی  های موسمی در سال ۲۰۱۰ بیش از حد 
پر شده بودند تخریب کرد. در طول بحران، صدها غیرنظامی 
در اعتراض به تبعیض مرکز عملیات مقابله با سیل و توزیع 
ناعادالنه ی آب،  برق، سرپناه و مواد غذایی به خیابان ها آمدند 
)Femia and Werrell 2011(. ناآرامی عمومی و نارضایتی مردم 

از دولت تا کودتای نظامی سال ۲۰۱۳ ادامه داشت. 

سیل ها هنگامی رخ داد که چشم انداز سیاسی تایلند به دلیل 
اعتراضات خشن ضددولتی بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ متزلزل 
حزب   ۲۰۱۱ سال  انتخابات   .)Femia and Werrell 2011( بود 
را  خود  توانمندی  هنوز  که  رساند  قدرت  به  را  جدیدی  دولتی  
ریشه دار  و  انزجار عمیق  و  تبعیض طبقاتی و خشم  رفع  در 

شهروندان ثابت نکرده بود. در پی واکنش ضعیف مسئوالن 
یک   بانکوک  در  در شرایط اضطراری، غیرنظامیان خشمگین 
ثروتمند نشین  ناحیه ی  یک  از  که  را  شن  کیسه ها ی  از  دیوار 
 Nindang(  در برابر امواج آب محافظت می کرد خراب کردند
and Allen 2012(. شکستن سد کیسه ی شن ابراز سرخوردگی 
عمومی از دولت به دلیل تبعیض و حمایت های بی رویه ی آن 

 .)Shams 2011( بود

 اگرچه دولت یک برنامه ی بازسازی را در سه فاز اجرا کرد که 
شدن  مجهز  برای  جدید  زیربنایی  تأسیسات  ساختن  شامل 
شفاف  خسارت  جبران  روش  بود،  بعدی  سیل های  برابر  در 
از آنکه توزیع نابرابر غرامت آشکار شد، معترضان  نبود. پس 
ضعیف  مدیریت  شدند.  عادالنه تر  خسارت  جبران  خواستار 
روستاییان  شکایات  به  رسیدگی  در  آن  توانایی  عدم  و  دولت 
 Nindang and( گرفت  قرار  انتقاد  مورد  شدت  به  سیل زده 

.)Allen 2012; Thai Health 2012

تایلند
واکنش ضعیف در برابر سیل، پیامدهای سیاسی شدیدی دارد.

تغییر اقلیمی

حکمرانی ضعیف و ظرفیت پایین دولتی 

عدم مشروعیت

حاشیه نشینی و نابرابری

فشارها در تایلند
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سناریو

جنگ  از  به جا مانده  سبک  سالح های  و  کوچک   اسلحه های 
خشن  جرایم  به  خشکسالی ها،  کنار  در  اوگاندا،  و  سودان 
قبیله ای  درگیری های  به  را  دام ها  به  حمله  و  می زنند  دامن 
می کشانند )UNDP 2011(. در حالی که حمله به دام ها موضوع 
می شود  پرخشونت  و  تکرار  پیش  از  بیش  نیست،  جدیدی 
کاهش  باعث  تهاجم   .)Eaton 2008; Ember et al. 2012(
و  کینه  و محرک  دیگر  بهبود صدمات  برای  ظرفیت جامعه 

 .)Schilling 2012( انتقام می شود

جابه جایی  دفعات  و  سرعت  خشکسالی ها،  ادامه ی   با 
مرز  از  آب  و  مرتع  دنبال  به  گاه  و  می شود  بیشتر  دامداران 
جابه جایی ها  این   .)IRIN News 2009( می کنند  عبور  کنیا 
یک چالش مهم برای دولت کنیا ایجاد می کند که در تالش 
است،  شمالی  دورافتاده ی  مناطق  در  امنیت  برقراری  برای 
مناطقی که کنترل مرزهای قابل نفوذ آن با کشورهای گرفتار 
درگیری مانند سومالی آسان نیست )UNDP 2011(. این روندها  
انزوای فیزیکی  و  تاریخی و سیاسی  با حاشیه نشینی  همراه 
و  رهاشده  نواحی  به  را  دامداری  مستعد  مناطق  می توانند 

بیقانون و محل رشد درگیری تبدیل کنند.

کنیا
خشکسالیهای با شروع تدریجی و مسائل امنیتی

را  آن  قلمرو  درصد  که ۸۹  کنیا  نیمه خشک  و  خشک  مناطق 
و  ویژه مستعد خشکسالی های طوالنی  به  تشکیل می دهند 
 Government of Kenya( به طور فزاینده ای تکرارشونده هستند
آینده  اقلیمی  شرایط  مورد  در  پیش بینی ها  در حالی که   .)2013
بارندگی ساالنه متغیرتر خواهد شد که  متفاوت است، میزان 
احتماالً باعث کمبود بیشتر آب، تخریب اکوسیستم ها، و محدود 
 .)Njiru 2012; IPCC 2007a( شدن کشاورزی و دامداری خواهد شد

دلیل  به  شده اند  مجبور  کنیایی  دامداران  سوم  یک  از  بیش 
خشکسالی ها سبک سنتی زندگی خود را رها کنند و به دنبال 
کنند  نقل مکان  به حاشیه ی شهرها  غذایی  اضطراری  کمک 
است  مضاعفی  فشار  خشکسالی ها   .)Christian Aid 2006(
بر ظرفیت دولت که برای مقابله با بحران انسانی و ناامنی 
الشباب  تروریستی  گروه   و  جنایت  و  جرم  ویژه  به  کشور  در 
مانند  اخیر،  خشونت آمیز  درگیری های  است.  مبارزه  حال  در 
فرد  و  پلیس  افسر   22 مرگ  به  منجر  که  راهزنان  حمالت 
غیر نظامی در شهرستان تورکانا در نوامبر ۲۰۱۴ شد، توجهات 
را دوباره معطوف به بی ثباتی  ناشی از کاهش منابع طبیعی 

  .)OOSKAnews 2014( کرده است

مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری

افزایش مییابد در صورتی که ... کاهش می یابد در صورتی که ...

بامهاجرتمتوالی،دامدارانبیشتردرمعرضحملهبرایسرقتدامقرار
گیرندوخطردرگیریافزایشیابد.

مهاجرتبهطورمسالمتآمیزوبراساسشناختچگونگیهمپوشانیالگوهای
مهاجرتوتخریبمحیطزیستمدیریتشود.

برنامههاشاملظرفیتسازیمحلیبرایگفتوگو،میانجیگری،آشتی،وایجاد
اعتمادبینرهبرانقبیلهای/طایفهایگروههایمختلفدامدارانباشد.

خشکسالی،باافزایشناامنیغذایی،جوامعرابهسمتارتکابجرموفعالیتهای
غیرقانونیدیگرسوقدهدکهتنشرادرجامعهباالمیبرد.

جوامع،معیشتهایپایدارومقاومدربرابراقلیماختیارکنندکهتابآوری
اقلیمیمحلیراافزایشدهد.

جوامعبهخدماتپشتیبانیازجملهنقلوانتقاالتنقدیوکمکغذایی
دسترسیداشتهباشند.

جوامعآسیبدیدهبهپیشبینیهایاقلیمیفصلی،قیمتهایبازار،ومراکز
توزیعموادغذاییدسترسیداشتهباشند.

دسترسیآسانبهاسلحههایکوچکباعثافزایشخشونت،حملهبهدامها،و
درگیریبرسرمنابعطبیعیشود.

دولتنتوانددرمناطقدورافتادهامنیتبرقرارکند،وخألایجادشدهرابازیگران
امنیتیغیردولتیپرکنند.

مقدارسالحهایکوچکتحتنظارتباشدیاکاهشیابد.

گفتوگو،اعتمادوتوافقنامههایصلحدرسطوحجامعهومنطقهترویجیابد.

تخصیصمنابعطبیعیناعادالنهباشدوقبایلیاجوامعحاشیهنشینرا
نادیدهبگیرد.

سیاستهایمحیطزیستیوحفاظتیدولت،دسترسیگروههایآسیبپذیر
بهآبوزمینرانفیکند.

برایجبرانحاشیهنشینیتاریخی،فیزیکیوسیاسیدامداران،آنانوارد
گفتوگوهاوسیاستهاشوند.

دولتهادرطرحهایزیرساختیآبیسرمایهگذاریکنندکهمقاومدربرابراقلیم
وحساسبهدرگیریباشندتاراهنجاتجدیدیدربرابرجوامععشایریگشودهشود.

اقلیتثروتمندمحلیتوزیعکمکهارادردستخودبگیرندکهبهنارضایتیو
بیاعتمادیمیاندولتوشهروندانیادربینجوامعدامنبزند.

ازکمکهایبشردوستانهبهروشیشفاف،قابلتوجیه،وحساسبهدرگیریبرای
جوامعآسیبدیدهازدرگیریاستفادهشود.

ذینفعاناطالعاتدقیقوبهموقعدریافتکنند.
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اقداماتی  اما  بود،  مالحظه  قابل  سیلها  تأثیر  کاهش  جهت 
واکنشی و نه پیشگیرانه تلقی شد )Khan et al. 2013(. عالوه 
بر این، گزارش های تأثیر تبعیض و جانبداری سیاسی در توزیع 
کرد.  برمال  را  برابر سیلها  در  دولت  ناکارآمد  واکنش  کمک ها 
با  مرتبط  نارضایتی های  سند  در  دولت  واکنش های  ضعف 
حاشیه نشینی جوامع آسیب دیده از سیل را عمیق تر کرد و در 
تظاهرات  و  کم دامنه  اعتراضات  اجتماعی،  ناآرامی های  بروز  

.)Schilling et al. 2013( نقش داشت

ایندوس  رودخانه ی  جریان  از  نیمی  تقریباً  اینکه  به  توجه  با 
پاکستان  برای  یخچالها  ذوب  یخچالها ست،  آب  به  وابسته 
پیامدهای جدی خواهد داشت )Laghari 2013(. در کوتاه مدت، 
خواهد  شدیدتر  و  مکرر  سیلهای  به  منجر  یخچالها  ذوب 
شد؛ و در طوالنی مدت، با کاهش جریان آب، چالشهایی برای 

.)Kugelman and Hathaway 2009( کشاورزی ایجاد میکند

پاکستان
سوء مدیریت سیل و آسیب پذیری

در پنج سال گذشته، پاکستان یکی از ۱۰ کشور اول جهان بوده 
با آب و  تأثیر ات وقایع مرتبط  از  را  است که بیشترین آسیب 
سال  در  شدید  بارندگی   .)Germanwatch 2014( دیده اند  هوا 
۲۰۱۰ منجر به جاری شدن سیل بیسابقهای شد که به حدود 
۲۰ میلیون نفر آسیب رساند و نزدیک به 2000 نفر را کشت 

.)Khan et al. 2013(

ایالت  در  خاکریزها  به  مداوم  باران  هفته  چهار   ،۲۰۱۱ سال  در 
میزان  به  برآورد شده  اقتصادی  خسارات  و  کرد  نفوذ  سند 
 Nawaz( آورد  بار  به  ایالت  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   6/1
پایتخت  ایالت ها و  از چند قومی ترین  Khan 2010(. سند یکی 
فرقه ای  و  سیاسی  و  قومی  خشونت های  کانون  کراچی  آن 
است. سیلهای 2010 و 2011 ضعف برنامه ریزی را در طرح های 
زهکشی و آبیاری آشکار کردند که باعث تشدید هزینه ی انسانی 
و خسارات محیط زیستی این فاجعه شد. تالش های دولت در 

مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری

افزایش مییابد در صورتی که ... کاهش می یابد در صورتی که ...

سیاستهاواستراتژیهایملیمرتبطبااقلیم،بهدلیلهمپوشانیحوزههای
قضاییفدرالوایالتی،درسطحمحلیاجرانشودوبهسوءمدیریتوباالرفتن

نارضایتیهادرجامعهبینجامد.

وزارتخانههایدولتیباهمهماهنگنباشند.

منابعایالتدرتصرفاقلیتثروتمندباشد.

نهادهایحکمرانیهماهنگباشندووزارتخانههایاصلیهمکاریکنندتا
ظرفیتواکنشسریعومناسببهوقایعشدیدآبوهواییافزایشیابد.

مسئوالنایالتیشفافیتوپاسخگوییراافزایشدهند.

دولتهمچنانبرواکنشپسازفاجعهبهجایآمادگیدربرابرفاجعهتأکیدورزد.

ناتوانیدولتدرنشاندادنواکنشمناسبدربرابربالیایطبیعیباعثتضعیف
قرارداداجتماعیشود.

برنامههایجبرانخسارتدولتفقطمتمرکزبرزمیندارانباشدوسرخوردگیدر
بینکشاورزانبیزمینافزایشیابد.

برنامهریزیبهتربرایکاهشخطربالیایطبیعیباعثارتقایسیستمهای
هشدارزودهنگاموآمادگیدربرابربالیاشودتاتابآوریجوامعمحلیدر

مواجههبافاجعهباالبرود.

کمکهایبشردوستانهبهدستآسیبدیدهترینوشکنندهترینافرادنرسد.

کمکهایبشردوستانهناخواستهیکجامعهیمذهبییاقومیرابردیگریبرتری
دهدوتنشهایموجودراتشدیدکند.

واکنشهایبشردوستانهیهماهنگشدهبرآسیبدیدهترینوشکنندهترین
افرادمتمرکزباشد.

تغییرجریانآبباعثافزایشتنشباهندبرسراستفادهومدیریتآبهای
فرامرزیشود.

همکاریمنطقهایافزایشومدیریتآبهایفرامرزیبهبودیابد.

بالیایمرتبطبااقلیمباعثافتذخیرهوکیفیتآبشودوآلودگیآبدرباالدست
آنراتشدیدکند،وبهنارضایتیهادرپاییندستدامنزدهشود.

بامدیریتپایدارمنابعآبی،آبدرسطوحمحلیوایالتیبهطورکارآمدی
تقسیمشود.

سناریو
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فشارهایجهانی،ازجملهرشدجمعیتوتغییرنیازهایانرژی،باعثبیثباتیقیمتهاوناامنیغذاییمیشود.
روند هایی نظیر تغییر اقلیمی، رشد جمعیت، افزایش مصرف طبقه ی متوسط در جهان، باال رفتن قیمت 
انرژی، و رشد انرژی سوخت زیستی حاصل از محصوالت غذایی فشار های جدیدی بر عرضه ی مواد غذایی و 
قیمت های آن ها وارد می کنند. عوامل دیگر نوسانات قیمت مواد غذایی شامل تقاضا برای رژیم متنوع تر 
کشاورزی،  نهادههای  سایر  و  کود  به  دسترسی  عدم  آسیا(،   در  متوسط  درآمد  با  کشورهای  در  ویژه  )به 
بازارهای  مدیریت  و  تحلیل  سازوکارهای  است.  طبیعی  منابع  نامطلوب  مدیریت  و  ضعیف،  حکمرانی 
عمده ی محصوالت غذایی باید این عوامل را در نظر بگیرند تا به موقع نسبت به صدمات آینده هشدار 

.)FAO and OECD 2011( دهند

باالرفتنقیمتموادغذاییخطرخشونتوبیثباتیراافزایشمیدهد.
نمی شود،  سیاسی  و  اجتماعی  ناآرامی های  به  منجر  همواره  غذایی  مواد  قیمت   رفتن  باال  در حالی که 
تحلیل های تجربی اثبات می کند که ناامنی غذایی از راه های متعددی باعث ایجاد، تشدید، یا حفظ درگیری 
نا آرامی  از معمول در قیمت مواد غذایی احتماالً محرک های  یا باالتر  می شود. افزایش های غیر منتظره 
هستند، هرچند که پتانسیل خشونت آمیز شدن اعتراضات به عوامل زمینه ای بستگی دارد. با این حال، 
 Brinkman and( دارد  وجود  بین دولتی  درگیریهای  با  غذایی  ناامنی  ارتباط  خصوص  در  کمتری  شواهد 

.)Hendrix 2011; Simmons 2013

ارتباط بین تغییر اقلیمی، قیمت مواد غذایی و شورش غذایی پیچیده و وابسته به واکنش های کنشگران 
متعدد خصوصی و دولتی و عوامل مهم زمینه ای مانند فقر و سطح شهرنشینی است )IPCC 2014(. برای 
مثال، در ۱۴ کشور افریقایی که شورش های غذایی سال ۲۰۰۸ را تجربه کردند، سطوح باالتر فقر، دسترسی 
کمتر به غذا، مناطق شهری بیشتر، رژیم های سرکوبگرتر، و جوامع مدنی قوی تری نسبت به کشورهایی 
وجود داشت که با شورش مواجه نشدند )Berazneva and Lee 2013(. معلوم شده است که ناامنی غذایی 
در سطح ملی و خانوارها علت اصلی درگیری ها در کشورهای عربی نسبت به سایر کشورهای جهان است 

.)Breisinger et al. 2012(

این عوامل پیچیده ــ زمینه ی درگیری، ثبات اقتصادی و سیاسی، مشروعیت نهادهای سیاسی، شبکه های 
ـ  در شکل گیری خطر درگیری به دلیل باال  ایمنی اجتماعی، فشار های جمعیت شناختی، و واکنش های دولتـ 
بودن قیمت مواد غذایی مؤثرند. خطر درگیری در دوره ها ی گذار از رژیم های استبدادی به رژیم های دموکراتیک 
یا در کشور دارای سطوح پایین توسعه ی اقتصادی، سطوح باالی نابرابری در بین گروه ها، یا ساختار سنی 
جوان )انفجار جمعیت جوانان( بیشتر است )Simmons 2013; Brinkman and Hendrix 2011(. واکنش های 

نامناسب یا بد طراحی شده ی دولت این خطرات را تشدید می کند.  

افزایشقیمتموادغذاییبرخانوارها،کشورهاومناطقبهطورمتفاوتتأثیرمیگذارد.
اگر گروه های قومی یا اجتماعی بر این باور باشند که تأثیر قیمت باالی مواد غذایی بر آن ها نامتناسب است، 
به خصوص در مکان هایی که سابقه ی نارضایتی یا تنش بین گروه ها وجود دارد، خطر ناپایداری افزایش 
می یابد. محرومیت نسبی نارضایتی هایی ایجاد می کند که انگیزه ی رفتار خشونت آمیز می شود. پیش بینی 
به طور گسترده ای تجربه  آیا  که  این مسئله است  و  ناامنی غذایی  ارزیابی سطوح متوسط  نیازمند  خطر 
می شود یا در بین گروه های خاص متمرکز است. در سطح زیرملی، نابرابری می تواند کانون های آسیب پذیری را 
ایجاد یا تثبیت کند. وقتی نابرابری در سطح ملی فراگیرتر باشد، خطر خشونت در مقیاس بزرگ افزایش می 

.)Brinkman and Hendrix 2011( یابد

تغییر اقلیمی همچنین برای تولید مواد غذایی در جهان و زنجیره های ارزش ایجاد خطر می کند. چنین کاهش 
محلی یا ملی در تولید مواد غذایی ممکن است اثر منفی بر بسیاری از بخش های دیگر جهان داشته باشد 
)Gregory et al. 2005(. ساکنان شهری به شدت به تأمین مواد غذایی از مناطق روستایی متکی هستند. اکثر 
نمونه های مستند بی ثباتی مرتبط با مواد غذایی در شهرها اتفاق می افتد، اما بیشتر سیاست های کشاورزی 

.)Hendrix and Haggard 2015( متمرکز بر ساکنان روستایی است
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بی ثباتی در قیمت ها و تأمین مواد غذایی 	1	
بسیار احتمال می رود که تغییرات اقلیمی باعث اختالل در تولید مواد غذایی در بسیاری از مناطق، 

باال رفتن قیمتها و نوسانات بازار، و افزایش خطر اعتراضات، شورشها و درگیریهای داخلی شود. 

بسیاری  در  غذایی  مواد  تولید  شدن  مختل  و  محصول  کاهش  باعث  اقلیمی  تغییرات  زیاد   احتمال  به 
انرژی،  نیازهای  تغییر  و  جمعیت  رشد  شامل  جهانی،  فشارهای  افزایش  با  همراه  می شود.  مناطق  از 
احتمال می رود که ناامنی غذایی افزایش  یابد و بی ثباتی قیمت مواد غذایی بیشتر  شود. همچنان که در 
شورش های غذایی سال های 9-2007 در بیش از ۴۰ کشور مشاهده شد، بی ثباتی قیمت مواد غذایی و باالتر 
رفتن قیمت ها می تواند خطر ناآرامی های عمومی، فروپاشی دموکراتیک، و درگیری های داخلی و محلی 
باشد.  همراه  سست  اجتماعی  قرارداد  و  ضعیف  حکمرانی  فقر،  با  که  هنگامی  ویژه  به  دهد،  افزایش  را 
کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی و خانوارهایی که بخش عمده ای از درآمد خود را صرف غذا می کنند 
بیشتر آسیب پذیر هستند. با وجود این، نقش احتمالی ناامنی غذایی در بی ثباتی نه تنها به عوامل محلی 
و  یارانه های مصرف کننده  به سیاستهای ملی مانند  بلکه  بازار،  به  نظیر میزان شهرنشینی و دسترسی 

بازارهای صادراتی نیز بستگی دارد.

غذایی  مواد  تأمین  و  قیمت ها  در  بی ثباتی 

اثرمتقابلتغییراتاقلیمیوسایرعواملبیثباتیقیمتموادغذایی،ازجملهقیمتهایباالیانرژیو
رشدجمعیت،خطرتورمقیمتراباالمیبرد.جهشناگهانیقیمتهاباعثاعتراض،شورش،فروپاشی

دموکراتیک،ودرگیریهایداخلیبهویژهدرمراکزشهریمیشود.خطرخشونتدرمقیاسبزرگدرطی
گذارهایسیاسییادراعتراضبهرژیمهایباسابقهیطوالنیسرکوبگریافزایشمییابد.

خطر در چیست؟

وقایعنامساعدمتوالیاقلیمیمانندخشکسالییاسیلدربیشازیککشورصادرکنندهیعمدهیغالت	 
رخدهد.

کشورهایاصلیصادرکنندهیغالتممنوعیتهایصادراتیوضعکنند.	 

یارانههایمصرفکنندهبدونتدابیرکافیبرایحمایتازفقیرترینافرادقطعشود.	 

نقاط اوج

اطمینانازاینکهاطالعاتوتحلیلآنهاشواهدمحکمیبرایتصمیماتسیاستیفراهممیکند.	 

اطمینانازاینکهدرزماننوسانقیمتهایموادغذاییتادرجاتبالقوهبحرانی،امنیتغذاییباذخایر	 
کافیموادغذاییتأمینمیشود.

فعالنگهداشتنبازاردرطیبحرانهایقیمتموادغذاییوکاهشموانعتجاری.	 

تشویقهمکاریبیشتربینبرنامههایغذاوایجادصلحبرایاطمینانازاینکهکمکهایبشردوستانه	 
امنیتغذاییرادردرازمدتتضعیفنکند.

نقاط ورود
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شرقی،  اروپای  متحده،  ایاالت  میدِوست  چین،  سرتاسر  در   ۲۰۱۲ و   ۲۰۱۱ سال های  شدید  خشکسالی های 
تغییر  حال،  عین  در  شد.  غذایی  مواد  قیمت  افزایش  باعث  قزاقستان  و  اوکراین  روسیه،  از  بخش هایی 
روز افزون  مطالبات  به  پاسخگویی  برای  که  است  تولید  توان  افزایش  برابر  در  جدی  چالش  یک  اقلیمی 

.)Lobell and Gourdji 2012( جمعیت رو به افزایش جهان ضروری است

 تغییرات مورد انتظار در شدت، تکرار و نوسانات فصلی الگوهای اقلیمی و وقایع شدید اقلیمی، افزایش 
سطح آب دریاها، ذوب یخچالها، اسیدی شدن اقیانوس ها و تغییرات در میزان بارندگی و آب های زیرزمینی 
و جریان های رودخانه ای عواقب جدی برای صنعت ماهیگیری و پرورش آبزیان در بسیاری از مناطق خواهد 
داشت. ماهیگیری در بسیاری از مناطق و کشورهای جهان به ویژه کشورهای جزیره ای کوچک منطقه ی 
کارائیب، آسیای جنوب شرقی، و کشورهای ساحلی افریقا مانند نامیبیا، اوگاندا، غنا و سنگال از مؤلفههای 
اصلی رشد اقتصادی، کاهش فقر، و امنیت غذایی است. مدیریت پایدار صنعت ماهیگیری در مواجهه با 

.)FAO 2009; IPCC 2014( تغییرات اقلیمی به ثبات منطقه ای کمک شایانی خواهد کرد

کشورهاییکهبهوارداتموادغذاییوابستههستندوبخشقابلتوجهیازدرآمدخانوارهایشانصرفغذامیشود
بهویژهدربرابرافزایشقیمتموادغذاییآسیبپذیرند.

کشورهای وابسته به واردات، از جمله اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، نسبت به قیمت های باالی 
مواد غذایی حساس تر هستند. اگر قیمت  مواد غذایی افزایش یابد،  کسری تراز پرداخت های غیرقابل کنترلی 
به دولت ها تحمیل می شود زیرا هزینه ی واردات مواد غذایی به میزان قابل توجهی از درآمد حاصل از صادرات 
فراتر می رود. برای مثال، وابستگی مصر به وارد کردن گندم حساس به اقلیم از چین و روسیه به بی ثباتی آن 

 .)Werrell and Femia 2013( در زمان عمل نیامدن محصول گندم به دلیل خشکسالی کمک کرد

در کشورهای دچار کمبود منابع و وابسته به واردات مانند اردن، سیاست های صادرات همسویی اندکی 
با استراتژی های مدیریت منابع دارد. اردن حجم زیادی از محصوالت کم ارزش و آب بر برای صادرات تولید 
می کند که وابستگی آن را به واردات افزایش می دهد و دولت ملی و مصرف کنندگان را در برابر جهش های 
قیمت مواد غذایی آسیب پذیر می سازد )Grover et al. 2010(. خطرات اغلب برای فقرای شهری که ممکن 

.)International Alert 2014( است به باغچه ی خانگی دسترسی نداشته باشند مشهودتر است

 در درون خانوارها، به احتمال زیاد زنان و کودکان، به دلیل محدودیت های جسمی، اجتماعی ـ فرهنگی و 
اقتصادی در دسترسی به منابع، گرفتار ناامنی غذایی بیشتری نسبت به مردان می شوند. ممکن است 
از دختران غذا داده شود  برخی آداب و رسوم و هنجارها حکم کنند که به مردان و پسران جوان بیشتر 

.)FAO and ADB 2013(

حمایتگراییوسایراقداماتبرایحفظامنیتذخایرغذاییافزایشخواهدیافت.
 بسیاری از کشورها با اتخاذ سیاست هایی چالش های اََبر چرخه ی کاال و نوسانات جهانی قیمت را مدیریت 
کشورهای  بین  متقابل  سودآور  توافق نامه های  با  یا  آزاد  تجارت  قوانین  با  موافقت  با  برخی  می کنند. 
تولید کننده و مصرف کننده به دنبال افزایش امنیت ذخایر خود هستند. اما بسیاری از کشورها اقدامات 
یکجانبه در راستای منافع ملی خود را انتخاب کردهاند. برخی به افزایش اقدامات حمایتی مانند وضع 
به  خود  دسترسی  افزایش  دنبال  به  دیگر  برخی  در  حالی که  آورده اند،  روی  صادرات  ممنوعیت  و  تعرفه 
به  از حد  از وابستگی بیش  اجتناب  برای  از کشورها نظیر هند،  منابع کشورهای دیگر هستند. بسیاری 
غذایی،  مواد  جهانی  بازار  عملکرد  حفظ  برای  می کنند.  تمرکز  داخلی  تولید  افزایش  بر  بی ثبات،  بازارهای 
کشورها باید از ممنوعیت صادرات خودداری و یک واکنش هماهنگ منطقه ای در زمان شوک های غذایی 

.)Headey and Fan 2010( را تضمین  کنند

درگیریخشونتآمیزبهافزایشقیمتموادغذاییکمکمیکند.
این  قیمت  غذایی،   مواد  تجارت  و  دسترسی،  توزیع،  تولید،  توانایی  در  اخالل  ایجاد  با  می تواند،  درگیری 
بسیار  بردن  کشت  زیر  برای  را  زراعی  زمین های  از  وسیعی  بخش های  درگیری  دهد.  افزایش  را  مواد 
داخلی  جنگ  سال   ۳۰ آنکه  از  پس  مثال،  برای  می راند.  بیرون  آن ها  از  را  کشاورزان  و  می سازد  خطرناک 
برای  کشاورزان  سنتی  تدبیرهای  شد،  کشور  شرقی  و  شمالی  مناطق  در  کشاورزی  از  مانع  سریالنکا  در 
مقابله با  تغییرات زیست محیطی از رواج افتاد. درگیری و بی ثباتی سیاسی نیز تمایل کشاورزان نسبت 
تغییرات  برابر  در  را  آنان  تابآوری  که  میبرد  بین  از  را  رفتارشان  دادن  تغییر  یا  آینده  برای  برنامه ریزی  به 
 .)Vivekananda et al. 2014( می دهد  کاهش  دسترس،  در  جایگزین  گزینه های  وجود  با  حتی  اقلیمی، 
درگیری خشونت آمیز میتواند بازارها، زیرساخت ها و زنجیره های تأمین را مختل کند و باعث اختالل در 
تولید و توزیع مواد غذایی شود. همچنین ممکن است طرفین درگیری از ناامنی غذایی به عنوان سالح 
یا قطع  برای غیرنظامیان  در نظر گرفته شده  با دزدیدن کمک های غذایی  ــ مثالً  کنند  استفاده  جنگی 
دسترسی به تدارکات غذایی. یا ممکن است به طور عمدی یا تصادفی محصوالت زراعی، دام ها، زمین و 

.)Messer et al. 2002( منابع آب را از بین ببرند
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بخشیازنوساناتدرقیمتموادغذاییناشیازآثارتغییراتاقلیمیبرتولیدموادغذاییخواهدبود.
تغییر اقلیمی بر کیفیت و کمیت تولید مواد غذایی در جهان تأثیر می گذارد و امنیت غذایی را در سطح 
جهانی تهدید می کند. باال رفتن دمای هوا ممکن است محصول را در عرض های جغرافیایی باالتر افزایش 
دهد، اما اکثر کشورهای در حال توسعه که در عرض های پایین تر قرار دارند تأثیرات منفی را فوراً احساس 
خواهند کرد. افزایش دفعات و شدت وقایع شدید آب و هوایی و کمبود آب ناشی از تغییر اقلیمی تولید 
این، بالیای طبیعی مانند خشکسالی، جاری  بر  )IPCC 2014(. عالوه  نیز کاهش خواهد داد  را  مواد غذایی 

شدن سیل، و موج های ساحلی خسارات قابل توجهی به محصوالت زراعی وارد خواهد کرد.
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شد  آغاز   1990 دهه ی  اواخر  از  که  کاال  ابرچرخه ی 
قیمت  داد.  سوق  سطح  باالترین  به  را  کاالها  قیمت 
مواد  و  معدنی  مواد  فلزات،  فسیلی،  سوخت های 
غذایی در سال های 2000 تا 2010 سه برابر شد و ارزش 
جهانی منابع طبیعی را از 1/5 تریلیون دالر به حدود 5 
تریلیون دالر افزایش داد )Lee et al. 2012(. این ابرچرخه 
در حال  اقتصادهای  تقاضای  افزایش  از  ناشی  عمدتاً 
نوظهور  اقتصادهای  ویژه  به  جهان  سراسر  در  رشد 
از سال 2008 بسیار  مانند چین و هند بود. قیمت ها 
بی ثبات بوده است. در سال های 2013 و 2014، قیمت 
و فلزات صنعتی  به ویژه نفت، طال  از کاالها  بسیاری 
توجهی  به میزان قابل  و روی  آلومینیوم  مانند مس، 
کاهش یافت )World Bank 2015b(. اینکه آیا ابرچرخه ی 
کاال به پایان رسیده است و قیمت ها در سال های آینده 
 .)World Bank 2014a( کاهش می یابد مورد بحث است

با این حال، برخی روندهای ساختاری در جهت نوسانات 
مداوم است:

تحویل 	  و  برون سپاری  مثال،  )برای  شدن  جهانی 
در  تولید  قدرت  اما  افزایش  را  کارایی  به موقع( 
 World( است   داده  کاهش  را  عرضه  شوک های 

.)Economic Forum 2012

افزایش 	  به هم وابسته تر شده است.  قیمت کاالها 
وقایع  از  ناشی  چه  گاز،  و  نفت  بخش  در  قیمت 
بر  سیاسی،  بحران  از  ناشی  چه  و  باشد  اقلیمی 
قیمت مواد غذایی و سایر بخش های متکی به نفت 
و گاز تأثیر می گذارد و شوک ها را به سراسر سیستم 

.)World Bank 2014a( منتقل می کند

آن ها دشوارتر 	  انرژی جدید گران تر و استخراج  منابع 
است. اکنون استخراج بیشتر در مناطق آسیب پذیر 
انجام می گیرد که باعث افزایش خطرات سیاسی و 
از  یکی  عرضه  کشش  عدم  می شود.  عرضه  سرعت 
 World Bank( است  قیمت  نوسان  اصلی  عوامل 

.)2014a

IMF )2014(‹  داده ها از

ابرچرخهیکاال

قیمت  مواد غذایی
قیمت فلزات

قیمت سوخت

شاخص بر اساس 
میانگین 2005
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قیمتموادغذاییوانرژیدرهمتنیدهاست.
تولید و استفاده از انرژی از راه های گوناگون بر قیمت مواد غذایی اثر میگذارد، از جمله از طریق  افزایش 
از  استفاده  روند  بازارها.  به  حمل   و  کشاورزی،  ماشین آالت  و  نقلیه  وسایل  سوخت  کود،  هزینه های 
محصوالت غذایی در تولید سوخت های زیستی باعث افزایش قیمت مواد غذایی در سال های اخیر شده 
است )نگاه کنید به زیرفصل 2-8  »تأثیرات ناخواسته ی سیاست های اقلیمی«(. تقاضای انرژی باعث ایجاد 
رقابت میان محصوالت غذایی و محصوالت سوخت زیستی می شود. گذار از مواد غذایی به محصوالت 
سوخت زیستی جایگاه تولید مواد غذایی را تغییر می دهد و در نتیجه باعث باال رفتن قیمت مواد غذایی 

.)Evans 2009( می شود

یارانههایغذاییبهدولتهادرفرونشاندننارضایتیداخلیکمکمیکند،امااینیارانههااثرچندانینداردو
حذفآنهاهممیتواندمنجربهدرگیریشود.

 در حالی که یارانه های دولتی می تواند از فقرا در برابر افزایش قیمت ها حمایت کند، دولت ها باید هزینه ی 
یارانه های  را متحمل شوند.  اضافی  مالیات های  یا وضع  از طریق کسری موازنه  یارانه ها  تأمین  فرصت 
مشکل آفرین  هنجار  به  شدن  تبدیل  صورت  در  اما  باشند،  داشته  مفیدی  نقش  می توانند  اضطراری 
 Andrews et al.( می شوند. در بسترهای آسیب پذیر و کشورهای کم درآمد، حفظ یارانه ها می تواند گران باشد
2012(. عالوه بر این، تحقیقات اخیر بر اهمیت سیاست های دولت و قیمت گذاری در طیف وسیعی از نتایج 
درگیری تأکید دارد. در کشورهای در حال توسعه، دولت ها معموالً یارانه ها را در اختیار کسانی که بیش از 
همه نیازمند هستند قرار نمی دهند. آن ها غالباً از یارانه ها در جهت باال بردن قیمت ها برای تولیدکنندگان 
داخلی به هزینه ی مصرف کنندگان استفاده یا دریافت آن را برای مصرف کنندگان شهری تسهیل می کنند، 

 .)Hendrix and Haggard 2015( و در نتیجه نابرابری های روستایی/ شهری  تشدید می شود

یارانهها همچنین انتظارات جدیدی ایجاد می کنند و در بسیاری از موارد، بخشی از قرارداد اجتماعی می شوند. 
هرگاه منابع اقتصادی کافی باشد، یارانه ها سرمایه  ی سیاسی برای دولت ها به ارمغان می آورند. اما وقتی 
منابع کاهش می یابد و مردم از تنزل شدید سطح زندگی خود صدمه می بینند، خردکننده می شوند. حذف 
 .)Patel and McMichael 2009( یارانه ها در چنین شرایطی  می تواند به بی ثباتی و خشونت منجر شود
» شورش های نان« در مصر در ژانویه ی ۱۹۷۷ پس از افزایش شدید قیمت نان در پی کاهش یارانه ها به 

.)Gutner 1999; Sachs 2012( توصیه ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آغاز شد

شورشهایقیمتغذامیتوانندیکابزارسیاسیبرایثبتنارضایتیمردمازدولتهایسرکوبگریافاسدباشند.
از گرانی مواد غذایی و سوخت  را  ناآرامی های ضد دولتی سال ۲۰۰۸ در کامرون، معترضان خشم خود  در 
و همچنین تالش های رئیس جمهور برای تغییر قانون اساسی کشور به منظور تمدید دوره ی خود ابراز 
کردند. در هائیتی، معترضان به افزایش قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۸ شورش کردند و خواستار  برکناری 
رئیس جمهور شدند. در شورشهای غذا در سال ۲۰۰۸ در 4۸ کشور جهان از جمله بنگالدش، هائیتی، پاکستان، 
بورکینافاسو و مکزیک، تورم مواد غذایی و سوخت همراه با سایر شکایت های سیاسی و نارضایتی ها منجر 

.)Evans 2010 ( به خشونت و ناآرامی مدنی شد
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سال های  در  غذایی  مواد  قیمت  با  مرتبط  جهانی  بحران های 
روندهای  پیچیده ی  و  آثار متقابل  دلیل  به   2010-11 و   2007-8
تقاضا از جمله رشد مصرف سوخت های فسیلی و فشارهای 
کوتاه مدت نظیر افزایش قیمت نفت، کمبود محصول بر اثر 
وقایع شدید آب و هوایی و اقلیمی، محدودیت های صادرات، و 

خرید ناشی از ترس ایجاد شد.

بحران از آنجا آغاز شد که خشکسالی 6-2005 منجر به برداشت 
کم محصول در استرالیا، دومین صادر کننده ی بزرگ غالت در 
بازده محصول در  بارندگی زیاد،  جهان، شد. هم زمان، به دلیل 
ممنوعیت   هند  و  اوکراین  بود.  پایین تر  اوکراین  ویژه  به  اروپا 
صادرات برقرار کردند که باعث ایجاد یک رشته محدودیت های 
سریع  افزایش  چرخه ی  تشدید  و  کشورها  سایر  در  صادراتی 
قیمت و کمبود عرضه شد . در پی بحران غذایی سال 2008، 
30  کشور سیاست های حمایتی  برای کاهش یا توقف صادرات 

کاالها به اجرا درآوردند. 

کاهش  را  عرضه  جهانی  امنیت  تنها  نه  حمایتی  اقدامات 
احساس  و  بازخورد  حلقه های  ایجاد  باعث  بلکه  می دهد، 
11-2010، خشکسالی و  خطر سایر کشورها می شود.  در سال 
آتش سوزی در روسیه 13/3 میلیون هکتار زمین زراعی را نابود 
تأمین  منظور  به  را  گندم  صادرات  دولت  شد  موجب  و  کرد 

منابع ملی ممنوع کند. این اقدام

اوت  در  تن  هر  در  دالر   ۲۵۰ از  را  گندم  جهانی  قیمت 
۲۰۱۰ به 250 دالر در ژانویه ی ۲۰۱۱ رساند. برخی از کشورها 
دست  از  قدری  به  را  جهانی  بازارهای  به  خود  اعتماد 
داده اند که با وجود هشدارهای کارگروه غذایی سازمان 
اینکه خودکفایی و امنیت غذایی  ملل متحد مبنی بر 
جهت  در  قدم هایی  هستند،  متفاوت  موضوع  دو 
خودکفایی برداشتند. این تمرکز بر تولید داخلی و سهام 
رشد  که  می شود  سیاست هایی  اتخاذ  به  منجر  غالباً 
کشاورزی را تضعیف می کند و درآمد کشاورزان مالک 
زمین های کوچک برای کشت محصوالت غیرضروری را 
کاهش میدهد. بنابراین این سیاست نمی تواند ناامنی 

غذایی را به طور مؤثری کاهش دهد.

Headey and Fan )2010(; Lee et al. )2012(‹  منابع:

بحرانهایجهانیغذایی
فشارها و مناسبات بحران قیمت مواد غذایی در 2007-8

افزایش و نوسان 
قیمت مواد غذایی

جهش ناگهانی 
قیمت 

قیمت 
باالی انرژی

رشد 
جمعیت

مدیریت 
ضعیف منابع 

طبیعی

واکنش های 
ناکافی دولت

تغییر 
اقلیمی

 بحران از آنجا آغاز شد که خشکسالی 2005-6 
 منجر به برداشت کم محصول در استرالیا،

 دومین صادر کننده ی بزرگ غالت در جهان، شد 

 اوکراین و هند ممنوعیت  صادرات برقرار کردند
 که باعث ایجاد یک رشته محدودیت های صادراتی 

 در سایر کشورها و تشدید چرخه ی افزایش 
سریع قیمت و کمبود عرضه شد.

 هم زمان،
  به دلیل بارندگی زیاد،

 بازده محصول در اروپا پایین تر بود.
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عالوه بر این، انتظار می رود که کمبود جدی آب در این کشور 
با تغییر اقلیمی شدت یابد که مانعی عمده در برابر رشد و 
توسعه خواهد بود. تغییر اقلیمی همچنین می تواند به طور 
بالقوه درگیری های جاری با اسرائیل و سرزمین های فلسطینی 
خود  نوبه ی  به  هم  آن  بخشد، که  شدت  را  آب  حقوق  سر  بر 
می تواند توافق نامه های موجود صلح را غیرقابل دفاع سازد و 
 Brown and( مذاکره برای توافق نامه های آینده را پیچیده کند
این  و  است  نیز محدود  اردن  انرژی  Crawford 2009(. منابع 
کشور را وامی دارد که به واردات تکیه کند و صورت حساب های 

.)International Alert 2014( باالی واردات انرژی را بپردازد

اردن
کمبود غذا و آب، پناهندگان و درگیری

تنش  بیشترین  دارای  کشورهای  از  یکی  عنوان  اردن به 
جمعیت  رشد  با  و  است  متکی  غذایی  مواد  واردات  به  آبی 
روبه رو  انرژی  ناامنی  و  آب  کمبود  مضاعف  تهدید  با  خود، 
است.  قیمت بسیار پایین  آب در این کشور باعث اسراف در 
مصرف می شود )EBRD 2012(. اکنون در اردن بیش از ۶۰۰ هزار 
پناهنده ی سوری در مناطق شهری یا اردوگاه های پناهندگان 
و  اقتصاد  دولتی،  خدمات  بر  فشاری  هستند  و  ساکن 
 .)UNHCR 2015( آب های کمیاب زیرزمینی محسوب می شوند
غذا،  سر  بر  میزبان  جمعیت  و  پناهندگان  بین  تنش های 
شغل، مراقبت های بهداشتی، آموزش و مسکن نیز در حال 
افزایش است. اردن تا ۵۰ درصد آبی را که به داخل شبکه های 
 MWI Jordan 2008;( می دهد  دست  از  می شود  پمپاژ  آن 

.)Al-Ansari et al. 2014

سناریو

مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری

افزایش مییابد در صورتی که ... کاهش می یابد در صورتی که ...

اردنبهصادراتمحصوالتزراعیکمارزشوآببرادامهدهدکهمنجربه
کسریتجاریمنفیوافزایشناامنیآبیمیشود.

سیاستهایکشاورزیمانعازتولیدمحصوالتآببر،کمارزش،ونهچندان
مغذیبهنفعمحصوالتکمآببر،باارزشباال،وباتابآوریاقلیمیشود.

زیرساختهایضعیفوسوءمدیریتمنابعآبیمنجربهباالرفتنقیمتآبومواد
غذاییشودکهسرخوردگیرابهویژهدرمیانفقیرانروستاییافزایشمیدهد.

سرمایهگذاریدرتأسیساتزیربناییباعثکاهشهدررفتنودزدیآبشود.

منابعآبیازجملهآبغیرقابلآشامیدن)آبخاکستری(بهترمدیریتشود.

تقاضایآباردوگاههایپناهندگانباعثکاهشمنابعآبیوافزایشقیمتهای
محلیشودوبهخشموکینهدرجوامعمیزباندامنبزند.

اردوگاههابااجرایطرحهایآبوانرژیپایداروایجادباغچههایخانگی،
تقاضایآبراکاهشدهند.

حذفیارانههایغذاییباعثافزایشقیمتموادغذاییواعتراضات
خشونتآمیزشود.

فقیرترینوآسیبپذیرترینجمعیتهاباپشتیبانیهدفمندحمایتشوندودولت
بودجهییارانهرادربهداشتوآموزشهزینهکند.

دولتقادربهپرداختصورتحسابوارداتنباشدیادرمعرضتحریمهای
کشورهایعمدهیصادرکنندهباشدونتواندغذایاانرژیرابهمقدارالزمواردکند

کهمنجربهباالرفتنقیمتهاواختاللدرتأمیننیازهامیشود.

دولتدرجهتکاهشتقاضایآبازتولیدمحصوالتباهوشمندیاقلیمی،با
نیازآبیکم،مغذی،وباارزشباالحمایتکند.

دولتبدهیملیرامدیریتکند،ازاجرایپروژههایزیربناییجدیدپرهزینه
اجتنابورزد،ودرصورتجهشقیمتموادغذایی،ذخایرمالیراحفظکند.
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مصر
بحران سیاسی و شورشهای نان در سال 2011

در ۲۵ ژانویه ی ۲۰۱۱، جمعیت مصر در اعتراض به رژیم تقریباًً 
۳۰ ساله ی مبارک به خیابان ها آمدند. آن ها به ظلم رژیم، نبود 
مواد  قیمت  تورم  و  دستمزدها  بیکاری،  فساد،  بیان،  آزادی 
مصر  در  مشکالت  این  در حالی که  داشتند.  اعتراض  غذایی 
با  افزایش فقر  از مفسران هم زمانی  تازگی نداشت، بسیاری 
جهش ناگهانی قیمت مواد غذایی را عامل اصلی اعتراضات 

.)Werrell and Femia 2013( دانسته اند

 خطر درگیری ناشی از قیمت باال یا متغیر مواد غذایی تا حد 
افزایش شدید  بازمی گردد. در مصر،  به زمینه و بستر  زیادی 
این حال،  با  قیمت مواد غذایی همچون کاتالیزور عمل کرد. 
عامل مذکور نه شرط الزم و نه شرط کافی برای توجیه ناآرامی 
 Hendrix and( بود   ۲۰۱۳ و   ۲۰۱۱ سال  در  مدنی  خشونت آمیز 

.)Brinkman 2013; Simmons 2013

مصر به عنوان یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان گندم در برابر 
است.  آسیب پذیر  بسیار  غذایی  مواد  قیمتی  شوک های 
اراضی مصر برای کشاورزی مناسب است،   از  تنها ۴ درصد 
افزایش  به  رو  کشور  جمعیت  و  می یابد،  شدت  آب  کمبود 
است. پیش بینی می شود که تغییر اقلیمی موجب کاهش 
کشور  مرکزی  نواحی  در  بارندگی  میزان  درصدی   9 از  بیش 
برای رود نیل به شمار می آید. در مجموع،  شود که تهدیدی 
می شود  استفاده  کشاورزی  برای  کشور  این  آب  از  درصد   ۸۰

.)World Bank 2015a(

قاهره  مانند  در مناطق شهری  ویژه  به   خانوارهای مصری،  
از درآمد  ۴۰ درصد  از  بودند، بیش  اعتراضات  که محل شروع 

نوسانات  به  نسبت  بنابراین  و  می کنند  غذا  صرف  را  خود 
 .)WFP 2013( قیمت مواد غذایی به شدت حساس هستند
برای مقابله با شوک های مکرر و حفظ ثبات سیاسی، مصر 
دارای سنت دیرینه ی یارانه دادن به مواد غذایی به ویژه گندم 
مصر  جمعیت  از  درصد   ۱۸ به  نزدیک  که  آنجایی  از  است. 
ادامه ی این روش تأمین غذا  ناامنی غذایی هستند،  گرفتار 
ناتوانی   ۲۰۱۱ و   ۲۰۰۸ سال  بحران های  و  نیست،  ممکن  دیگر 
آشکار  را  برای مردم  غذایی  پایدار  امنیت  در تضمین  دولت 

.)WFP 2013( کرده است که مشروعیت آن را از بین می برد

یارانه های غذایی به دلیل پرهزینه و ناکارآمد بودن مورد انتقاد 
یارانه های  مالی  هزینه ی   2008-9 سالهای   در  گرفت.   قرار 
غذایی بالغ بر ۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. همچنین 
آسیب پذیرترین خانوارها  به دست  یارانه ها  این  از  ۲۸ درصد 
نرسید )World Bank 2010(. در سطح کالن، یارانه های دولتی 
موجب افزایش کسری بودجه و تشدید وابستگی مصر به 
سرمایه گذاران خارجی شد. بی  ثباتی سیاسی در مصر باعث 
گردشگری  محدودیت  و  خارجی  سرمایه گذاری های  کاهش 
شد و به گسترش شکاف مالی انجامید که اجرای اصالحات 

.)IMF 2014( الزم را دشوار کرد

اصالحات اخیر دولت مصر یک گام مطلوب است.  دولت 
آموزش  و  بهداشت  به  بیشتری  هزینه های  می تواند 
اختصاص دهد، و انتقال های نقدی مشروط جدید احتمال 
رسیدن کمک ها به دست آسیب پذیرترین خانوارها را افزایش 
خواهد داد و قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندانش را 

تقویت خواهد  کرد.

تغییر اقلیمی

تخریب محیط زیست

افزایش تقاضای منابع و کمبود آن

رشد جمعیت

فقر و بیکاری

حکمرانی ضعیف و ظرفیت پایین دولتی 

عدم مشروعیت

حاشیه نشینی و نابرابری

بی ثباتی منطقه ای

شوک های بین المللی قیمت

فشارها در مصر
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مدیریت آبهای فرامرزی 	1	
آبهای فرامرزی اغلب منبع تنش هستند؛ با رشد تقاضا و تأثیرات اقلیم بر دسترسی پذیری و کیفیت، 

رقابت بر سر مصرف آب احتمااًل فشار بر ساختارهای حکمرانی موجود را افزایش خواهد داد.

مدیریت ذخایر آبی مشترک هم می تواند فرصت هایی برای همکاری دولت ها فراهم کند و هم یک منبع 
تنش باشد. بسیاری از حوضه های رود های فرامرزی در مناطقی با سابقه ی درگیری مسلحانه و تنش های 
این،  با وجود  ندارد.  تاریخی  قابل مالحظه ی بین دولتی واقع شدهاند. »جنگ آب« بین دولت ها سابقه ی 
بر  اقلیمی  تغییرات  تأثیر  و  تقاضا  رشد  با  مناطق  از  بسیاری  در  آب  مصرف  سر  بر  رقابت  دارد  احتمال 
دسترسی به منابع آبی افزایش یابد. بنابراین تجربه نکردن این جنگ ها در گذشته به معنای عدم وقوع 
حوضههای  در  ویژه  به  اقلیمی  تغییر  از  ناشی  آسیب پذیری  مخاطرات  مدیریت  نیست.  آینده  در  آن ها 
یا  یا درگیری، که مدیریت آب در آن ها غالباً تحت الشعاع مالحظات سیاسی  از شکنندگی  فرامرزِی متأثر 

تحت تأثیر عدم تقارن قدرت قرار می گیرد، پیچیده خواهد بود. 

رقابتبرسرآبدرحوضههایرودهایفرامرزیاحتمااًلافزایشمییابدکهظرفیتایجاددرگیریرادارد.
تقریباً هر کشور دارای مرزهای زمینی صاحب آب های مشترک با همسایگان خود در حوضه های رودهای 
۶۰ درصد جریان  به  را دربر می گیرند و نزدیک  از سطح زمین  این حوضهها ۴۶ درصد  بین المللی است. 

.)UN-Water 2008; UN-Water 2014 ( جهانی رودها را تشکیل می دهند

ـ با مناطق  ـ نیل، سند، گنگ، دجله و فرات، آمودریا و سیر دریا، و مکونگـ   بسیاری از حوضههای مهم فرامرزیـ 
اگرچه تحقیقات   .)Pohl et al. 2014( دارند  دارای تنش های شدید و سابقه ی درگیری مسلحانه هم پوشی 
نظام مند علمی نشان می دهد که آب های مشترک بیشتر از درگیری، همکاری ایجاد کرده اند، سوابق محدود 

.)Wolf et al. 2003( تاریخی در مورد »جنگ های آب« بین دولت ها نباید باعث آسودگی خاطر شود

فرامرزی آبهای  مدیریت 

بارشدتقاضاوکاهشعرضه،مخاطراتجمعیتهایروبهازدیادواقتصادهانیزافزایشخواهدیافت.ممکن
استمکانیسمهایموجودحکمرانیفرامرزیقادربهمدیریتاختالفاتنباشند.ممکناستکشورهاتصمیم
بهتغییریکجانبهیجریانآببگیرند.توسعهیزیرساختهایآبیدرحوضههایرودهایفرامرزیبهویژه

میتواندتعارضآمیزباشدزیراسدهایجدیدمیتوانندموازنهیقدرترادریکحوضهتغییربدهند.

خطر در چیست؟

سدهایجدیدموازنهیقدرتراتغییردهندوباعثاقداماتپیشگیرانهشوند.	 

کشورهایجدیدباتجربهیمحدوددرمذاکرهدربارهیتوافقنامههایآب،بهدلیلتغییراقلیمی،با	 
تغییراتسریعدردسترسیپذیریآبروبهروشوند.

خشکسالیهایطوالنیوسیلهایویرانگرمتأثرازتغییراقلیمینیزمرتبطبازیرساختهایآبییا	 
مصرفآبهمسایگانباشد.

بحرانهایسیاسیواقتصادیهمزمانباسدسازییاخشکسالیوسیلاتفاقبیفتد.	 

نقاط اوج

اقدامدیپلماتیکدرسطحباالدرحوضههایفرامرزیبرایگسترشهمکاریوتقویتحکمرانیحوضه	 
تضمینشود.

مدیریتآبباافزایشدانشوتقویتنهادهایمحلی.	 

تقویتهمکاریازطریقیکسازوکاربینالمللیباتمرکزبرهمکاریمنطقهای.	 

نقاط ورود
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 Government( آن ها را به حاشیه رانده است تأثیر می گذارد
.)of Myanmar 2012

افزایش  درصد   40 برنج  قیمت   ،2013 تا   ۲۰۰۹ سال های   بین 
یافت. در میان کشورهای صادر کننده ی خالص برنج در آسیا، 
میانمار باالترین نوسانات قیمت برنج را دارد که عمدتاً ناشی 
از تغییرات فصلی است، همراه با فقدان زیرساخت های حمل 
و نقل و ذخیره سازی، اطالعات غیر قابل اعتماد بازار، و تنوع 
نوسانات که عدم  این   .)World Bank 2014b( پایین  صادراتی 
قطعیت و بالتکلیفی ایجاد می کند مانع از دستیابی برنج کاران 
به سود باال  می شود و بسیاری از خانواده های کشاورز را در 
برای  میانمار  کشاورزان  اخیر،  سال های  میدارد. در  نگه  فقر 
از  استفاده  جمله  از  مختلفی  راهکارهای  روند  این  با  مقابله 
یک  توسعه ی  و  برنج  دوم  برداشت  امکان  ایجاد  برای  آبیاری 
سیستم مدرن تولید گوشت و صنعت فرآوری مواد غذایی را 

.)German Embassy Staff , interview( به کار گرفته اند

میانمار
نوسان قیمت برنج

اکثریت  برای  درآمد  و  تغذیه  اصلی  منبع  برنج  میانمار  در 
صرف  را  خود  درآمد  از  درصد   ۵۰ تا  خانوارها  است.  جمعیت 
مردم  درصد   ۵۰ از  بیش  حال  عین  در  و  می کنند،  برنج  خرید 
 World( هستند   برنج  تولید  به  وابسته  خود  معیشت  برای 

.)Bank 2014b

افزایش  ویژه  به  اقلیمی،  تغییر  برابر  در  همچنین  میانمار   
است. تندباد  آسیب پذیر  بسیار  هوایی،  و  آب  شدید  وقایع 
در  کشنده   تندباد  دومین   ۲۰۰۸ سال  در  نارجیس  بی سابقه ی 
تمام دوران ها بود. بخش کشاورزی، با بیش از ۳۶ درصد سهم 
که  است  خطر  معرض  در  بیشتر  داخلی،  ناخالص  تولید  در 
 World Bank( این امر رشد اقتصادی کشور را تهدید می کند
2014b(. افزایش دما و تغییر در بارش باعث کاهش کمیت 
و کیفیت تولید برنج می شود. تغییر اقلیمی نیز موجب افت 
بر  نامتناسبی  طور  به  که  شد  خواهد  محصول  کوتاه مدت 
مرکزی  دولت  معتقدند  که  کم درآمد  روستایی  جمعیت های 

سناریو

مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری

افزایش مییابد در صورتی که ... کاهش می یابد در صورتی که ...

برنامههایملیبرایمحافظتازمردمدربرابرباالرفتنقیمتموادغذاییو
انرژی،بهدلیلفسادیاتأخیرها،مؤثرنباشد.

بیناقداماتکوتاهمدتوسرمایهگذاریبلندمدتدرزیرساختهایکشاورزی
وحملونقلتعادلبرقرارشود.

طرحهایحمایتاجتماعیبهسرعتبرآسیبپذیرترینجمعیتهامتمرکزشود.

جوامعحاشیهنشینروستاییازدسترسیبهرشدپررونقاقتصادیمحرومباشند.

اقتصادآزادبهآسیبپذیریدربرابرشوکهایخارجی،ازجملهافزایشهای
بینالمللیقیمتموادغذایی،بیفزاید.

فرصتهایاقتصادیبهطوربرابرمیانگروههایمختلفاجتماعیـاقتصادی
وقومیتوزیعشود.

ازگشایشدموکراتیکدرجهتدرگیرکردنجوامعدربحثگزینههاو
برنامههایشانبرایآیندهحداکثراستفادهصورتگیرد.

دولتهایانتقالیازقیمتبرنجبهعنوانیکابزارسیاسیبرایبهدست
آوردنحمایتدرزمانانتخاباتاستفادهکنند.

جهشقیمتموادغذاییهمزمانبادورههایانتقالسیاسینظیرانتخابات
باشد.

دولتقادربهذخیرهسازیبرایمحافظتدربرابرشوکهایناگهانیباشد.

ذخیرهیغذاییمنطقهاییکالیهیایمنیاضافیایجادکند.

وقایعشدیدآبوهواییمنجربهباالرفتنقیمتموادغذایی،افزایشناامنی
غذاییوآوارگیمردمشودکهتشدیدخشونتجمعیودرگیریهایمذهبیو

قومیرادرپیدارد.

دولتبتواندتنشهایمیانآوارگانداخلیوجمعیتهایمیزبانرامدیریتکند.

کمکهایبشردوستانهبرایپناهندگان،حساسبهدرگیریباشدوبهکانونی
براینارضایتیهایمحلیتبدیلنشود.

بهدلیلضعفزیرساختهایحملونقل،جمعیتهایحاشیهنشینروستایی
بیشترتحتتأثیرافزایشقیمتموادغذاییقرارگیرند.

دولتدرزیرساختهایمقاومدربرابراقلیمسرمایهگذاریکند)برایمثال،
ذخیرهسازیبعدازبرداشتمحصولوجادهها(.

سیستمهایمخابراتی،دسترسیبهبازاررادرمناطقروستاییوحاشیهای
افزایشدهد.

سرمایهگذاریدرمنابعانرژیناپایدارمانندسوختهایزیستیباعثافزایش
قیمتهایاصلیموادغذاییشود.

دولتسیاستهایآب،غذاوانرژیراهماهنگکندواطمینانیابدکهموازنهی
ناخواستهایبینسیاستهاواستراتژیهایملیانرژیوامنیتغذاییبرقرارنمیشود.



 

  

  

 

نقشهینقاطکانونی
کداممناطقباالترینخطردرگیریبرسرآبرادارند؟

رنگ هر حوضه ی رود بین المللی 
تعداد کل فعل و انفعاالت را در آنجا 

از 1990 تا 2008 نشان می دهد 

اندازه ی دایره تعداد حوادث خصمانه 
در هر حوضه را نشان می دهد 

بازتولید نقشه از شماره ی ژوئن 2014 مجله ی Popular Science با مجوز از 
Pitch Interactive :داده  نمایی Katie Peek

نقشه براساس پایگاه داده ی مناقشات آبهای شیرین فرامرزی از گروه علوم 
زمین، دانشگاه ایالتی اورگان

هیچ 3–1

2–1 6–3 15–7 45–16 بیشتر از 46

15–4 40–16 126–41 بیشتر از 127

دولت ترکیه انتظار دارد که تا پایان سال 2015، ساختن 
سد ایلیسو بر رود دجله را که پروژه ای ملی برای تقویت 
ظرفیت تولید برق است به پایان برساند  این سد، عالوه 

بر زیر آب بردن سکونتگاه 12 هزار ساله ی حسن کیف، 
ممکن است به مرداب های پایین دست شکننده ی 
بین النهرین در عراق خسارت بزند  آلمان، اتریش و 

سوئد بودجه ی ساخت سد را در سال 2009 قطع کردند 

تاجیکستان در حال برنامهریزی ساخت سد برقآبی 
روگون بر شاخهای از رود آمودریا است  این سد 

بلندترین سد دنیا خواهد بود و میتواند کمبود انرژی 
کشور را جبران کند  ازبکستان، به دلیل نگرانی از 

کاهش آب برای آبیاری، تعرفه و محدودیت سفر برای 
همسایه ی شرقی خود وضع کرده است 

در سال 2011، دولت اتیوپی شروع به ساخت سد 
بزرگ رنسانس بر رود نیل آبی کرد، شاخه ای که 

حدود 60 درصد آب رود نیل را تأمین میکند  مصر 
و سودان نگران تأثیر این سد بر جریان آب در 

پایین دست هستند  اتیوپی می گوید که ساخت این 
سد را در 2017 به اتمام می رساند 

الئوس  قصد  دارد در یکی از کانال های رودخانه ی 
مکونگ واقع در دو مایلی شمال مرز کامبوج  سد 

دن ساهونگ را بسازد  این پروژه ی تأمین برق 
می تواند بر ماهیگیری در کامبوج، ویتنام و تایلند 

اثر بگذارد، از این رو این کشورها خواستار اظهار نظر 
در این طرح هستند  

کانون های بحران
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خصمانه ترین همیارانه ترین 

آب: نقشه ی درگیری و همکاری
این نقشه حدود 2000 واقعه ی مرتبط با درگیری و همکاری در حوضههای فرامرزی 
را بین سال های 1990 و 2008 نشان می دهد  دایره های رنگی شامل 200 مناقشه ی 

دیگر در مورد منابع غیر از منابع آبی مشترک است  به طور کلی، در این دوره، 
رویدادهای مشارکتی تقریباً دو برابر رویدادهای تعارض آمیز بوده است  اندازه ی دایره 

خود به خود به معنی میزان خطر درگیری نیست زیرا دایرهها تعداد کل رویدادهای با 
درجات مختلف خصومت را نشان می دهند  با این حال، هنگامی که حوادث خارجی، 

سازوکارهای نهادی مقابله را تحتالشعاع قرار می دهند، درگیری خطرناک میشود 

رویدادها براساس شدت:
پژوهشگران هر مراوده را بر مبنای یک مقیاس 15 نمره ای درجه بندی 
کردند  تعامالت مبتنی بر همکاری بیشتر از تعامالت خصمانه است 

9 رویداد
اقدام خصمانه مانند 

جابه جایی نیرو یا 
اخالل در تأمین آب

580 رویداد
پشتیبانی کالمی مالیم 

رهبران در گفت وگوها 
یا تبادالت سیاستی

394 رویداد
استفاده ی رهبران از 

زبان اختالف در محیط 
رسمی یا غیر رسمی 

250 رویداد
موافقت کشورها با 

حمایت از پروژه هایی 
مانند آبیاری یا مدیریت 

رود

0 رویداد
اتحاد داوطلبانه در 

قالب کشور واحد

0 رویداد
اعالن جنگ

)Woffet W  2003(  این موضوع روی کانون های بحران نقشه نشان داده شده  که 
بر مناطق فاقد سازوکارهای تاب آور حل مناقشات منطبق است  برای مثال، در 
حوضه ی رود دانوب، رویدادهای تعارض آمیز با وجود مشوق های قوی همکاری 

گنجانده شده در فرایند یکپارچگی اروپایی کاهش یافت  با رشد جمعیت، صنعتی 
شدن و شهرنشینی، بسیاری از حوضه های رود بینالمللی با افزایش تقاضا ی آب 

روبهرو خواهند شد  با افزایش فشارها و تقاضا، دولتها نیاز دارند که دسترسی خود 
را به منابع آبی تضمین کنند  ممکن است مشوقها و فرصتهای بهرهبرداری از 

 )Pohl et al  2014( منابع آبی به صورت یکجانبه افزایش یابد
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دریای آرال
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توسعهیسدبهدرگیریهایباالدستـپاییندستمنتهیمیشود.
وسعه ی زیرساخت های آبی بزرگ مقیاس به ویژه می تواند تعارض آمیز باشد. توسعه ی سدها می تواند 
دسترسی به آب را در یک دوره ی بسیار کوتاه تغییر دهد. این تغییرات  موازنه ی قدرت را هم در داخل و 
هم در بین کشورها تغییر می دهد )Pohl et al. 2014(. گسترش آبیاری در کشورهای باالدست، به زیان 
و  ساخت  در  پیشدستی  به  وادار  هستند  پایین دست  در  که  را  کسانی  می تواند  پایین دست،  کشورهای 
مسلحانه  درگیری  با  را  آب  منابع  یا  کنند  ایجاد  را  خود  آبی  زیرساخت های  است  ممکن  آن ها  کند.  ساز 
اجراست  یا  برنامه ریزی  حال  در  جدید  بزرگ  سد   3700 دست کم  ساخت  جهان،  سراسر  در  کنند.  طلب 
این خطرات گسترده است )Zarfl et al. 2015(. برای مثال، سوریه و عراق نمی توانند  که نشان می دهد 
مانع اقدامات ترکیه در جهت کاهش منابع آبی آن ها در فرات شوند. این عدم قطعیت می تواند عامل 
نارضایتی و  شکایت باشد و حتی پایان دادن به خشونت جاری در هر دو کشور را دشوارتر سازد. ترس از 
اینکه سدهای ترکیه روی رود فرات به حذف کشاورزی دامن بزند دستاویز داعش برای صادر کردن تهدید 

.)Meynen and Temper 2014( آزادسازی استانبول« شده است«

تضادمنافعبرسردسترسیبهآبممکناستدرجهتاهدافسیاسیمورداستفادهقرارگیردوشکافهای
اجتماعییابینالمللیموجودراعمیقترکند.

خطر درگیری لزوماً به طور مستقیم ناشی از کمبود آب نیست، بلکه به سیاست  پیرامون منافع رقابتی 
برمی گردد. برای مثال، یک اختالف بین هند و بنگالدش بر سر رود گنگ بارها به عنوان یک درگیری انحرافی 
مورد استفاده ی سیاستمداران هر دو کشور قرار گرفت )Swain 1996(.  به همین ترتیب، متهم کردن ترکیه 

به برداشت آب ممکن است از نظر سیاسی هم برای دولت عراق و هم برای داعش مطلوب باشد. 

همچنین ممکن است آسیب پذیری پیامد جانبی غیرمستقیم عدم  قطعیت  در مورد دسترسی آینده به 
آب باشد که برای مثال می تواند مانع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود. سرزنش کردن بیگانگان اغلب 
از نظر سیاسی بی دردسر تر از تطبیق اقتصاد سیاسی یک کشور و مواجه شدن با صاحبان منافع است. 
با وجود این، از آنجا که بازی سرزنش منجر به راه حل های پایدار نمی شود و در عوض توجه سیاسی را از 
مشکالت اساسی منحرف می کند، پویایی آسیب پذیری را در سرتاسر حوضه ها ی رودهای فرامرزی تحکیم 

.)Uprety 2014( می بخشد
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به دلیل رشد جمعیت، صنعتی شدن و شهرنشینی، بسیاری از حوضه های بین المللی با افزایش تقاضای 
آب روبه رو خواهند شد. با افزایش فشارها و تقاضاها، مخاطرات تأمین امنیت دسترسی نیز برای دولت ها 
است  ممکن  نیز  یک جانبه  صورت  به  آب  منابع  از  بهرهبرداری  فرصت های  و  انگیزه ها  می یابد.  افزایش 

.)Pohl et al. 2014( افزایش یابد

فشاربرذخایرآبباتأثیرپذیریازتغییراقلیمیبیشترخواهدشدکهمنجربهموازنههایبیشتروتضعیف
نهادهایتقسیمآبمیشود.

این  مدیریت  داد.  خواهد  تغییر  را  آن ها  دسترسی پذیری  و  فرامرزی  آب های  به  دستیابی  اقلیمی،  تغییر 
مخاطرات به ویژه در حوضههای فرامرزی پیچیده خواهد بود. تغییرات در تأمین آب مخاطرات انحراف 
جریان آب را افزایش می دهد. در عین حال، تغییر اقلیمی باعث می شود کشورها بر مبنایی منطقی منابع 
آبی خود را به شدت توسعه دهند و دسترسی دیگران را محدود کنند. نیاز به کاهش تغییر اقلیمی همچنین 
محرکی است برای توسعه ی منابع انرژی پاک مانند نیروگاه های آبی. ساختن سد و سایر زیرساخت های آبی 
نیازمند موازنه های بین بخشی است، نظیر ایجاد تعادل بین نیاز به نیروگاه های آبی پاک و محافظت از 
سیل در برابر بازده پایین تر کشاورزی و تهدیدها برای ماهیگیری در آب شیرین. آثار بازتوزیعی این موازنه ها 

.)Pohl et al. 2014( مبادالت ممکن است به نارضایتی های محلی و بین دولتی دامن بزند

را کاهش  تأثیر وقایع شدید  رود سند می تواند  در حوضه ی  آب  بر ظرفیت ذخیره ی  افزودن   برای مثال، 
 Meyerhoff( کرد  بی خانمان  را  نفر  میلیون   20 که  پاکستان  در   ۲۰۱۰ سال  ویرانگر  سیل های  مانند  دهد، 
به شبکه های  انرژی  برق آبی همچنین میتواند منابع  نیروگاه  به یک  2014(. ظرفیت ذخیره سازی متصل 
اغلب  خشک  فصل  آبیاری  و  آبی،  نیروگاه  سیالب،  مهار  عملیاتی  تقاضاهای  اما  کند.  اضافه  ملی  پربار 
متفاوت است که انتخاب از میان این تقاضاها را از نظر سیاسی دشوار می کند. در مورد حوضه ی سند، 
معاهده ی رود سند نیز، که استفاده از شاخه های مختلف رود را به هند و پاکستان اختصاص می دهد، 
ناتوانی  از  رنج کشمیر  برای مثال،  باعث،  امر  را مختل میکند. همین  آبی  زیرساخت های  پتانسیل چنین 
در بهره برداری از رودهای »خود« در منطقه ای آسیب پذیر می شود که از پیش به ویژه در برابر آثار تغییر 

 .)Swain 2013( اقلیمی شکننده است

 تغییر پذیری و عدم قطعیت ناشی از تغییر اقلیمی، نهادهای موجود تقسیم آب را تهدید می کند که غالباً 
بر اساس تخصیص مقادیر مشخصی از آب عمل می کنند  که ممکن است در آینده اصالً موجود نباشد. با 
 .)Wolf et al. 2013( این حال، وجود این نهادها برای جلوگیری از درگیری ها و کاهش آن ها بسیار اهمیت دارد
مدیریت  موجود  نهادهای  تضعیف  با  بلکه  بیفزاید  کنونی  فشارهای  بر  می تواند  تنها  نه  اقلیمی  تغییر 

تعارض، باعث درگیری نیز میشود.

درگیریهایمحلیبرسرآبمیتواندعاملاختالفاتبینالمللیباشد.
 با کاهش ذخایر، ممکن است منابع آبی فرامرزی دارایی های امنیتی قلمداد شوند. استفاده ی غیرقابل 
و  کنند،  محافظت  خود  »ملی«  آب  از  تا  دهد  افزایش  دولت ها  بر  را  فشار  است  ممکن  آب  از  دوام 
درگیری های محلی بر سر منابع طبیعی که در فصل اول شرح داده شد بین المللی شود. برای مثال، در 
۱۰۰ نفر در یک درگیری محلی بین کشاورزان و گلهداران، سنگال  از  از کشته شدن بیش  سال ۱۹۸۹، پس 
)Uppsala Conflict Data Program 2014(. همچنین ممکن است به  وارد جنگ شدند  و موریتانی تقریباً 
دلیل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در منابع طبیعی سایر کشورها درگیری ایجاد شود. برای مثال، 
سرمایه گذاری چین در سدهای همسایه ی خود میانمار )مثل سد بزرگ  مائیتسون بر روی رود ایراوادی(  

.)Peel 2014( تنش های قومی را افزایش داده و روابط دو کشور را تیره کرده است
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در پاکستان، ۹۰ درصد مواد غذایی کشور و ۶۵ درصد اشتغال 
 Pohl et al.( آن به کشاورزی در حوضه ی رود سند وابسته است
2014(. با افزایش تقاضای آب به دلیل رشد چشمگیر جمعیتی، 
معیشت های مبتنی بر کشاورزی، به ویژه در پایین دست ایالت 
قدرتمندتر  باالدستی  ایالت  زیرا  است  افتاده  خطر  به  سند، 
پنجاب جریان آب بیشتری را به سمت شهرهای در حال رشد 
خود برمی گرداند )Mustafa et al. 2013(. تغییر اقلیم باعث ذوب 
سریع تر یخچال های طبیعی هیمالیا شده و فصول سیل در 
نشان دهنده ی   ۲۰۱۰ سال  ویرانگر  سیل های  است.  تغییر  حال 
)نگاه  بود  آب و هوایی  از وقایع شدید  ناشی  خطرات سیاسی 

کنید به سناریوی پاکستان در زیر فصل 4-2(.

قدرت  قبیل  از  موضوعاتی  با  آب  سر  بر  فزاینده  رقابت 
انگیزه های رهبران سیاسی برای مقصر  نامتقارن سیاسی و 
دانستن دیگران به جای حل و فصل درگیری ها آمیخته است.  
با افزایش فشارها بر حوضه، مخاطرات مربوط به معیشت، 
نیز  دولت  مشروعیت  عدم  و  غذایی،  مواد  قیمت  نوسانات 
افزایش می یابد که منتهی شدن آن به یک درگیری خطرناک 

بین دولتی قابل تصور است.


حوضه ی رود سند و دسترسی به آب

حوضه ی رود سند شاخص ترین مثال همکاری بین المللی در 
هند  خشونت آمیز  جدایی  از  پس  است.  آبی  منابع  خصوص 
گره  رود سند  آب  بر سر  در سال ۱۹۴۷، مذاکرات  پاکستان  و 
خورد. اما با کمک بانک جهانی، پاکستان و هند در سال ۱۹۶۰ 
معاهده ی رود سند را امضا کردند )Zawahri 2014(. کمیسیون 
دوجانبه ی دائمی سند، که موظف به اجرای معاهده و مذاکره 
در مورد مسائل مطرح است، شرط تشکیل ساالنه ی جلسات 
را حتی در زمان تعلیق روابط دیپلماتیک دو کشور اجرا کرده 

.)Thatte 2008( است

بین دولتی، شکاف های  همکاری  نسبی  ثبات  حال،  این  با 
خشن  درگیری های  باعث  که  را  زیر ملی  سطح  در  عمیق 
می کند،  پنهان  است  شده  پاکستان  و  هند  کشور  دو  هر  در 
را  پاکستان  و  هند  روابط  همچنان  است  ممکن  خود  این  و 
و کشمیر  برق جامو  فاقد  ایالت  در  مثال،  برای  کند.  بیثبات 
هند، قانونگذار ایالتی در سال ۲۰۰۲ طی قطعنامه ای با تقریباً 
مجموع آرا، خواستار لغو معاهده ی رود سند شد به این دلیل 
که در آن، سه رودی که از جامو و کشمیر می گذرد به پاکستان 

 .)Swain 2013( اختصاص داده شده است

سناریو

مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری

افزایش مییابد در صورتی که ... کاهش می یابد در صورتی که ...

مفادمهممعاهدهیرودسندنادیدهگرفتهشود.

تغییراتزیستمحیطی،کارکردتفاهمنامهیانعطافناپذیرتقسیمآببینهندو
پاکستانرامختلکند.

همکاریهندوپاکستان،یابااصالحرسمیمعاهدهیابااقداماتحمایتی
غیررسمیدرجهتاستفادهوتوزیعبهینهیآبکمیاب،نزدیکترشود.

درگیریهایبینایالتیدرپاکستاندرمواجههباتقاضاهایبیشتروسیلهای
پیشازموعدتشدیدوباعثشودسندوکراچیدرماههایتابستانآبکمتری

همداشتهباشند.

سازوکارهایبهتریبرایتقسیمعادالنهیآببینایالتهااتخاذشود.

باسرمایهگذاریدرزیرساختهایجدید،تابآوریپاییندستتقویتشود.

واکنشهایدولتهادربرابرسیلناکافییاناعادالنهباشدوباعثایجادیا
تشدیدنارضایتیهایمحلیوتضعیفقرارداداجتماعیشود.

آمادگیوشفافیتدربرابربالیاارتقایابد.

رشدجمعیتیواقتصادی،تقاضارابهسطوحناپایداربکشاندوبهچرخهی
معیوبافتکیفیتآب،معیشتحاشیهایوآسیبپذیریکمککند.

بااتخاذیکسازوکارقیمتگذاری،ازمصرفپربازدهترآبحمایتشود،و
شبکههایایمنیاجتماعیبرایگروههایحاشیهنشینایجادگردد.

سیاستمدارانغیرمسئولازاهرمکمبودآب،شایدهمراهباپشتیبانیاز
جداییطلبانخشندرکشمیریابلوچستان،برایتحریکاحساساتملیگرایانه

یافرقهایاستفادهکنند.

وابستگیمتقابلهندوپاکستانباافزایشتجارت،کمپینهایآگاهیرسانی
دربارهیوابستگیمتقابلبهآب،وتحقیقاتمشترکدرموردآثار

پیشبینیشدهیتغییراقلیمیتقویتشودتابدینترتیبمحرکهایسیاست
تفرقهافکنانهکاهشیابد.

سازوکارهاینهادیدرزمینهیهمکاریآبیبرایجلوگیریازاستفادهازآب
بهعنوانیکاهرمسیاسیتقویتشود.

هندبهساختنسدهایجدیدکهازنظرپاکستانغیرقابلقبولاست
اصرارورزد.

هردوکشورازاقداماتیکجانبهخودداریکنندوبهاستفادهازسازوکارهای
تثبیتشدهیحلوفصلاختالفاتادامهدهند.



مخاطراتدرآمیختهیاقلیم-آسیبپذیری

موردی مطالعه ی 

56

مصر ثروتمندترین، قدرتمندترین و همچنین پاییندست ترین 
کشور وابسته به حوضه ی رود نیل است. تقاضای کنونی آب 
در حالی که  است،  آن  پایدار  ذخایر  از  فراتر  درصد   25 مصر  در 
برنامه ریزی شده که جمعیت آن تا سال 2030 از 87 میلیون 
 Strategic Foresight( یابد  افزایش  نفر  میلیون   113/6 به 
شور  به  منجر  مصر  در  مصرف  باالی  سطوح   .)Group 2013
به  نمکزدایی  برای  کمی  بسیار  آب  زیرا  است  شده  آب  شدن 

.)Di Nunzio 2013 ( دریای مدیترانه میرسد

دسترسی  عدم  نیز  و  مصر  نسبی  قدرت  تاریخی،  نظر  از 
از آن شده است که  کشورهای باالدست به منابع مالی مانع 
بسازند  آن  روی  بزرگی  سدهای  نیل  رود  کنار  کشورهای  دیگر 
تحوالت  حال،  این  با  دهد.  کاهش  را  مصر  ذخایر  بتواند  که 
کشورهای  بر  فشار  افزایش  باعث  اقتصادی  و  جمعیتی 
افزایش  با  می شود.  خود  آبی  منابع  توسعه ی  برای  باالدست 
جمعیت از ۴۲۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ به ۶۴۸ میلیون نفر 
نیل رشد می کند  رود  آب در حوضه ی  تقاضای   ،۲۰۳۰ در سال 
بسیاری   .)medium projection, Nile Basin Initiative 2012(
از کشورهای فقیرتر باالدست استفاده از پتانسیل آب نیل را 
برای غلبه بر ضعف اقتصادی کنونی خود ضروری می بینند 

.)Nile Basin Initiative 2012; Gebreluel 2014(

تثبیت  اقتصادی،  رشد  و  جمعیت  افزایش  دلیل  به  امروز، 
دولت ها و پیشرفت توسعه، موازنه ی قدرت در حال تغییر به 
نفع باالدست است. همچنین کشورهای باالدست از تغییرات 
ژئوپولیتیکی و منابع جایگزین سرمایه برای سرمایه گذاری های 
بالفعل  وتوی  قدرت  که  برده اند  بهره  زیرساخت ها  در  عمده 
مصر را درهم می شکند. این تغییر زمانی محسوس شد که  
رئیسجمهور اتیوپی، در فوریه ی ۲۰۱۱ و در اوج بی ثباتی سیاسی 
رنسانس  بزرگ  سد  نام  به  جدیدی  عظیم  سد  ساخت  مصر، 
 .)Whittington et al. 2014( اتیوپی بر روی نیل آبی را اعالم  کرد
به روند تدریجی شور شدن آب سرعت  آبگیری  سد رنسانس 
دسترسی  مصری  میلیون ها  که  هنگامی  و  بخشید  خواهد 
آب  و  می دهند  دست  از  خود  معیشت  تأمین  برای  را  آب  به 

کمتری برای مقابله با شور شدن فاجعه بار آب در دلتای نیل 
مرسی،  دولت  میکند.  ایجاد  توجهی  قابل  شوک  دارد،  وجود 
برای تقویت حمایت سیاسی داخلی، دولت اتیوپی را  احتماالً 
هدف لفاظی های جنگ طلبانه قرار داد. رژیم بعدی از تهدید به 

.)Kantor 2014( جنگ خودداری کرده است

نیل  حوضه ی  در  فعلی  درگیری  در  اقلیمی  تغییر   سهم 
از  حاکی  کنونی  فشارهای  حال،  این  با  است.  محدود  هنوز 
اختالل  زیرا  است،  آینده  در  اقلیمی  تغییر  آثار  نقش آفرینی 
بر  پیش بینی شده  اختالالت  به  شبیه  سد سازی  از  ناشی 
به  منجر  احتماالً  اقلیمی  است. تغییر  اقلیمی  تغییر  اثر 
افزایش  شد.  خواهد  فصلی  جریان های  بیشتر  ناپایداری 
و  پایین دست  در  جریان  کاهش  به  منجر  می تواند  مصرف 
پیامدهای مختلف آن از جمله در دسترس بودن نسبتاً کمتر 

 .)Link et al. 2012( آب و افزایش شوری شود

آبی مصر و هم  و  امنیت غذایی  بر  تغییرات هم فشار   این 
را به میزان قابل توجهی باال خواهد  مخاطرات آسیب پذیری 
و  باالدست  کشورهای  بین  سرزنش  بازی  به  توجه  با  برد. 
دولت  که  دارد  وجود  واقعی  خطر  یک  گذشته،  در  مصر 
توسعه ی  از  جلوگیری  برای  و  ببرد  پناه  ملیگرایی  به  مصر 
شود،  متوسل  زور  به  باالدست  در  آبی  زیرساختهای  بیشتر 
بیثباتی  تقویت  یا  شورشی  گروههای  از  پشتیبانی  مانند 
فشارهای  برابر  در  باالدست  کشورهای  از  بسیاری  سیاسی. 
شکنندگی  چالشهای  با  پیش  از  و  هستند  آسیبپذیر  مصر 
دیگر، ممکن است مصر موفق  از طرف  نیز مواجه اند.  خود 
کانالهایی  ساخت  به  ترغیب  را  جنوبی  سودان  دولت  شود 
روی قسمتهایی از نیل سفید یا شاخههای آن برای افزایش 
چنین  روی  کار   .)Pearce 2015( کند  پایین دست  در  جریان  
در  داخلی  جنگ  مجدد  شروع  به   1980 دهه ی  در  پروژهای 
سرانجام   .)Swain 2011( شد  منجر  امروز  جنوبی  سودان 
مختلف  کشورهای  دادن  قرار  هم  برابر  در  از  میتواند  مصر 
باالدستی )مثل اریتره و اتیوپی( استفاده و به آسیب پذیری در 

منطقه کمک کند.

حوضهیرودنیل
تغییر اقلیمی، مصرف بی رویه، و توسعه ی باالدستی

تغییر اقلیم

تخریب محیط زیست

افزایش تقاضا و میزان ذخیره منابع

رشد جمعیت

فقر و بیکاری

بی ثباتی منطقه

فشارها در حوضه نیل
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باالآمدنسطحآبدریاهاقلمروهایکمارتفاعراتهدیدمیکند.
ددر طول این قرن، میانگین جهانی سطح آب دریاها عمدتاً بر اثر ذوب شدن یخچالهای طبیعی و گسترش 
از  باالتر  تا 0/3 متر  از 0/15  تا سال 2050  افزایش  این  یافت.  افزایش خواهد  اقیانوس حرارتی همچنان 
میانگین سالهای 2005-1986 تخمین زده شده است )IPCC 2013(. به جز موارد پیش بینی نشده و ناگهانی، 
تغییرات سطح آب دریاها در طی دهه ها رخ می دهد که منجر به فرسایش آهسته و تدریجی، زیر آب رفتن، 
جاری شدن سیل، از بین رفتن تاالبهای ساحلی، و شور شدن بیش از پیش خاکهای ساحلی و  آبخوان ها 
میشود. تغییرات منطقهای و امواج توفان باعث عدم قطعیت و تناوب بیشتر در شتاب فرسایش، شور 

.)Hijioka et al. 2014( شدن و به زیر آب رفتن میشود

سپردن زمین به دریا ممکن است یک سازگاری ضروری یا نشانهی شکست تلقی شود. در برخی کشورها 
مانند هلند یا بریتانیا، سازوکارهای حفاظت فیزیکی و زیست محیطی میتواند سد راه دریا شود و از ضرورت 
سپردن زمین به دریا احتراز کند )Butzengeiger and Hortsmann 2004(. در مناطق فقیرنشین روستایی، 
احتمال سرمایهگذاریهای عمده در سیستمهای حفاظتی کمتر است که منجر به از بین رفتن خانه ها و 
ایالت های  اغلب بدون جبران خسارت میشود. در  امنیت غذایی و فرصتهای اقتصادی  مزارع و کاهش 
بزرگ تر با هر دو نوع مناطق مرتفع و کم ارتفاع، مهاجرت داخلی ممکن است مفید واقع شود. در جزایر 
کم ارتفاع اقیانوس آرام ممکن است هیچ سازوکار حفاظتی پایداری وجود نداشته باشد و کشورهای بدون 
هیچ منطقه ی با ارتفاع باالتر مانند مالدیو ممکن است در زمانی فراتر از این قرن، با زیر آب رفتن کامل 

.)Dasgupta et al. 2014( تهدید شوند

کشورهای با اقتصاد ضعیف، سطوح باالی فقر، و سابقه ی درگیری، برای مدیریت تغییرات در قلمرو خود 
بسیار تالش خواهند کرد. کشوری مانند جزایر سلیمان، در عین حال که در معرض تهدید زیر آب رفتن نیست، 
ممکن است همانند جزایر دیگری که در زمینه ی آسیبپذیری اجتماعی و اقتصادی نمره ی بهتری میگیرند 

.)Permanent Mission of Solomon Islands to the United Nations 2009( قادر به مدیریت تغییر نباشد

باالرفتنسطحآبدریاهاتهدیدیخواهدبودبرایبسیاریازشهرهایساحلیکهبهرشدسریعخود
ادامهخواهندداد.

شهرهای ساخته شده بر دلتای رودها به ویژه در معرض سیل و امواج توفان هستند که می توانند به خانه ها، 
کسب و کارها و زیرساخت های مهم خسارت وارد کنند.  فرونشست سریع زمین  به دلیل برداشت بی رویه ی 
آب های زیرزمینی این چالش را وخیم تر خواهد کرد. پیامدهای توسعه ی اقتصادی می تواند قابل توجه باشد، 
ایجاد سیستم های حفاظتی. به احتمال زیاد  نیاز برای  یا به لحاظ هزینه ی مورد  به لحاظ زیان مستقیم 
سرمایه گذاری در سیستم های حفاظتی پیشرفته در شهرهای برخوردار از دارایی های ارزشمند برای حفاظت 
بیشتر از مناطق روستایی توجیه اقتصادی دارد. شهرهای پرخطر شامل بمبئی، گوانگژو، رانگون، گوایاکیل، 

.)Brecht et al. 2012; Hallegatte et al. 2013( هوشی مین، کلکته، مانیل، جاکارتا و کراچی است

تهدیدهایارضیمنجربهمهاجرتاجباریخواهدشد.
تعداد  دریاها کاسته می شود،  آب  آمدن سطح  باال  تهدید  در معرض  از زیست پذیری سرزمین های  هرچه 
است  ممکن  اقلیمی  تغییر  از  ناشی  مهاجرت  این  شد.  خواهند  مهاجرت  به  مجبور  افراد  از  فزاینده ای 
جمعیت های  و  مهاجران  میان  تنش  ایجاد  و  پذیرنده  مکان های  در  منابع  سر  بر  رقابت  افزایش  باعث 
مستقر و افزایش احتمال درگیری بین گروه ها شود )Werz and Conley 2012(.  مهاجرت از مرز ها ممکن 
و  شهروندی  حقوق  خدمات،  به  دسترسی  مرزها،  کنترل  با  مرتبط  نظامی  و  سیاسی  واکنش های  است 
و  قوانین رسمی شهروندی  که  در مناطقی  ویژه  به  فرا مرزی می تواند  کند. مهاجرت  ایجاد  زمین  حقوق 
 Wamugi and Muchemi( مالکیت زمین در آن به طور جهانی پذیرفته یا اجرا نمی شود چالش برانگیز باشد
مهم  عوامل  از  مستقر  مهاجران  زمین  حقوق  و  شهروندی  مطالبات  عاج،  ساحل  در  مثال،  برای   .)2011
درگیری های اخیر بود )Human Rights Watch 2013(. اگرچه این مهاجران در وهله ی اول با عوامل محیطی 
رانده نشده اند، کشورهایی که ترک گفته اند جزو کشورهایی هستند که حداقل توانایی را در مهار آثار تغییر 

اقلیمی دارند.
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 باال آمدن سطح آب دریا و تخریب سواحل 	1	
باال آمدن سطح آب دریا تهدیدی خواهد بود برای زیستپذیری مناطق کم ارتفاع حتی پیش از به زیر 

آب رفتن آن ها، که منجر به اختالل اجتماعی، آوارگی و مهاجرت میشود. در عین حال، ممکن است 
اختالف نظرها درباره ی مرزهای دریایی و منابع اقیانوسی افزایش یابد. 

باال آمدن سطح آب دریا اکنون پایداری اقتصادی و فیزیکی مناطق کم ارتفاع را تهدید می کند.  برآوردهای 
فعلی از افزایش سطح آب دریا حاکی از آن است که در قرن جاری هیچ کشوری به طور کامل زیر آب نخواهد 
رفت. با این حال، با از بین رفتن تدریجی منابع زمینی و ساحلی، پایداری اقتصادی و کشاورزی بسیاری از 
مناطق ساحلی کاهش قابل توجهی خواهد یافت؛ خسارت تندبادها و امواج توفان شدیدتر خواهد شد؛ و 
خطر از دست رفتن زمین های کشاورزی در آینده عاجل تر خواهد شد. این تغییرات مردم را وادار به مهاجرت 
می کند و خطر تنش و درگیری در مناطق پذیرنده را افزایش می دهد. با افزایش سطح آب دریاها، تغییر 
مورد  در  اختالفاتی  بروز  باعث  و  دهد  تغییر  هم  را  مرزی  نشانه گذاری های  است  ممکن  ساحلی  خطوط 

مرزهای دریایی، دریاهای سرزمینی، خطوط دریایی و منابع اقیانوسی شود. 

باال آمدن سطح آب دریا و تخریب سواحل

باالآمدنآبدریاها،امواجتوفان،وشورشدنبیشازپیشمناطقساحلیباعثکاهشپایداری
اقتصادیوکشاورزیومنجربهافزایشآسیبپذیریومهاجرتخواهدشد.باالآمدنآبدریاهاهمچنین
نشانگرهایحاکمیتیومناطقانحصاریاقتصادیرابهزیرآبمیبردکهممکناستمنجربهاختالف
ودرگیریبیندولتهاشود.مناطِقدرمعرضتهدیدزیرآبرفتن،اختاللاجتماعیوروانی،مهاجرتو

آسیبپذیریراتجربهخواهندکرد.

خطر در چیست؟

توفانهایبزرگیابالهایساحلی،مراکزپرجمعیتساحلیرادرگیرکنند.	 

تعدادزیادیازمردمازمناطقساحلیکمارتفاعبهداخلمهاجرتکنند.	 

امواجتوفانیبزرگمقیاس،ایالتهایجزیرهایکوچکرادرنوردد.	 

نقاط اوج

حمایتازتالشهایدولتهادرکشورهایدارایمناطقکمارتفاِعدرمعرضتهدیدبرایانجاماقدامات	 
فوریتطبیقی.

حمایتازتالشهایبلندمدتبرایبرنامهریزیومدیریتمهاجرتدرمقیاسبزرگ.	 

حمایتدیپلماتیکازکنوانسیونسازمانمللمتحددرموردحقوقدریاهاوسایرتالشهایچندجانبه	 
برایحلوفصلاختالفاتبرسرمرزهایدریایی.

نقاط ورود



اقلیمی جدید برای صلح

موردی مطالعه ی 

61

بنگالدش
تخریب سواحل و مهاجرت

در حالی که مهاجرت در بنگالدش موضوع جدیدی نیست، افراد 
بیشتری در حال مهاجرت از مناطق ساحلی به مراکز شهری 
هستند زیرا امنیت مزارع ساحلی و مناطق ماهیگیری آن ها به 
دلیل تغییر ساحل، بالیای ناشی از خطرات طبیعی، و افزایش 
رقابت از سوی جمعیت همچنان رو به رشد روستایی کاهش 
بنگالدش  اقلیمی،  مخاطرات  جهانی  شاخص  در  می یابد. 
ششمین کشور آسیب دیده از وقایع مرتبط با آب و هوا نظیر 
 Kreft et( توفان، سیل و امواج گرمایی از 1994 تا 2013 است
al. 2014(.  ارتفاع 60 درصد از مساحت کشور از سطح دریا زیر 
و  خاک  شدن  شور  فرسایش،  توفان،  امواج  برابر  در  و  متر   5
آبخوان ها، و حتی به زیر آب رفتن کامل بسیار آسیبپذیر است. 
مشکل شوری خاک در طی سال ها پرورش میگو که زمین را 
برای کشت نامناسب ساخته تشدید شده است. هر سال بین 
64 هزار تا 100 هزار بنگالدشی به دلیل فرسایش ساحل رود 

.)Sharma and Hugo 2009( بیخانمان می شوند

در  خصوصاً  میشوند،  داکا  شهر  وارد  نفر   2000 تا  روزانه 
فشارهای  تشدیدکننده ی  که  موسمی  بارش های  دوره ی 
محیط زیستی بر این شهر دارای تراکم باالی جمعیتی است 
که در هر کیلومتر مربع آن حدود 28000 نفر زندگی میکنند 
مهاجران   .)Hanif and Hossian 2010, cited by Saha 2011(
غالباً در مشاغل حاشیهای به کار گرفته می شوند و شرایط 
تعداد  پیوسته ی  افزایش  با  است.  هولناک  زندگی شان  و  کار 
مهاجران، فشارهای شدیدی بر زیرساختهای ضعیف شهری 
و  سکونت گاه ها  تعداد  افزایش  جمله  از  آمد،  خواهد  وارد 
نظیر  بر خدمات  افزایش فشار  کنار  در  غیرقانونی  زاغههای 
 Mitra( پلیس  نیروی  و  بهداشتی  سرویس  برق،  آب،  تأمین 

  .)and Vivekananda 2013

تغییر اقلیمی

تخریب محیط زیست

افزایش تقاضای منابع و کمبود آن

رشد جمعیت

شهرنشینی

فقر و بیکاری

مهاجرت، آوارگی و جریان های پناهندگی

فشارها در بنگالدش
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تغییرمرزهایسرزمینیممکناستمنجربهدرگیریبرسرمرزهایدریاییومناطقانحصاریاقتصادیشود.
با افزایش سطح آب دریاها، ممکن است تغییر خطوط ساحلی و زیر آب رفتن نشانگر های سرزمینی باعث 
اختالف نظر بر سر مرزهای دریایی و مناطق انحصاری اقتصادی شود و برخی رشته جزایر کم ارتفاع تسلط 
از دست بدهند )UNFCCC 2005(.  همچنین می تواند منجر به عدم توافق  را  خود بر دامنه ی وسیع دریا 

.)Paskal 2007(  کشورها در مورد خطوط دریایی و کنترل منابع اقیانوسی شود

)۱۲ مایل(  آب های سرزمینی ملی  دریاها که محدوده ی  در مورد حقوق  کنوانسیون سازمان ملل متحد 
)۲۰۰ مایل( را تعیین می کند به موضوع تغییر خطوط ساحلی وارد نشده  و مناطق انحصاری اقتصادی 
است. هیچ توافق جهانی در مورد اینکه آیا حدود و ثغور دریایی باید همواره ثابت باشد یا با تغییر سواحل 
جابه جا  شود وجود ندارد )Lisztwan 2012(. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها شامل 
گزینه های حل اختالف برای اعضای معاهده است، از جمله مراجعه به دادگاه بین المللی حقوق دریاها )که 
همین کنوانسیون مؤسس آن است(، دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ویژه ی داوری. اما همه ی 
کشورهای ساحلی عضو کنوانسیون مذکور نیستند و در مورد کشورهای عضو هم موفقیت روش های 
برای  نیست.  قطعی  است،  روشن  کنوانسیون  موضع  که  زمینه هایی  در  حتی  کنوانسیون،  اختالف  حل 
نمونه، در سال ۲۰۱۴، هند و بنگالدش حکم داوری کنوانسیون را در خصوص تعیین مرزشان در دریای بنگال 
پذیرفتند، اما چین داوری کنوانسیون برای حل یک اختالف دریایی با فیلیپین را نپذیرفت و ترجیح خود را 
 Permenant Court of Arbitration 2014; Sevastopulo and( دستیابی به یک راه حل دوجانبه عنوان کرد

.) Landingin 2014

احتمال درگیری بین کشورهایی که بر سر یک مرز دریایی که بعدتر تغییر می کند توافق کرده اند بسیار کم 
است زیرا سابقه ی آن ها حاکی از تمایل به یافتن راه حل از طریق مذاکره است. اما درگیری در شرایطی که هیچ 
توافقی درباره ی مرزها نشده باشد محتمل تر است. با کند شدن سرعت باال آمدن سطح آب دریاها، تعداد 
مکان هایی که در آن ها تغییرات خط ساحلی ناشی از تغییر اقلیمی تأثیر قابل مالحظه ای بر مرزهای دریایی 

.)Di Leva and Morita 2008( تا سال ۲۰۵۰ خواهد داشت احتماالً بسیار کم و عمدتاً قابل پیش بینی است
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2010(. اخیراً چین تالش های خود را برای گسترش شکل های 
بیرون  مواد  از  استفاده  با  جدید  اشکال  ساختن  و  موجود 
کشیده شده از کف دریا افزایش داده و جغرافیای مناقشات 
)Hardy and O'Connor 2014(. چین  است  کرده  پیچیده تر  را 
داوری کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها 
برای حل یک اختالف دریایی با فیلیپین را رد کرد و دستیابی 
به یک راه حل دوجانبه را ترجیح داد. تغییر اقلیمی بر تالش ها 
برای حل و فصل ادعاهای مالکیت تأثیر خواهد گذاشت زیرا 
صخره ها و آب سنگ های مرجانی از بین می روند و بقیه تغییر 

شکل می دهند.

جزایراسپراتلی
قلمرو مورد مناقشه

کم  جزیره ی   100 از  بیش  شامل  اسپراتلی  جزایر  مالکیت 
واقع  رفته،  آب  زیر  سواحل  و  زیرآبی،  تپه ی  آب سنگ،  ارتفاع، 
مالزی،  ویتنام،  چین،  اختالف  مورد  چین،  جنوبی  دریای  در 
فیلیپین، برونئی و تایوان است )Joyner 1999(. مساحت کل 
این جزایر زیر ۵ کیلومتر مربع است و ارتفاع هیچ یک از سطح 
دریا بیشتر از ۴ متر نیست. باال آمدن سطح آب دریا ممکن 
را  زمین  طبیعی  شکل های  این  از  بسیاری  سرانجام  است 
برای همیشه به زیر آب ببرد. ده ها جزیره به اشغال نیروهای 
ادعاهای  سر  بر  تنش  گاه  است و  درآمده  نظامی  متعدد 
 Lally( رقبا به درگیری های محدود نظامی منجر شده است

سناریو

مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری 

افزایش مییابد در صورتی که ... کاهش می یابد در صورتی که ...

باپیشرفتسریعفرسایشوبهزیرآبرفتنسواحل،مرزهایدریاییتغییرکند. افزایشسطحآبدریاوتغییراتساحلیبهکندیظاهرشودتازمانبیشتری
برایسازگاریوایجادتابآوریاقلیمیوجودداشتهباشد.

رهبرانچیندرتعریفمرزهایدریاییاینکشورواصالحساختارجزایر،
گامهایمقابلهایوناسیونالیستیبردارند.

چینبهتالشهایبینالمللیبرایحلوفصلاختالفاتمرزیمحلیبپیوندد.

رهبراناتحادیهیکشورهایجنوبشرقآسیا،بادنبالکردنسیاستهای
مقابلهای،بازیگرانخارجیرابهطوربالقوهبهمیدانبیاورند.

رهبراناتحادیهیکشورهایجنوبشرقآسیاتالشهایمشترکبرایحلو
فصلاختالفاتمرزیمحلیرادراولویتقراردهند.

کشورهایمنفردبهطوریکجانبهمنابعنفتوگازراتوسعهدهند. توسعهینفتیوگازیتاحلمسائلمرزیبهتعویقبیفتد.
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سناریو

 .)Weir and Virani 2010( اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند
که  افرادی  تعداد  افزایش  با  دریا،  آب  سطح  آمدن  باال  تداوم 
به پایتخت نقل مکان میکنند که خود نیز در درازمدت مورد 

تهدید قرار میگیرد، مسائل را بدتر میکند.

کیریباتی
کشوری در معرض تهدید

کم ارتفاع  مرجانی  جزایر  یکی  به جز  کیریباتی  جزیره ی   33 هر 
هستند. به دلیل نفوذ آب شور، در حال حاضر آب شیرین و 
کشاورزی منطقه دچار تنش است. نیمی از جمعیت در تاراوا، 
جزیره ی پایتخت، زندگی و با بیکاری، جرم و جنایت و ناآرامیهای 

مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری

افزایش مییابد در صورتی که ... کاهش می یابد در صورتی که ...

جمعیتروبهافزایشپایتختقادربهیافتنشغلیامسکننباشندواینمعضلبه
اعمالمجرمانهدامنبزندوتنشهایاجتماعیراباالببرد.

باطرحهایقویترتأمیناجتماعی،ازفقیرانافزایشیافتهیشهریحمایتشود.

درطرحریزیواکنشهایسیاستیدرقبالتغییراقلیمی،تأثیرمهاجرتدرنظر
گرفتهشود.

ناکارآمدیزیرساختهایضعیفدرمقابلهبابالیایمکررناشیازتغییراقلیمی
ایجادسرخوردگیکندونارضایتیهاازدولتراباالببرد.

زیرساختهادرمناطقآسیبپذیرساحلیتقویتوتابآوریآنهابیشترشود.

فقروآسیبپذیریبهدلیلمحدودیتگزینههایمعیشتیافزایشیابد. سرمایهگذاریدرفعالیتهایجدیداقتصادیباعثایجادشغلوبهبود
معیشتمحلیشود.

جوامعآسیبدیدهبهنابرابریدردسترسیبهکمکهایخارجیپیببرندو
نارضایتیوتنشافزایشیابد.

هدفگذاریحساسبهدرگیریکمکهایبشردوستانهوهمکاریتوسعهایبه
کاهشتنشهایمحلیکمکمیکند،ونهافزایشآن.
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مدیریتجنگلازطریقابتکارهایکاهشانتشارهایناشیازجنگلزداییوتخریبجنگلبایدحساسبه
درگیریباشدتاازآثارمنفیجلوگیریشود.

نزدیک به ۲۰ درصد از انتشار جهانی گازهای گلخانه ای ناشی از جنگل زدایی و تخریب جنگل است. برنامه  ی 
مورد  در  متحد  ملل  چارچوب  کنوانسیون  را  جنگل   تخریب  و  جنگل زدایی  از  ناشی  انتشارهای  کاهش 
تغییرات اقلیمی به منظور اعطای بودجه ی مالی به دولت ها، شرکت ها و صاحبان جنگل در کشورهای 
در حال توسعه برای محافظت از جنگل های خود ایجاد کرده است. این برنامه همچنین تالش هایی در 
جهت افزایش حفاظت، بهبود مدیریت پایدار جنگل ها، و تقویت ذخایر کربن جنگل به عمل آورد. در اصل، 
آثار بالقوه ی تثبیت کنندگی در بسترهای آسیب پذیر یا مستعد درگیری داشته باشد  این برنامه می تواند 
)Tänzler and Ries 2012(. برنامه ی کاهش انتشارها، عالوه بر کمک به توسعه ی اقتصادی از طریق ایجاد 
منابع جدید درآمد برای گروه های اجتماعی اغلب به حاشیه رانده شده، می تواند موجب تقویت همکاری، 
برای  عنوان وسیله ای  به  برنامه  این  از  استفاده  بشود.  نیز  در سطوح مختلف  اعتماد سازی  و  گفت وگو 
انواع  کاهش  به  می تواند  همچنین  محلی  جوامع  به  قانونی  عناوین  ارائه ی  و  زمین  تصرف  اصالحات 

.)Cotula and Mayers 2009( درگیری های ناشی از تصرف نامشخص زمین کمک کند

ساختار های  و  حکمرانی  جنگل مستلزم  تخریب  و  جنگل زدایی  از  ناشی  انتشارهای  کاهش  برنامه  ی  اما 
مدیریتی پیچیده است که اگر به روش حساس به درگیری به اجرا درنیاید، میتواند تأثیرات منفی داشته 
باشد )Tänzler and Ries 2012(. برای مثال، اجرای یک پروژه ی آزمایشی در سه حوضه ی آبریز نپال در سال 
2009 و ۲۰۱۲ ناامنی معیشتی و پتانسیل درگیری بر سر زمین را تشدید کرد. معیشت سنتی جامعه ی 
اجرای  با  بود که  برداشت منابع جنگلی  و  به زمین های کشاورزی جدید  قومی چپانگ شامل نقل مکان 
این، گزینه های جایگزین  بر  )Uprety et al. 2011(. عالوه  یا محدود شد  انتشارها ممنوع  برنامه ی کاهش 
معیشتی ارائه شده مناسب همه ی گروه ها نبود. برای نمونه، هزینه ی خرید خوک برای جامعه ی کاربران 
جنگل  جامونا تأمین شد. با این حال، به دلیل هزینه های باالی پرورش خوک، اکثریت جامعه وارد این کار 

.)Patel et al. 2013( نشدند و تنها خانوارهای ثروتمند از این فرصت سود بردند

انتشارها ممکن است جوامع محلی را به حاشیه  ابتکارات برنامه ی کاهش  یا اجرای ضعیف  طراحی بد 
براند. توزیع منافع مالی یا منابع جنگلی ممکن است تنش و درگیری ایجاد کند، همان طور که در مورد 
نپال مشاهده شد که فرهنگ کاست و اقلیت ثروتمند محلی بر طراحی ابتکارات برنامه تأثیر گذاشتند. 
نادیده گرفته شدند  در فرایند تصمیم گیری  اقلیت  از گروه های  برخی  و  توزیع شد  نابرابر  به طور  منافع 

 .)Patel et al. 2013(

خصوصی  بخش  قدرتمند  بازیگران  و  دولت ها  برای  انگیزهای  میتواند  جنگل ها  ارزش  احتمالی  افزایش 
برای به دست گرفتن کنترل جنگلها و انکار یا نادیده گرفتن حقوق جوامع ساکن جنگل، به ویژه افراد فاقد 
عناوین رسمی در خصوص تصرف زمین، ایجاد کند. برنامه ی کاهش انتشارها همچنین میتواند باعث 
اتخاذ »تدابیر حفاظتی  با  افزایش فساد و رفتار رانت جویانه  شود، هرچند جامعه ی جهانی تالش کرده 
.)Standing 2012( برنامه  ی کاهش انتشارهای ناشی از جنگل زدایی و تخریب جنگل« این مشکل را رفع کند

افزایشقابلتوجهدراستفادهازسوختهایزیستیمبتنیبرمحصوالتزراعیآثارمنفیداشتهاست.
را تعیین کرده اند که  ۶در زمینه ی تغییر سوخت های فسیلی به سوخت های زیستی، ۶۲ کشور اهدافی 
تولید جهانی بیواتانول را در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ تا سه برابر افزایش داده است. تولید بیودیزل در مدت 
از قند،  این نسل اول سوخت های زیستی عمدتاً   .)Gao et al. 2011( یافته است  افزایش  برابر  مشابه ده 

نشاسته یا روغن نباتی به دست می آید که خود از ذرت، نیشکر، سویا و روغن نخل تولید می شود.

مواد  قیمت  افزایش  به  زیستی  سوخت های  به  انتقال  غذایی،  محصوالت  این  برای  تقاضا  افزایش  با 
غذایی در همه جا از ۳ تا ۳۰ درصد در طی بحران های قیمت این مواد در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ کمک کرد 
)Gasparatos et al. 2013(. فیشر و همکاران )2009( تخمین می زنند که تا سال ۲۰۲۰، گسترش سوخت های 
زیستی در جهان ممکن است قیمت غالت را ۸ تا ۳۴ درصد، سایر محصوالت زراعی را ۹ تا ۲۷ درصد، و 

دام ها را 1 تا ۶ درصد افزایش دهد که ۱۳۱ میلیون نفر دیگر را در معرض خطر گرسنگی قرار میدهد.
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تأثیرات ناخواسته ی سیاستهای اقلیمی 	1	
از آنجا که سیاست های سازگاری و کاهش اثر اقلیمی به طور گسترده تری اجرا می شود، خطرات آثار 

منفی ناخواسته، به ویژه در بسترهای آسیب پذیر، نیز افزایش خواهد یافت.  

برای کاهش آسیب پذیری و جلوگیری از درگیری، ما به سیاست های کاهش اثر تغییر اقلیمی و سازگاری نیاز 
داریم. با این حال، اگر این سیاست های خیرخواهانه بدون در نظر گرفتن تأثیرات احتمالی ناخواسته شان 
ناامنی  تشدید  و  سیاسی  بی ثباتی  اقتصادی،  توسعه ی  تضعیف  باعث  می توانند  شوند،  اجرا  و  طراحی 
انسانی شوند. از آنجا که سیاست های سازگاری و کاهش اثر اقلیمی به طور گسترده تر در سراسر جهان 
اجرا می شود، خطرات این آثار ناخواسته ی منفی ــ به ویژه در بسترهای آسیب پذیر ــ نیز افزایش خواهد 
زمین،  تصرف  ناامنی  افزایش  شامل  می تواند  ناخواسته  پیامدهای  آسیب پذیر،  موقعیت های  در  یافت. 
تسریع  و  زیستی،  تنوع  رفتن  بین  از  و  زیست  محیط  تخریب  افزایش  اقلیت،  گروه های  حاشیه نشینی 
تغییر اقلیمی باشد. این تأثیرات پیش بینی نشده اغلب از عدم هماهنگی بین بخشی و، در موقعیت های 

آسیب پذیر و متأثر از درگیری، عدم اجرای حساس به درگیری سیاست ها و برنامه ها ناشی می شود.

اقلیمی سیاستهای  ناخواسته ی  تأثیرات 

سیاستهایسازگاریوکاهشاثراقلیمیمیتواندآثارناخواستهیمنفیداشتهباشدکهباعثافزایش
ناامنیمعیشتی،درگیریبرسرمنابع،ونوساناتقیمتموادغذاییمیشود.اگرسیاستهایاقلیمیبا
دقتوبادرنظرگرفتنتأثیراتگستردهترواحتمالنقشداشتنآنهادردرگیریهادربرخیموقعیتها

طراحینشود،اینآثارناخواستهمیتواندخطراتآسیبپذیریراافزایشدهد.

خطر در چیست؟

تأمینمالیبزرگمقیاسسیاستهاوپروژههایسازگاریشاملارزیابیهایجدیدرگیرینباشد.	 

گذارجهانیوبزرگمقیاسبهفناوریهایسبزومنابعانرژیتجدیدپذیردربردارندهیاقداماتیدرجهت	 
بهحداقلرساندنآثاراستخراجمعادن،تولید،وعملیاتیاافزایشبهرهوریمنابعنباشد.

فناوریهایمهندسیزمیندریکمقیاسبزرگپیادهسازیشوند.	 

نقاط اوج

طراحیاستراتژیهایسازگاریحساسبهدرگیری.	 

ارزیابیکلیهیسیاستهایمرتبطباتغییراقلیمیبهلحاظخطرکمکبهآسیبپذیری.	 

تضمینتأمینبودجهیشفافوموجهبرایمسائلاقلیمی.	 

تقویتمشارکتذینفعانچندجانبهدرتوسعهیسیاستی)سازمانهایغیردولتی،رهبرانجامعه،	 
شوراهایقبیلهایوغیره(.

اطمینانیافتنازمشاورهورضایتقبلیآگاهانهدرپروژههایسازگاریوکاهشاثر.	 

نقاط ورود
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مداخالتمهندسیزمیناثباتنشدهومخاطرهآمیزندوفقطبهعالیممیپردازند،نهمشکل.
افزایش  در حال  اقلیمی  تغییرات  آثار  در حالی که  پیش می رود  آهستگی  به  اقلیمی  که مذاکرات  آنجا  از 
بارها مورد  زمین«  به »مهندسی  به کار گیری مداخالت وسیعی موسوم  با  اقلیم  امکان مهندسی  است، 
توجه قرار گرفته است. ایده های آن شامل حذف گازهای گلخانه ای از جو با کاشت گسترده ی درخت؛ ترکیب 
زیست توده برای تولید انرژی و جذب و ذخیره ی کربن؛ و بارور کردن اقیانوس ها برای رشد فیتوپالنکتون ها 
است )Ginzky et al. 2011(. پیشنهاد دیگر شامل خنک کردن مستقیم زمین با بازتاب نور خورشید به فضا 

.)Schaefer et al., forthcoming( یا افزایش انتقال تابش زمینی به فضا است

 Ginzky et al.( است  متفاوت  بسیار  ماهیت  و  مقیاس  در  فناوری ها  این  با  مرتبط  بالقوه ی   خطرات 
احتمال حفظ میانگین جهانی  ۵۰ درصد  از  تکنیکی که پیش بینی می شود بیش  تنها  اینکه  2011(. مهم 
افزایش دما در زیر 2 درجه ی سانتیگراد را داشته باشد، استفاده ی گسترده از ترکیب زیست توده برای تولید 
انرژی و جذب و ذخیره ی کربن در مقیاس صنعتی است )Schaefer et al., forthcoming(. چنین تالشی 
می تواند تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی بزرگی داشته باشد اگر از زمین  کشاورزی برای رشد 

 .)UNEP and Convention on Biological Diversity 2012( زیست توده استفاده شود

در تزریق آئروسل استراتوسفر تالش می شود که برای خنک کردن سریع آب و هوا، تأثیرات یک فوران وسیع 
آتشفشانی بازآفرینی شود )Rasch et al. 2008(. طرفداران این فناوری خاطرنشان می کنند که ممکن است 
نسبتاً مقرون به صرفه و سریع باشد، در حالی که منتقدان متذکر می شوند که خطرات مرتبط با چنین 
مداخالت گسترده ای در سیستم اقلیمی مورد بررسی کافی قرار نگرفته است. برای مثال، تزریق آئروسل 
استراتوسفر ممکن است به تغییر الگوهای بارش منطقه ای در آسیا و افریقا منجر شود که تأثیر منفی 

 .)Schaefer et al., forthcoming; Dabelko et al. 2013( قابل توجهی بر معیشت و امنیت غذایی دارد

 Kiehl( یک مشکل کلی در مهندسی اقلیم این است که فقط به عالیم و نه علت اصلی مشکل می پردازد 
از این است که امید به مهندسی کردن اقلیم اقدامات کاهش  2008(. در بدترین حالت، ترس منتقدان 
اثر و سازگاری را متوقف کند. به این ترتیب، در صورت عدم موفقیت این فناوری ها یا توقف آن ها، خطرات 
افزایش می یابد )Dabelko et al. 2013(. از آنجا که تقریباً هیچ قانون رسمی بینالمللی یا حتی هنجارهای 
غیر رسمی بر گسترش فناوری های مهندسی زمین حاکم نیست، نگرانی قابل توجهی هم وجود دارد که از 

نیروهای نظامی برای به کار گیری یا منع به کار گیری این فناوری ها استفاده شود.
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 سوخت های زیستی باعث تبدیل جنگل  بارانی، تورب زارها، علف زارها و مراتع به اراضی کشاورزی به ویژه در 
برزیل، آسیای جنوب شرقی و ایاالت متحده شده است )Fargione et al. 2008( و به افزایش انتشار گازهای 
گلخانه ای، آلودگی جوی، مصرف بی رویه و آلودگی آب، جنگلزدایی و از بین رفتن تنوع زیستی انجامیده است 
از  از جنگل زدایی در منطقه ی ماتو گروسو در برزیل ناشی  تا 5/9 درصد  )Gasparatos et al. 2013(. امروز 
تبدیل به مزارع سویا برای تولید بیودیزل است )Gao et al. 2011(. در آمازون، رشد سایر محصوالت فروشی 
 German et al. 2011;( برای تولید سوخت زیستی از سال ۲۰۰۰ به طور متوسط ساالنه ۷ درصد بوده است
Valdes 2011(. اندونزی، یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان روغن نخل در جهان، وسعت مزارع خود را از 4/2 

.)Gao et al. 2011( میلیون هکتار در سال ۲۰۰۰ به 7/6 میلیون هکتار در سال ۲۰۰۹ رساند

 گسترش محصوالت فروشی باعث ایجاد و دامن زدن به درگیری های مرتبط با منابع محلی و عمدتاً بر 
سر تصرف زمین شده است. »آوارگی خانواده های فقیر در موزامبیک و تانزانیا، تمرکز زمین ها در دست 
بازیگران قدرتمند در برزیل، اندونزی و پاپوا گینه ی نو، از دست دادن حقوق زمین بر اثر فشار و ناآگاهی در 
اندونزی، و تصرف خشونت آمیز زمین در کلمبیا« )Gasparatos et al. 2013( از جمله ی نمونه های آن است.

فناوریهایسبزوانرژیهایتجدیدپذیرتوسعهیصنعتاستخراجراافزایشمیدهدوبهطوربالقوهباعثتعارضبر
سررانتهایمنابعمیشود.

سرمایهگذاری رو به رشد در فناوری های سبز و منابع انرژی تجدید پذیر تقاضا برای برخی مواد معدنی و فلزات، 
از مواد خاص نظیر مواد معدنی خاکی کمیاب تا فلزات انبوه مانند مس و فوالد، را افزایش می دهد. یک 
تغییر بزرگ به سمت فناوری های سبز باعث افزایش تقاضا و باال رفتن قیمت ها و بدین ترتیب استخراج 
بیشتر منابع می شود. تأثیرات اجتماعی و محیط زیستی استخراج غیر مسئوالنه ی منابع می تواند به ناامنی 
معیشتی و درگیری بر سر منابع محلی منجر شود )Bonds and Downey 2012(. بهبود بازیافت و شناسایی 
مواد جایگزین، در کنار افزایش بهره وری منابع، ممکن است با این روند مقابله کند. اما صرف جایگزینی منابع 

فقط تقاضای فزاینده را از یک منبع بر منبع دیگر متمرکز خواهد کرد.

رونق استخراج معادن در جمهوری دموکراتیک کنگو در دهه های 1990 و 2000 پتانسیل درگیری این فعالیت ها 
را نشان داد. رانت های قلع، کلتان، طال و ولفرامیت نهادهای دولتی را تضعیف کرد، فساد را افزایش داد، 
و با تأمین مالی گروه های مسلح به درگیری ها دامن زد )Dabelko et al. 2013(. منابع طبیعی و رانت آن ها 
می تواند یک منبع مهم درآمد و اشتغال باشد و به توسعه کمک کند. اما بر اثر مدیریت ضعیف، تأثیرات 
منفی رانت های منابع می تواند کشورهای در حال توسعه را وارد یک چرخه ی معیوب فساد، توسعه نیافتگی و 

.)Stevens et al. 2013( آسیب پذیری کند، به ویژه با افزایش استخراج در موقعیت های آسیب پذیر

تغییر جهت گسترده به سمت فناوری های سبز و انرژی تجدید پذیر می تواند مصرف سوخت فسیلی را به 
میزان قابل توجهی کاهش دهد. کشورهای وابسته به صادرات سوخت فسیلی به عنوان یکی از ارکان اصلی 
اقتصاد خود چگونه این انتقال را مدیریت می کنند؟ پژوهش چندانی در مورد پیامدهای اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی کاهش مصرف نفت در جهان برای کشورهای صادر کننده ی نفت صورت نگرفته است؛ »آنچه 
معلوم است سقوط های دوره ای قیمت نفت از زمان نخستین بحران نفت در دهه ی ۱۹۷۰ سختی موقت برای 

.)Dabelko et al. 2013, 23( »جمعیت های بسیاری از کشورهای صادرکننده ی نفت ایجاد کرده است

سیاستهایضعیفسازگاریمیتوانندآسیبپذیریبرخیگروهها،بخشهاوسیستمهارادربرابراقلیمو
شکنندگیافزایشدهند.

با  اقلیمی هستند.  تغییر  برابر  در  به دنبال کاهش آسیب پذیری کشورها و جوامع  سیاستهای سازگاری 
یا  بخش ها  گروه ها،  برخی  آسیب پذیری  افزایش  باعث  می تواند  آن ها  ضعیف  اجرای  و  طراحی  حال  این 
زیست محیطی  اقتصادی،  اجتماعی،  گستردهتر  تأثیرات   .)Barnett and O'Neill 2010( شود  سیستم ها 
و  غذایی،  ناامنی  معیشتی،  ناامنی  محلی،  منابع  سر  بر  درگیری ها  خطرات  می تواند  آن ها  سیاسی  و 

آسیب پذیری در برابر بالیا را افزایش دهد.

در عین حال که هیچ ارتباط خود به خودی بین سازگاری و این تأثیرات ناخواسته وجود ندارد، در صورتی که 
سیاست ها یا اقدامات، ویژه ی بستر و حساس به درگیری  یا کامالً توجیه کننده ی تأثیرشان در بخش های 

دیگر نباشند، بروز می کنند.
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جامعه ی  گروه های  برخی  بود  هشداری  که  می دهد  آشتی  را 
از  شرکت ها  که  بودند  نگران  غیردولتی  سازمان های  مدنی. 
چنین اتحادی برای سبزشویی فعالیت های خود بدون تغییر 
روشهایشان استفاده کنند. این سازمان ها به ویژه نسبت به 
انتقاد  زیست محیطی  و  اجتماعی  معیارهای  کامل  فقدان 
جنگل ها  تبدیل  گرفتن  نادیده  باعث  مثال،  برای  که،  داشتند 
از  استفاده  آن ها  این،  بر  عالوه  می شود.  کشاورزی  اراضی  به 
به  هوشمند  پروژه های  برای  کربن  متوازن سازی  بودجه ی 
دیگری  محرک  می تواند  زیرا  دادند،  قرار  انتقاد  مورد  را  اقلیم 
به ویژه در جهان  از کشاورزان خرده مالک  برای گرفتن زمین 
جنوب ایجاد کند. همچنین ناعادالنه بار کاهش اثر را بر دوش 
بحران  برابر  در  را  آسیب  پذیری  بیشترین  که  افرادی می گذارد 
 Climate Smart( اقلیمی و کمترین نقش را در ایجاد آن دارند

.)Agriculture Concerns 2014

در سال ۲۰۱۴، اتحاد جهانی در زمینه ی کشاورزی هوشمند به 
اقلیم در اجالس اقلیمی سازمان ملل متحد به جریان افتاد 
و هدف آن عبارت بود از گسترش »شرایط فنی، سیاستی و 
کشاورزی  پایدار  توسعه ی  به  دستیابی  برای  سرمایه گذاری 
 .)FAO 2014a( »برای امنیت غذایی تحت تأثیر تغییر اقلیمی
اثر،  کاهش  و  سازگاری  پایدار،  کشاورزی  رکن  سه  بر اساس 
دامپروری  و  شیالت  کشاورزی،  بخش های  در  مفهوم  این 
در جهان  اقلیم  به  از حساس ترین مناطق نسبت  برخی  در 
آند و شرق آسیا به کار رفته است.  از جمله افریقا، کوه های 
داستان های موفقیت این طرح متنوع است، از بهبود مراتع 
چرا و شیوه های پایداری در استان چینگهای چین تا مدیریت 
کاگرا  رودخانه ی  حوضه ی  در  کشاورزی  اکوسیستم  فرامرزی 
جمله  از  خصوصی،  بخش  و  دولت ها  اتحاد  دارد.  وجود 
شرکت های بزرگی مانند سینجنتا، یارا، وال مارت و مک دونالد، 

مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری

افزایش مییابد در صورتی که ... کاهش می یابد در صورتی که ...

یکچارچوباجتماعیوزیستمحیطیاتخاذنشود.

استانداردهایاجتماعیومحیطزیستیبسیارضعیف،واجراونظارتبیاثرباشد.

معیارهایاجتماعیوزیستمحیطیبهعنوانبخشیازیکفرایندبینالمللی
چندجانبهاتخاذشود.

نهادهاینظارتیازرعایتمعیارهایاجتماعیومحیطزیستیاطمینانحاصلکنند.

شرایطکسبرتبهیکشاورزیهوشمندبهاقلیمازنظرقانونیالزامآورشود.

پروژههایکشاورزیهوشمندبهاقلیمدرقطبهایکشاورزی،شیالتو
دامپروریاجراشودووجوددرگیریبرسرمنابعیاآسیبپذیریدرآنهابه

تشدیدرقابتوبهحاشیهراندهشدنبرخیگروههایکاربریبینجامد.

پروژههایکشاورزیهوشمندبهاقلیمباحساسیتنسبتبهدرگیریواقلیم
طراحیواجراشودوهمکاریمیانگروههایکاربریرقیببهبودیابدو

مدیریتفراگیرمنابعتقویتشود.

پروژههایکشاورزیهوشمندبهاقلیمازکشاورزیدرمقیاسبزرگحمایت
کنند،کهموجبسلبمالکیتدرمناطقدارایحقوقتصرفنامعینو

جانبداریازکشاورزانکالندربرابرکشاورزانُخردباحداقلمعیشتشود.

شرکتهایدرگیراتحادکشاورزیهوشمندبهاقلیمازپروژههابرایافزایش
وابستگیکشاورزانبهمحصوالتخوداستفادهکنندکهمنجربهبدهیو

دعاویمربوطبهفناوریهایثبتشدهیکشاورزیهوشمندبهاقلیمشود.

اقداماتاحتیاطیویژهبرایتملکگستردهیاراضیجلویناامنیمعیشتیو
.»زمینخواری«رابگیرد

الزاماتصدورگواهیاجتماعیومحیطزیستیورعایتحداقلاستانداردها
مانعازاستفادهیشرکتهاازبرچسبکشاورزیهوشمندبهاقلیمدرزمانی

.شودکهبهنقضحقوقزمینوافزایشناامنیمعیشتیدستمیزنند

اولویتدادنبهمحصوالتفروشیباتابآوریاقلیمینسبتبهمحصوالت
غذاییحساسبهاقلیممنجربهکاهشغذایآمادهیخوردنوافتامنیت

غذاییدرجوامعمحلیشود.

بهمنظورتأمینتقاضادرجوامعمحلی،عرضهیمحصوالتغذاییو
محصوالتفروشیمتعادلباشد.

اتحادجهانی
کشاورزی هوشمند به اقلیم و بخش خصوصی

سناریو
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رواندا
مدیریت خطر بالیا آسیب پذیری را افزایش میدهد.

کوهستانی،  توپوگرافی  دلیل  به  رواندا  در  نگوروررو  منطقه ی 
خطرات  با  اقلیمی  متغیر  الگوهای  و  جمعیت،  باالی  تراکم 
زیست محیطی روبه رو است. در سال ۲۰۰۷، سیل و رانش زمین 
خانه ها و اموال را تخریب و هزاران نفر را آواره کرد و معیشت 
ارضی دولت  برنامه ی اصالحات   .)UNDP 2012b( برد  بین  از  را 
رواندا بخش اعظم نگوروررو را در طبقه ی »منطقه ی پرخطر« 
قرار داد. مردم این مناطق، که عمدتاً کشاورزان فقیر روستایی 
با حداقل معیشت بودند، در مناطق امن تر یا روستاهای نمونه 
اسکان داده شدند. زمین های پرخطر گرفته شده، طبق برنامه ی 
که  قهوه  و  چای  مانند  فروشی  محصوالت  کاشت  با  دولت، 
تا  می شوند  بازسازی  خاک،  فرسایش  مهار  برای  است  روشی 

.)Ngabitsinze et al. 2011( خطر رانش زمین کاهش یابد

با این حال، بر اثر مدیریت نامطلوب جابه جایی مردم، جمعیت 
آوارگان فاقد زمین برای کشت کردن غذای خود هستند. امنیت 
انرژی نیز محدود است زیرا 98/8  درصد از خانوارهای منطقه 

وابسته  پز  و  پخت  برای  اصلی  سوخت  عنوان  به  هیزم  به 
اینکه  به  توجه  با   .)Government of Rwanda 2013( هستند 
تشدید  خطر  دارد،  وجود  قومی  درگیری  سابقه ی  منطقه  در 

آسیب پذیری با اتخاذ این استراتژی ها باال است.

و  از صیفی کاری  تولید  تغییر  برای  دولت  استراتژی های  ثانیاً 
سمت  به  لوبیا  و  سیب زمینی  مانند  معیشتی  محصوالت 
افزایش  باعث  چای  و  قهوه  مانند  فروشی  محصوالت 
شد.  شکنندگی  نهایتاً  و  اقلیمی  تغییر  برابر  در  آسیب پذیری 
محصوالت فروشی می توانند فقر را کاهش و رشد اقتصادی 
زراعی  این حال، چای و قهوه محصوالت  با  افزایش دهند.  را 
جنگل زدایی  پلکانی  کشاورزی  و  هستند  اقلیم  به  حساس 
برای  کشاورزی  ممنوعیت  این،  بر  عالوه  می کند.  تشدید  را 
قادر  کمتر  که  افرادی  بین  در  را  نارضایتی  معیشت  تأمین 
 International Alert,( داد  افزایش  بودند  به سیر کردن خود 

.)forthcoming

تغییر اقلیمی

تخریب محیط زیست

رشد جمعیت

فقر و بیکاری

حکمرانی ضعیف و ظرفیت پایین دولتی

سابقه ی درگیری قومی

 فشارها در رواندا
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اگردرگیریهایژئوپولیتیکیسازوکارهایحکمرانیرادرقطب
شمالتحتالشعاعقراردهد،افزایشفعالیتمیتواندخطرات

جدیددرگیریبهوجودآورد.

با  توأم  را  شمال  قطب  استراتژیک  اهمیت  افزایش  برخی 
 Käpylä and Mikkola( می بینند  درگیری  افزایش  پتانسیل 
CAN 2014 ;2013(. با این حال، محیط ناپذیرا و قدرت و عملکرد 
سناریوهای  این  دیگران  می شود  باعث  سیاسی  نهادهای 

درگیری را بعید بدانند.

در  حکمرانی  بین المللی  و  منطقه ای  ساختارهای  امروز   تا 
قطب  کشورهای  و  بوده اند  موفق  واگرا  منافع   مدیریت 
شمال گرایشی به کشاندن تنش ها به درگیری نشان نداده اند 
نهاد  عنوان  به  شمال  قطب  شورای   .)Huebert et al. 2012(
اصلی حکمرانی آن در سال ۱۹۹۶ توسط کانادا، فنالند، دانمارک، 
ایسلند، نروژ، روسیه، سوئد و ایاالت متحده تأسیس شد. در 
را در  بیانیه ی ایلولیسات  سال ۲۰۰۸، پنج کشور قطب شمال 
توافق بر سر حمایت از محیط زیست دریایی، ایمنی دریایی، 
و مسئولیت های اضطراری در قبال مسیرهای جدید حمل و 
نقل امضا کردند. در سال ۲۰۱۱، کشورهای عضو شورای قطب 
شمال اولین توافق نامه ی خود را در مورد همکاری های هوایی 
قطب  کشورهای  تمام   ،۲۰۱۳ سال  در  کردند.  امضا  دریایی  و 
شمال تعهد خود را برای حل و فصل صلح آمیز اختالفات مرزی 
دریایی از طریق معاهده ی کنوانسیون سازمان ملل متحد در 
.)Käpylä and Mikkola 2013( مورد حقوق دریاها تمدید کردند

تأثیراتاجتماعیوزیستمحیطیاستخراجگستردهیمنابع
میتواندمخاطراتمحلیآسیبپذیریایجادکند.

از طریق  بیشتر  اقتصادی  استقالل  دنبال  به  گرینلند  دولت 
توسعه ی بخش های انرژی و استخراج خود است، به ویژه که 
ذخایر ماهی در نزدیکی سواحل گرینلند به دلیل صید بی رویه 
 FAO 2010; Rüttinger( است  اتمام  به  رو  اقلیمی  تغییر  و 
and Wolters 2014(. در سال ۲۰۱۳، گرینلند اولین مجوز های 
تا  که  کرد  اعالم  و  اعطا  را  گاز  و  نفت  بهره برداری  و  اکتشاف 
1/2 میلیارد  و  انرژی  در بخش  یورو  سال 2020، 8/4 میلیارد 
 Rüttinger( یورو در استخراج معدن سرمایه گذاری خواهد کرد
کاهش های  حال،  این  با    .)and Wolters 2014; Casey 2014
اخیر در قیمت کاالها منجر به کند شدن اکتشاف در قطب 

.)Holter 2015; Tully 2015(  شمال شده است

آثار زیست محیطی و اجتماعی معدن کاری در گرینلند عمدتاً 
نامعلوم است. اکوسیستم های قطب شمال بسیار حساس 
هستند و با آشکارتر شدن اثرات تغییر اقلیمی آسیب پذیرتر 
خواهند شد. آلودگی آب و خاک بر اثر معدنکاری بر معیشت 
جوامع بومی محلی اثر منفی می گذارد. اگر استخراج منابع 
به خوبی مدیریت نشود، افزایش ناامنی معیشتی و تأثیرات 
منفی محیط زیستی و اجتماعی می تواند درگیری های جدیدی 
بین شرکت های معدن کاری و جمعیت های محلی ایجاد کند 

.)Rüttinger and Wolters 2014(

ذوبیخها،بابیثباتکردنشدیداقلیم،بروزمخاطرات
اقلیمیـآسیبپذیریرادرسطحجهانتسریعمیکند.

شمال،  قطب  در  انسانی  فعالیت های  گسترش  بدون  حتی 
شمال  قطب  در  سردخاک  و  یخی  صفحه ی  سریع  ذوب 
بین دولتی  هیئت  کند.  بیثبات  را  اقلیم  شدت  به  می تواند 
نقطه ی  یا  شگفت آور«  وسیع  »رویداد  سه  اقلیمی  تغییرات 
وقوع  صورت  در  که  می کند  بررسی  شمال  قطب  در  را  اوج 
تأثیرات  با  شدید  و  ناگهانی  تغییرات  به  منجر  است  ممکن 
بسیار بزرگ و جهانی شود. مدل سازی این آستانه ها دشوار و 
پیش بینی ها غالباً توأم با درجه ی باالیی از عدم قطعیت است 
قطب  در  مهم  آستانههای  این  از  عبور  خطر   .)IPCC 2014(
شمال ممکن است همه ی مخاطرات درآمیخته ی دیگر را در 

سطح جهان به میزان قابل توجهی افزایش دهد. 

بیشتری  نور، مقدار  با کاهش یخهای منعکس کننده ی  اول، 
از تابش خورشیدی جذب سطح می شود و ذوب شدن و گرم 
در  که  اضافی  گرمای   .)UNEP 2012b( تسریع میکند  را  شدن 
بعدتر  می شود  شمالی  منجمد  اقیانوس  جذب  تابستان 
می کند  کمک  جوی  دمای  افزایش  به  و  می شود  آزاد  جو  در 
۲۰۱۴ حاکی  در سال  ارزیابی  یک   .)Francis and Vavrus 2012(
 ۲۰۳۰ دهه ی  تا  شمال  قطب  در  یخ  بدون  تقریباً  تابستان  از 
قطب  در  مضاعف  بازخوردهای   .)Melillo et al. 2014( است 
شمال احتماالً در طی دهههای بعد ادامه می یابد و منجر به 
۲۱۰۰ می شود  تا سال  در دمای هوای سطحی  بزرگ  تغییرات 

 .)Overland et al. 2013(

افزایش  گرینلند  یخی  صفحات  عمده ی  شدن  کوچک  دوم، 
سطح آب دریا در جهان را به طور قابل توجه و برگشت ناپذیری 
تشدید می کند. در طی 20 سال گذشته، ذوب شدن صفحات 
یخی گرینلند باعث 0/5 میلیمتر افزایش ساالنه ی سطح آب 
دریا شده است. در سناریوی ۴ درجه ی سانتیگراد، تخمین زده 
افزایش پیش بینی شده ی  تا 0/98 متر  می شود که در 0/52 
 Fettweis et ( سطح آب دریا تا سال 2100 نقش داشته باشد

 .)al. 2013; IPCC 2014

 سوم، سردخاِک در حال ذوب ممکن است مقادیر زیادی متان 
اکسید  از دی  برابر قوی تر  گاز گلخانه ای که ۲۵  آزاد کند، یک 
کربن و یک محرک قدرتمند تغییر اقلیمی است. انتظار می رود 
که تا سال ۲۱۰۰، در جهانی که 2 درجه ی سانتیگراد گرم تر شده، 
گرم تر  سانتیگراد  درجه ی   ۴ با  و  درصد   ۳۷ سردخاک  سطح 
شدن، تا ۸۱ درصد کاهش یابد )IPCC 2013(. در سال ۲۰۱۲، در 
یک مطالعه ی Nature تخمین زده شد که بین سال های 2015 
و 2025 ممکن است ۵۰ میلیارد تن متان از ذوب سردخاک در 
زیر دریای سیبری شرقی آزاد شود و سطح فعلی متان جو را 
10 برابر افزایش دهد، که این امر با ایجاد یک حلقه ی بازخورد، 
 .)Whiteman et al. 2013( ۶۰ تریلیون دالر خسارت وارد می کند
پیش بینی می شود که سردخاک ظرف چند سال آینده شروع 
به ذوب شدن کند و این پدیده قرن ها ادامه یابد و تأثیراتی هم 
 )۲۱۰۰ از  )پس  بلندمدت  در  و هم   )۲۱۰۰ )تا سال  کوتاه مدت  در 

.)UNEP 2012b( داشته باشد

تغییر مسیر
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تأثیرات جهانی ذوب شدن یخ های قطب شمال
با ذوب شدن یخ های قطب شمال، ناامنی محلی معیشتی و تسریع شدید تغییرات جهانی اقلیمی، خطرات بزرگ تری 

نسبت به درگیریهای بینالمللی بر سر دسترسی به منابع قطب شمال هستند.

قطب  در  را  انسانی  فعالیت های  دامنه ی  اقلیمی  تغییر 
سردخاک  و  دریا  یخ  شدن  ذوب  با  می دهد.  افزایش  شمال 
در قطب شمال، خطوط حمل و نقل جدید، معابر تجاری، و 
مناطق کشف منابع در دست بهره برداری است. اما سطوح 
باالی درگیری در قطب شمال بر سر مرزهای مورد مناقشه، 
مسیرهای دریایی، و دسترسی به منابع طبیعی در حال حاضر 
به علت استحکام نهادهای سیاسی و محیط ناپذیرا بعید به 
مقیاس  در  شمال  قطب  منابع  استخراج  با  می رسد.  نظر 
آن  اجتماعی  و  زیست  محیطی  تأثیرات  است  ممکن  وسیع، 
محلی  جمعیت های  در  معیشتی  ناامنی  افزایش  باعث 
سردخاک  و  شمال  قطب  دریای  یخ های  شدن  ذوب  شود. 
)پرمافراست( از جمله در بستر دریای سیبری شرقی می تواند 
به تغییر اقلیمی شتاب قابل مالحظه ای ببخشد و از این رو 
به طور بالقوه تمام مخاطرات درآمیخته ی مورد بحث در این 

گزارش را افزایش دهد.

وضعیتامروزقطبشمال

سرعت گرم شدن در قطب شمال دو برابر  بقیه ی کره ی زمین 
است )Huebert et al. 2012(. از دهه ی ۱۹۷۰، یخ های دریای قطب 
 .)NASA 2013( شمال در هر دهه ۱۲ درصد کاهش یافته است
یخ سطحی قطب شمال در زمستان گسترده و در تابستان 
جمع می شود، اما تعداد روزهایی در تابستان که یخ مسافت 
سرعت  به  می نشیند  عقب  و  می شود  دور  ساحل  از  زیادی 
 ،۲۰۱۰ و   ۱۹۷۹ سال های  بین  نتیجه،  در  است.  یافته  افزایش 
یخ های دریای قطب شمال در طول تابستان حداقل حدود ۵۰ 
درصد و در طول زمستان حداکثر حدود ۱۲ درصد کاهش یافته 

 .)Huebert et al., 2012; Fetterer et al. 2012 ( است

تأثیرات جهانی ذوب شدن یخ های قطب شمال

تقویتنهادهایحکمرانیموجوددرقطبشمال،بهویژهآنهاییکهبستریبرایحلاختالفاتدسترسیومرزیدرعینتشدید	 
محافظتونظارتمحیطزیستیفراهممیکنند.

مشورتبابومیانساکنقطبشمالدرموردنحوهیایجادتعادلبیناستخراجومعیشتمحلیپایداروتابآور.	 

ایجادمشارکتدرطراحیواجرایاقداماتسیاستیازجملهاستراتژیهایرشدکمکربنوسبزبرایکاهشفشارهایتغییراقلیمی	 
برقطبشمال.

نقاط ورود

آب شدن یخ های دریای قطب شمال، و همچنین فناوری های 
را ممکن می سازد.  این منطقه  به  روزافزون  جدید، دسترسی 
و  تجارت  جدید  مسیرهای  گشودن  شامل  دسترسی  این 
حمل و نقل مانند گذرگاه شمال غربی، و امکانات جدید برای 
.)IPCC 2014( بهره برداری از منابع، گردشگری و ماهیگیری است

قطبشمالپتانسیلبزرگیبرایاستخراجمنابعدارد.

مطالعات  بین المللی  مؤسسه ی  گزارش  بر اساس 
استراتژیک )2011(، ۲۰ درصد از منابع تأمین هیدروکربن جهان 
این  دارد.  قرار  ذوب  حال  در  سرعت  به  یخ پهنه های  زیر  در 
منابع شامل ۳۰ درصد ذخایر گازی کشف نشده ی جهان و ۱۳ 
 US Geological( است  آن  نفتی کشف نشده ی  درصد ذخایر 
Survey 2008(. اکتشاف و استخراج به فناوری های متناسب 
به همراه  زیادی  نیاز خواهد داشت که خطرات  و گرانقیمت 

.)Lee et al. 2012( دارد

و  معدنی  مواد  بزرگ  ذخایر  دارای  همچنین  شمال  قطب 
فلزات است. قطب شمال روسیه ۴۰ درصد از ذخیره ی جهانی 
پاالدیوم و بیش از ۱۰ درصد نیکل و کبالت جهان را تولید می 
نیوبیوم،  طال،  ذخایر  دارای  گرینلند   .)Lindholt 2007( کند 
نادر  زمین های  و  روی  فلوراید،  تانتالوم،  پالتین،  گروه  فلزات 
 Boersma and( است که همه تا حد زیادی توسعه نیافته اند
استخراج  به ممنوعیت  گرینلند  در سال ۲۰۱۳،   .)Foley 2014
مواد رادیو اکتیو پایان داد و اکنون در حال کشف، استخراج و 

.)EurActiv 2014( صادرات اورانیوم است

تغییر مسیر
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نتایج  	1	
هفت مخاطره ی درآمیخته ی مورد بحث در این فصل، ما را به نتایج روشنی رهنمون می کند.

 در تحلیل خطر درگیری های مربوط به منابع محلی، تأکید بر اهمیت نهادهای قابل اعتماد مدیریتی است. 
این نهادها باید بتوانند فشارهای فزاینده ی رشد جمعیت، توسعه ی اقتصادی، تخریب محیط زیست، و 
تغییر اقلیمی را مدیریت کنند. با این حال، اگر این نهادها حامی محرک های درگیری، نظیر نابرابری و به 

حاشیه رانده شدن برخی گروه ها، باشند می توانند آسیب پذیری را تقویت و تشدید کنند. 

گذاشتن  تأثیر  با  اقلیمی  تغییر  دارد.  مهاجرت  و  درآمد  اشتغال،  با  نزدیکی  ارتباط  معیشتی   ناامنی 
با  کشورهای  در  ویژه  به  کشاورزی،  مانند  اقلیم  به  حساس  بخش های  به  وابسته  معیشت های  بر 
جمعیت های بزرگ جوانان و مشروعیت کم، خطر بی ثباتی سیاسی را افزایش می دهد. جابه جایی مردم از 
مناطق روستایی به شهرها و به آن سوی مرز ها عامل مهم انتقال خطرات است، به ویژه اگر فشارها در 
مناطق پذیرنده به سطوح ناپایدار برسد، همان طور که در خاورمیانه در جریان درگیری های سوریه و دولت 
اسالمی مشاهده شد. با این حال، جابه جایی مردم نیز یکی از مهم ترین سوپاپ های اطمینان برای مقابله 

با ناامنی معیشتی است.

رابطه ی بین وقایع شدید آب و هوایی، بالیای طبیعی و آسیب پذیری اغلب متقابالً تقویت می شود: بالیا 
آن ها  مدیریت  و  بالیا  برابر  در  آمادگی  عهده ی  از  دولت ها  اگر  و  می کنند  تشدید  را  موجود  آسیب پذیری 
برنیایند، مشروعیت آن ها لطمه می بیند و نارضایتی ها افزایش می یابد. اما چنانچه بالیا را خوب مدیریت 
کنند، بحران می تواند در عوض فرصتی برای بهبود رابطه ی میان جامعه و دولت فراهم کند و حتی در 

برخی موارد میان دشمنان سابق صلح و آشتی برقرار سازد.

نوسان در قیمت و تأمین مواد غذایی می تواند یک عامل مهم آسیب پذیری باشد. زمانی که قیمت مواد 
غذایی به سرعت و به طور غیرمنتظره تغییر می کند، رژیم های متکی به یارانه های مواد غذایی به عنوان 
در  می رود  انتظار  می شوند.  روبه رو  سیاسی  ناآرامی  و  بی ثباتی  با  واقعی،  اجتماعی  قرارداد  یک  جایگزین 
دنیای تقاضای روزافزون، نوسانات در قیمتها و عرضه با تغییر اقلیمی تشدید شود. با توجه به ماهیت 
جهانی بازارهای مواد غذایی و زنجیره های عرضه، شوکها به راحتی می توانند در سراسر جهان پخش شوند. 
اگر کشورها، با وضع ممنوعیت صادرات، اقدامات یک جانبه برای محافظت از ذخیره ی خود انجام دهند، 

مخاطرات برای همه افزایش می یابد. 

فشارهای عرضه و تقاضا بر منابع آبی به طور فزاینده ای با تغییر اقلیمی همگرایی خواهد داشت. با این 
حال، خطر درگیری های آبی فرامرزی نه از کمبود منابع بلکه از بستر سیاسی و نهادی خاص حوضه ی رود 
ناشی می شود.  اگر نهادهای مدیریت منابع آبی فرامرزی نتوانند فشارهای فزاینده را مدیریت کنند، ممکن 
است دولت ها خود را مجبور به سیاسی کردن درگیری ها بر سر مصارف آب ببینند. طرح های زیرساخت های 
جدید و بزرگ مقیاس آبی می تواند رژیم های مدیریت آب را از اساس دگرگون کند و با تغییر موازنه ی قدرت 

در یک حوضه، به طور بالقوه موجب درگیری های پیشگیرانه شود. 

باال آمدن سطح آب دریاها برای بسیاری از کشورها در سراسر جهان تهدیدی وجودی است. از بین رفتن 
تمامیت ارضی مرزها را تغییر خواهد داد و ممکن است در درگیری  بر سر مرزهای مورد مناقشه نقش 
داشته باشد. در حالی که افزایش سطح آب دریاها منجر به زیر آب رفتن کامل یا قابل مالحظه تا سال ۲۰50 
نخواهد شد، تأثیرات مقدم بر آن نیز همان قدر نگران کننده است؛ بالیایی نظیر امواج توفان و نفوذ آب شور 

باعث افزایش ناامنی معیشتی می شود و به مهاجرت مدت ها قبل از زیر آب رفتن میانجامد.

و  یخ  با کاهش  اقلیمی لطمه خواهد دید.  تأثیرات تغییر  از  از سایر مناطق جهان  قطب شمال بیشتر 
سردخاک، احتمال فعالیت  انسانی افزایش می یابد. خطر درگیری بر سر مسائل مورد مناقشه ی مرزی، 
دارد.  بستگی  ژئوپلتیکی  تنش های  سطح  به  طبیعی  منابع  به  دسترسی  و  دریایی،  مسیرهای  کنترل 
تأثیرات زیست محیطی استخراج منابع در قطب شمال می تواند عامل  از  ناشی  آثار جانبی  این حال،  با 
آسیب پذیری محلی باشد. عالوه بر این، ذوب صفحه ی یخی و سردخاک در قطب شمال نقطه ی اوجی در 
نظام کره ی زمین است که میتواند تغییر اقلیمی را به میزان قابل مالحظه ای تسریع بخشد و بدین ترتیب 

کل مخاطرات درآمیخته را در سایر نقاط جهان افزایش دهد.  

© adelphi
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 نظرسنجی: آیا تحلیل ما از مخاطرات با تحلیل
 تصمیمگیرندگان و دست اندر کاران سیاست خارجی

یکسان است؟
خارجی  سیاست  دست اندر کار   102 نظر سنجی از  یک 
این  از  بخشی  عنوان  به  که  هفت،  گروه  کشورهای  در 
را  اقلیمی  تغییر   ۵۲% که  داد  نشان  شد،  انجام  پروژه 
آینده ی  در  تهدیدی  را  آن   ۴۲% و  قریب الوقوع  تهدید  یک 
نزدیک می دانند. در حالی که پاسخ دهندگان به نظرسنجی 
را  آسیب پذیری  محرک های  و  عوامل  از  گسترده ای  طیف 
مطرح می کردند، اکثراً در مورد مسائل توسعه ای )۸۵%(، 
جمعیتی  تنش های    ،)68%( ناکارآمد  دولتی  نهادهای 
داشتند.  نظر  اتفاق   )66%( اقتصادی  عوامل  و   )۶۴%(
غذایی  مواد  انرژی،  قیمت های  نوسان  محدودی  تعداد 
تعداد  کردند.  ذکر  را   )۳۵%( مهاجرت  و   )۳۴%( آب  و 
با تغییر اقلیمی  را  زیادی )%84( نیز عوامل آسیب پذیری 
مرتبط دانستند. این اینفوگرافی پاسخ های نظرسنجی از 
دست اندر کاران سیاست خارجی را با پاسخ های گروه هایی 
متشکل از ۲۹ متخصص ملی در حوزه ی اقلیم و امنیت 

به عنوان بخشی از این پروژه مقایسه می کند.

از  مناقشه  مورد  منابع  نقش  به  توجه  با  خطر  از  درک 
است.  متفاوت  فرامرزی  آب های  و  انرژی  آب،  غذا،  جمله 
رفتن  دست  از  و  مرزها  تغییر  گروه  دو  از  اندکی  تعداد 
شمال  قطب  یخ های  ذوب  می دیدند.  مخاطره  را  زمین 
ذکر  جدول  این  در  بنابراین  و  نبود  پرسش نامه  جزو 
سال  هر  اقتصاد  جهانی  مجمع   ،۲۰۰۵ سال  از  نمی شود. 
سراسر  از  تصمیم گیرندگان  و  کارشناسان  حضور  با 
پرداخته  جهانی  مخاطرات  بزرگ ترین  بررسی  به  جهان 
است. در یک دهه ی گذشته، نتایج گزارش جهانی خطرات، 
گذار از خطرات اقتصادی به طور کلی به سمت خطرات 
زیست محیطی از جمله تغییر اقلیمی و وقایع شدید آب 
این  را به ثبت رسانده است. اگرچه  و هوایی و کمبود آب 
گزارش ها تغییر اقلیمی را یک خطر محیط زیستی و نه 
یک خطر گسترده تر اجتماعی ـ اقتصادی و ژئوپولیتیکی 
قابل  افزایش  در عین حال نشان دهنده ی  تلقی می کند، 
بر  عالوه  است.  زیست محیطی  خطرات  اهمیت  توجه 
این، گزارش سال ۲۰۱۵ مجمع جهانی اقتصاد بر افزایش 
اثر  و  ساختاری  بیکاری  و  اجتماعی  و  اقتصادی  نابرابری 
تغییر اقلیمی در افزایش فشار بر جوامع تأکید می کند.

نتایجنظرسنجی
آیا تحلیل ما از مخاطرات با تحلیل تصمیمگیرندگان و 

دست اندر کاران سیاست خارجی یکسان است؟

1. تغییر اقلیمی:

 84%
این عوامل 
آسیب پذیری را 
با تغییر اقلیمی 
مرتبط دانستند

3. کدام یک از آثار تغییر اقلیمی 
محرک آسیب پذیری هستند؟

2. فاکتورها و عوامل اصلی 
آسیب پذیری کدام اند؟

دست اندر کاران سیاست خارجی

یک تهدید قریبالوقوع

مسائل توسعه ای

نهادهای دولتی ناکارآمد

عوامل اقتصادی

تنش جمعیتی

جامعه ی ناکارآمد / شکاف های اجتماعی

درگیری و ناامنی 

مهاجرت

نوسان قیمت ها

تضعیف معیشت

تشدید یا ایجاد درگیری بر سر منایع

از بین بردن ظرفیتهای کشور

تأثیر منفی بر امنیت غذا، آب، انرژی

مشارکت در درگیری بر سر آبهای فرامرزی

منتهی شدن به تغییر مرزها و از دست رفتن زمین

واکنش دولت ها در برابر تغییر اقلیمی ایجاد درگیری و نارضایتی میکند

تهدیدی در آینده ی نزدیک تهدیدی در درازمدت 

کارشناسان
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و  محرک ها  می کنیم.  زندگی  زیست  محیط  و  جوامع  دولت ها،  بر  فزاینده  فشارهای  دنیای  در  اکنون  ما 
فشارها ــ همان طور که در مقدمه بیان و در سراسر تحلیل خطر نشان داده شده است ــ عمدتاً در انواع 
مخاطرات درآمیخته یکسان است. اکثر مخاطرات با مواد غذایی، آب، و امنیت انرژی و منابع طبیعی و 
اکوسیستم هایی که به آن ها متکی اند ارتباط تنگاتنگ دارند. بر این اساس، آن ها از یکدیگر جدا نیستند و 
تحت تأثیر همان محرک ها و فشارها قرار دارند: تغییر اقلیمی، جمعیت و تقاضای رو به افزایش، سوء 
مدیریت، و آلودگی و تخریب محیط زیستی. تفاوت مخاطرات درآمیخته عمدتاً در چگونگی تأثیر متقابل 

این فشارها است.

دارند.  مالحظه ای  قابل  تفاوت های  کنند  ایجاد  می توانند  مخاطرات  این  که  آسیب پذیری  موقعیت های 
درگیری  در موارد شدید،  و،  آسیب پذیری  به سمت  دولت ها  دادن  بیشتر مستعد سوق  برخی مخاطرات 
هستند. مخاطرات به روش های مختلف تأثیر متقابل دارند. برای مثال، درگیری ها بر سر منابع طبیعی 
محلی و ناامنی معیشتی عمدتاً در سطح محلی عمل می کنند اما می توانند آثار مهم و بزرگ تر جانبی 
مانند مهاجرت داشته باشند. در جاهایی که این مخاطرات درآمیخته از یک آستانه عبور کنند، می توانند 
کل کشورها و مناطق را بیثبات کنند. از طرف دیگر، درگیری بر سر آب های فرامرزی اغلب  تأثیرات بزرگی 
دارد که معیشت و دسترسی به منابع طبیعی در سطح محلی را تهدید می کند. بازارهای جهانی و وقایع 
شدید آب و هوایی در سراسر جهان تأثیر خود را بر زنجیره های جهانی تأمین می گذارند و باعث بی ثباتی 

سیاسی می شوند. 

در مجموع، روشن است که برخی مناطق و کشورها در معرض خطر هستند، و این مخاطرات درآمیخته 
افزایش خواهد یافت. تغییر اقلیمی و فشارهای دیگر بیان شده در این گزارش طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده 
این حال،  روشن نیست که دولت ها، جوامع و مناطق قادر  با  افزایش می یابد.  به میزان قابل توجهی 
یا نه و چگونه. ما دست کم می توانیم سابقه ی برخی  بود  این فشارها و مخاطرات خواهند  به مدیریت 
سناریوها  و  موردی  مطالعات  در  که  طور  همان  کنیم،  شناسایی  را  آسیب پذیری  و  اقلیمی  مخاطرات 

مثال آورده ایم.

و  جهانی  چالش های  پیچیدگی  هم زمان  افزایش  حال  در  تغییر اقلیمی  که  است  مهم  نکته  این  درک   
در نظر  را  این مخاطرات  و نظام مند  به هم  وابسته  نتوانند ماهیت  استراتژی ها  اگر  آسیب پذیری است. 
بگیرند، محکوم به شکست خواهند بود یا، در بدترین حالت، مخاطراتی را که سعی دارند رفع کنند تشدید 
خواهند کرد. برای مثال، سیاست های کاهش اثر و سازگاری برای جلوگیری از آسیب پذیری و درگیری الزم و 

مهم هستند. 

با این حال، اگر سیاست های اقلیمی بدون در نظر گرفتن تأثیرات گسترده ترشان طراحی و اجرا شوند، خود 
می توانند از طریق تشدید ناامنی معیشتی، رقابت بر سر منابع محلی، نوسان در قیمت ها و تأمین مواد 

غذایی، و مدیریت آب های فرامرزی مخاطراتی ایجاد کنند. 

 سیاست خارجی باید از عهده ی مخاطرات مختلف اقلیمی و آسیب پذیری بیان شده برآید و استراتژی ها 
پاسخ های منسجم هستند.  نیازمند  به هم  تقویت کند. چالش های وابسته  را  بین بخشی  رویکردهای  و 
مخاطرات فراگیر نیاز به سیاست های هوشمند و تکرارشونده دارد که امکان یادگیری و سازگاری را فراهم 
 آورد، نه راه حل های تعمیم  داده شده به همه ی مسائل. از جنبه ی مثبت، استراتژی ها و سیاست ها می توانند 
نهاد ها  سیاست ها،  معرفی  به  بعد  فصل  در  کنند.  برطرف  را  متعددی  مشکالت  و  خطرات  هم زمان 
این مخاطرات درآمیخته ی  برابر  در  تابآوری  ایجاد  برای  آن ها  از  و فرایندهای موجود و چگونگی استفاده 

اقلیمی و آسیب پذیری می پردازیم.
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چگونه مخاطرات درآمیخته ی ناشی از آثار تغییر اقلیمی را رفع کنیم؟

سیاستگذاران چگونه میتوانند مانع از بروز آسیب پذیری از جانب این مخاطرات شوند؟

فرایندها، وسایل، ابزارها و رویکردهای اصلی سیاستی برای کاهش این مخاطرات اقلیمی ـ 
آسیب پذیری و ایجاد تابآوری در برابر آنها چیست؟

سیاستی  کار  دستور  یک  تدوین  اولویت های  و  بررسی  را  موجود  ابزارهای  و  فصل، سیاستها  این  در 
پیشنهادی برای تاب آوری در برابر اقلیم و آسیب پذیری را شناسایی می کنیم. ما درمی یابیم که رفع مؤثر 
و  بشردوستانه،  کمک های  و  توسعه  اقلیم،  یکپارچه سازی  مستلزم  آسیب پذیری  ـ  اقلیمی  مخاطرات 
این  به  بلکه  بودن مخاطرات  پیوسته  به هم  دلیل  به   تنها  نه  ــ  است  پی ریزی صلح  در جهت  تالش ها 
دلیل که چنین رویکردی می تواند به دستیابی به تاب آوری به عنوان هدف کلی سه حوزه کمک کند. این 
یکپارچه سازی، حتی با وجود اهداف و ابزارهای متفاوت، به احتمال زیاد مزایای مشترک قابل توجهی به 
همراه دارد. در حال حاضر نهادهای اصلی در این سه حوزه ی  سیاستی، شامل سازمان همکاری اقتصادی 
و توسعه، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، برنامه ی گروه مثبت هفت، و دولت های گروه هفت مانند 
 International ( بریتانیا و ایاالت متحده، در حال تدوین و اجرای دستور کار جدیدی برای تاب آوری هستند
Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding 2011; USAID 2012a; OECD 2014b; IFRC 2012(. ممکن 
است این سازمان ها بر حوزه های متفاوتی متمرکز باشند، نظیر حفاظت از اقلیم، پیشگیری از درگیری، 
یا ثبات اقتصادی، اما تعاریف آن ها از تاب آوری تفاوت قابل توجهی با هم ندارد. همه ی آن ها بنا را بر این 
می گذارند که کشورها و جوامع تاب آور می توانند از طریق فرایند سیاستی، در عین حفظ ثبات سیاسی یا 
اجتماعی و جلوگیری از خشونت، شوکها را جذب و تغییر یا چالش های جدی را دگرگون کنند و به آن ها 

جهت بدهند. بدین منظور، از تقویت انواع مختلف ظرفیت ها حمایت می کنند، مانند:

ظرفیت جذب، شامل سازوکارهای مقابله در دوره های شوک )مثل برداشت زود هنگام برای مقابله با  	
ناامنی غذایی(

ظرفیت سازگاری، یا توانایی سیستم برای تطبیق، اصالح یا تغییر خود در جهت کاهش خطرات آینده  	
)مثل معرفی بذرهای مقاوم به خشکی( 

ظرفیت دگرگونی، یا توانایی ایجاد یک سیستم اساساً  جدید که در معرض تأثیرات تغییر اقلیمی  	
نباشد )مثل سازوکار های حل اختالف(.

 با این حال، تعدادی مانع که در این فصل آن ها را شناسایی می کنیم نمی گذارند که تمرکز بر تاب آوری 
عمالً متوجه توسعه ی بهتر و برنامه  ریزی بشردوستانه باشد. با توجه به تعدد و گوناگونی نقاط ورود و 
ذی نفعان درگیر، یک رویکرد نظام مند و کل نگر نسبت به تاب آوری در برابر اقلیم ـ آسیب پذیری نیازمند 

رهبری برای ایجاد شتاب و تعیین یک جهت مشخص است که در فصل ۴ به آن خواهیم پرداخت.

تحلیل سیاستی: دستور کار  	
یکپارچه برای تابآوری
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ایجاد  و  با کاهش تنش ها  از درگیری در بسترهای آسیب پذیر،  پیشگیری و برنامههایپیریزیصلح سوم،
منابع  مدیریت  این،  بر  عالوه  می کنند.  برطرف  را  درگیری  آثار  و  علل  پایدار،  صلح  برای  مساعد  محیطی 
طبیعی و امنیت معیشتی اجزای یک رویکرد بسیار وسیع تر هستند، همچنان که از طریق تبادل نظرهای 
توافق نامه ی جدید مشارکت در کشورهای آسیب پذیر و برنامه ی گروه مثبت هفت دنبال می شود )نگاه 
جدید  توافق نامه ی  نظرهای  تبادل  در  باالیی  اولویت  از  هنوز  اقلیمی  تغییر  اگر چه  زیر(.  بخش  کنید  به 
برخوردار نیست، برنامه ی گروه مثبت هفت فوق العاده است زیرا اولین مجال گفت وگوی سیاسی برای 

گرد هم آوردن کشورهای گرفتار درگیری و آسیب پذیر، شرکای بین المللی و جامعه ی مدنی است.

اولین  دولتسازی و صلح ایجاد مورد در بینالمللی گفتوگوی
کشورهای  آوردن  هم  گرد  برای  سیاسی  گفتوگوی  مجمع 
جامعه ی  و  بین المللی  شرکای  آسیب پذیر،  و  درگیری  گرفتار 
موفقیت آمیز  گذارهای  درآوردن  جنبش  به  منظور  به  مدنی 
ایجاد  به دنبال  این گفتوگو  از درگیری و  آسیب پذیر ی است. 
قوی،  مشارکت های  طریق  از  تغییر  برای  سیاسی  انگیزه ی 
نوآوری و پاسخگویی متقابل در قبال نتایج است. این مجمع 
و  به گوش دیگران می رساند  را  صدای کشورهای آسیب پذیر 
راه حل های مبتنی بر مالکیت کشور و رویکردی جامع در مورد 

توسعه و مسائل امنیتی را ترویج می کند. 

توافقنامه ی جدید مشارکت در کشورهای آسیب پذیر و گروه مثبت هفت

عنوان  به  آسیبپذیر،  کشورهای در مشارکت جدید توافقنامهی
توافق کلیدی بین کشورهای شکننده و شرکاییی که به دنبال 
تغییر سیاست و رویه های مشارکت بودند، در نوامبر ۲۰۱۱ در 
چهارمین مجمع سطح باال در زمینه اثربخشی تصویب شد. 
کشورهای گروه مثبت هفت و توسعه یافته به گفتوگوی بین 

المللی در مورد صلح سازی و دولت سازی فراخوانده شدند.

گروه مثبت هفت، یک انجمن داوطلبانه متشکل از ۲۰ کشور 
است که تحت تأثیر درگیری بوده یا هستند و اکنون در حال 
کشورهای  اصلی  هدف  توسعه اند.  بعدی  مرحله ی  به  گذار 
گروه مثبت هفت به اشتراک گذاشتن تجربیات و آموختن از 
یکدیگر، و حمایت از اصالح نحوه ی مشارکت شرکای توسعه 

در کشورهای متأثر از درگیری است.

 پایدارترین راه برای کاستن از احتمال افزایش آسیب پذیری ناشی از تغییر اقلیمی کاهش تغییر اقلیمی 
است. با این حال، برای برطرف کردن مخاطرات درآمیخته ا ی که در این گزارش شناسایی شد، اقدامات در 
جهت حمایت از سازگاری نیز به همان اندازه اهمیت دارد. هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی گزینه های 
سازگاری بالقوه را نیز برای مدیریت این مخاطرات در فصل امنیت انسانی کارگروه دوم شناسایی کرده 
بستر  در  اقلیمی  به سازگاری  پرداختن  این، سازمان ملل متحد خواستار  بر  )IPCC 2014(. عالوه  است 
اما ما چگونه می توانیم سیاست های سازگاری در   .)UN Secretary-General 2009( امنیت جهانی شد

جهت ایجاد صلح و تاب آوری را به بهترین شکل طراحی کنیم؟ 

آسیب پذیری  افزایش  از  جلوگیری  برای  تک بخشی  مداخالت  شد،  بحث  قبل  فصل  در  که  طور  همان 
آب  مانند کمبود  رفع مخاطراتی  برای  درحالیکه  نیست.  کافی  آینده  در  اقلیمی  تغییر  تأثیرات  از  ناشی 
کاهش  را  آسیب پذیری  خطرات  تنهایی  به  اقلیمی  سیاست   داریم،  نیاز  خاصی  سیاست های  به  غذا  یا 
و  زمینه ها  در  توجهی  قابل  مشترک  مزایای  به  می تواند  یکپارچگی  پیگیری  این،  بر  عالوه  داد.  نخواهد 
تغییر  با  سازگاری  برای  تالش  که  داده اند  نشان  کارشناسان  مثال،  برای  شود.  منتهی  سیاستی  اهداف 
 Bob and Bronkhorst ( اقلیمی میتواند با ارتقای همکاری، عدالت و انصاف به پی ریزی صلح کمک کند

.)2014; Tänzler et al. 2013a

ایجاد  و  توسعه،  اقلیمی،  تغییر  با  سازگاری  اهداف  بین  ارتباطات  شناختن  رسمیت  به  برای   فراخوان 
این   .)UNEP 2009; Peters and Vivekananda 2014; UN WCDRR 2015( افزایش است  صلح در حال 
گزارش، با تأکید بر ماهیت درآمیخته ی مخاطرات، همپوشانی قابل توجه بین دستور کارهای سازگاری 

و توسعه، و مزایای مشترک و هم افزایی های بالقوه، خواستار اتخاذ رویکردی یکپارچه است.
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مدیریت مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری نیازمند یک رویکرد یکپارچه است.

سیاستگذارانحوزهیسیاستخارجیمیتوانندازسهزاویهیاصلیبهمخاطراتتغییراقلیمیوآسیبپذیری
بپردازند:سیاستتغییراقلیمی،همکاریبینالمللیدرزمینهیتوسعه،وپیریزیصلح.

اول،سازگاریباتغییراقلیمی به کشورها کمک می کند تا با پیش بینی آثار نامطلوب آن، در جهت پیشگیری، 
به حداقل رساندن، و واکنش به تأثیرات بالقوه ی تغییر اقلیمی  اقدام کنند. بهبود ظرفیت سازگاری اقلیمی 
در موقعیت های آسیب پذیری مهم است. بسیاری از کشورها در ارزیابی نیازهای سازگاری خود و دستیابی 
به ابزار های سازگاری با موانع قابل توجهی روبه رو می شوند که سد راه تالش ها برای بهبود ظرفیت سازگاری 
و  اقلیمی  تغییرات  مورد  در  متحد  ملل  چارچوب  )کنوانسیون  اقلیمی  تغییر  بین المللی  روند  میشود. 
شرکای دیگر( با ایجاد یک بنیان بین المللی سازگاری و تأکید بر لزوم ادغام سازگاری در برنامه ریزی توسعه، 

به دنبال رفع این شکاف ها است.

ظرفیت های  تا  می کند  کمک  جمعیت ها  و  کشورها  به  بشردوستانه  کمکهای  و توسعه برنامههای دوم،
اقتصادی، حکمرانی و اجتماعی خود را بسازند و تاب آوری خود را در برابر شوکها بهبود بخشند. فرایندهای 
جهانی، از جمله دستور کار توسعه ی پس از 2015، اهداف توسعه ی پایدار، و چارچوب سندای برای کاهش 
خطر بالیا )در تکمیل فرایند هیوگو(، به دنبال افزایش مالکیت ملی در توسعه و تاب آوری جوامع در برابر 

شوک های ناگهانی و بالیای با شروع تدریجی هستند.

Climate Change PeacebuildingDevelopment
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مالی . 	 منابع  جذب  ظرفیت  و  آسیب پذیر  موقعیت های  در  جدی  نیازهای  میان  باید  ما  مالی:  تأمین
تعادل برقرار کنیم. تأمین مالی اقلیمی باید پروژه های یکپارچه و بین بخشی را در اولویت قرار دهد 
که به اهداف توسعه و ایجاد صلح نیز می پردازند. عالوه بر این، باید با پیروی از اصول اثربخشی کمک، 
مصرف  به  توضیح  قابل  و  شفاف  طور  به  منابع  که  کنیم  حاصل  اطمینان  و  هماهنگ  را  کمک ها 

می رسد، به ویژه در کشورهای با موقعیت های آسیب پذیری.

اجرا: ما به دستورالعمل های بیشتری درباره ی نحوه ی نفوذ در حوزه های بخشی در اجرا نیاز داریم.  . 	
برای مثال، نظارت و ارزیابی برنامه های اقلیم و توسعه نیازمند سنجش فواید ایجاد صلح این برنامه ها 
است. به ویژه در موقعیت های آسیب پذیر، تالشهای سازگاری باید به روش حساس به درگیری و  با 

رعایت اصل ضرر به اجرا درآید.

سازگاری با تغییر اقلیمی 	1	

هشدار زودهنگام و ارزیابی 	1	1	
حمایت  و  مناسب  ابزار  سیاسی،  دانش  علمی،  تخصص  به  نیاز  اقلیمی   تغییر  با  سازگاری  برای  تالش 
عمومی دارد. با وجود این، همه ی کشورها از این ظرفیت برخوردار نیستند. جامعه ی بین المللی به دنبال 
ارتقای دسترسی پذیری اطالعات روندهای مرتبط با تغییر اقلیمی از طریق گزارش کشورها به کنوانسیون 
روند  به  برای شکل بخشیدن  آسیب پذیری  ارزیابی های  و  اقلیمی  تغییرات  در مورد  چارچوب ملل متحد 
برنامه ی ملی سازگاری است. دستورالعمل کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، به 
لطف کار نهادهایی مانند کمیته ی سازگاری یا برنامه هایی نظیر برنامه ی کاری نایروبی در مورد تأثیرات، 
آسیب پذیری، و سازگاری با تغییر اقلیمی، برای کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته یک منبع 

معنادار است )نگاه کنید به اینفوگرافیک صفحه ی بعد(.

گزارشهایملیبهکنوانسیونچارچوبمللمتحددرموردتغییراتاقلیمی: گزارشهایی که کشورها به طور 
شامل  می شود  منتشر  منظم  طور  به  و  می کنند  تهیه  کنوانسیون  این  برای  کشورها  که  گزارشهایی 
است.  کنوانسیون  اجرای  برای  شده  انجام   فعالیت های  و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  مورد  در  اطالعاتی 
آسیب پذیری،  ارزیابی های  مانند  ملی،  شرایط  درباره ی  اطالعاتی  حاوی  معموالً  گزارش ها  این  همچنین 

منابع مالی موجود، و انتقال فناوری هستند.

ادغام آسیب پذیری در سیاستهای سازگاری با تغییر اقلیمی

سیاستهای سازگاری با تغییر اقلیمی مرحله

ارزیابیهایآسیبپذیریاقلیمیاغلبفاقدنگرششکنندگیودیدگاهفرامرزیاست،حتیاگر
راتجربه اقلیمیمخاطراتدرآمیختهدرکشورهاییکهموقعیتهایآسیبپذیری تغییر عناصر

باشد. آشکار میکنند

هشدار زودهنگام و 
ارزیابی

برنامهریزیسازگاریبایدفراترازدرکفنیبهمفهومجامعتریازتابآوریبرسد.میتوانازفرایندهای
جاریبرنامهریزیبرایافزایشظرفیتبرنامهریزیملیومنطقهایوبهبودبرنامههایسازگاریدرهردو

سطحاستفادهکرد.

استراتژی و 
برنامهریزی

انتظارمیرودکهبودجهیاقلیمطیسالیانآیندهبهمیزانقابلتوجهیافزایشیابد،امامشخصنیست
کهکشورهایدرموقعیتهایآسیبپذیربتوانندازابتکاراتیمانندصندوقاقلیمسبزبهرهمندشوند.

تأمین مالی

ازآنجاکهتالشهایسازگاریبرمعیشتمردم،پایهیدارایی،ومناسباتقدرتتأثیرخواهدگذاشت،
مداخالتبایدتوزیعمنافعومنابعرابهروشیحساسبهدرگیریانجامدهندکهتنشبینجوامعراتشدید

نکند.بااینحال،راهنماییمحدودیدربارهیچگونگیانجاممؤثراینکاروجوددارد.

اجرا
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چهار مرحله ی مهم وجود دارد که یکپارچگی در آن ها ضروری است:

هشدارزودهنگاموارزیابی: ما می توانیم از دانش موجود در خصوص تغییر اقلیمی به نحو مؤثرتری . 	
در موقعیت های آسیب پذیر استفاده کنیم اگر دسترسی به آن را برای تصمیم گیرندگان آسان تر سازیم. 
در  دادن چنین تحلیلی  و قرار  ایجاد صلح  و  تلفیق دانش بخش های سازگاری، توسعه،  به تحقیق، 
اختیار تصمیم گیرندگان مهم ترین گام است. به دلیل شکاف های موجود در ارزیابی، بیشتر بررسی های 
سیاست خارجی و امنیتی در زمینه ی سازگاری در عرصه های سیاسی جداگانه و با حداقل تبادل بین 

حوزه های مربوط صورت می گیرد.

استراتژیوبرنامهریزی: ما باید پیشگیری از درگیری و سازگاری با تغییر اقلیمی را در برنامه های توسعه . 	
درگیری  به  نسبت  حساسیت  و  خشونت  از  پیشگیری  اقدامات  ادغام  ترتیب،  همین  به  کنیم.  ادغام 
در برنامه های سازگاری با تغییر اقلیمی ضرورت دارد. یک رویکرد یکپارچه سازگاری با تغییر اقلیمی، 

توسعه، و ایجاد صلح را در طراحی و اهداف مداخالت و استراتژی ها جای میدهد.
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نتایجنظرسنجی

دست اندر کاران سیاست خارجی

متخصصان سیاست خارجی

امور خارجی

توسعه

ایجاد صلح

سازگاری اقلیمی

کارشناسان

کارشناسان

ابتکارات و سیاست های جاری

بله خیربله خیر

4. آیا طرح یا سیاستی وجود دارد که مخاطرات 
ناشی از تغییر اقلیمی و آسیب پذیری را در 

کشور میزبان شما برطرف کند؟

در نظرسنجی ما از دست اندر کاران سیاست خارجی و 
کارشناسان گروه هفت، مستقر در کشورهای با موقعیت های 

آسیب پذیری، روندهای قابل توجه زیر شناسایی شد:

 .1
هر دو گروه، دست اندر کاران سیاست خارجی و كارشناسان گروه 

هفت، تصور می كنند كه مخاطرات ناشی از تغییر اقلیمی و 
آسیب پذیری با اجرای طرح ها و سیاست ها برطرف شده است.

 .2
هر دو گروه گزارش می دهند كه طرح ها با ابزارهای توسعه یا 
بخش های سازگاری با تغییرات اقلیمی همسویی بهتری دارند 

تا با بخش های سیاست خارجی یا ایجاد صلح.

 .3
درصد بزرگ تری از کارشناسان نسبت به دست اندر کاران 

سیاست خارجی این طرح ها را قسمتی از بخش ایجاد صلح 
تلقی می کنند )30 درصد در مقابل 5 درصد(.

5. به کدام حوزه ی سیاستی تعلق دارند؟
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از سال ۲۰۱4، 49 کشور کمتر توسعه یافته برنامه های عمل ملی سازگاری خود را تکمیل و به دبیرخانه ی 
کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی ارسال کرده بودند، شامل ۲۰ کشور عضو گروه 
مثبت هفت به جز ساحل عاج، پاپوا گینه ی نو و سودان جنوبی. این ۱۷ کشور از گروه مثبت هفت آب را 
یکی از اولویت های اصلی سازگاری خود و به دنبال آن کشاورزی، سالمت انسان و جنگلداری را ذکر کرده اند. 
هشت کشور اذعان دارند که تأثیرات تغییر اقلیمی ممکن است باعث درگیری شود )بر سر کمبود آب، 
تخریب خاک، منابع طبیعی، افزایش سطح آب دریا، و در میان دامداران و کشاورزان(، و تغییرات جمعیتی 
عامل تشدید کننده ی آن است. دو کشور دیگر درگیری های جاری را مانعی برای سازگاری موفقیت آمیز با 

.)UNFCCC 2014c( تغییر اقلیمی شناختند

فرایندبرنامهیملیسازگاری: فرایند برنامه ی ملی سازگاری: این فرایند که در سال ۲۰۱0 به عنوان بخشی از 
چارچوب سازگاری کانکون پایه ریزی شده است، به دنبال کاهش آسیب پذیری کشورهای در حال توسعه به 
ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و آسیب پذیرترین گروه ها است. فرایند برنامه ی ملی سازگاری، نیازها و 
استراتژی های سازگاری میان مدت و بلندمدت را شناسایی می کند، از جمله ارزیابی منافع بالقوه ی مشترک 
در سایر بخش ها. این رهنمودها همچنین خواستار ادغام سازگاری در برنامه ریزی توسعه ی ملی و زیرملی 
است. در حال حاضر ۸ کشور از 20 کشور گروه مثبت هفت کمک مالی و فنی از برنامه ی پشتیبانی جهانی 
برنامه ی ملی سازگاری از مجرای صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته دریافت می کنند که ممکن است 

.)UNDP-ALM 2014( نقاط ورود بالقوه ای برای گنجاندن مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری ایجاد کنند

مورد  در  متحد  ملل  چارچوب  کنوانسیون  که  سازگاری  برنامه ریزی  روش های  بهترین  از  مجموعه ای  در 
با  مقابله  برای  امیدوارکننده ای  رویکرد های   ،)UNFCCC 2014b( است  کرده  منتشر  اقلیمی  تغییرات 
بینالمللی مهاجرت  برای مثال، سازمان  انسانها ذکر شده است.  ناامنی غذایی، و جابه جایی  آب،  کمبود 
از بالیای طبیعی و سایر نهادها، نمایی  آوارگی های فرامرزی ناشی  نانسن در مورد  ابتکار  با  در همراهی 
ارائه دادند.  انسانی  با توجه به سکونتگاه های  برنامه ریزی سازگاری  ابزارها و روش های فرایندهای  کلی از 
سازمان بین المللی مهاجرت همکاری نزدیکی با کشورهای عضو برای گنجاندن مسائل جابه جایی انسانی 
جهت  در  میتوان  همچنین  فوق  کنوانسیون  فرایند  در  جاری  بحث  این  از  دارد.  سازگاری  برنامه ریزی  در 
دچار  کشورهای  برابر  در  که  سازگاری  برنامه ریزی  خاص  چالش های  حل  برای  بیشتر  راهنمایی  ارائه ی 

موقعیت های آسیب پذیری قرار دارد بهره برد.

رودهای  حوضههای  مانند  اقلیمی  تغییر  آثار  فرامرزی  بعد  به  پرداختن  برای  فرصت ها  و  راهنمایی ها  
فرامرزی کمتر بوده است )Pohl et al. 2014; Tänzler et al. 2013b(. برنامه های سازگاری هنوز فاقد تمرکز 
منطقهای هستند، زیرا تمرکز دولت مدار کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی بسط 
سیاست های سازگاری منطقه ای را چالش برانگیز می سازد )Tänzler et al. 2013b(. با این حال، ارزیابی اخیر 
کمیته ی سازگاری از نقش فرایند برنامه ی ملی سازگاری و ترتیبات نهادی نیز ضرورت حمایت از برنامه ریزی 
ملی سازگاری از طریق سازمان های منطقه ای را مشخص کرد )Adaptation Committee 2014(. عالوه بر 
این، در مجموعه ی بهترین اقدامات کنوانسیون فوق در زمینه ی برنامه ریزی سازگاری، مشارکت جهانی 
آب دیدگاه هایی در مورد توسعه ی همکاری های منطقه ای در سازگاری با تغییر اقلیمی در آب های فرامرزی 
و آبخوان های مشترک در جهت توسعه ی منطقه ای و اقتصادی ارائه داده است. یکی از نتایج مهم این 
دیدگاه ها  اعالم مشارکت جهانی آب مبنی بر کمک به ۹ سازمان منطقه ای در توسعه ی توافق نامه ها، 
.)UNFCCC 2014b( تعهدات، گزینه های سرمایه گذاری، و ابزارهای ادغام امنیت آب و تاب آوری اقلیمی است

همکاری جدی تر منطقه ای کمک خواهد کرد تا برنامه های سازگاری بتوانند مسائل فرامرزی را حل کنند، 
آن  به  باید  چنان که  اقلیمی  سیاست  بین المللی  فرایند  که  فرامرزی  آبی  همکاری های  مورد  در  ویژه  به 
نپرداخته است. عالوه بر فرایند تحت هدایت کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، 
ابتکار عمل های دوجانبه و چندجانبه ی دیگری نیز وجود دارد که می توانند نیازهای برنامه ریزی سازگاری 

کشورها را  برطرف کنند.

بیشترین  که  است  توسعه  حال  در  کشورهای  با  مرتبط  ویژه  به  خسارت  و  زیان  بحث  خسارت:  و زیان
ناگوار همچون وقایع  این پیامدهای  از  اقلیمی دارند. برخی  آثار نامطلوب  تغییر  برابر  را در  آسیب پذیری 
شدید آب و هوایی و بالیای با شروع تدریجی می توانند با فراتر رفتن از محدوده های سازگاری باعث زیان و 
خسارت شوند. از زیان و خسارت همچنین با عنوان آثار »باقی مانده« ی تغییر اقلیمی یاد شده است که 
کاهش اثر و سازگاری نمی تواند مانع از بروز آن ها شود )Okereke et al. 2014(. کمیته ی اجرایی ساز و کار 
اقلیمی  بین المللی ورشو، که نهاد مرتبط در فرایند کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات 
است، با تمرکز بر جمع آوری اطالعات مناسب شروع به کار کرد. بحث در مورد زیان و خسارت در سطح 
بین المللی ادامه دارد و اختالفاتی در مورد چگونگی پرداختن به سازگاری و زیان و خسارت در یک معاهده ی 
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تحلیل گزارش های ملی از کشورها به کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی نشان 
اجمالی و کلی بوده اند و  ابتدا کامالً  ارزیابی آسیب پذیری و سازگاری در  می دهد که بخش های مربوط به 
الزم است بیشتر مربوط به سیاست گذاران باشند، تا حدی به این دلیل که دستورالعمل های ارائه شده به 
کشورها الزام آور نبودند )Luboyera 2003(. عالوه بر این، گزارش ها چندان به تأثیرات سیاسی یا اجتماعی 
یا  اقلیمی نمی پردازند. همچنین شامل اطالعات مربوط به سابقه ی درگیری های کشور  روندهای تغییر 

.)Tänzler et al. 2010( گروه های به حاشیه رانده شده ی آن نیستند

اما گزارشهای نپال یک استثنای آموزنده است. نپال پس از شناسایی آسیب پذیرترین جمعیت های خود 
در اولین گزارش ملی به کنوانسیون در سال 2004 و خودارزیابی ظرفیت ملی در سال ۲۰۰۸، برنامه های 
سازگاری در سطح ملی را در آسیب پذیرترین نواحی در برابر اقلیم در مناطق غرب میانه و دور طرح ریزی 

.)Kissinger and Namgyel 2013 ( کرد

برنامه ریزی  برای  و  شناسایی  را  اقلیمی  تغییر  بحران  کانون های  ارزیابی ها  این  آسیبپذیری:  ارزیابیهای
سازگاری و توسعه ورودی های الزم را در همه ی سطوح ارائه می کند )Fritzsche et al. 2014(. دستورالعمل ها 
و کتاب های راهنمای پرشمار بهترین روش ها را برای تحلیل آسیب پذیری ارائه می دهند. با این حال، اخیراً 
در  سیاست ها  برای  دقیق  مبنایی  تا  است  شده  متمرکز  ارزیابی  رویکردهای  استانداردسازی  بر  تالش ها 
همه ی سطوح فراهم شود. ارزیابی های آسیب پذیری باید طیف گسترده ای از بخش ها و موضوعات  )مثل 
آب، کشاورزی، ماهیگیری و اکوسیستم ها( و همچنین سطوح مختلف مکانی و افق های زمانی را پوشش 
کنوانسیون چارچوب ملل  برنامه ریزی تحت  اصلی  فرایند  عنوان  به  برنامه ی ملی سازگاری  فرایند  دهد. 
در سطوح  اقلیمی  تغییر  از  ناشی  آسیب پذیری های  ارزیابی  باید شامل  اقلیمی  تغییرات  در مورد  متحد 

مختلف نیز باشد.

این ارزیابی های آسیب پذیری دربردارنده ی نقش و محرک های آسیب پذیری نیست، و به موضوعات فراملی 
اجتماعی  گسترده تر  تأثیرات  معمول  طور  به  آن ها   .)LDC Expert Group 2012( نمی پردازد  فرامرزی  یا 
تغییر اقلیمی و همچنین پیوندها با شکنندگی و درگیری را حذف می کنند )Fritzsche et al. 2014(. تحلیل 
تعارض باید تا آنجا که ممکن است در این ارزیابی ها از جمله ارزیابی خطر اقلیمی، ارزیابی منابع معیشتی، 

خاستگاه های آسیب پذیری، و برنامه های سازگاری مبتنی بر جامعه ادغام شود.

استراتژی و برنامهریزی 	1	1	
ظرفیت،  حکمرانی،  در  تغییرات  با  مقابله  برای  بیشتری  توانایی  اقلیمی،  تاب آوری  از  برخوردار  جامعه ی 
 OECD 2008a; IFPRI( رژیم، یا شوکهای داخلی و خارجی دیگر و حل و فصل مسالمت آمیز درگیری ها دارد
2013(. توانایی هر کشور در برخورد با خطرات زیست محیطی با ادامه یافتن شرایط آسیب پذیر یا متأثر از 
درگیری به شدت به مخاطره می افتد. اما در حالی که رژیم بین المللی تغییر اقلیمی پشتیبانی و راهنمایی 
گسترده ای برای چارچوب های سازگاری در کشورهای در حال توسعه فراهم میکند، هیچ راهنمایی خاصی 

برای برنامه ریزی سازگاری در موقعیت های آسیب پذیر وجود ندارد. 

 در کشورهایی که موقعیت های آسیب پذیری را تجربه می کنند، استراتژی های سازگاری باید با استراتژی های 
بلند مدت توسعه و ایجاد صلح مرتبط باشد تا هم زمان مخاطرات مختلف درآمیخته برطرف شود. عالوه 
به مفهوم جامع تری  از درک فنی و مالی فراتر رود و  باید   اقلیمی  با تغییر  برنامه ریزی سازگاری  این،  بر 
از بزرگ ترین موانع  یکی  بگیرد.  نظر  در  نیز  را  نهادی  و  انسانی  اهمیت ظرفیت های  که  برسد  تاب آوری  از 
از جمله در بین وزارتخانه ها در کشورهای  برنامه ریزی و عمل مؤثر در زمینه ی سازگاری عدم هماهنگی 
وزارت  اختیارات  حیطه ی  در  اقلیمی  سازگاری  اگر  مثال،  برای   .)Lehmann et al. 2012( است  آسیب دیده 
محیط زیست باشد، وزارت دفاع مدنی مسئول کاهش خطر بالیا، و وزارتخانه ی دیگری هم مسئول درگیری 
این  در  باشد،  برنامه ریزی  وزارت  کار  در دستور  برنامه ریزی  کلی  روند  و  آسیب پذیری،  به  و مسائل مربوط 

صورت ممکن است نقش ها و مسئولیت ها  مشخص نباشد.

برنامههایعململیسازگاری: این برنامه ها مبرم ترین نیازهای سازگاری کشورهای کمتر توسعه یافته را 
برطرف می سازند که در بسیاری از موارد موقعیت های آسیب پذیری را هم تجربه می کنند. تعریف کمیته ی 
سازگاری از برنامه های مذکور چنین است: »اقدام مدار، کشور محور، انعطاف پذیر و بر پایه ی شرایط ملی« 
مردمی  جوامع  ورودی های  شامل  سازگاری  ملی  عمل  برنامه های   .)Adaptation Committee 2013,13(
برای ایجاد استراتژی های مقابلهای موجود هستند )LDC Expert Group 2012(. کشورها از طریق فرایند 
پاسخگوی مبرم ترین  را که  پروژه هایی  و  برنامه های عمل ملی سازگاری، فعالیت ها  اجرای  و  آماده سازی 
و فوری ترین نیازهای آن ها در زمینه های کشاورزی و امنیت غذایی، منابع آب، مناطق ساحلی، و هشدار 

زودهنگام و مدیریت بالیا باشند  شناسایی و رتبه بندی می کنند.



اقلیمی جدید برای صلح

85

آتی تغییر اقلیمی برانگیخته است. این اختالفات نباید این حقیقت را پنهان کند که خطرات زیان و خسارت 
واقعی است و زیان خالص در این شرایط می تواند برای برخی کشورها چشمگیر باشد. در نتیجه، فرایندهای 
برنامه ریزی سازگاری باید با تمرکز به موقع بر پرداختن به زیان و خسارت در کشورهایی که با موقعیت های 

آسیب پذیری روبه رو هستند تکمیل شود.

تأمین مالی 	1	1	
انتظار میرود که کمک های اهدا یی به بودجه ی اقلیمی طی سال های آینده به میزان قابل توجهی افزایش 
یابد. جامعه ی بین المللی متعهد شده است که از سال ۲۰۲۰ سالیانه ۱۰۰ میلیارد دالر اعتبار تأمین کند، از 
جمله برای سازگاری به عنوان یک حوزه ی اصلی. این امکانات مالی از منابع مختلف دولتی و خصوصی و 
به هر دو شکل دوجانبه و  چندجانبه تأمین خواهد شد. ابزارهای مبتکرانه ی تأمین مالی باید به گشودن 
منابع مالی  بزرگ تر و بهتر برای اقلیم کمک کند. طبق توافق نامه ی کانکون )2010(، سهم قابل توجهی 
 .)UNFCCC 2011( یابد  جریان  سبز  اقلیم  صندوق  طریق  از  باید  سازگاری  جدید  چند جانبه ی  بودجه ی  از 
نیاز برآورد شده برای تأمین مالی سازگاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس گزارش 
»شکاف سازگاری« برنامه ی محیط زیست سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴، هزینه ی ساالنه ی سازگاری 
در کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۵۰ احتماالً دو تا سه برابر ساالنه  ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دالر خواهد بود که 
 .)UNEP 2014c( پیش تر در پنجمین گزارش ارزیابی هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی برآورد شده است
زده  تخمین  سال  در  دالر  میلیارد   ۳5 تا   ۲۰ آینده  دهه ی  دو  طی  در  سازگاری  هزینه های  افریقا  در  فقط 
می شود )AfDB 2011; UNDP 2014(. با این حال، همچنان که در گزارش ارزیابی پنجم تشریح شده، طیف 

.)IPCC 2014( گسترده ی برآوردها نشان دهنده ی دشواری محاسبه ی هزینه های سازگاری است

بودجه ی  توسعه  حال  در  کشورهای  سایر  از  کمتر  نسبتاً  آسیب پذیری  موقعیت های  دارای  کشورهای 
این  که  کشورهایی  توسعه ،  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  محاسبه ی  طبق  می کنند.  دریافت  اقلیمی 
سازمان آن ها را آسیب پذیر تعریف می کند بیشتر از 5 درصد بودجه را از سایر صندوق های اقلیمی تحت 
به جز صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته دریافت  مدیریت صندوق تسهیالت جهانی محیط زیست 
نکردند )OECD 2011(. اما زیر نظر صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته، همه ی کشورهای گروه مثبت 

.)UNFCCC 2014d( هفت با برنامه های عمل ملی سازگاری تکمیل شده حداقل یک پروژه را اجرا کردهاند

دسترسی به صندوقسازگاری پیچیده تر است: اول اینکه به دلیل قیمت های کنونی بسیار پایین بازارهای 
از  کربن، صندوق  سازگاری منابع مالی بسیار محدودی دارد. به عالوه، دسترسی به وجوه برای بسیاری 
کشورها به دلیل فقدان ظرفیت نهادی و استانداردهای امانتداری چالش برانگیز بوده است. این امر به 
برای تحکیم مالکیت عموماً  راهی  به عنوان  ویژه در مورد گزینه ی دسترسی مستقیم صادق است که 
مورد استقبال کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد. با این حال، تنها دو کشور از ۲۰ کشور گروه مثبت 
هفت )جزایر سلیمان و پاپوا گینه ی نو( از صندوق سازگاری بودجه دریافت کردهاند. بنابراین، کمتر از ۵ 
درصد از ۴۱ پروژه ی صندوق سازگاری در کشورهای گروه مثبت هفت در حال اجرا است، و تنها ۲۰ درصد در 
  .)Adaptation Fund 2014( کشورهای آسیب پذیر فهرست سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  قرار دارد

تغییر  تشویق  برای  سبز  اقلیم صندوق اقلیمی،  بودجه ی  جهانی  ساختار  ابزارها در  جدیدترین  میان   در 
نهاد  صندوق  این  است.  شده  طراحی  اقلیم  برابر  در  تاب آور  و  کم انتشار  توسعه ی  مسیر  سمت  به 
۱۰۰ میلیارد دالری است که پیش تر ذکر شد.  اصلی برای اطمینان از هزینه شدن موجه و شفاف تعهد 
آماده ی  کامالً  هنوز  صندوق  بود،  شده  تعهد   ۲۰۱۴ سال  پایان  تا  دالر  میلیارد   10/14 تأمین  در حالی که 
تأمین   ۲۰۱۵ سال  دوم  نیمه ی  از  قبل  را  خود  پروژه های  و  برنامه ها  اولین  و  است  نشده  بهره برداری 
مالی نخواهد کرد )Schalatek et al. 2014(. برای ارزیابی صندوق اقلیم سبز خیلی زود است، اما نقاط 
با  می دهد.  ارائه  آسیب پذیری  موقعیت های  با  کشورهای  خاص  نیازهای  بهتر  رفع  برای  بالقوه ای  ورود 
این حال، پیچیدگی فرایندهای آن شک و تردیدهایی را در مورد دسترسی آسان این کشورها به صندوق 

اقلیم سبز ایجاد می کند.
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بودجه ی  تأمین  عدم  اما  داد.  نشان  هشت  گروه  کشورهای 
کافی برای این برنامه تضمین سرمایهگذاریهای متداومتر در 
 .)UNRIC 2009( کشاورزی و امنیت غذایی را دشوار کرده است
هم زمان، گروه بیست طیف گستردهای از گزینههای مدیریت 
ریسک را برای یک رویکرد یکپارچه در نظر گرفت. برای مثال، 
انجام  پیش خرید  میتوانند  چندجانبه  توسعه ی  بانکهای 
دهند، سازوکارهای ضد روند را بسط دهند، و بیمه ی آب و هوا 

یا محصول ارائه کنند.

در بخش حمایت و تحقیق، مؤسسه ی سیاست کشاورزی و 
بازرگانی دستورالعملی در مورد استفاده از ذخایر استراتژیک 
از  پس  اقلیمی  سازگاری  استراتژی  یک  عنوان  به  غذایی 
بحران های قیمت مواد غذایی در سالهای 9-2008 و 2011-12 
بینالمللی نسبت  ارائه داد و خواستار یک  رویکرد هماهنگ 
 Institute for Agriculture and Trade( شد  غذایی  ذخایر  به 

 .)Policy 2012

به رویکردی  این فعالیتهای چندجانبه منتهی  این وصف،  با 
مشارکت  شفاف  ساختار  یک  مانند  است،  نشده  یکپارچه 
و  انسجام  بدهد  امکان  آسیب دیده  ملی  دولتهای  به  که 
به  را  مربوط  مالی  تأمین  سازوکارهای  از  مؤثر  استفاده ی 
حداکثر برسانند. از لحاظ اجرایی، فرصت تشکیل ائتالف برای 
امنیت غذایی و ایجاد تابآوری اقلیمی به ویژه در کشورهای با 
بیشترین آسیب پذیری در برابر شوک های اقلیمی وجود دارد. 
در همین راستا، فعالیت های کمیته ی امنیت غذایی جهانی 
 2012 سال  در  کمیته  این  می دهد.  دست  به  راهنماییهایی 
مسئوالنه  حکمرانی  مورد  در  داوطلبانه  دستورالعملهای 
امینت  بستر  در  جنگلها  و  شیالت  زمین،  تصرف  به  نسبت 
غذایی ملی را تصویب کرد. عالوه بر این، کمیته ی امنیت غذایی 
سرمایهگذاریهای  اصول  آرا  اتفاق  به   2014 سال  در  جهانی 
به  )معروف  غذایی  و  کشاورزی  سیستمهای  در  مسئوالنه 
نسبت  هفت  گروه  کشورهای  کرد.  تدوین  را   )RAI اصول 
شده اند  متعهد  جهانی  سطح  در  اصول  این  از  حمایت  به 
 Commission on Sustainable Agriculture and Climate(

 .)Change 2012

رویکردهای بخشی: امنیت غذایی

واکنش  اقلیمی، کشاورزی،  تغییرات  بهبود  معماری جهانی 
تأمین  برنامه ریزی،  انواع  با  غذایی  امنیت  و  بحران،  برابر  در 
سازمان  آژانسهای  که  سیاستها  و  برنامهها  اجرای  و  مالی، 
جهانی  برنامه ی  زیست،  محیط  برنامه ی  )نظیر  متحد  ملل 
سازمان  و  کشاورزی،  توسعه ی  بین المللی  صندوق  غذا، 
توسعه ی  بانکهای  و  جهانی  بانک  کشاورزی(،  و  خواربار 
این  است.  شده  بخش  بخش  می کنند  اعمال  منطقهای 
نهادها از نزدیک با دولتهای ملی و فرایند  بینالمللی سیاست 

اقلیمی همکاری میکنند.

تحلیل  تکمیل  دنبال  به  غذا  جهانی  برنامه ی  مثال،  برای 
بتواند  بهتر  تا  است  غذایی  امنیت  در  اقلیم  تأثیرات  از  خود 
به  برنامه ی جهانی غذا  را طراحی کند. هدف  سیاست هایش 
عنوان دومین نهاد اجرایی بزرگ چندجانبه ی صندوق سازگاری 
اقلیمی،  تغییرات  مورد  در  متحد  ملل  چارچوب  کنوانسیون 
که  است  جمعیت هایی  در  اقلیمی  تابآوری  ایجاد  به  کمک 
حاضر،  حال  در  دارند.  جهان  در  را  غذایی  ناامنی  بیشترین 
شش پروژه ی برنامه ی جهانی غذا زیر نظر صندوق سازگاری 
و  دانش،  گذاشتن  اشتراک  به  برنامهریزی،  تحلیل،  طریق  از 
ظرفیت سازی در سطوح مختلف، تابآوری ایجاد می کنند )برای 

.)WFP 2015( )مثال در مصر، اکوادور و سری النکا

سازمان خواربار و کشاورزی )فائو( به ارزیابی، برنامهریزی )برای 
رود  حوضه ی  در  برنامهریزی  و  آسیب پذیری  ارزیابی  مثال، 
نیل(، و اجرای پروژهها )برای نمونه، پروژه ی مدیریت فرامرزی 
افریقا(  در  کاگرا  رود  حوضه ی  در  کشاورزی  اکوسیستم 
می پردازد. رویکرد سازگاری فائو به دنبال شناسایی راهحلهای 
شیالت  و  جنگلداری  در  بلکه  کشاورزی،  در  تنها  نه  سازگاری 

.)FAO 2013( است

 2008-9 غذایی  بحران  به  جهانی  واکنشهای  این،  بر  عالوه 
شامل کارگروه رده باالی سازمان ملل متحد در مورد بحران 
امنیت  و  کشاورزی  جهانی  برنامه ی  و  غذایی  امنیت  جهانی 
به  را  عمل  به  آشکاری  تعهد  که  بود  هشت  گروه  غذایی 
عنوان بخشی از طرح امنیت غذایی سی و پنجمین اجالس 

اجرا 	1	1	
که  کشورهایی  در  این،  وجود  با  است.  افزایش  حال  در  اجرا  مرحله ی  در  سازگاری  پروژههای  کلی  تعداد 
حال  در  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در  کمتری  پروژههای  می کنند  تجربه  را  آسیب پذیری  موقعیت های 
توسعه وجود دارد. برای مثال، از 50 پروژه ی زیر نظر صندوق ویژه ی تغییرات اقلیمی، تنها سرمایه گذاری 
برای 8 پروژه در کشورهای آسیب پذیر فهرست سازمان همکاری اقتصادی و توسعه صورت گرفته است 
از اعضای گروه مثبت هفت میزبان پروژه ها نبوده است. تحقیقات چندانی در  )OECD 2014a(. هیچ یک 

مورد اجرای اقدامات سازگاری در موقعیت های آسیب پذیر انجام نشده است.

نباید  توسعه ای  مداخالت  دارد  تصریح  که  است  ضرر  اصل  بر  مبتنی  درگیری  به  حساس  سازگاری 
 Tänzler( آسیب پذیری موجود را تشدید کنند و در عوض باید تابآوری را افزایش دهند و صلح ایجاد کنند
et al. 2013b(. از آنجا که اقدامات سازگاری تأثیر بسزایی در معیشت مردم، پایه ی دارایی، و مناسبات قدرت 

دارند، مداخالت باید توزیع منابع و مزایا را به روش هایی انجام دهند که تنش بین جوامع را تشدید نکند.
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 مرتبط با 
ً
ابتکارات مربوط دیگر برای رفع مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری، در کنار سازوکارهای تأمین مالی مستقیما

کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی 

تغییر  درباره ی  تقویت گفت و گو و همکاری  برای  اتحاد جهانی در سال ۲۰۰۷  این  اقلیم:  تغییر اتحادجهانی
اقلیمی بین اتحادیه ی اروپا و کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای 
جزیره ای کوچک در حال توسعه شکل گرفت و بستری برای گفت وگو و همچنین پشتیبانی فنی و مالی 
برای کشورهای با بیشترین آسیب پذیری اقلیمی فراهم می کند. پنج حوزه ی اولویت دار آن عبارت است از 
سازگاری، کاهش خطر بالیا، کاهش انتشارهای ناشی از جنگل زدایی و تخریب جنگل، کاهش اثر، و گنجاندن 
تغییر اقلیمی در توسعه. این اتحاد از ۵۱ برنامه در 38 کشور پشتیبانی می کند، با بودجه ی پیوسته در حال 
افزایش که در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۱۶ میلیون یورو بود )GCCA 2015b(. به عالوه، این اتحاد تالش می کند 
تا با استفاده از پشتیبانی بودجه ای )22 درصد بودجه ی سال 2014( و حمایت از اصل هماهنگی از طریق 
چارچوب ها و فرایندهای جاری، اصول اثربخشی کمک رسانی مندرج در بیانیه ی پاریس ۲۰۰۵ را اجرایی کند 

.)GCCA 2015b(

از ۲۰ کشور عضو گروه مثبت هفت، ۹ کشور از اتحاد جهانی تغییر اقلیم حمایت دریافت می کنند. تقریباً 
تمامی این پروژه ها در زمینه های اولویت  دار سازگاری، گنجاندن، و کاهش خطر بالیا قرار دارند. با این حال، 
اگرچه این اتحاد جهانی بر تالش های خود در جهت افزایش اثربخشی کمک ها و استفاده از سیستم های 
ملی تأکید دارد، فقط یک کشور عضو گروه مثبت هفت )جزایر سلیمان( حمایت فراگیر بودجه ای برای 
 GCCA( است  پروژه  بر  مبتنی  عمل ها  ابتکار  سایر  و  می کند  دریافت  خود  اقلیمی  مساعدت  برنامه ی 
با چارچوب  اتحاد جهانی، مطابق  برتر  ابتکار  اقلیم،  تغییر  اتحاد جهانی  فاز جدید   ،۲۰۱۴ در سال   .)2015a
مالی چند ساله ی جدید کمیسیون اروپا )20-2014( آغاز شد. در زمینه ی  سازگاری، با استفاده از دو ستون 
تقویت کننده ی متقابل اتحاد جهانی تغییر اقلیم، تبادل تجربه از طریق گفت وگو و پشتیبانی فنی و مالی، 

توجه ویژه ای به مسئله ی مهاجرت معطوف خواهد شد.

ظرفیتقبولخطرافریقابرایایجاد»حداکثرتسهیالتاقلیمی«)زیرنظراتحادیهیافریقا(: حداکثر تسهیالت 
اقلیمی، ابتکاری به رهبری افریقا که هنوز در مرحله ی مفهومی است، دسترسی مستقیم به سرمایه ی 
خصوصی و بهره مندی از بودجه ی عمومی را برای آن دسته از کشورهای افریقایی که بیشترین آسیب پذیری 
را در برابر تغییر اقلیمی دارند تسهیل می کند. این طرح از سازوکارهای تأمین مالی مانند ریسک پولینگ 
برای کمک به دولت ها در واکنش به تأثیرات تغییر اقلیمی استفاده خواهد کرد. پرداخت های چند ساله 
از حداکثر تسهیالت اقلیمی بر مبنای داده های شاخص اقلیمی شدید که در دست انتشار است تعیین 
می شود که تکرار و بزرگی وقایع شدید آب و هوایی را اندازه گیری می کند. قرار است اوراق قرضه با سرمایه ی 
سرمایه گذاران خصوصی تأمین مالی  شود و اهدا کنندگان از پرداخت کوپن ساالنه ی اوراق حمایت می کنند. 
ساختار طرح حداکثر تسهیالت اقلیمی انتشار بیش از یک میلیارد دالر اوراق قرضه ی تغییرات اقلیمی  
افریقا از سال ۲۰۱۶ برای ۳۰ سال آینده خواهد بود )African Risk Capacity 2015(. همانند صندوق اقلیم 
سبز، برای ارزیابی این ساختار مالی هم خیلی زود است، اما این طرح نیز می تواند نقاط ورود برای بررسی 

نیازهای خاص مالی سازگاری کشورهای با موقعیت های آسیب پذیری ارائه دهد. 

صندوقهای حامی سازگاری کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو

حمایتازارزیابیهایآسیبپذیریوسازگاریبهعنوانبخشیازگزارشهایملیبه
کنوانسیونچارچوبمللمتحددرموردتغییراتاقلیمی

صندوق سپرده ی تسهیالت 
جهانی محیط زیست

حمایتازآمادهسازیواجرایبرنامههایعململیسازگاریوفرایندبرنامهیملیسازگاری صندوق کشورهای کمتر 
توسعه یافته

تأمینمالیفعالیتهایسازگاریکهتابآوریدربرابرتغییراقلیمیراافزایشمیدهد)شامل
فرایندبرنامهیملیسازگاری(

صندوق ویژه ی تغییرات اقلیمی

تأمینبودجهازطریقدریافت2درصدمالیاتبردرآمدازپروژههایمکانیسمتوسعهیپاکو
همچنینسایرمنابعداوطلبانه

صندوق سازگاری )تحت مدیریت 
صندوق تسهیالت جهانی محیط 

زیست نیست(

حمایتازتالشهایکاهشاثروسازگاریدرکشورهایدرحالتوسعه،بهویژهکشورهای
کمترتوسعهیافته،کشورهایجزیرهایکوچکدرحالتوسعه،وکشورهایافریقایی

صندوق اقلیم سبز
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توسعه و کمکهای بشردوستانه 	1	

هشدار زودهنگام و ارزیابی 	1	1	
برنامه های توسعه و کمک های بشردوستانه تالش هایی را در خصوص هشدار زودهنگام پیشنهاد می کنند که 
به ارزیابی یکپارچه ی مخاطرات اقلیمیـ  آسیب پذیری یاری می رساند، مانند چارچوب هیوگو و طرح اطالع رسانی. 
با این حال، پیشرفت این برنامه ها به دلیل موانع مالی و کمبود ظرفیت انسانی محدود شده است. به عالوه، 

بسیاری از سیستم های هشدار زودهنگام مخاطرات اقلیمی یا زیست محیطی را ارزیابی نمی کنند.

چارچوبسندایوپساهیوگو: کنفرانس جهانی کاهش بالیا در کوبه، هیوگو، ژاپن )2005( خواستار تلفیق یک 
رویکرد چند خطری به کاهش خطر بالیا با برنامه های توسعه ی پایدار، کمک رسانی، توانبخشی، و بازسازی 
شد. نتایج این فرایند ۱۰ ساله در سومین کنفرانس جهانی کاهش خطر بالیا در مارس ۲۰۱۵ در شهر سندای 
ژاپن مورد بحث قرار گرفت، و همچنین بخشی از مباحثات جاری سطح باال در دستور کار توسعه ی پس 

از ۲۰۱۵ است. 

اخیراً  که  متحد  ملل  سازمان  در  طبیعی  بالیای  کاهش  بین المللی  استراتژی  پیشرفت  گزارش  در 
ارزیابی  در  عمده  کاستی های  همچنین  و  روش ها  بهترین  از  برخی   ،)UNISDR 2014( است  شده  منتشر 
فرامرزی  مخاطرات  مدیریت  و  زودهنگام،  هشدار  سیستم های  پایش،  سیستم های  چندمخاطره ای، 
برجسته شده است. این گزارش نشان داد که کارایی سیستم های هشدار زودهنگام در صورت ترکیب علم 
باالترین  به  انتشار اطالعات مخاطرات در بخش های آسیب پذیر جوامع  ارزیابی، پایش، و  و فناوری برای 

.)UN WCDRR 2015( میزان می رسد. این مشاهدات به چارچوب سندای نیز راه یافت

پیشرفت محدود در گزارش  استراتژی بین المللی کاهش بالیای طبیعی در سازمان ملل متحد عمدتاً 
ناشی از موانع مالی و ظرفیت محدود انسانی چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای است. به عنوان 
بخشی از چارچوب هیوگو، از کشورها خواسته شد تا یک سیستم هشدار زودهنگام چند خطری ایجاد کنند. 
بسیاری از کشورها نبود چنین سیستمی را یک مانع مهم برشمرده بودند. در موارد متعدد، سیستم های 
این سیستم ها هماهنگی  نیز  ندارد، و در کشورهای دیگر  هشدار زودهنگام برای برخی مخاطرات وجود 
ضعیفی دارند. هماهنگ کردن تالش ها در بخش عمومی و درگیر کردن رسانه ها و ارتباطات راه دور نیز  

چالش های دیگری بود که ذکر شد. 

آگاهی نسبت به  تازگی تصویب شده افزایش  اولویت های چارچوب سندای که به  از  این اساس، یکی  بر 
مخاطرات بالیای طبیعی است. این چارچوب فعالیت هایی را برای این منظور در سطوح ملی و جهانی 

.)UN WCDRR 2015( پیشنهاد می کند

ادغام سازگاری اقلیمی و آسیب پذیری در سیاستهای توسعه و کمکهای بشردوستانه

سیاست های توسعه و کمکهای بشردوستانه مرحله

ازفرایندهاییمانندچارچوبهیوگودرسهایمهمیآموختهایم.بااینحال،پیشرفتآنبهدلیلموانع
مالیوکمبودظرفیتانسانیمحدودشدهاستوبسیاریازسیستمهایهشدارزودهنگامنقشیدر

مخاطراتاقلیمییازیستمحیطیندارند.

هشدار زودهنگام و 
ارزیابی

مامیدانیمکهچگونهباگنجاندناقلیمدربرنامهریزیتوسعه،پروژههایتوسعهرادربرابراقلیممقاوم
کنیم.بااینحال،اینروشبهویژهدربسترهایآسیبپذیرهنوزاستانداردنیست.

استراتژی و 
برنامهریزی

سرمایهگذاریدرکشورهاییکهموقعیتهایآسیبپذیروتوسعهیحساسبهاقلیمدارنددرمعرضخطر
است.یکساختارکمکرسانیانعطافپذیر،هماهنگویکپارچهباچشماندازدرازمدتتریموردنیاز

است،واینساختاربایدظرفیتمحدودبرخیکشورهارابرایجذبسرمایهدرنظربگیرد.

تأمین مالی

سرمایهگذاریدرکشورهاییکهموقعیتهایآسیبپذیروتوسعهیحساسبهاقلیمدارنددرمعرضخطر
است.یکساختارکمکرسانیانعطافپذیر،هماهنگویکپارچهباچشماندازدرازمدتتریموردنیاز

است،واینساختاربایدظرفیتمحدودبرخیکشورهارابرایجذبسرمایهدرنظربگیرد.

اجرا
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کمبود کلی پروژه های سازگاری حساس به درگیری در بسترهای آسیب پذیر در فقدان تخصص نهادی و 
راهنمایی برای چنین تالش هایی بازتاب می یابد. پروژه  یا برنامه  ی آزمایشی نادر است که ایجاد تخصص و 
تجربه برای توسعه ی راهنمایی و آموزش را دشوار میکند. تاکنون پتانسیل ابتکارات منطقه ای برای حمایت 

.)Tänzler et al. 2013b( از این فرایندها به طور گسترده نادیده گرفته شده است

به  افزایش حساسیت  بر  نپال  در  امن  پروژه ی جهان  اوگاندا:  و نپال در بهدرگیری سازگاریمحلیحساس
درگیری در برنامه های اقدام محلی برای سازگاری متمرکز بود. کارگاه های مشارکتی با حضور نمایندگان 
سازمان های جامعه محور و مقامات محلی، آگاهی از ارتباط های میان تغییر اقلیمی و درگیری را افزایش 
برابر به کار گیری یک رویکرد حساس به درگیری مقاومت  از ذی نفعان اصلی در  این حال، برخی  با  دادند. 
کردند زیرا احتمال می رفت که تسلط آنها را بر منابع تضعیف کند. این چالش ها ممکن است با  روش های 
مشارکتی و فراگیر دیگر و با در نظر گرفتن حساسیت به درگیری در اقدامات سازگاری پروژه رفع شود. در 
صورت لزوم، اهداکنندگان باید از ظرفیت سازی برای ذی نفعان محلی در طی مرحله ی اجرا حمایت کنند 

.)Saferworld 2011(

آروا در اوگاندا نمایندگان جامعه ی مدنی مستقر در منطقه و  پروژه ی جهان امن در مناطق کاسسه و 
مقامات محلی را در نصب پروژه های آب )برای مثال، یک طرح جریان جاذبه و چاه های گمانه( مشارکت 
داد. همچنین برای حل اختالفات بر سر مالکیت زمین و نگهداری چاه های گمانه تالش کرد. عالوه بر این، به 
دنبال آن بود که با افزایش جریان آب از بروز خشونت جلوگیری کند و بدین ترتیب رابطه ی جامعه ی محلی 
و دولت منطقه را بهبود ببخشد. بازخورد دهی بیشتر و ارائه ی شفاف تر خدمات نیز رابطه ی ذی نفعان و 

.)CECORE et al. 2008( کارمندان دولتی را بهتر کرد

برنامه ی  روند  اجرای  از  عنوان بخشی  به  باید  دولتها  درگیری:   به ازحساسیت درحمایت ارزیابی و پایش
اکنون  میدهد،  نشان  کامبوج  مورد  که  طور  همان  کنند.  تهیه  ارزیابی  و  پایش  طرح های  سازگاری،  ملی 
اهمیت پایش و ارزیابی، حتی خارج از روند برنامه ی  ملی سازگاری پذیرفته شده است: در طرح استراتژیک 
توسعه ی روستایی کامبوج برای سازگاری با تغییر اقلیمی، ایجاد نظام پایش و ارزیابی برای استراتژی ۱۰ 

ساله )22-2013( ضرورت دارد. 

برای درس آموزی و برخورداری از بهترین روشها، پایش و ارزیابی نه تنها برای اطمینان از انطباق پروژه ها با 
بستر همواره در تغییر، بلکه برای تضمین بازخوراندن اطالعات و دانش در برنامه ریزی  و بسط استراتژی 
باید در اولویت اجرا باشد. چنین نظام هایی را می توان گسترش داد تا تعامل با عوامل آسیب پذیری را هم 
دربر بگیرد. عالوه بر این، ابتکارات و برنامه ها باید شامل استراتژی هایی باشند که به مشارکت کنندگان در 
رسیدگی مؤثر به مسائل مربوط به درگیری ها پس از پایان پروژه یاری برسانند. برای استمرار تحلیل بستر 
.)Saferworld 2011( درگیری و تداوم رویکرد حساس به درگیری، پروژه ها باید ظرفیت های پایدار ایجاد کنند
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حمایت بین المللی از فعالیت های منسجم به طور بالقوه می تواند به کشورها کمک کند تا فرصت های 
 .)Kissinger and Namgyel 2013( هماهنگی سازگاری اقلیمی با برنامه های توسعه ی ملی را از دست ندهند
اما در برخی موارد وضعیت بدین گونه نیست. برای مثال، استراتژی کاهش فقر در نیجر برای سال های 
به ضرورت  آنکه  با  ارجاع نمی دهد،  اقلیمی دیگری  یا هیچ سند  برنامه ی عمل ملی سازگاری  به   2012-15
هماهنگی سیاست های بخشی اشاره دارد. دومین گزارش ملی تغییرات اقلیمی سنگال )۲۰۱۰( خواستار 
گنجاندن یک استراتژی مرتبط با تغییر اقلیمی در استراتژی توسعه ی ملی شده است، اما  استراتژی ملی 

توسعه ی اقتصادی و اجتماعی این کشور برای سال های 17-2013 شامل تغییر اقلیمی نیست.

کار های  دستور  تلفیق  دنبال  به  که  رویکردهایی  چشم انداز  امروز  توسعه:  برنامهریزی و سازگاری تلفیق
 ،)OECD 2009( توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  است:  پربار  هستند  توسعه  و  سازگاری  مختلف 
و   ،)USAID 2014a( متحده  ایاالت  بین المللی  توسعه ی  آژانس   ،)GIZ 2010( آلمان  توسعه ای  همکاری 
برنامه ی توسعه و برنامه ی محیط زیست سازمان ملل متحد )UNDP-UNEP 2011( دستورالعمل هایی 
برای طراحی پروژه های توسعه ی »تاب آور در برابر اقلیم« از طریق گنجاندن اقلیم در برنامه ریزی توسعه 
ارائه داده اند. به طور خالصه می توان گفت که مقاومت اقلیمی مستلزم قرار دادن همه ی سیاست ها 
در برابر دو سؤال است: سیاست  یا برنامه تا چه میزان می تواند در برابر خطرات ناشی از تنوع یا تغییر 
اقلیمی آسیب پذیر باشد؟ و برنامه تا چه حد می تواند باعث افزایش آسیب پذیری و منجر به ناسازگاری 

.)OECD 2009; UNDP-UNEP 2011( شود؟

سازمانهمکاری اقتصادی و توسعه خواستار وارد کردن سازگاری نه تنها در چارچوب های سیاستی محلی 
رود های  حوضه های  مانند  مشترک  منابع  بهتر  مدیریت  منظور  به  خارجی  سیاست  در  بلکه  بخشی  و 
شناسایی  به  می تواند  نظارتی  چارچوب های  و  برنامه ریزی  در  اقلیمی«  »لنز  از   استفاده  است.  فرامرزی 

.)OECD 2009( بخش ها و مناطق جغرافیایی با  آسیب پذیری خاص کمک کند

اقلیمی و همچنین  برای کاهش خطر  آلمان یک روش نظام مند  بین المللی  ابزار مجمع همکاری های 
افزایش پتانسیل ظرفیت سازگاری فراهم می کند. از این ابزار برای ارزیابی تهدید تغییر اقلیمی برای اهداف 
پروژه  ی توسعه، تشخیص اقدامات سازگاری در چارچوب پروژه، و شناسایی یک روش دوستدار اقلیم برای 

.)GIZ 2010( دستیابی به اهداف پروژه استفاده می شود

چارچوب توسعه ی برخوردار از تاب آوری اقلیمی آژانس توسعه ی بین المللی ایاالت متحده خواستار تلفیق 
مستقیم مالحظات اقلیمی و فعالیت های توسعه ای در چندین بخش است )USAID 2014a(. برای مثال، 
برنامه ریزی برای تاب آوری در شرق افریقا از طریق سیاست، سازگاری، تحقیق، و توسعه ی اقتصادی به دنبال 
افریقا و کشورهای شریک  اجرای توسعه در جامعه ی شرق  و  برنامه ریزی  در  اقلیمی  تاب آوری  گنجاندن 
آن است )USAID 2014a(. عالوه بر این، در سپتامبر ۲۰۱۴، رئیس جمهور اوباما یک دستور اجرایی درباره ی 
سرمایه گذاری های  و  برنامه ها  تاب آوری  تقویت  منظور  به  اقلیم  برابر  در  تاب آور  بین المللی  توسعه ی 
توسعه ا ی بین المللی ایاالت متحده صادر و »آژانس  ها را  ملزم کرد که مالحظات تاب آوری اقلیمی را به طور 
نظام مند در کار توسعه ی بین المللی دولت ایاالت متحده در نظر بگیرند و رویکرد مشابهی را با نهادهای 
چندجانبه ترویج دهند« )White House 2014(. این تالش شامل به اشتراک گذاشتن دانش، داده ها، ابزارها، 

اطالعات، چارچوب ها و درس های آموخته شده در جریان لحاظ کردن مالحظات تاب آوری اقلیمی است.

تغییر  بشردوستانه،  کمک های  توسعه،  تلفیق  خواستار   )2011( بریتانیا  دولت  بشردوستانه ی  سیاست 
اصل  از  پیروی  با  باید  بشردوستانه  کمک های   .)DFID et al. 2011( است  درگیری  از  پیشگیری  و  اقلیمی، 
حداقل  تعیین کننده ی  سیاست  این،  بر  عالوه  کنند.  پیشگیری  ناخواسته  منفی  جانبی  عوارض  از  ضرر، 
استانداردهای برنامه ریزی تاب آوری در برابر بالیا در کشورهای مختلف شریک، از جمله استراتژی تاب آوری 

.)DFID 2011a( کشوری/ منطقه ای در برابر بالیای طبیعی است

فعالیتهایی که در باال شرح داده شد نیز بخشی از روند بزرگ تر طراحی روش های جدید برنامهریزی و درگیر کردن تعداد 
بیشتری از شرکا برای استفاده از مزایای همافزایی است.

و  کارآیی  تقویت  مشترک،  برنامه ریزی  از  اروپا  اتحادیه ی  هدف  اروپا:  اتحادیهی مشترک برنامهریزی رویکرد
منظور  به  است.  خود  برنامه های  و  پروژه ها  میان  در  پراکندگی  کاهش  طریق  از  کمک رسانی  اثربخشی 
آماده سازی  حال  در  توسعه  مدیریت  و  اروپا  خارجی  اقدامات  سرویس  کشور،  مالکیت  توسعه ی 
استراتژی های مشترک کشور بر اساس طرح های توسعه ی ملی در ۲۰ کشور هستند. این فرایند با ترسیم 
تحلیل  می شود.  آغاز  برنامه ها  و  برنامه ریزی،  چرخه های  عضو،  کشورهای  و  اروپا  اتحادیه ی  اولویت های 
نیازها با همراهی دولت کشور شریک به استراتژی واحد کشور تبدیل می شود. برنامه ریزی مشترک، برای 
به فعل رساندن تمام امکانات بالقوه ی خود، نیاز به همگام سازی چرخه های بودجه، گزارش دهی و سایر 
فرایندها بین اهدا کنندگان کمک و کشور شریک و غلبه بر ترجیحات  تخصیصی تک تک کشورهای عضو 

.)European Commission 2015; Furness and Vollmer 2013 ( دارد
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جامع ترین  از  یکی  عنوان  به   )INFORM( اطالع رسانی  طرح  ریسک(:  مدیریت )شاخص اطالعرسانی طرح
رویکردها مدعی است که اولین ابزار جهانی، عینی و شفاف برای شناخت خطر بحران های انسانی است. 
را  آمادگی، و پاسخ به توسعه  از بحران،  این طرح همه ی سازمان های جهانی مطرح درگیر در پیشگیری 
گرد هم می آورد و از یک ارزیابی ریسک مشترک استفاده می کند. طرح اطالع رسانی که یک پلتفرم متن باز 
است در پاسخ به توصیه های بسیاری از سازمان ها مبنی بر تکمیل پایگاه مشترک شواهد برای تحلیل 
ریسک بسط یافت. این طرح حاصل همکاری گروه کاری کمیته ی دائمی بین آژانسی در زمینه ی آمادگی و 
تاب آوری و کمیسیون اروپا و مورد حمایت سازمان های متعدد تخصصی سازمان ملل متحد )برنامه ی 
محیط زیست، برنامه ی توسعه، یونیسف، استراتژی بین المللی کاهش بالیای طبیعی، دفتر هماهنگی 
امور بشردوستانه، سازمان جهانی بهداشت، برنامه ی جهانی غذا(، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 
اندازه گیری می کند: 1(  و سازمان کمک رسانی انگلیس است. الگوی طرح اطالع رسانی سه بعد از خطر را 
خطرات و در معرض قرار گرفتن، 2( آسیب پذیری، و 3( کمبود ظرفیت مقابله. در عین حال که ممکن است 
به  مربوط  روند های  خشکسالی،  به جز  باشد،  یکپارچه  کلی  ارزیابی  رویکرد  یک  بالقوه ی  کاندیدای  الگو  این 

تغییر اقلیم را در نظر نمی گیرد.

عالوه بر این فعالیت های جهانی، تعدادی از برنامه های هشدار زودهنگام دوجانبه اهمیت ادغام دیدگاه های مختلف 
سیاستی را برای دستیابی به یک رویکرد هشدار زودهنگام  مؤثر نشان می دهد.

سیستمهشدارزودهنگامبحرانوزارتهمکاریاقتصادیوتوسعهیآلمان پتانسیل درگیری همه ی کشورهای 
الزامی  تعارض  و  ارزیابی های صلح  باشد،  اگر  کشوری در معرض خطر درگیری  ارزیابی می کند.  را  شریک 
است، و ضرورت های ایجاد صلح در  استراتژی و برنامه های توسعه ی کشور گنجانده می شود. با این حال، 
از آنجا که مبنای سیستم هشدار زودهنگام ارزیابی اقتصاد سیاسی کشور است، به ندرت عوامل محیطی 

 .)Rüttinger and Carius 2013( یا اقلیمی را در نظر می گیرد

چارچوبارزیابیدرگیریآژانستوسعهیبینالمللیایاالتمتحده )USAID 2012b( شامل تأثیرات تغییر اقلیمی 
به عنوان عامل پویایی درگیری برای ارزیابی است. این چارچوب، تغییر اقلیمی را به عنوان یکی از مسائل 
تشخیصی خود وارد ارزیابی می کند تا اطمینان حاصل شود که تأثیرات بالقوه ی آن در رقابت بر سر منابع 
در برنامه های توسعه پوشش داده می شود. ضمیمه ی چارچوب توسعه ی تاب آور نسبت به اقلیم آژانس 
توسعه ی بین المللی ایاالت متحده با عنوان تغییر اقلیم و درگیری که اخیراً منتشر شده  راهنمای دیگری 
توسعه، عملکرد  بستر  بر  اقلیمی  تغییر  اثر  که  ارائه می کند  اقلیم  به  درگیری حساس  تحلیل  در مورد 

 .)USAID 2015( سازمانی، و منافع و منابع و استراتژی های بازیگران اصلی را مورد ارزیابی قرار می دهد

انجام  در مارس ۲۰۱۴  که  تانزانیا  بین المللی  توسعهی  دپارتمان در بالیایطبیعی ریسک ارزیابیچندخطری
شد روندهای مربوط به تغییر اقلیمی از جمله آسیب پذیری کشور در برابر خطرات طبیعی، تنوع اقلیمی، 
و وقایع شدید آب و هوایی را ارزیابی کرد. عالوه بر این، تنش های فزاینده بین احزاب سیاسی و گروه های 
شرح  این  داد.  قرار  مخاطرات  شمار  در  را  غذایی  ناامنی  و  زمین،  تصرف  زمین،  سر  بر  درگیری  مذهبی، 
و  آمادگی  زمینه ی  در  که  تانزانیا  بین المللی  توسعه ی  دپارتمان  برای  بود  خواهد  راهنمایی  مخاطرات  

.)Peters and Vivekananda 2014 ( تاب آوری کار می کند

استراتژی و برنامهریزی 	1	1	
برنامه های سازگاری با اقلیم که از طریق فرایندهای توسعه ی ملی طرح ریزی می شوند به احتمال بیشتری 
پذیرفته شده، پایدار و مقرون به صرفه هستند. این نه تنها اولویتی برای فرایند برنامه ی ملی سازگاری بلکه 
همچنین برای پیروی از اصول اثربخشی توسعه مورد توافق مجامع سطح باال در موضوع کارایی کمک ها 
در پاریس یا بوزان است. یکی از پیششرطهای اصلی دیدگاه یکپارچه ی برنامه ریزی اقلیم و توسعه، ساختار 
حکمرانی مستحکم در همه ی سطوح شامل سازوکارهای نهادی است که می تواند به ارتقای هماهنگی 
میان وزارتخانه های مربوط در کشور ها کمک کند. اقدامات سازگاری باید نه تنها برای چالش های اقلیمی 
بلکه برای موقعیت های آسیب پذیری نیز مناسب باشد، عواملی که می توانند »پایه های تاب آوریـ  حفاظت 

.)Smith and Vivekananda 2009( »ـ واکنش را تضعیف کنند
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و  جامع  رویکرد  یک  جهانی  اتحاد  رشد:  و خشکسالی برابر در تابآوری جهت در اقدام برای جهانی اتحاد
چند سطحی است  که هماهنگ کننده ی آن آژانس توسعه ی بین المللی ایاالت متحده و شامل ۵۱ دولت 
افریقایی و اهداکنندگان بین المللی و ملی است. این اتحاد به دنبال رفع بحران طوالنی مدت خشکسالی 
ایجاد  منطقه ای،  و  کشوری  برنامه ریزی  برای  مشترک  چارچوب های  توسعه ی  از  و  است  افریقا  شاخ  در 
ظرفیت  منطقه ای، و پایش و ارزیابی حمایت می کند. برای مثال، دولت کنیا برای هدایت و هماهنگی طرح 
اتیوپی سیاست های جدیدی  کشور خود، یک سازمان ملی مدیریت خشکسالی ایجاد کرده است. دولت 

.)USAID 2014b( برای محافظت از دام ها قبل از وقوع خشکسالی در دست اجرا دارد

در  همکاری  تقویت  با  و  بین المللی،  سازمان  شش  مشارکت  با  طرح  این  امنیت:  و زیست محیط طرح
یکپارچه  پاسخ  اروپای جنوب شرقی، یک  و  اروپای شرقی، قفقاز جنوبی،  آسیای مرکزی،  چهار منطقه ی 
به چالش های محیط زیستی و امنیتی می دهد. طرح محیط زیست و امنیت به شناسایی راه حل های 
مشترک یاری می رساند و گفت وگو و همکاری فرامرزی بین سیاست گذاران، کارشناسان محیط زیست، 
از توجه به دغدغه های سازگاری با تغییر اقلیم در  و جامعه ی مدنی را تسهیل می کند. این طرح اخیراً 
یکپارچه سازی در  اروپای شرقی حمایت کرده است. در حالی که  در  مدیریت حوضه ی فرامرزی رود نمان 
این طرح  امری اساسی است، در طراحی اکثر پروژه های آن به محیط زیست و امنیت توجه نمی شود 

.)Maas and Carius 2012(

ما همچنین میتوانیم از روند جهانی فعلی برای پیشبرد توسعه ی بینالمللی و برنامه ی کمکهای بشردوستانه در جهت 
حمایت بیشتر از یکپارچگی بهتر استفاده کنیم.

دستورکارتوسعهیپساز۲۰۱5: سال ۲۰۱۵ فرصتی منحصر به فرد برای ادغام چالش های تغییر اقلیمی و 
آسیب پذیری در دستور کار گسترده تر توسعه فراهم می کند. دستور کار پس از ۲۰۱۵ می تواند شتاب و جهت 
از اقدام جهانی بدهد. در حالی که مخاطرات  جدیدی به تأمین مالی توسعه ی جهانی در زیر چتر حمایت 
درآمیخته ی شناسایی شده در این گزارش عمدتاً در فهرست اهداف پیشنهادی از جمله اهداف سازگاری 
با تغییر اقلیمی قرار دارد، فرایند پس از ۲۰۱۵ هنوز به راه های غلبه بر رویکرد جزیره ای عمل کردن نسبت 
به توسعه ی پایدار نمی پردازد که سه بعد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی آن را جدا از هم نگه می دارد. 
چند بخشی  و  چند بعدی  شهرها(  و  نابرابری  انرژی،  مورد  )در  پیشنهادی  اهداف  از  معدودی  تعداد  فقط 
هستند. همچنین مشخص نیست که کشورهای عضو چگونه در دستیابی به این اهداف مشارکت خواهند 
کرد، مسئله ای که یکی از نقاط ضعف مهم اهداف توسعه ی هزاره بوده است )Bauer et al. 2014(. بر اساس 
فهرست پیش نویس، نقاط ورود آشکاری برای اطمینان از تلفیق بهتر فرایندهای برنامه ریزی در سطوح 

ملی و بین المللی، مانند هماهنگی مداخالت بشردوستانه و برنامه  ریزی توسعه، وجود دارد.

تأمین مالی 	1	1	
ــ چه برای کشورهای آسیب پذیر و چه برای بخش های حساس به  الگوهای فعلی تأمین مالی توسعه 
اقلیم ــ در دستیابی به هدف رفع مناسب مخاطرات آسیب پذیری اقلیمی شرح داده شده در این گزارش با 
چالش های اساسی روبه رو هستند. همان طور که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح کرده است 
)OECD 2014a(، کمک ها به کشورهای آسیب پذیر بی ثبات است و بسیاری از این کشورها با کمبود بودجه 
مواجه  اند، در حالی که چند کشور مرکز توجه بخش اعظم پول را دریافت کرده اند. به طور کلی، کشورهای 
آسیب پذیر فقط دارای ظرفیت های بسیار محدودی برای تولید درآمد در داخل کشور هستند و ظرفیت 

جذب پشتیبانی بین المللی محدود است.

کشورهای  در  توسعه  ای  رسمی  کمک های  سرانه ی   ،۲۰۱۰ و   ۲۰۰۰ سال های  بین  کمکرسانیها:  کلی روند
آسیب پذیر طبق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 46 درصد افزایش یافته است، در مقایسه 
با 27 درصد افزایش در کشور هایی که آسیب پذیر محسوب نمی شوند )OECD 2013b(. کمک های جهانی 
این   ،2011 سال  در  کرد.  کاهش  به  شروع   ۲۰۰۵ سال  در  اوج  به  رسیدن  از  پس  آسیب پذیر  کشورهای  به 
کمک ها 2/4 درصد کاهش یافت )OECD 2014a; OECD 2013c(. با این حال، داده های اخیر سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه نشان می دهد که کمکها از سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. در حال حاضر، سهم قابل 
این  که نشان  دهنده ی  یافته  اختصاص  آسیب پذیر  به کشور های  توسعه ای  از کمک های رسمی  توجهی 
واقعیت است که فقر، و تالش ها برای کاستن از آن، به طور فزاینده ای در این کشورها متمرکز شده است 

.)OECD 2014a(
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© adelphiAlexander (2006); Street (2012); UNEP and OCHA (2014) ‹  منابع:

واکنشانسانیبهبالیا:
چگونگیپیرویازاصلضرر

از اصل ضرر پیروی کنید

 واکنش های نامناسب انسانی در برابر بالیا 
می  تواند ناخواسته وضعیت را بدتر کند.

 برای مثال، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جریان زلزله ی سال 2010 در هائیتی 
نتوانستند منابع آب را برای پیشگیری از وبا تصفیه کنند  شیوع وبا باعث کشته شدن 
هزاران هائیتیایی، تظاهرات، آشوب، بسته شدن جاده ها، و درگیری معترضان و نیروهای 
سازمان ملل در هائیتی شد  برای محافظت از نیروهای سازمان ملل متحد، که عامل 
شیوع بیماری از طریق آب شناخته می  شدند، پلیس هائیتی فراخوانده شد 

حساسیت اقلیمی داشته باشید
عدم توجه به پیوندهای میان واکنش ها در برابر بالیا، 
منابع محیطی و تغییرات اقلیمی می تواند با آسیب 
رساندن به پایگاه منابع طبیعی که جوامع به آن 
متکی اند، خطر درگیری را افزایش دهد..

برای مثال، معیشت ماهیگیران در شرق سریالنکا 
پس از سونامی اقیانوس هند با تحویل تعداد زیادی 
قایق ماهیگیری که صید بی رویه را به دنبال داشت 
تضعیف شد 

واکنش به درگیریها با توجه به بالیا باشد
مداخالت در درگیریها بدون توجه به بالیا، مانند برنامه های 
ضعیف اسکان مجدد، می تواند خطرات بالیا را تشدید کند.
در سودان، رشد اردوگاه های آوارگان داخلی فشار بر منابع 

محدود را افزایش داد  آژانس های بشردوستانه ی بین المللی 
درختان را قطع کردند تا برای ساختن اردوگاه ها چوب فراهم 

کنند  این جنگل زدایی منجر به از بین رفتن خاک سطحی 
حاصلخیز و کمبود بیش از پیش آب شد  استفاده ی ناپایدار از 
الوار و آب آسیب پذیری معیشت شکننده ی میلیون ها نفر را از 

درگیری افزایش داد 

تصور نکنید که در موقعیت های 
آسیب پذیر واکنش ها به لحاظ سیاسی 

بی طرفانه هستند
ا فرض اینکه تالش های بشردوستانه از دخالت سیاسی مصون 

است، ممکن است امدادگران ناخواسته باعث آسیب شوند و 
نارضایتی ها را در جاهایی که روابط دولت ـ شهروند از قبل شکننده 

است تشدید کنند. لزوم هدایت کمک های بشردوستانه از طریق 
دولت می تواند برخی گروه ها یا جناح های جامعه را که با دولت در 

تعارض هستند به حاشیه براند، همچنان که پس از سونامی در 
سریالنکا رخ داد 

 کمک ها را عادالنه  توزیع کنید و 
از تشدید نابرابری ها بپرهیزید

واکنش های بشردوستانه می تواند نابرابری های قبلی را تشدید 
 کند یا با توزیع نابرابر کمک ها، موارد جدیدی ایجاد کند. 

در پاکستان، به دلیل عدم هماهنگی و اوضاع پیچیده ی امنیتی، 
سازمان های مردمنهاد در واکنش به سیلهای ژوئیه ـ اوت 2010 

کمک ها را غیرعادالنه توزیع کردند  بسته های امدادی حتی در 
یک روستای واحد تفاوت زیادی داشت و تنش ها را هم در درون 

  )Street 2012( جامعه و هم با سازمانهای مردم نهاد باال برد
پس از زلزله ی 2010 هائیتی، مردمی که چسبیده به اردوگاه های 

امدادی زندگی می کردند به اختالف خدمات بین اردوگاه ها و  
همسایگان آن ها اعتراض کردند 
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که  است  کشورهایی  در  جذب  ظرفیت  فقدان  اختالف،  مورد  و  نکته ی مهم  یک  محدود:  جذب ظرفیت
نگیرند،  را در نظر  پولی و مالی، جریان های کمک رسانی  اگر سیاست های  را تجربه می کنند.  آسیب پذیری 
کمکها می توانند آثار اقتصادی کالن منفی داشته باشند. طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
عمومی  مالی  مدیریت  سیستم های  فقدان  و  پاسخگویی  و  شفافیت  در  »ضعف   ،)OECD 2008b, 28(
الزامات مالی  با گزارش و  ایجاد می کند، هم در خودشان و هم در ترکیب  سالم محدودیت های اضافی 
اهدا کنندگان.« تحقیقات محدود در دسترس نشان می دهد که ظرفیت جذب کشورهایی که آسیب پذیری 
 .)OECD 2008b( را تجربه می کنند ممکن است فقط در حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد
ظرفیت مدیریت بهتر کمک رسانی ها می تواند نقشی تحریک کننده در افزایش کمک های رسمی توسعه ای 

.)Pietschmann 2014( و استفاده از سایر اشکال بودجه ی خصوصی و عمومی داشته باشد

 World Bank )2014d(; AfDB )2014c(; ADB )2014(; Inter-American Development Bank )2014(; Caribbean :منابع  ›
همکاری  سازمان  گزارش  در  مندرج  آسیب پذیر  کشورهای  فهرست  ارقام  این  منبع   .)Development Bank )2014

 .)OECD 2014( اقتصادی و توسعه است

تعهدات و مصوبات بانک های توسعه ی چندجانبه برای کشورهای آسیب پذیر در سال 2013

بازوی وام دهنده مجموع تعهدات3 
و مصوبات4 برای 
کشورهای دخیل 

)میلیون دالر(

برای کشورهای 
 آسیب پذیر 

)میلیون دالر(

درصد از کل 
تعهدات و مصوبات 

برای کشورهای 
آسیب پذیر 

بانکهای 
توسعه ی 
چندجانبه

بانکبینالمللی
بازسازیوتوسعه 12970/58 0 0%

بانک جهانی
انجمنبینالمللیتوسعه 53405/14 6722/55 %12/59

بانکتوسعهیافریقا 1832/17 717/87 %39/18
بانک توسعه ی 

صندوقتوسعهیافریقاافریقا 2261/48 1794/45 %79/35

بانکتوسعهیآسیا 10302/9 2374/9 %23/05
بانک توسعه ی 

صندوقبانکتوسعهیآسیاآسیا5 3850 2867/2 %71/50

بانکتوسعهیبینامریکایی
)نرختغییررسمیو

صندوقها(
13597/5 192/0 %1/41 بانک توسعه ی 

بین امریکایی

بانکتوسعهیکارائیب)نرخ
تغییررسمیوصندوقها( 132/78 13/71 %10/32 بانک توسعه ی 

کارائیب

تعهدات شامل مجموع تعهدات جدید در مورد وام های عمومی و تضمین شده ی عمومی از بانک بین المللی بازسازی و توسعه در سال   3
2013 است. داده ها به دالر فعلی امریکا است. تعهدات شامل مجموع تعهدات جدید در مورد وام های عمومی و تضمین شده ی عمومی از 

انجمن بین المللی توسعه در سال 2013 است. داده های هر دو گروه تعهدات به دالر فعلی امریکا است.

مصوبات بانک توسعه ی افریقا مربوط به وام و کمک هزینه است. مصوبات بانک توسعه ی آسیا شامل مجموع وام ها، ضمانت و   4
حقوق تأییدشده ی صاحبان سهام است؛ مصوبات صندوق بانک توسعه ی آسیا شامل مجموع وام ها و کمک های مالی تأییدشده است. 
مصوبات بانک توسعه ی بین امریکایی )نرخ تغییر رسمی و صندوقها( مصوبات کل است. مصوبات بانک توسعه ی کارائیب )نرخ تغییر 

رسمی و صندوق ها( شامل مجموع وام ها، وام های مشروط، حقوق صاحبان سهام، و کمک های مالی )خالص( است.

داده ها از واحدهای حساب بانک توسعه ی آسیا براساس نرخ های تبدیل بازار از تاریخ 30 دسامبر 2013 به دالر امریکا تبدیل شد.  5



آنالیز سیاست: دستور کار یکپارچه برای تابآوری

94

بخش های  برخی   به  کمک رسانی  گذشته،  دهه های  طی  در  اقلیم:  به حساس بخشهای به کمکرسانی
حساس به اقلیم کاهش یافته است. در سال های اخیر، کمک های کشاورزی فقط ۵ درصد از کل تعهدات 
آن در دوره ی زمانی  از سهم 20/2 درصدی  را تشکیل داده که بسیار کمتر  کمک های رسمی توسعه ای 
89-1987 است )Elliot and Collins 2012(. سهم کمک های رسمی توسعه ای اختصاص یافته به کشاورزی 
به ویژه در کشورهای آسیب پذیر اندک است. برای مثال، این کمک ها برای بخش کشاورزی بوروندی در 
 Boyce( سال ۲۰۱۰ حدود یک درصد بود، اگرچه این بخش ۹۰ درصد نیروی کار کشور را استخدام کرده بود
از 42/4 میلیارد دالر تعهدات دوجانبه ی کمک های رسمی توسعه ای در خصوص   .)and Forman 2010
زیرساخت ها و خدمات اجتماعی در سال 2011، آب و فاضالب فقط حدود 4/9 میلیارد دالر دریافت کرد 
)OECD 2013a(. از سال ۱۹۹۰، کمک های مربوط به آب و فاضالب به ترتیب 16 و 20 درصد افزایش یافته 
است. برای این بخش ها تمرکز منطقه ای قوی وجود دارد، و جنوب صحرای افریقا ۲۵ درصد و آسیای 
جنوبی و مرکزی ۲۳ درصد کل کمک ها را در سال ۲۰۱۱ دریافت کردند. اگرچه  دسترسی به آب آشامیدنی 
۱۰ درصد جمعیت جهان از  طی دو دهه ی گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است، همچنان بیش از 

.)OECD 2013a( دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم اند

توزیعنابرابرمیانکشورهایآسیبپذیر: توزیع کمکهای رسمی توسعه ای در بین کشور های آسیب پذیر طبق 
 .)Pietschmann 2014( تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ناعادالنه و بسیار بی ثبات بوده است
سال  در  آسیب پذیر  کشورهای  بین  در  شده  توزیع  توسعه ای  رسمی  کمکهای  مبلغ  کل  از  نیمی  تقریباً 
 5/5 کنگو  دموکراتیک  جمهوری  دالر؛  میلیارد   6/7 افغانستان  شد:  پرداخت  کشور  هفت  به  تنها   2011
13/8 میلیارد دالر دریافت کردند.  اتیوپی، پاکستان، کنیا، کرانه باختری/ غزه، و عراق جمعاً  میلیارد دالر؛ 
نیم باقی مانده هم به 44 کشور آسیب پذیر دیگر پرداخت شد )OECD 2014a(. سازمان همکاری اقتصادی 
کمبود  دچار  کشورهای  از  فهرستی  عملکرد،  معیارهای  و  نیازها  ترکیب  با  جدید،  روشی  در  توسعه  و 
بالقوه ی بودجه تهیه می کند که به وضوح نشان میدهد کشورهای شناسایی شده به عنوان آسیب پذیر 

.)OECD 2013b( بودجه ی کافی دریافت نمیکنند )به ویژه کشورهای جنوب صحرا(

1%2%
4%

5%

19%

31%

31%

141.1

1.9

2.4

5.5

6.7

27.3

2.5

3.5

3.5

43.7

44.1

141.1

37%

OECD )2014a(‹  منبع:

دریافتکنندگانکمکهایرسمیتوسعهایدرسال2011

از کمکهای 
رسمی توسعه ای 

به کشورهای 
آسیب پذیر تحویل 
داده شد  نیمی از 

آن را فقط 7 کشور 
دریافت کردند 

 میلیارد 
دالر

به میلیارد دالر

عراق

 کرانه ی باختری 
و نوار غزه

کنیا

پاکستان

اتیوپی

جمهوری دموکراتیک کنگو

افغانستان

 44 کشور 
آسیب پذیر دیگر

 کشورهای دیگر 
در حال توسعه

 اختصاص داده نشده 
به هیچ کشوری

جمع کل
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و  ظرفیت  تخصص،  کمبود  توسعه  یکپارچه ی  پروژه های  موفقیت آمیز  اجرای  موانع  بزرگ ترین  از  یکی 
مجریان  متغیر،  بسترهای  با  سازگاری  از  اطمینان  و  پروژه  پیچیده تر  طرح های  اجرای  است. برای  منابع 
باید آسیب پذیری را بشناسند و تعامل عمیق تری با بستر پروژه داشته باشند )Stephen 2014(. در گذشته، 
بیشتر اهدا کنندگان چندجانبه و دوجانبه بر تدوین دستورالعمل ها و تعیین حداقل استانداردها تمرکز 
داشتند. در عین  حال  که این رویه اغلب باعث ادغام بهتر آسیب پذیری و مخاطرات اقلیمی در استراتژی ها 
ایجاد  به  آگاهی  باالتر  این سطح  اجرا،  بهتر نمی انجامید. در مرحله ی  برنامه های  تولید  به  لزوماً  می شد، 

منابع یا وقت بیشتر یا کارمندیابی گسترده تر منتهی نشده است.

به عنوان  ارزیابی  با محیط شکننده منظور کردن  راه های مقابله  از  یکی  تکراریمشکلمحور:  رویکردهای
یک عنصر دائمی در فرایند اجرا است. به جای اجرای بهترین روش ها، این رویکرد خواستار حل مشکالت 
عملکردی شناسایی شده ی محلی است. این رویکرد مشوق روش آزمون و خطا به جای برنامه ریزی ثابت 
و از پیش تعریف شده است. همچنین برخالف ارزیابی پس از برنامه، حلقه های بازخورد جدی برای فراهم 
آوردن امکان یادگیری سریع ایجاد می کند، و فعاالنه طیف وسیعی از کارمندان را برای تسهیل برنامه های 
عملی و قانونی پایین به باال به خدمت می گیرد )Andrews et al. 2012(. اما در حالی که این رویکردها و سایر 
رویکردهای نوآورانه نسبت به محیط های پیچیده به طور فزاینده ای از جانب دانشگاه ها ترویج می شوند، 

هنوز به روال عملیاتی آژانس های توسعه راه پیدا نکرده اند.

از طرف دیگر، تالش های مداوم برای یافتن روش های جدید اجرا جریان دارد که می تواند به رفع مخاطرات اقلیمی ـ 
آسیب پذیری نیز کمک کند.

ارائه کرد  به دنبال  طرح»یکیباشیم«سازمانملل: این طرح که سازمان ملل متحد آن را در سال ۲۰۰۵ 
مختلف  آژانس های  اداری  رویه های  و  عملیات  کردن  هماهنگ  طریق  از  شریک  کشورهای  بار  کاهش 
سطح  در   را  بین آژانسی  تصمیم گیری  و  هماهنگی  کشوری  تیم های  و  موضوعی  کاری  گروه های  است. 
مشترک،  تفکر  مشترک،  تحلیل  بر  مبتنی  ملی  استراتژی  یک  کشوری  تیم  هر  می کنند.  تضمین  کشور 
اولویت بندی مشترک و بودجه بندی مشترک ارائه می دهد. اما به رغم کنار گذاشتن رویکردهای جزیره ای 
در سیستم سازمان ملل، طرح »یکی باشیم« زمینه های مهم سیاست اقلیمی را یکپارچه نساخته است. 
روش های خاص کاهش بار شرکا هنوز نامشخص است و محدودیت هایی در توانایی طرح برای مقابله 
با مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری وجود دارد. این رویکرد دانش اقلیمی و آگاهی عمومی را گرد می آورد، 
اما حساسیت به درگیری یا تالش های گسترده تر توسعه ای را در طرح وارد نمی سازد. عالوه بر این، فقدان 
ظرفیت پایش و ارزیابی اجازه ی دستیابی به نتایج قابل اعتماد در مورد اثربخشی برنامه در موقعیت های 

.)UN System Chief Executives Board for Coordination 2008( آسیب پذیر را نمی دهد

World Bank )2015c(‹  برگرفته از

شناساییمداخالتمؤثر

سازگاری

 اجرا و 
ارزیابی

طراحی

تعریف و تشخیص بازتعریف و بازتشخیص
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سازمانهایچندجانبهتمرکزخودبرتغییررژیموشکنندگیراافزایشدادند: بانک جهانی اعالم کرد که بودجه ی 
می دهد  افزایش  هستند  آسیب پذیری  موقعیت های  درگیر  که  کشورهایی  و  اقلیمی  تغییر  برای  را  خود 
و   ۲۰۰۸ سال  در  را  آسیب پذیر«  کشورهای  برای  »تسهیالت  افریقا  توسعه ی  بانک   .)World Bank 2013(
 ۲۰۱۹ تا   ۲۰۱۴ سال های  برای  را  افریقا«  در  تاب آوری  ایجاد  و  آسیب پذیری  »رفع  عنوان  با  جدیدی  استراتژی 
تنوع  و  کشور،  یک  درون  در  آسیب پذیری  کانونهای  آسیب پذیری،  مختلف  موقعیت های  که  کرد  معرفی 
 AfDB( فشارهای عامل آسیب پذیری از جمله مسائل زیست محیطی و تغییر اقلیمی را در نظر می گیرد
بانک های توسعه ی چند جانبه در خصوص کشورهای  بر تعهدات و مصوبات  باال مروری  2014a(. جدول 

آسیب پذیر در سال ۲۰۱۳ است.

موقعیتهای در مطلوب تعامل برای توسعهای رسمی کمکهای ـ توسعه و اقتصادی همکاری سازمان اصول
و  هماهنگ  بلندمدت،  انعطاف پذیر،  باید  کمک رسانی ها  که  دارد  »تأکید   )2007( اصول  این  آسیبپذیر: 
یکپارچه باشند به گونه ای که میان مراحل بشردوستانه، بازسازی، و توسعه ی بلندمدت تر ارتباط برقرار کنند 
ـ صندوق های  )Mcloughlin 2012(. در زمینهی بشردوستانه، ۱۹ صندوق مشترک فعال و مستقر در کشورـ 
و  بشردوستانه  غیردولتی  سازمان های  به  ــ  اضطراری  واکنش  صندوق های  و  بشردوستانه  مشترک 
ارائه  مالی  کمک های  اولویت بندی،  فرایند  و  جامع  مشاوره ی  مبنای  بر   متحد،  ملل  سازمان  آژانس های 
می کنند. در سطح جهانی نیز صندوق مرکزی واکنش اضطراری، به ویژه برای بحران هایی که مورد غفلت 
در  وجوه  این  از  که  مبلغی  مجموع،  در  می کند.  فراهم  بودجه  مواجه اند،  بودجه  کمبود  با  یا  گرفته  قرار 
بودجه ی  از  درصد   7/2 )معادل  دالر  میلیون   920 یافت  اختصاص  بشردوستانه  کمک های  به   ۲۰۱۲ سال 
جهانی بشردوستانه(  بود. بخش های کشاورزی، غذا، و آب و فاضالب 44/7 درصد از منابع مالی جمع شده 

.)OCHA 2013( را دریافت کردند

ما همچنین می توانیم از تمرکز  جهانی فعلی بر تأمین مالی توسعه در جهت پشتیبانی بیشتر از یکپارچگی بهتر استفاده کنیم. 

کنفرانسهایتأمینمالیتوسعه: اولین کنفرانس تأمین مالی توسعه که در سال ۲۰۰۲ در مونتری برگزار شد 
به دنبال رویکردهای جدید نسبت به تأمین بودجه برای توسعه ی جهانی عادالنه تر بود که منجر به تصویب 
توافق مونتری شد. انتظار می رود که سومین کنفرانس تأمین مالی توسعه، که در ژوئیه ی ۲۰۱۵ در آدیس 
آبابا برگزار می شود، سهم  قابل توجهی در تکمیل دستور کار توسعه ی پس از ۲۰۱۵ و اجرای آن  داشته 
باشد. آنچه حائز اهمیت است این است که این کنفرانس ها به تشخیص نیازهای منحصر به فرد کشورها 

در موقعیت های آسیب پذیری و لحاظ کردن این مالحظات در گفت وگوی فراگیر ادامه دهند.

اجرا 	1	1	
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ادعا می کند که میزان موفقیت برنامه های کمک رسانی در کشورهای 
برنامه های  مسلماً  این،  وجود  با   .)Hilker 2012( است  یافته  افزایش  گذشته  دهه ی  دو  طی  در  آسیب پذیر 
کمک رسانی در بیشتر مواقع در موقعیت های آسیب پذیری شکست خواهند خورد. اما در صورت موفقیت، 
.)World Bank 2011( بازده آن ها احتماالً بسیار بیشتر خواهد بود چرا که پاسخگوی نیازهای چنین بزرگی هستند

امنیتی  مسائل  با  مواجهه  برای  بیشتر  زمان  مستلزم  آسیب پذیر  موقعیت های  در  پروژهها  اجرای 
تعامل  تقویت  است.  مجری  آژانس های  کند  پاسخگویی  یا  دولت ها،  پی در پی  تغییر  پیش بینی نشده، 
این،  بر  از جمله مؤسسات عرفی و سنتی مهم است. عالوه  با نهادهای محلی و ذی نفعان  و گفت وگو 
 ADB 2010; Bellina et al.( باشند  اجرایی  برابر چنین چالشهای  در  واکنش سریع  به  قادر  باید  برنامه ها 

.)2009; International Peace Institute 2012

باید  پروژه  است. طراحی  زمان بر  توسعه ای  پایدارسازی تالش های  برای  الزم  نهادهای  و  ایجاد ظرفیت ها 
با موقعیت های آسیب پذیری اغلب منجر به تغییر  انعطاف پذیر باشد، زیرا شرایط متغیر در کشورهای 
 Leader and( دامنه می شود. برای کشورهای آسیب پذیر هیچ راه حلی که مناسب همه باشد وجود ندارد
روند  است.  اندک  بسیار  آسیب پذیر  بسترهای  در  راه حل  بهترین  به  نسبت  ما  شناخت   .)Colenso 2005
پایش و ارزیابی قوی و  تعهد بلند مدت کلید موفقیت است. ابزارهای کمک رسانی با بیشترین موفقیت در 

.)World Bank 2015c( چندین چرخه ی اصالح و سازگاری شکل گرفته اند
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در  نیستند.  آیند  وجود  به  آسیب پذیری  و  توسعه  فشارهای 
از توافق نامه های مربوط به آب های مشترک، حجم  بسیاری 
مشخصی از آب تخصیص داده می شود که ممکن است در 
آینده در دسترس نباشد یا ساز و کارهای حل اختالف در آن ها 

.)Schmeier and Schulze 2012 ( گنجانده نمی شود

آب های مشترک  تقویت همکاری در مورد  مسئولیت اصلی 
خواستار  ساحلی  کشورهای  است.  حوضه  کشورهای  با 
مانند  موجود  قانونی  ترتیبات  از  می توانند  همکاری  تقویت 
بهره برداری  قانون  مورد  در  ملل  سازمان   1997 کنوانسیون 
کنوانسیون  بین المللی،  آبی  مسیرهای  از  غیر کشتیرانی 
برای  متحد  ملل  سازمان  اقتصادی  کمیسیون  آبی  منابع 
اروپا  اتحادیه ی  آبی  منابع  چارچوب  دستورالعمل  و  اروپا، 
تصویب  به  تمایلی  کشورها  اکثر  اگرچه  کنند.  استفاده 
کنوانسیون سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۴ الزم االجرا 
رهنمودهای  متون  این  در  مندرج  اصول  نداشته اند،   شد 
مفیدی برای تدوین رویکردهای مشارکتی نسبت به آب های 

.)United Nations 2015( مشترک ارائه می دهند

بین المللی  جامعه ی  همکاری،  متعدد  مزایای  به  توجه   با 
در صدد حمایت از آن بوده است. بنابراین منابع مالی بسیاری 
از سازمان های حوضه ی رود را اهداکنندگان بین المللی تأمین 
می کنند، و غالباً مجامع تأثیرگذاری برای ایجاد هماهنگی میان 
اهداکنندگان کمک های مالی در سطح حوضه برگزار می شود. 
به  بین المللی  پشتیبانی  اثربخشی  افزایش  این،  وجود  با 
استفاده از سیاست ها و فرایند های بین المللی بستگی دارد 
تا از فرصت های چند بعدی که مدیریت آبهای فرامرزی ایجاد 

می کند استفاده شود.

رویکردهای بخشی: آبهای فرامرزی

مدیریت آبهای فرامرزی موضوعی است که از هر سه حوزه ی 
تاکنون  می رود.  فراتر  فصل  این  در  تحلیل شده  سیاستی 
مشترک  آبهای  با  را  تعامل  عمیقترین  توسعه  جامعه ی 
سازگاری  با  بیشتر  یکپارچگی  این،  وجود  با  است.  داشته 
قابل  هم افزایی  می تواند  صلح  ایجاد  اهداف  و  اقلیمی 

توجهی ایجاد کند.

در مقیاس جهانی، آبهای فرامرزی فاقد »خانه ی نهادی شده« 
ارزیابی  امکان  بین المللی  مجمع  یا  سازمان  هیچ  هستند. 
یکپارچه و نظام مند در این عرصه را فراهم نمی سازد، چه رسد 
به پیش بردن یک اقدام هماهنگ. تقسیم مسئولیت ها بین 
چندین نهاد بین المللی منجر به پراکندگی و فقدان سازمان 
کارآمدی  بین المللی  شده است، همچنان که هیچ »ساختار 
که قادر و مایل به بررسی چالش ها و فرصت های کنونی و 
 )Pohl et al. 2014, 20( »آتی پیش روی آب های فرامرزی باشد
وجود ندارد. این نبود سازمان به رویکردهایی کمک کرده است 

که فاقد جامعیت الزم هستند. 

 اوضاع در سطح حوضه تا حدودی متفاوت است. تعداد 117 
تقریباً  برای هماهنگی  نهادی  ترتیبات  رود  سازمان حوضه ی 
نیمی از ۲۷۶ حوضه ی فرامرزی جهان را فراهم می کنند. با این 
همه ی  شامل  همیشه  رود  حوضه ی  سازمان های  این  حال، 
کشورهای واقع در یک حوضه نیستند، و بسیاری از حوضهها 
مسائل  حل  برای  مناسب  نهادی شده ی  ساز و کارهای  فاقد 
از  بسیاری  عالوه،  به  هستند.  امنیتی  و  توسعه ای  اقلیمی، 
تغییرات  به  پرداختن  مناسب  کامالً  موجود  سازوکارهای 
از مکان ها،  در بسیاری  اقلیمی  تغییر  از  ناشی  هیدرولوژیکی 
و همچنین چالش های سیاسی که ممکن است در نتیجه ی 

ایجاد صلح 	1	

ادغام سازگاری اقلیمی در سیاستهای ایجاد صلح

سیاستهای ایجاد صلح مرحله

درحالیکهجامعهیامنیتیخواستاردرکبهترروابطمیاناقلیموآسیبپذیریدرباالترینسطوحاست،
تغییراتاقلیمیدرارزیابیهایآسیبپذیرییاصلحودرگیریبهاندازهیکافیمنعکسنشدهاست.

 هشدار زودهنگام 
و ارزیابی

درککلنگرازتابآوریوایجادصلحروبهگسترشاست.ابتکاراتیمانند»پیمانجدید«راکهرویکردیبا
ذینفعانچندگانهبهایجادتابآوریداردمیتوانبهانعکاسکاملپیامدهایتغییراقلیمیتشویقکرد.

استراتژی و 
برنامهریزی

سپردههایباچنداهداکنندهمیتواندبههماهنگیاهداکنندگانوکمکها،خلقمالکیتدرکشور،و
تجهیزمنابعکمککند.بااینحال،موارداستفادهازاینوجوهبرایرفعنظاممندمخاطراتمرتبطبا

اقلیمنادراست.

تأمین مالی

صلحسازیحساسبهاقلیم،بامطالعاتموردیامیدوارکنندهدرسطوحمحلیوفرامرزی،هنوزدر
مرحلهیآزمایشیاست.

اجرا
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گروهبانکجهانی: اذعان بر ارتباط  میان آسیب پذیری، درگیری، خشونت و فقر در گروه بانک جهانی افزایش 
یافته است. این گروه شروع به ریسک بیشتر در کشورهایی کرده است که در موقعیت های آسیب پذیری 
قرار دارند. در حالی که تالش ها برای استفاده از تحلیل های آسیب پذیری و درگیری در تدوین استراتژی های 
از این بینش ها و درس ها هنوز به طور پیوسته در  کمک به کشورها افزایش قابل توجهی یافته است، 
سطح برنامه و پروژه استفاده نشده است. رویکردهای انعطافپذیرتری مورد نیاز است؛ همچنان که در یک 
گزارش خاطرنشان شده است: »توجه به موقعیت های آسیب پذیر و متأثر از درگیری در بانک ها افزایش 
یافته، اما در عمل منجر به یک تغییر نظام مند در رویکردهای داخلی نسبت به رفتار تأمین مالی پروژه 

.)Stephen 2014, 9( »نشده است

طرحاتحادیهیاروپادرحمایتازتابآوریشاخافریقا: این طرح یک رویکرد مشترک بشردوستانهـ  توسعه ای 
ادارات  و  اروپا  اتحادیه ی  کمیسیون  مدنی  حفاظت  و  بشردوستانه  کمک های  مدیریت  تحت  که  است 
همکاری و توسعه ی بین المللی قرار دارد. این طرح طرح با هدف بهبود امنیت غذایی، تغذیه و معیشت 
موجود  ملی  تاب آوری  رویکردهای  اجرای  شامل  و  شد  آغاز   ۲۰۱۲ سال  از  اقلیم  برابر  در  مقاوم  روش  به 
محلی  مقامات  دادن  مشارکت  با  یورویی  میلیون   ۲۷۰ پروژه ی  این  است.   ملی  توسعه ی  طرح های  در 
را هماهنگ  توسعه، کمک رسانی  بین دولتی  مانند مرجع  بین دولتی  ارگان های  و همچنین  و منطقه ای 

.)ECHO 2014( می کند

دپارتمانتوسعهیبینالمللیدرجمهوریدموکراتیککنگو: از آنجا که معلوم شده است رویکرد های خطی 
دارند، دپارتمان  کمتری  اثربخشی  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  مانند  آسیب پذیر  بسترهای  در  ایستا  و 
توسعه ی بین المللی شروع به استفاده از اصول تفکر  سیستم های پیچیده در برنامه ی توسعه ی بخش 
خصوصی 100 میلیون پوندی خود کرده است که برای بسترهای بی ثبات و متغیر مناسب تر است. »تئوری 
پیچیدگی تغییر« دپارتمان توسعه ی بین المللی شامل رویکردهای مدیریت تطبیقی، اصول سیستم های 
پیچیده برای برنامه ریزی در موقعیت های آسیب پذیر ی، ماتریس نوعشناسی مسئله، افقهای برنامه ریزی 
در  از تحلیل نظام مند محیط بخش خصوصی  دپارتمان، پس  این  تاب آوری است.  و اصول  استراتژیک، 
به منابع مالی، محیط  برای مداخله شناسایی کرد: دسترسی  را  جمهوری دموکراتیک کنگو، چهار زمینه 
بازار، توسعه ی کسب و کار، و فساد. برنامه ی مذکور یک رویکرد مدیریت تطبیقی انعطاف پذیر را در پیش 
گرفت. در مجموع، روشن شد که ابزارهای استفاده شده در طرح آزمایشی، در مقایسه با روش های قبلی، 

.)Ramalingam et al. 2014 ( برای بافت پویا و ناپایدار کنگو مناسب تر است
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 استراتژی و برنامهریزی 	1	1	
مربوط  صلح   ایجاد  به  فزاینده ای  طور  به  اقلیمی  تغییر  و  طبیعی  منابع  زیست،  محیط  در حالی که 
شده اند، ممکن است هنوز برای قلمداد کردن هریک از طرح ها یا استراتژی های موجود به عنوان نمونه ی 
تا  را قادر می سازد  این رویکردها شرکا  از  این حال، برخی  با  موفقیت آمیز یکپارچه سازی بسیار زود باشد. 
دیدگاه قوی تری بر محور تاب آوری داشته باشند. دریافت های شاغالن در جمهوری دموکراتیک کنگو، رواندا 
 Matthew( و سیرالئون نشان می دهد که ادغام تغییر اقلیمی در مداخالت ایجاد صلح بسیار مهم است
and Hammill 2012(. وارد نکردن سازگاری با تغییر اقلیمی در ایجاد صلح در این کشورها به این معنی 

است که در تصمیمات با پیامدهای طوالنی مدت، آثار بالقوه ی تغییر اقلیمی در نظر گرفته نمی شود.

ارزیابی های  از  بخشی  عنوان  به  هفت،  مثبت  گروه  عضو  کشورهای  دولتسازی:  و صلحسازی اهداف
اهداف  بر اساس مجموعه ی مشترک  و شاخص های خاص  اولویت ها  تدوین  در حال  آسیب پذیری خود، 
صلح سازی و دولت سازی هستند. اهداف صلح سازی و دولت سازی و شاخص های مختص هر کشور به 
عنوان چارچوب پرداختن به چالش های آسیب پذیری، توسعه و تاب آوری، چه در داخل کشورها و چه در 
آژانس های توسعه ی دوجانبه و چندجانبه، به کار خواهد رفت. طرح گروه مثبت هفت نشان می دهد که 
ادغام اهداف صلح سازی و دولتسازی در برنامه های ملی چقدر دشوار است. اهدا کنندگان و جامعه ی مدنی 
انتظار داشتند که اهداف صلح سازی و دولت سازی اساس یک گفت وگوی مستمر را، چه در داخل کشورهای 
گروه مثبت هفت و چه در بین کشورهای گروه مثبت هفت و اهدا کنندگان تشکیل دهد. با این حال، این 
گفتوگو هنوز رخ نداده است، بخشی به این دلیل که جامعه ی مدنی یک شریک فعال در پیمان جدید برای 
مشارکت در کشورهای آسیب پذیر نیست و به طور معناداری درگیر اهداف صلح سازی و دولت سازی و 

.)International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding 2011( .علل آسیب پذیری نبوده است

پنج هدف صلحسازی و دولتسازی:

سیاست مشروع و فراگیر: حمایت از توافق های سیاسی فراگیر و حل منازعات؛ 	

امنیت: ایجاد و تقویت امنیت افراد؛ 	

عدالت: رفع بی عدالتی ها و افزایش دسترسی مردم به عدالت؛ 	

مبانی اقتصادی: اشتغالزایی و بهبود معیشت؛ 	

درآمدها و خدمات: مدیریت درآمد و ایجاد ظرفیت برای خدمات رسانی پاسخگو و عادالنه  	

استراتژییکپارچهیسازمانمللبرایمنطقهیساحل: این طرح شناخته شده به دنبال هماهنگی واکنش ها 
منطقه ی  در  بشر دوستانه  چالش های  و  بشر،  حقوق  توسعه،  حکمرانی،  امنیت،  به  مربوط  مسائل  به 
از استراتژی یکپارچه، پیاده سازی حاکمیت،  ساحل است )OCHA 2014(. سه گروه کاری، به عنوان بخشی 
امنیت و تاب آوری را هماهنگ می کنند. غذا و تغذیه سهم عمده ای از بودجه را دریافت می کنند. گزارش 
سال ۲۰۱۱  برنامه ی محیط زیست سازمان ملل متحد با عنوان امنیت معیشتی، تغییر اقلیمی، مهاجرت، 
و درگیری در ساحل روند های گذشته ی اقلیمی در منطقه ی ساحل را تحلیل می کند و توصیه هایی برای 
ارائه  منطقه  سرتاسر  در  سازگاری  برای  تالش ها  جریان  در  مهاجرت  روند های  و  درگیری  بهتر  شناخت 

.)UNEP 2011b( می دهد

برنامهیعملاتحادیهیاروپابرایتابآوریدرکشورهایمستعددرگیری،20-2013: برنامه ی عمل اتحادیه ی 
اروپا، که با همکاری کمیسیون اروپا و سرویس اقدامات خارجی اروپا در سال ۲۰۱۳ تدوین شده است، به دنبال 
بهبود صلح و دولت سازی، حفاظت از اقلیم، کاهش خطر بالیا، امنیت غذایی و حمایت اجتماعی است. این 
برنامه مبتنی بر یک رویکرد کل نگر ایجاد تاب آوری در بسترهای مستعد درگیری از طریق تمرکز بر گروه های 
جمعیتی با بیشترین آسیب است. ابتکارهای شاخص انتخابی بر مخاطرات مختلف از جمله خشکسالی و 

.)European Commission 2013a(  سیل، توفان و زلزله، و همچنین درگیری و بی ثباتی متمرکزند
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 Matthew and Hammill( آثار تغییر اقلیمی به روش های مختلف ایجاد صلح را تحت تأثیر قرار می دهد
UNEP 2009 ;2012(. از یک طرف، ممکن است عملیات مستمر ایجاد صلح را تضعیف کند؛ برای مثال، 
با تخریب پایگاه منابع طبیعی، ممکن است رهایی جوامع از درگیری دشوارتر شود. از طرف دیگر، رفع آثار 
تغییر دهد و ظرفیت  را  ایجاد صلح  اجرای عملیات  و  اقلیمی ممکن است نحوه ی سازمان دهی  تغییر 
جوامع را برای مقابله ی بهتر با استرس اضافی باال ببرد. این نوع رویکرد می تواند با افزایش ظرفیت های 

هشدار زودهنگام و ایجاد چشم انداز برنامه ریزی و اجرای بلند مدت باعث تقویت تاب آوری شود.

هشدار زودهنگام و ارزیابی 	1	1	
ارزیابی صلح یا آسیب پذیری در سراسر کشورها گاه به عنوان یک فعالیت کامالً دانشگاهی یا رسمی کنار 
گذاشته می شود. با این حال، رویکردهای تحلیلی به ایجاد صلح پیششرط تحقق اصل ضرر هنگام کار در 

یک وضعیت شکننده است.

شورایامنیتسازمانمللمتحد: در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، شورای امنیت سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که آثار 
را  نامطلوب احتمالی تغییر اقلیمی در طوالنی مدت تهدیدهای موجود علیه صلح و امنیت بین المللی 
تشدید کند. در سال ۲۰۱۱، شورای امنیت خواستار ایجاد ظرفیت های هشدار زودهنگام و ارزیابی یکپارچه ی 
مخاطرات ناشی از تغییر اقلیمی و آسیب پذیری شد، و درخواست کرد تا دبیرکل این اطالعات موقعیتی را 
در گزارش های خود وارد کند )UNSC 2007; UNSC 2011(. بحث های داخلی برای تهیه ی دستورالعمل گزارش 
در طرح های  که  است  داده  نشان  اقلیمی  تغییر  امنیتی  پیامدهای  با  اطالعات موقعیتی مرتبط  کردن 
به طور فزاینده ای عامل  اقلیمی  تأثیرات تغییر  سازمان ملل، مانند طرح ساحل دبیرکل در سال ۲۰۱۳، 

اصلی بی ثباتی سیاسی قلمداد میشود.

ارزیابیهایصلحودرگیری: در یک مطالعه ی تطبیقی، ۶۶ ابزار مختلف ارزیابی با تمرکز بر تغییر اقلیمی، 
منابع طبیعی و درگیری ها یافت شد  )Peters and Vivekananda 2014(. با این حال، از این میان فقط دو 
ابزار هر سه بعد را تلفیق می کرد: دوره ی آموزشی  مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی سازمان ملل متحد، و 
ارزیابی های زیست محیطی پس از درگیری شاخه ی مدیریت پس از درگیری و بالیای برنامه ی محیط زیست 
سازمان ملل متحد. معدودی از روش های متعدد و مختلف ارزیابی صلح و درگیری شامل محیط  زیست 
و تغییرات اقلیمی است. در عمل، ارزیابی صلح و درگیری غالباً فقط جنبه ی صوری دارد که یک متخصص 

از خارج آن را اجرا می کند و نتایجش به ندرت بر استراتژی ها، برنامه ریزی ها و اجرا تأثیر می گذارد.

گفتوگویبینالمللیدربارهیصلحسازیودولتسازیوارزیابیهایآسیبپذیریگروهمثبتهفت: در سال 
درباره ی  بین المللی  گفت وگوی  طریق  از  که  آسیب پذیر،  کشورهای  در  مشارکت  برای  جدید  پیمان   ،۲۰۱۱
صلح سازی و دولت سازی شکل گرفت، زاییده ی این تشخیص بود که تالش های توسعه ای چنان که باید به 
علل ریشه ای آسیب پذیری نمی پرداختند )Hughes et al. 2014(. به عنوان بخشی از روند گروه مثبت هفت، 
تعدادی از ۲۰ کشور عضو آن ارزیابی های آسیب پذیری را اجرا و آن را چنین تعریف کردند: »یک فعالیت جامع 
و همچنین  آسیب پذیری کشور  عوامل  و  ویژگی ها،  ارزیابی علت ها،  برای  که ذی نفعان ملی  و مشارکتی 
 International Dialogue on Peace and Statebuilding( می دهند«  انجام  کشور  درون  تاب آوری  منابع 
2014(. تعدادی از کشورها از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو، کومور، لیبریا، تیمور شرقی، سودان جنوبی و 
سیرالئون ارزیابی های آسیب پذیری را اجرا کردهاند. سه کشور سومالی، افغانستان و سیرالئون پیمان هایی 
منعقد کردهاند که اولویت ها و اصولی را که باید از آن ها پیروی کنند بر اساس ارزیابی ها مشخص می کنند 

.)Hughes et al. 2014( و به لحاظ میزان تلفیق با اصول »پیمان جدید« متفاوت اند

برای ارزیابی های آسیب پذیری گروه مثبت هفت، گنجاندن آسیب پذیری اقلیمی می تواند یک نقطه ی ورود 
اصلی باشد. با این حال، منظور کردن روندهای مربوط به تغییر اقلیمی در ارزیابی های آسیب پذیری در حال 
حاضر بسیار محدود است. این محدودیت ممکن است به دلیل فشار برای تکمیل خیلی سریع ارزیابی های 
اگر استراتژی کلی  اما  باشد.  برای استفاده ی ذی نفعان محلی  به کارگیری روشی نه چندان پیچیده  اول و 
کشور در ایجاد صلح مبتنی بر این ارزیابی های آسیب پذیری باشد، سازگاری با آثار بالقوه ی تغییر اقلیمی 

باید یک گام مهم در جهت دستیابی به صلح پایدار شناخته شود.
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لیبریا، جمهوری دموکراتیک کنگو و نپال پرداخته است )United Nations Peacebuilding Fund 2014(. با 
آنکه این صندوق همواره اهداف عالی خود را برآورده نکرده است،  عملکرد کلی آن خوب قلمداد می شود 
بر  صندوق  این  مدیریت   .)Kluyskens and Clark 2014; Government of the United Kingdom 2011(
عهده ی دفتر حمایت از ایجاد صلح و اداره ی آن با صندوق وام چند شریکی برنامه ی توسعه ی سازمان 
 ،۲۰۱۳ و   ۲۰۱۱ سال های  بین  شدند.  برخوردار  صندوق  این  حمایت  از  کشور   23  ،۲۰۱۳ سال  در  است.  ملل 
تخصیص اعتبار صندوق به طور متوسط سالیانه ۷۱ میلیون دالر بوده است. حدود ۹۰ درصد پول آن به ۱۷ 

.)United Nations Peacebuilding Fund 2014 ( کشور افریقایی پرداخت شده است

این صندوق  بازسازی:  و بحران از پیشگیری برای توسعهیسازمانمللمتحد برنامهی وامموضوعی صندوق
میان  است، شکاف  درگیری های خشونت آمیز طراحی شده  یا  بالیای طبیعی  به  واکنش سریع  برای  که 
را پر می کند. همچنین به دولت ها در تحلیل  کمک های اضطراری، پی ریزی صلح، و توسعه ی بلند مدت 
افزایش خطر بالیا بر اثر تغییر اقلیمی کمک می کند. کمک های مالی به صندوق در سال 2012 به حدود 
۹۷ میلیون دالر و در سال ۲۰۱3 به ۶۷ میلیون دالر بالغ شده است. در حالی که ۹۵ کشور پول دریافت کردند، 

 .)UNDP 2012a; UNDP 2013b( ۶۰ درصد آن به ۱۵ کشور تخصیص یافت

بازسازی جمهوری دموکراتیک  و  پایدارسازی  وام  ویژهیکشور: صندوق  اهداکنندهای وامچند صندوقهای
کنگو )برچیده شده در سال ۲۰۱۴(، صندوق صلح و ثبات جامعه ی دارفور، و صندوق صلح  سازمان ملل 
متحد برای نپال صندوق های وام ویژه ی کشور هستند. در نپال، تا پایان سال ۲۰۱۳،  تقریباً ۴۵ میلیون 
دالر ــ از طریق صندوق ایجاد صلح سازمان ملل و دولت های کانادا، دانمارک، نروژ، سوئیس و بریتانیا ــ به 
۲۶ پروژه با اجرای ۱۴ آژانس سازمان ملل تخصیص داده شد )UNPFN 2013(. بین سال های 2008 و 2012، 
31 آژانس سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی شریک با بیش از ۵۱ میلیون دالر کمک از صندوق صلح 
و ثبات جامعه ی دارفور حمایت کردند )Darfur Community Peace and Stability Fund 2012(. در نپال، 
صندوق وام بر خطرات مربوط به اقلیم تمرکز نکرد، اما صندوق دارفور سعی کرد همکاری بین جوامع در 
مورد دارایی های معیشتی مورد مناقشه و فعالیت های درآمدزا و همچنین بین جوامع رقیب در خصوص 

دسترسی به منابع طبیعی و خدمات اجتماعی پایه را تسهیل کند.

ابزارکمکبهثباتوصلح: این ابزار به عنوان جانشین ابزار ثبات اتحادیه ی اروپا یکی از ابزارهای اصلی این 
اتحادیه برای پیشگیری از بحران ها و واکنش در برابر آن ها است. مبنای آن این اصل است که »در فعالیت 
آینده در مورد امنیت و توسعه باید پیامدهای امنیتی و توسعهای تغییر اقلیمی، مسائل مدیریت محیط 
زیست و منابع طبیعی، و مهاجرت منظور شود« )European Commission 2014(. این ابزار می تواند در 
کشورهایی که با ظهور بحران مواجه هستند کمک های کوتاه مدت، یا از طریق پیشگیری از درگیری، ایجاد 
صلح، و آمادگی در برابر بحران، حمایت طوالنی مدت فراهم کند. همچنین میتواند تهدید های جهانی و 
آثار  بیان می کند که  ابزار صراحتاً  این  را برطرف کند.  فرامنطقه ای علیه صلح، امنیت بینالمللی و ثبات 
جهانی و فرامنطقه ای تغییر اقلیمی تأثیر بالقوه بی ثبات کننده ای بر صلح و امنیت خواهد داشت، و بر 
لزوم پرداختن به تغییر اقلیمی در بسترهای آسیب پذیر به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از درگیری تأکید 
می کند. بودجه ی ابزار کمک به ثبات و صلح برای دوره ی 20-2014، 2/3 میلیارد یورو است. در حالی که این 
ابزار بر خطرات بالقوه ی آسیب پذیری ناشی از تغییر اقلیمی اذعان دارد، پیش بینی کرده است که از ۲۰۱۴ تا 

.)EPLO 2014( ۲۰۱۷ فقط ۱۱ میلیون یورو برای تغییر اقلیم و امنیت اقلیمی هزینه کند

تسهیل  را  اهدا کنندگان  میان  هماهنگی  و  تناسب  اهدا کننده ای  چند  وام  صندوقهای  خالصه،  طور  به 
از اهداکنندگان  کردهاند، مالکیت ایجاد کردهاند، و منابع را در موقعیت های پس از درگیری که بسیاری 
مستقل  بررسی  یک  مثال،  برای   .)Barakat et al. 2012( کردهاند  بسیج  ندارند  تعهد  پذیرش  به  تمایلی 
نشان داد که صندوق  نپال، با تجمیع تالش های چندین آژانس اجرایی سازمان ملل متحد، کمک های این 
سازمان به ایجاد صلح را کارآمدتر و باثبات تر کرده است )UNODC 2011(. این سازوکار تأمین مالی مشترک 
تصمیم گیری سریع و اجرای فعالیت های ایجاد صلح را تسهیل کرد. عالوه بر این، همکاری میان آژانس ها 
را تقویت کرده است. با این حال، بودجه ی مسائل جنسیتی بسیار کم باقی مانده است و باید برای رسیدن 
 UNODC( به هدف گذاری ۱۵ درصد دبیر کل سازمان ملل متحد برای رفع نابرابری جنسیتی افزایش یابد
2011(. در دارفور، فعالیت صندوق وام به دلیل تغییر سریع وضعیت امنیتی، عدم مشارکت زنان، کمبود 

.)Coffey International Development 2012( نیرو، و نبود ظرفیت در بین شرکای اجرایی محدود شد
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رویکرد»دولتمنسجم«بریتانیابهپایدارسازی: واحد پایدارسازی بریتانیا متخصصانی را از وزارت امور خارجه 
و مشترک المنافع، وزارت دفاع، و دپارتمان توسعه ی بین المللی برای تسهیل رویکرد یکپارچه به درگیری 
از  پشتیبانی  برای  را  اصلی  کارکنان  و  غیرنظامی  کارشناسان  پایدارسازی  واحد  می آورد.  گرد  بی ثباتی  و 
این  در حالی که  و چندجانبه مستقر می کند.  در پست های دوجانبه  و فعالیت های مشترک  استراتژی ها 
واحد از تلفیق  اقدامات غیرنظامی و نظامی برای حفظ و ارتقای اقتدار مشروع سیاسی استفاده می کند،  

معموالً تحت هدایت غیرنظامیان است. رویکرد پایدارسازی سه هدف اصلی دارد:

حفاظت از بازیگران سیاسی، نظام سیاسی، و جمعیت؛  	

بهبود، تثبیت و تقویت فرایندهای سیاسی؛  	

آمادگی برای بازسازی طوالنی  مدت تر. 	

 نتیجه ی بررسی داخلی واحد پایدارسازی حاکی از این بود که رهبری واحد باید تقویت شود و سه دپارتمان 
.)FCO et al. 2014( شرکت کننده باید جهت گیری استراتژیک را افزایش دهند

 تأمین مالی 	1	1	
همان طور که در بخش تأمین مالی توسعه بحث شد، تأمین بودجه در بسترهای آسیب پذیر چالش برانگیز 
فعالیت های  بودجه ی  اهدا کننده ای  چند  وام  صندوق  تعدادی  دارد.  نیاز  متناسب  راه حل های  به  و  است 

ایجاد صلح را تأمین می کنند و شایسته ی توجه بیشتری هستند.

 جدیدترین درخواست برای ادغام بهتر تأمین مالی بشردوستانه، توسعه ای و اقلیمی، که دفتر صندوق 
 Bayat-Renoux and Glemarec( است  کرده  منتشر  ملل  سازمان  توسعه ی  برنامه ی  شریکی  چند  وام 
اهدا کننده ای  چند  وام  صندوق های  مانند  مشترک  مالی  سازوکارهای  وجود  که  می دارد  اعالم   ،)2014
حمایتی  فعالیت های  میان  هم افزایی  تقویت  و  بازیگران  از  وسیعی  طیف  در  تالش ها  همسویی  برای 
اصلی  است. محدودیت های  اهمیت  حائز  بازسازی  برای  ویژه  به  اقلیمی  و  توسعه ای  بشردوستانه، 
برای  و  نمی دهند  قرار  پوشش  زیر  را  کشورها  اکثریت  که  است  این  اهدا کننده ای  چند  وام  صندوق های 
حمایت از هماهنگی و همسویی کمک ها بسیار کوچک و پراکنده هستند. از جمله ی گزینه های افزایش 
تأثیر حمایت از بازسازی، تثبیت تعداد زیادی صندوق مشترک کوچک بازسازی در صندوق های مشترک 
در هر سه منبع  بازسازی  برای هماهنگی مداخالت  کافی  بزرگ تر است که می تواند منابع  و  کم تعدادتر 

 .)Bayat-Renoux and Glemarec 2014 ( تأمین مالی ایجاد کند

 صندوق های وام چند اهداکننده ای به دنبال هماهنگ کردن کمک ها هستند و می توانند به جلوگیری از 
سرکوب ظرفیت جذب کشورهای مواجه با موقعیت های آسیب پذیری کمک کنند. با این حال، مخاطرات 
درآمیخته ی اقلیمی شناسایی شده در این گزارش انعکاس نظام مندی در هیچ یک از صندوق های وام چند 
اهداکننده ای متمرکز بر ایجاد صلح  ندارند. برخی به تغییر اقلیمی به عنوان بخشی از کار خود در زمینه ی 
بررسی  درگیری  از  پس  موقعیت های  در  را  طبیعی  منابع  نقش  دیگر  برخی  در حالی که  می  پردازند،  بالیا 
می کنند. عالوه بر این، با وجود برخی نتایج دلگرم کننده، هنوز هم در مورد کارایی آن ها تردیدهایی وجود دارد.

چند  وام  صندوق  این  درگیری:  و آسیبپذیری برای جهانی بانک ـ متحد ملل سازمان مشارکتی وام صندوق
بانک جهانی در خصوص  و  ارتقای همکاری سازمان ملل  برای   ۲۰۱۰ اهدا کننده ای در سال  کشوری و چند 
موقعیت های متأثر از آسیب پذیری و درگیری تأسیس شد. از سال ۲۰۱۰ به این سو، صندوق ۱۱ میلیون دالر 
دریافت کرده است. در عین حال که این صندوق شناخت هر دو سازمان را باال برده است، در مجموع  به 
نظر می رسد که به دلیل ضعف انگیزه های نهادی فاقد همکاری نظام مند و جامع به ویژه در سطوح ارشد 
است )United Nations and World Bank 2014(. عالوه بر این، تاکنون در  فعالیت های صندوق به موضوع 
تغییر اقلیمی پرداخته نشده است؛ فقط در سال ۲۰۱۳ یک جلسه ی تخصصی با موضوع درگیری، خشونت 

و بالیای طبیعی به عنوان بخشی از دستور کار توسعه ی پس از ۲۰۱۵ تأمین اعتبار شده است.

صندوقایجادصلحسازمانمللمتحد: این صندوق در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شده و به دنبال پی ریزی صلح 
در کشورهایی است که با تمرکز بر مرحله ی بسیار زودهنگام گذار، از درگیری خارج می شوند. این صندوق 
را  مالی  تأمین  بودجه مواجه هستند، شکاف های  با کمبود  که  در کشور هایی  تحویل سریع  بر  تمرکز  با 
حل  ترویج  و  صلح  برای  فوری  تهدیدهای  رفع  شامل  خود،  فعالیت های  طریق  از  همچنین  می کند.  پر 
مسالمت آمیز منازعات، به رفع برخی از مخاطرات درآمیخته ی این گزارش مانند درگیری بر سر زمین در 
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طرحاتحادهایآبی: برنامه ی مدیریت آب های فرامرزی در آسیای مرکزی،  که در سال 2008 به ابتکار وزارت 
خارجه ی فدرال آلمان راه اندازی شد، به دنبال حل چالش های آبی از طریق همکاری های منطقه ای است. 
پایه ای مدیریت حوضه ی رود در رودهای کوچک فرا مرزی  از اصول  از مؤلفههای برنامه بر استفاده  یکی 
قرقیزستان  و  تاجیكستان  میان  كه   ، خودژاباكیرگان  و  اسفره  حوضه های  در  برنامه  این  است.  متمرکز 
جمله  از  رود،  حوضه ها ی  مدیریت  و  برنامه ریزی  هماهنگی  برای  كشور  دو  هر  تالش های  از  مشترک اند، 

.)GIZ 2013( توافق نامه ی پایه ی تشکیل کمیسیون مشترک آب، حمایت کرده است

طرح  این  اتیوپی:  در اجتماعی و اقلیمی تابآوری برای متحده ایاالت بینالمللی توسعهی آژانس صلح مراکز
استفاده از گفت وگو درباره ی چالش های منابع مرتبط با اقلیم را به عنوان سازوکاری برای رفع تنش های 
از  اتیوپی آغاز کرده است. این رویکرد نسبت به پیشگیری  بین گروهی در بین گروه های دامدار در جنوب 
درگیری، که متناسب با شرایط محلی است، می تواند به سایر مناطق متنوع قومی و جوامع آسیب پذیر از 
نظر اقلیمی گسترش یابد. برنامه های سازگاری اقلیمی، با وارد کردن جوامع حاشیه ای مستعد درگیری، 
به رفع کمبود محسوس مشارکت و نمایندگی کمک می کنند که منشأ اصلی بی ثباتی در موقعیت های 
بین المللی  توسعه ی  آژانس  که  تاب آوری«  در  جهانی  »مشارکت  اصلی  اهداف  از  یکی  است.  آسیب پذیر 

ایاالت متحده حامی آن است افزایش همکاری بازیگران محلی مختلف است.

نتایج 	1	
به طور کلی، واکنش ها به مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری که شرح داده شد نقاط قوت هایی را نشان 

می دهد، اما بسیاری از شکاف ها مانع از جمع شدن آن ها و تبدیل به یک کلیت مؤثر می شود.

هشدار زودهنگام و ارزیابی
ما همه چیز را در مورد مخاطرات نمی دانیم. اما دانسته هایمان کم هم نیست و با ادغام تالش هایمان می توانیم 

سیستم های هشدار زودهنگام و ارزیابی های مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری خود را بهبود ببخشیم.

اطالعات قابل توجهی در مورد ارتباط های میان تغییر اقلیمی و آسیب پذیری وجود دارد. تحلیل ما نشان 
و  فرامرزی  به مسائل  ارزیابی های شکنندگی  نادیده می گیرند:  را  ابعاد  برخی  اغلب  ارزیابی ها  که  می دهد 
تأثیرات تغییر اقلیمی و نیز  آسیب پذیری نگاه نمی کند. ارزیابی های آسیب پذیری، صلح و درگیری عموماً 
منافع مشترک سازگاری با تغییر اقلیمی را در نظر نمی گیرند. معدودی از روش های ارزیابی هم بر اقلیم 
و هم بر آسیب پذیری متمرکز است. حتی وقتی چنین ارزیابی هایی با تلفیق توجه به هر دو موضوع اجرا 

می شود، از یافته ها اغلب به طور مؤثر در برنامه ریزی یا اجرا استفاده نمی شود.

دقت، سرعت، و دسترسی به سیستم های هشدار اولیه و ارزیابی های ما از مخاطرات اقلیمیـ  آسیب پذیری 
باید ارتقا یابد. ظرفیت های یکپارچه ی هشدار زودهنگام و ارزیابی می تواند جمع آوری داده ها و اجرای ارزیابی 
مخاطرات را نظام مندتر سازد. سیستم های یکپارچه همچنین پیش بینی ها و انتشار این اطالعات را بهبود 
راهنمایی  آسیب پذیر  در بسترهای  اقلیمی  تغییرات  روندهای  یکپارچه ی  ارزیابی  در مورد  اما  می بخشند. 

چندانی در دسترس نیست.

استراتژی و برنامهریزی
 برنامه زیاد ولی یکپارچگی اندک است. نهادها باید در موقعیت های آسیب پذیر تقویت شوند تا بتوانند منافع 

رقابتی را متوازن کنند و برنامه ریزی یکپارچه انجام دهند.

برنامه ریزی برای تابآوری مستلزم شناسایی و انتخاب بهترین فعالیت ها در میان مدت و بلند مدت است. 
برنامه ریزی جامع  اولویت است. یک فرایند  ایجاد ساختارهای شفاف تصمیم گیری و ظرفیت نهادی در 
این، در چنین  از تالش تکراری و ناسازگاری شود و توسعه ی پایدار را تقویت کند. عالوه بر  می تواند مانع 
فرایندی، منافع مشترک سازگاری ــ مانند صلح، سالمت و اشتغال ــ قابل شناسایی و تحقق است. اتخاذ 
رویکردهای بین بخشی برای ایجاد تابآوری و پرهیز از درگیری محتمل تر از اقدامات تک بخشی است. اما 
برای  یکپارچه  پاسخ های  بتواند  که  ندارد  فرایند سیاسی وجود  در سطح منطقه ای، هیچ  در حال حاضر، 

چالش های سازگاری، توسعه و ایجاد صلح شکل دهد.
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با این حال، هنوز هم در مورد کارایی صندوقهای وام چند اهدا کننده ای تردیدهایی وجود دارد. ترکیبی از بسترهای 
و  اثربخشی  مانع  در طراحی صندوق ها  و عدم مشارکت کشورها  غیر واقع بینانه،  باالی  انتظارات  پیچیده، 
موفقیت آن ها شده است ) Stepputat and Greenwood 2013(.این صندوق ها زیر فشار پرداخت سریع بودجه 
)به ویژه در کشورهای دارای اهمیت استراتژیکی مانند افغانستان و عراق( گرفتار »استانداردهای ضعیف 
اجرایی، تضعیف اثربخشی کمک ها و نقض اهداف دولت سازی«  شدهاند )House of Commons 2013(. در 
سودان، این صندوق ها وجوه را بسیار کند توزیع کردهاند که منجر به کاهش حمایت اهداکنندگان می شود. 
باید مبتنی بر تحلیل و شناخت بهتر دورنمای پیچیده ی مخاطرات و  صندوقهای وام چند اهدا کننده ای 
برخوردار از طراحی  براساس یک نظریه ی برنامه ی قوی با اهداف مشخص باشند )Barakat et al. 2012(. این 
صندوق ها و بوروکراسی دست و پاگیر آن ها به نفع سازمان های بزرگ تر مانند سازمان ملل و متمایل به نادیده 

.)Bennett et al. 2010( گرفتن سازمان های غیردولتی  محلی است

اجرا 	1	1	
در حالی که درس های برنامه های تغییر اقلیمی در بسترهای آسیب پذیر محدود است، ما می توانیم از برخی 
با برنامه های گسترده تر زیست محیطی و ایجاد صلح استفاده کنیم. اصوالً تالش های  تجربیات مرتبط 
ایجاد صلح باید حساس به اقلیم باشد.  صلح سازی مقاوم در برابر اقلیم مستلزم آن است که فعاالن 
مالحظات تغییر اقلیمی را در برنامه های خود لحاظ کنند. رصد حساسیت اقلیمی می تواند مانع از تأثیر 
می توان  فرایندی  چنین  در  آنکه  مهم تر  شود.  گلخانه ای  گازهای  انتشار  در  صلح  ایجاد  مداخالت  بیشتر 

روش های حمایت برنامه های سازگاری با تغییر اقلیمی از روند ایجاد صلح را شناسایی کرد.

به بسترهای  بانک جهانی و سازمان ملل متحد  ارزیابی ورود  اتحادهایجدید:  با استراتژیک تعامل تقویت
با دولت های مرکزی کار کنند. در حالی که دولت  آسیب پذیر نشان داده است که آن ها تمایل دارند عمدتاً 
مرکزی یک بازیگر اصلی است، مسائل ایجاد صلح باید در یک فرایند فراگیر، مشارکتی و شفاف حل شود 
تا از این طریق پاسخگویی و مشروعیت دولت ملی تقویت شود و اعتماد بین دولت و شهروندان آن شکل 
درگیر  بر  بیشتری  تأکید  و چند جانبه می توانند  دو جانبه  آژانس های کمک رسانی  این منظور،  برای  بگیرد. 
 Batmanglich and( کردن سایر بازیگران مانند پارلمان و دولت های محلی و جامعه ی مدنی داشته باشند

.)Stephen 2011

برنامهیمحیطزیستسازمانمللمتحد: برنامه ی محیط زیست سازمان  پطرحصلحسازیزیستمحیطی
ملل متحد، با تشخیص نقش منابع طبیعی و مسائل زیست محیطی در خشونت و درگیری، برنامه های 
و  تیم های کشوری سازمان ملل  نیروهای حافظ صلح،  برای  درگیری  و  منابع طبیعی  در مورد  آموزشی 
تقویت  با  می توانند  شوند  مدیریت  خوب  اگر  طبیعی  منابع  است.   داده  ترتیب  اروپا  اتحادیه ی  کارکنان 
باید  اهدا کننده  آژانس های  حال،  این  با  کنند.  حمایت  اقتصادی  بازسازی  از  جنگ  از  پس  اقتصادهای 
ظرفیت مدیریت استخراج منابع و ایجاد درآمد بدون افزایش خطر درگیری را در مقامات ملی ایجاد کنند. 
پاسخگویی، شفافیت و پایداری زیست محیطی عوامل بسیار مهمی در موفقیت هستند. برنامه ی محیط 
زیست سازمان ملل متحد پشتیبانی میدانی از پیوندهای محیط زیست ـ صلح سازی در کشور هایی که 
با تشکیل گروه  برنامه،  این  به عمل می آورد.  آن ها فعال است  در  ایجاد صلح سازمان ملل  کمیسیون 
مشاوره ی تخصصی در زمینه ی درگیری و صلح سازی، از پروژه های دارای بهترین نمونه های عملی حمایت 
درگیری ها  بازگشت  از  و جلوگیری  در صلح سازی  و ورودی های سیاستی مؤثر  ابزارها  ایجاد  به  و  می کند 
می پردازد. یک درس مهم آموخته شده این است که صلح سازی محیط زیستی )مانند سازگاری اقلیمی( 
یا اجرایی نیست و بلکه چالش سیاسی هم هست. تغییرات در مدیریت  فقط یک چالش فنی، قانونی 

.)UNEP 2014a; UNEP 2014b( منابع طبیعی غالباً همگام با توزیع مجدد قدرت، منابع و فرصت ها است

پروژهیهمسایگانآبیخوب: در سال ۲۰0۱، »دوستان خاورمیانه ی زمین« برای بهبود همکاری های آبی 
میان اردنی ها، فلسطینی ها و اسرائیلی ها دست به اجرای طرحی ابتکاری زدند. وابستگی متقابل جوامع 
فرامرزی به منابع مشترک آبی، مبنای بسط گفت وگو و همکاری در زمینه ی مدیریت پایدار آبی در بین 
گروه ها است. هدف بهبود پایداری محیط زیستی در عین ایجاد منافع مشترک اقتصادی و صلح است. 
به رغم چالش های رسیدگی به نارضایتی های عمیق همه ی طرف ها و عملیات در مناطق جنگی فعال، 
شناخته  زیستی  محیط  صلح سازی  روش های  بهترین  برجسته ی  نمونه ی  گسترده  طور  به  پروژه  این 
شده است. با این حال، آثار آتی تغییر اقلیمی هنوز به یک محور تمرکز در این پروژه تبدیل نشده است  

.)Harari and Roseman 2008(
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اجرا
برنامه  ی آزمایشی فراوان است، اما راهنمایی چندانی بر اساس آموخته ها و بهترین روش ها برای تقویت طرح ریزی و 

اجرای برنامه وجود ندارد. اجرای برنامه های یکپارچه باید مبتنی بر شناخت کامل آسیب پذیری باشد.

برنامه های سازگاری، توسعه ای و ایجاد صلح باید بر اساس شناخت کامل مخاطرات اقلیمیـ  آسیب پذیری، 
و با توجه به ادغام بین بخشی حساسیت به درگیری و مالحظات تغییر اقلیم تدوین شوند. سیاست گذاران 
در اقدامات سازگاری با تغییرات اقلیمی باید از یک رویکرد حساس به درگیری استفاده کنند و در طراحی 
متأسفانه  بگیرند.  نظر  در  را  اقلیم  تغییر  به  مربوط  مالحظات  صلح،  ایجاد  پروژه های  و  استراتژی ها 
با  پروژه های سازگاری  یا  به درگیری« در سیاست ها  اعمال »حساسیت  راهنمایی در مورد چگونگی رصد 
تغییرات اقلیمی محدود است. به همین ترتیب، راهنمایی عملی چندانی در مورد ادغام مالحظات تغییر 
اقلیمی در سیاست ها و برنامه های ایجاد صلح وجود ندارد. وجود اصول و بهترین راهنمای عمل در سطح 

سیاست ضروری است و راهنمایی بر اساس تجربه ی میدانی مربوط به ویژه در سطح پروژه اهمیت دارد.

در محیط های آسیب پذیر و پس از درگیری، شبکه های اجتماعی و روابط نهادی عموماً ضعیف یا کامالً  
فروپاشیده هستند. تأکید اهداکنندگان باید بر ظرفیت سازی و بهبود پاسخگویی نهادهای دولتی باشد. 

باید  پایش،  و  اجرا  تا  برنامه ریزی  از  گام،  در هر  ذی نفعان  است. مشارکت  بسیار مهم  اجرا  در  مشارکت 
تضمین شود. ذی نفعان باید شامل گروه های از قدیم به حاشیه رانده شده، بخش خصوصی، و جامعه ی 

علمی باشد.

جوامع بشردوستانه ، توسعه ای و تغییر اقلیمی باید با هم کار کنند. جامعه ی بشردوستانه در تالش است 
تا سازگاری اقلیمی را در برنامه های واکنش های بشردوستانه و کاهش خطر بالیا ادغام کند. به همین 
ترتیب، استراتژی های سازگاری با تغییر اقلیم باید دربردارنده ی چارچوب های کاهش خطر بالیا باشند و این 

فعالیت ها را واجد شرایط تخصیص اعتبارات سازگاری محسوب کنند.
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هیئت  که  مهمی  نقش  ــ  کنند  می  فراهم  اقلیمی  سازگاری  برنامه ریزی  برای  فعال  محیطی  نهادها 
بین دولتی تغییرات اقلیمی اخیراً آن را برجسته ساخته است. فرایند فعلی تدوین و اجرای استراتژی های 
درک  تقویت  برای  ارزشمند  روشی  می تواند  شود  اجرا  عادالنه  و  فراگیر  شفاف،  چنانچه  سازگاری  ملی 
با  توانایی سازگاری  اهداف متعارض ممکن است  نهادهای قوی،  بدون وجود  باشد.  مشروعیت سیاسی 
تغییر اقلیمی را در بسترهای آسیب پذیر محدود کنند. برای مقابله با این خطر، فرایندهای برنامه ریزی باید 
دربرگیرنده ی گروه های متنوع تری از ذی نفعان از جمله آسیب پذیرترین گروه ها باشد. فرایندهای برنامه ریزی 

جامع تر نیاز به مشارکت بیشتر دارد.

نیاز  ابزارهای شناسایی ظرفیت نهادی مورد  با موقعیت های آسیب پذیری اغلب فاقد  کشورهای مواجه 
ایجاد  اقلیمی نقطه ی شروع  برابر تغییر  آگاهی در مورد شکنندگی و سازگاری در  افزایش  خود هستند. 
این ظرفیت است. به ویژه در موقعیت های آسیب پذیر، رویکردهای برنامه ریزی یکپارچه می توانند با لحاظ 

کردن حساسیت به درگیری و پیروی از اصل ضرر، از دامن زدن به اختالفات محلی جلوگیری کنند.

تأمین مالی
حمایت مالی از کشورهای مواجه با موقعیت های آسیب پذیری چالش برانگیز است. اگرچه انتظار می رود بودجه ی 
جهانی اقلیم به میزان قابل توجهی افزایش یابد، به دلیل ظرفیت های محدود این کشورها، چگونگی منتفع شدن 

آن ها از این بودجه هنوز مشخص نیست.

ــ   صلح  ایجاد  صندوق های  و  توسعه ای  کمک های  خصوصی،  سرمایه گذاری  شامل  ــ  مالی  تأمین 
هماهنگی  عدم  پیش بینی،  غیرقابل  مالی  منابع  دارد.  صلح  تقویت  و  تاب آوری  ایجاد  در  مهمی  نقش 
به ویژه  از کشورها  نهادها، و دستور کارهای جزیره ای چالش های اساسی بسیاری  اهدا کنندگان، ضعف 
برای  نیز  کمک رسانی  سنتی  سازوکارهای  اجرای  است.  آسیب پذیری  موقعیت های  با  مواجه  کشورهای 

کشورهای دارای نهادهای ضعیف و فاقد ظرفیت دشوار است.

دستور کارهای جهانی در مورد اقلیم، توسعه ی پایدار، ایجاد صلح، و سایر موضوعات زیست محیطی عمدتاً 
و جریان های  باعث گسترش مجامع مذاکره  که  پیاده می شود  فرایندهای سیاستی جداگانه  از مجرای 
مالی بخشی، هر یک با روال های عملیاتی، استانداردهای امانتداری و الزامات گزارش دهی مخصوص خود، 
می شود. این گسترش به ویژه برای کشورهای تحت فشار زیاد که ظرفیت نهادی ضعیفی دارند معضل 
ایجاد می کند. بهعالوه، مدیریت سازوکارهای سنتی کمک رسانی برای کشورهای دارای نهادهای ضعیف 

هستند بسیار دشوار است. 

هماهنگی بهتر بین اهدا کنندگان می تواند تضمینی باشد برای هزینه شدن مؤثر و بدون موازی کاری پول. 
هماهنگی جریان های کمک رسانی همچنین الزامات بیش از پیش پیچیده ی اهدا کنندگان مختلف را در 

دریافت گزارش رفع  می کند.

اقلیمی  با موقعیت های آسیب پذیر به منابع مالی  یافتههای ما نشان میدهد که دسترسی کشورهای 
و  نهادی  ضعیف  ساختارهای  کنار  در  اقلیمی،  بودجه ی  برای  باال  تقاضای  با  میتواند  که  است  محدود 
اجرایی کشورهای پذیرنده، مرتبط باشد. اینکه صندوق اقلیم سبز تا چه حد می تواند این شکاف بودجه ای 
را رفع کند مشخص نیست و باید در دوره ی آزمایشی تأمین اعتبار که از سال 2015 آغاز می شود به دقت 
پایش شود. از آنجا که قرار است صندوق اقلیم سبز تضمین کننده ی توازن منطقه ای باشد و روال های 
برای  ترویج سازوکار مبتکرانه ای  برای  امر فرصتی  این  تعریف شود،  توزیع منابع مالی قرار است  اصلی 

تأمین مالی کشورهای مواجه با موقعیت های آسیب پذیری فراهم می سازد. 
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 توصیه ها 	
یک تعهد جدید برای تابآوری

تغییر اقلیمی یک تهدید استراتژیک جهانی در قرن بیست و یکم است. با تأثیر متقابل پیامدهای 
تغییرات اقلیمی و بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر یکدیگر در درون کشورهای مختلف و 
فراتر از مرزهای آن ها، این تهدید اشکال مختلفی به خود می گیرد. بنابراین، برای بررسی پیچیدگی 

تهدید و دامنه ی جغرافیایی آن، واکنش ها به تغییرات اقلیمی باید چند وجهی و مشارکتی باشد.

دستیابی به یک توافق قوی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کنفرانس اقلیمی پاریس در دسامبر 
ایجاد عواقب  انتشاری که همچنان می تواند بدون  از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. میزان   2015
جدی در جو آزاد شود بسیار محدود است، و هرگونه تأخیر در تالش ها به بروز هفت مخاطره ی درآمیخته ی 
اقلیمی ـ آسیب پذیری مطرح شده در این گزارش کمک می کند. شتاب تغییرات در سیستم های طبیعی 
زمین به این معنی است که آثار فیزیکی تغییرات اقلیمی انسان زا، که هم اکنون نیز احساس می شود، در 
دهه های آینده ادامه خواهد یافت ــ هر چقدر هم که با موفقیت انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهیم. 
پیامدهای این آثار تشدیدکننده ی پویایی آسیب پذیری، از جمله تأثیر در بی ثباتی اجتماعی و سیاسی، ناامنی 
و درگیری های خشونت آمیز، است. به همین ترتیب، ممکن است پیامدهای آسیب پذیری مانع از سازگاری 
شکننده ترین افراد با تغییر اقلیمی شود و آنان را در چرخه ی معیوب مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری 

گرفتار سازد. 

این چرخه با واکنش های مقطعی به هر بحرانی که بروز می کند شکسته نخواهد شد. در عوض، جامعه ی 
درآمیخته   مخاطرات  این  مدیریت  برای  را  خود  باید  ــ  خانوارها  و  روستاها  تا  جهانی  سطح  از  ــ  انسانی 
تجهیز کند. اگرچه ما اغلب می توانیم شکل و مقیاس این مخاطرات را شناسایی کنیم، به چیزی بیشتر 
از اقدامات خاص سازگاری نیاز داریم، که غالباً به معنای واقعی و استعاری به ساختن دیوارهای دریایی 
بلندتر تقلیل می یابد. ما به توانایی تابآوری در مواجهه با طیف وسیعی از فشارها نیاز داریم که برخی از 

آن ها ناشناخته است.

اکنون زمان برخورداری از یک رویکرد جدید و رهبری جدید از باالترین سطح است. در حال حاضر، پاسخ های 
و  نهادها  کمبود  با  و  است،  خاص  بحران های  یا  تهدیدات  به  معطوف  و  انفعالی  معموالً  دولت ها 
مشکالت  این  خصوص  در  مشترک  اقدامات  هدایت  یا  هماهنگی  برای  مؤثر  بین المللی  مکانیسم های 

بین بخشی مواجه هستیم.

ایجاد تابآوری در همه جا یک چالش است. اما این چالش در هیچ جا به بزرگی موقعیت های آسیب پذیری 
نیست که در آن ها اثری از ایفای وظایف اساسی دولت و روابط سازنده با جامعه به چشم نمی خورد. حمایت 
توصیف شده  درآمیخته ی  برابر مخاطرات  در  تابآوری  ایجاد  در جهت  آسیب پذیری  از  متأثر  از کشورهای 
در این گزارش مستلزم تلفیق رویکردها نسبت به اقلیم، توسعه و ایجاد صلح است. تحلیل شکاف در 
بخش سیاست گذاری نشان می دهد که گستره ی قابل توجهی برای پرداختن به این مخاطرات به روشی 

تلفیقی  تر وجود دارد.
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 توصیه ی 1: تلفیق از خانه آغاز می شود   	1	
تبدیل مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری به یکی از اولویت های اصلی 

سیاست خارجی 

چالش تلفیق از خانه آغاز می شود. دولت های گروه هفت برای ادامه ی راهی که به درستی در جهت رفع 
مخاطرات درآمیخته ی اقلیمی ـ آسیب پذیری در پیش گرفته اند، به روش های بهتری برای شناسایی، درک، 
پایش و، مهم تر از همه، رفع نظام مند مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری که در این گزارش شرح داده شده  
نیاز دارند. در حالی که حجم قابل توجهی از اطالعات در مورد این مخاطرات وجود دارد، در عمل، به سه دلیل 
یک رویکرد یکپارچه به اجرا درنمی آید: اطالعات در مکان های مناسب پخش و جذب نمی شود، تلفیق محور 

اصلی نیست، و اقدامات هماهنگ نیستند.

بر این اساس، دفاتر خارجی گروه هفت باید ظرفیت های داخلی خود را تقویت کنند تا دریابند سیاست گذاران 
خارجی چه کاری می توانند در مورد این چالش انجام دهند و نحوه ی اجرای واکنش های یکپارچه چگونه 
است. گروه های بین آژانسی که از بهترین دانش موجود هم در تمام ادارات دولتی و هم در اتاق های فکر، 
سازمان های غیردولتی، بخش خصوصی و جامعه ی دانشگاهی بهره می گیرند، این امکان را برای دولت ها 
فراهم می سازند که به پایش مخاطره  و تحلیل های خود عمق ببخشند و ظرفیت های  پاسخگویی خود را 
ارتقا دهند. در درون دولت ها، این فعالیت نه تنها وزارت خارجه بلکه وزارتخانه های توسعه، محیط زیست 
و دفاع و آژانس های اجرایی آن ها را هم شامل می شود. اطمینان از هماهنگی رمز موفقیت خواهد بود، به 
طوری که بخش های مختلف تالش های یکدیگر را تکرار یا مقاصد مختلفی را دنبال نکنند. در روابط خارجی، 

مدیران مربوط وزارت خارجه باید مسائل اقلیمی ـ آسیب پذیری را با همتایان خارجی خود مطرح کنند.

اقدامات دیگر برای تقویت یکپارچگی در درون دولت های گروه هفت عبارت است از:

اجرایی  	 آژانس های  و  وزارتخانه ها   خارجی،  سیاست گذاران  برای  آموزش  و  اجرایی  راهنماهای  تدارک 
همزمان با شکل گیری رویکردهای جدید سیاستی؛

گنجاندن مسائل اقلیمی ـ آسیب پذیری در برنامه ریزی، اجرا، و فرایندها و شاخص های سنجش؛ 	

ایجاد کارگروه ها و فرایندهای سیاست گذاری بین بخشی و بین اداره ای، مانند یک واحد هماهنگی؛ 	

اجرای ارزیابی های مخاطرات درآمیخته در سطوح جهانی، منطقه ای و کشوری؛ 	

هدایت آژانس های کمک دو جانبه به سمت رویکردهای تلفیقی آزمایشی ــ مانند پروژه های سازگاری  	
حساس به درگیری ــ برای رفع مخاطرات درآمیخته ی اقلیمی ـ آسیب پذیری. 

تلفیق از خانه آغاز میشود

مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری را از اولویت های اصلی سیاست خارجی قرار دهید. توصیه

ارتقایظرفیتهایارزیابیمخاطراتدرآمیخته،پایش،وبرنامهریزییکپارچه؛	 

بهبودهماهنگیبینبخشی؛	 

تشویقمدیرانمربوطوزارتخارجهبهمطرحکردنمسائلاقلیمیـآسیبپذیریباهمتایانخارجی.	 

اولویتها

ایجادکارگروههاوفرایندهایسیاستگذاریبینبخشی؛	 

انجامتحلیلهاییکپارچهیچندمخاطرهایدرسطوحجهانی،منطقهایوکشوری؛	 

اجرایرویکردهایتلفیقیآزمایشیبرایرفعمخاطراتدرآمیخته.	 

نقاط ورود
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و  آسیب پذیری  ـ  اقلیمی  مخاطرات  به  نسبت  گسترده ای  آگاهی  که  است  دلیل  این  به  حدی  تا  امر  این 
غالباً  هم  و  هستند  جدید  هم  تلفیقی  رویکردهای  این،  بر  عالوه  ندارد.  وجود  تلفیقی  رویکردهای  به  نیاز 
اولویت بسیار  اغلب  آن ها معموالً چالش برانگیز است و  برای عملیاتی کردن  بنابراین تالش ها  پیچیده، 
پایینی به آن ها داده می شود. در عین حال، معدودی مراکز نهادی آشکار ملی و بین المللی برای بررسی 
اجرای  به  باال نسبت  پاسخگویی در سطح  با فقدان  رو،  از همین  و،  دارد  درآمیخته وجود  این مخاطرات 

واکنش های یکپارچه مواجهیم.

بسیاری از فشارهای شناسایی شده در این گزارش رو به افزایش است. در عین حال، واکنش های یکپارچه ی 
الزم پیچیده هستند و اجرای آن ها بسیار زمان بر است. بنابراین،  اکنون اقدام برای افزایش آگاهی و تشویق 
به اقدامات بیشتر ضرورت دارد. گروه هفت با اثبات رهبری خود در مواجهه با مخاطرات اقلیمی و امنیتی 
و با سفارش این گزارش، اولین گام ها را برداشته است. برای این گروه مناسب است که خود مسئولیت 

ادامه ی مسیر را بر عهده بگیرد.

ما توصیه می کنیم که دولت های گروه هفت به توسعه و اجرای رویکردهای یکپارچه ــ در هر دو حوزه ی 
پیشگیری و واکنش ــ  در برابر مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری متعهد شوند. چارچوبی که در این بخش 

شرح داده شده اهداف مشخص و نقاط ورود قابل اجرا را در چهار سطح مختلف مشخص می کند:

در درون هر دولت گروه هفت. 	

هماهنگی بین اعضای گروه هفت. 	

اطالع رسانی فرایندهای جهانی و چند جانبه. 	

کار مشارکتی با طیف وسیعی از بازیگران و نهادهای دیگر، از جمله در کشورهای تحت تأثیر  آسیب پذیری. 	

برای  بین المللی  و  ملی  چند بعدی  جدید  روند  این  به  موقعیت دهی  برای  را  اقدام  حوزه ی  پنج  سپس 
هماهنگی و همکاری در جهت واکنش های یکپارچه پیشنهاد می دهیم:

ارزیابی جهانی ریسک 	

امنیت غذایی 	

کاهش خطر بالیا 	

حل و فصل اختالفات بر سر آب های فرامرزی   	

ایجاد تابآوری محلی 	

همچنان که روند هماهنگی بین دولتهای گروه هفت و سایرین گسترش مییابد، ممکن است امکانات 
جدید و اولویتهای مختلفی به درستی پدیدار شود. بنابراین، توصیههای خاصی که در ادامه میآید نشان 
از  بیش  آنچه  نیستند.  تجویزی  کامالً  یا  جامع  لزوماً  و  و چگونه،  داد  انجام  کاری میتوان  که چه  میدهد 
به همسو کردن  اقدامات است:  تعهد سیاسی جدید دولتهای گروه هفت  دارد، سرفصل  اهمیت  همه 
تالش هایشان در جهت دستیابی به هدف مشترک افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری در مواجهه با 

تغییر اقلیم جهانی. 
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توصیه ی 3: تعیین دستور کار تابآوری جهانی  4.3 

اطالع رسانی کار گروه وابسته به گروه هفت در مورد فرایندها و 
ساختارهای جهانی و چند جانبه 

تهدید استراتژیک جهانی و پیامدهای آسیب پذیری تغییرات اقلیمی برای بسیاری از فرایندهای بین المللی 
معنادار است. در غالب این فرایندها، مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری یک موضوع حاشیه ای محسوب 
می شود. دولت های گروه هفت می توانند، با وزن جمعی خود، به غلبه بر رویكردهای بخشی و جزیره ای كه 
مشخصه ی بسیاری از این فرایندها هستند كمك كنند و از این طریق مانع از بی توجهی به واکنش های 
مؤثر در برابر مخاطرات اقلیمیـ  آسیب پذیری در ساختار موجود نهادهای بین المللی شوند. سیاست گذاران 
خارجی تنها بازیگران ــ و گاه بازیگران اصلی ــ این عرصه ها نیستند. با این حال، بر مبنای ضرورت تقویت 
ایجاد صلح،  و  اقلیم، توسعه  کارهای  برای پیشبرد دستور  پیوندهای میان حوزه های مختلف سیاستی 
آن ها باید به دنبال انتقال یک حس جهت گیری کلی به همکاران خود در زمینه های اقلیم، توسعه، و جوامع 

نوع دوست باشند.

تغییرات اقلیمی آثار قابل مالحظه ای بر توسعه و ایجاد صلح دارد. کمبودهای توسعه ای تهدیدی است 
سازگاری  و  اقتصادی  توسعه ی  درگیری،  صلح.  ایجاد  تالش های  برای  هم  و  اقلیمی  سازگاری  برای  هم 
اقلیمی را تضعیف می کند. بر این اساس، تالش ها برای سازگاری با تغییر اقلیمی، توسعه ی اقتصادها، و 
ارتقای صلح می تواند و باید منافع مشترک مثبتی برای سایر دستور کارها داشته باشد. دولت های گروه 
تحقق  به  صلح،  ایجاد  و  توسعه ای  اقلیمی،  فرایندهای  بین  بیشتر  هماهنگی  ترویج  با  هفت می توانند 
این منافع مشترک کمک کنند. با این حال، در این روند باید توجه داشته باشند که با برنامه ریزی تکراری و 
الزامات گزارش دهی، به دولت ها به ویژه دولت هایی که در موقعیت های آسیب پذیر هستند فشار بیش از 

حد وارد نیاورند. هر پاسخ یکپارچه باید منجر به ساده سازی شود.

تعیین دستور کار جهانی

کار گروه وابسته به گروه هفت در مورد فرایندها و ساختارهای جهانی و چند جانبه اطالع رسانی کند. توصیه

بخشبندیحوزههادرنهادهایچندجانبهودردستورکارتوسعهیپسا2015باادغاممالحظات	 
اقلیمیـآسیبپذیری؛

ادغامسازگاریباتغییراتاقلیمیدربرنامههایمرتبطایجادصلح،پیشگیریازدرگیری،وکمکهای	 
بشردوستانه)وبالعکس(برایتحققمنافعبالقوهیمشترک؛

اطمینانازتأمینبودجهیکافیبرایرفعمخاطراتاقلیمیـآسیبپذیری.	 

اولویتها

ارجاعصریحمتقابلبهاهدافجدیدتوسعهیپایدار،چارچوبتازهتصویبشدهیسندایدرزمینهی	 
کاهشخطربالیا،وسیاستهایسازگاریباتغییراقلیمیازجملهباتمرکزبرهمافزاییمیاننهادهاو

چارچوبهایمختلف؛

تقویتسیاستهاوبرنامههایحساسبهاقلیموحساسبهدرگیریدرنهادهایچندجانبهو	 
سازمانهایبخشی؛

همکاریبرایکمکبهکشورهایدچارشرایطآسیبپذیریدرجهتتهیهیبرنامههایحساسبه	 
درگیریسازگاریباتغییراقلیمیواجرایابتکاراتیکپارچهیایجادتابآوری؛

ترغیبنهادهایچندجانبهبهتسهیلدسترسیکشورهایدچارشرایطآسیبپذیریبهمکانیسمهای	 
مالیاقلیمی،واطمینانازتوزیعکمنوسانترومتوازنترکمکهایرسمیتوسعهایدراینکشورها؛

اطمینانازاینکهابزارهایتأمینمالیایجادصلح،پیشگیریازدرگیری،وکمکهایبشردوستانه	 
بودجهیخاصبهبرنامههایرفعمخاطراتاقلیمیوآسیبپذیریاختصاصمیدهند.

نقاط ورود
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توصیه ی 2: گرد هم آمدن برای گفت و گوی جدید   4.2 

تقویت همکاری در گروه هفت 

اقدام هماهنگ بین دولتی تنها راه رفع هر مسئله ای است که مرزهای ملی را درمی نوردد. اما سازمان های 
و  در هم پیچیده  مخاطرات  با  مقابله  ظرفیت  هیچ یک  قوتشان،  نقاط  تمام  وجود  با  موجود،  بین دولتی 
درآمیخته ی اقلیمیـ  آسیب پذیری را ندارند. مقیاس و دامنه ی این مخاطرات تزریق انرژی جدید در کوتاه مدت 
را ایجاب می کند، و این باید در بلند مدت تر به تعهد پایدار تبدیل  شود. گروه هفت به دلیل موقعیت جهانی، 
ماهیت و گستردگی وظایف سیاست گذاری، و تعهد مشترک نسبت به این مسائل، از شرایط منحصر به 

فردی برای رهبری این اقدامات برخوردار است.

کار  دستور  در  آسیب پذیری  و  اقلیمی  مخاطرات  که  است  امر  این  از  اطمینان  حصول  کنونی  وظیفه ی 
گزارش  برای  نمایندگان گروه هفت  از  قرار می گیرند. می توان یک مجمع  آن  رأس  در  و  سیاست خارجی 
منظم پیشرفت امور، به اشتراک گذاشتن بهترین روش ها و آموخته ها، و شناسایی مراحل بعدی تشکیل 

داد. این بازنگری منظم در درون گروه هفت به حفظ پویایی الزم کمک خواهد کرد.

ابتکار عمل می تواند با یک بیانیه ی سیاسی قوی در زمان ریاست آلمان بر گروه هفت آغاز شود و راه را برای 
یک کارگروه اقدام  گرا باز کند. تشکیل این کار گروه آغازگر هماهنگی نزدیک تر بین اعضای گروه هفت است، 
نظیر الزام بازنگری ساالنه ی سیاست ها و برنامه های یکپارچه در مورد مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری، 
و استفاده از تالش های موجود برای ادغام تغییر اقلیمی در حوزه های مرتبط. تبدیل این عمل به بخشی 
از روند ساالنه ی گروه هفت شفافیت و اولویت پاسخگویی به مخاطرات درآمیخته ی تغییرات اقلیمی و 
آسیب پذیری را حفظ می کند و بنابراین فرصتی منظم برای نمایش رهبری و پیشبرد بیشتر این تالش ها 

در اختیار دولت های گروه هفت قرار می دهد.

کارگروه مذکور، چنان که متصور است، جلسات منظمی با حضور مقامات ارشد تشکیل می دهد و دستور 
بازنگری  آسیب پذیری،  ـ  اقلیمی  بالقوه ی   یا  روندهای فعلی  و  بحران  کانون های  تحلیل  آن ها شامل  کار 
و  درس ها،  گذاشتن  اشتراک  به  و  تجربه  مقایسه ی  واکنش،  و  پیشگیری  مرتبط  اقدامات  و  سیاست ها 
شناسایی شکاف ها و فرصت های جدید برای واکنش های مشترک است. این کار میتواند برای مثال شامل 

موارد زیر باشد:

توسعه ی مشترک یک روش جهانی ارزیابی مخاطره )نک. حوزه ی اقدام 1 در زیر(؛ 	

تعیین نیازها و کاستی های دادههای اولویت دار؛ 	

شناسایی بهترین منابع اطالعاتی و/ یا سرمایه گذاری جمعی در تحقیقات جدید؛ 	

به اشتراک گذاشتن  	 و  بهترین روش ها،  انتشار گزارش های سالیانه، برجسته کردن  و  برای جمع آوری 
منابع داده ی جدید، کارگروه مذکور می تواند بستر اطالعاتی در مورد مخاطرات اقلیمی و آسیب پذیری 

به سفارش گروه هفت به نشانی  www.newclimateforpeace.org  ایجاد کند.

گرد هم آمدن برای گفت و گوی جدید

همکاری را در گروه هفت تقویت کنید. توصیه

اطمینانازهماهنگینزدیکتربیناعضایگروههفتدرموردمخاطراتاقلیمیـآسیبپذیری؛	 
شناساییشکافهاوفرصتهایجدیدبرایواکنشهایمشترک؛	 
تعریفمسئولیتهاوسنجشپیشرفت.	 

اولویتها

الزامیساختنبازنگریساالنهیسیاستهاوبرنامههاییکپارچه؛	 
تشکیلجلساتفنیدربارهیبهترینروشهاوآموختهها؛	 
سرمایهگذاریمشترکدرمنابعدادهیبهاشتراکگذاشتهشدهوتحقیقاتجدید؛	 
توسعهوبهکارگیریمشترکارزیابیهایجهانیمخاطره؛	 
استمرارتوسعهیبستراطالعاتیموجودگروههفت.	 

نقاط ورود
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توصیه ی 4: شریک تابآوری    4.4 

مشارکت دادن طیف گستردهای از شرکا برای اطمینان از منتهی 
شدن اقدامات جهانی به نتایج محلی

و  محلی  دولت های  دیگر،  کشورهای  با  بهتر  و  بیشتر  هماهنگی  در  می تواند  همچنین  هفت  گروه 
سازمان های غیر دولتی پیشگام باشد. این تالش گروه هفت باید با همکاری بازیگران مختلفی صورت پذیرد 
که رهبری و اقدام چشمگیر در تمام سطوح نشان داده اند.  برای این منظور، کارگروه باید راه هایی برای 
تعامل گروه هفت با دولت های کشورهای دارای شرایط آسیب پذیری و به همان اندازه به رسمیت شناختن 
نقش های بازیگران غیردولتی بیابد. ابتکارات جهانی غالباً با فرض کاهش اقدامات جهانی برای ایجاد نتایج 
محلی، پتانسیل خود را هدر داده است. کار گروه ویژه باید پیوندهای میان ابتکارات مختلف را تقویت کند 
تا کشورها، شهرها، جوامع، شرکت ها و جامعه ی مدنی بتوانند با هم کار کنند و از یکدیگر بیاموزند. گروه 

هفت می تواند با همکاری با طیف گسترده ای از شرکا، افزایش اثربخشی را در عمل تضمین کند.

با  امکان،  حد  تا  و،  آسیب پذیر  شرایط  در  کشورهای  دولت های  با  هفت  گروه  خود  از  فراتر  باید  کارگروه 
بازیگران محلی و غیردولتی ارتباط برقرار کند.  بهترین راه برای انجام این کار پیوند با شبکه ها، مجامع و 
کنفرانس های موجود است ــ مانند مجمع جهانی اقتصاد؛ اجالس بانک جهانی در موضوع آسیب پذیری، 
ملل  چارچوب  کنوانسیون  جلسات  3(؛  )هبیتات  متحد  ملل  بشر  اسکان  برنامه ی  خشونت؛  و  درگیری 
نظام سازمان ملل متحد  درون  در  دیگر مشاوره  فرایندهای بسیار  و  اقلیمی؛  تغییرات  در مورد  متحد 
که در سازمان های جامعه ی مدنی به کار گرفته می شود. همه ی این ها می تواند در طرح ایجاد یک بحث 

بین المللی جدید درباره ی تغییر اقلیمی و  آسیب پذیری گنجانده شود.

تعامل با شبکه های موضوعی، مانند ابتکار نانسن در مورد آوارگی های فرامرزی ناشی از بالیای طبیعی، 
با  مشاوره  فرایند  یک  است.  ذی نفعان  انواع  با  درآمیخته  مخاطرات  سیستماتیک  رفع  راه های  از  یکی 
دامنه  ی وسیع و چندین ذی نفع دخیل در چنین شبکه هایی می تواند به ایجاد یک جامعه ی عمل برای رفع 
دغدغه های تغییر اقلیم و آسیب پذیری کمک کند. عالوه بر این، چندین نقطه ی ورود در سطح منطقه ای 
وجود دارد که به طور معمول در فرایندهای بین المللی مانند کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد 
کشورهای  اقتصادی  جامعه ی  مانند  منطقه ای،  سازمان های  می شوند.  گرفته  نادیده  اقلیمی  تغییرات 
غرب افریقا و اتحادیه ی کشورهای جنوب شرقی آسیا، می توانند به تبدیل تغییر اقلیمی و  آسیب پذیری به 

یکی از عناوین اصلی در دستور کارهای سیاست منطقه ای کمک کنند.

شریک تابآوری

طیف گستردهای از شرکا را مشارکت دهید تا  اطمینان حاصل کنید که اقدامات جهانی 
تاب آوری محلی در برابر  مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری را باال می برد.

توصیه

مشارکتدادندولتهایملیوبازیگرانغیردولتیدرکشورهایدارایشرایطآسیبپذیری؛	 

تقویتپیوندهایمیانابتکاراتدرسطوحبینالمللی،ملیومحلی.	 

اولویتها

همیاریباکشورهاییکهاصولتوافقنامهیجدیدمشارکتدرکشورهایآسیبپذیرراتأییدکردهاند،	 
بهمنظوردرکبهتروپاسخبهمخاطراتدرآمیختهیاقلیمیـآسیبپذیریمربوط)مثاًلباارائهی

کارگاههایآموزشفنی(؛

استفادهازشبکهها،مجامعوکنفرانسهایموجودبرایتقویتبحثهایبینالمللیدرموردچگونگی	 
ایجادتابآوریدربرابرتغییراتاقلیمیوآسیبپذیری؛

تعاملباشبکههایموضوعی،مانندابتکارنانسندرموردآوارگیهایفرامرزیناشیازبالیایطبیعی؛	 

حمایتازسازمانهایمنطقهای،مانندجامعهیاقتصادیکشورهایغربافریقاواتحادیهی	 
کشورهایجنوبشرقیآسیا،بهمنظورتبدیلتغییراقلیمیوآسیبپذیریبهیکیازعناویناصلیدر

دستورکارآنها.

نقاط ورود
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حوزههایی که این رویکرد میتواند بر آنها متمرکز شود عبارت اند از:

سازگاری با تغییر اقلیمی )مرتبط با فرایندهای کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی  
و فراتر از آن(:

کمک به کشورهای در شرایط آسیب پذیری در جهت تدوین برنامههای یکپارچه ی سازگاری با تغییرات  	
اقلیمی که منعکس کننده ی مخاطرات درآمیخته ی مرتبط باشد، و آغاز کار با گزارش فنی نهادهای زیر 

نظر کنوانسیون در مورد بهترین اقدامات.

اطمینان از دسترسی کشورهای در شرایط آسیب پذیری به صندوق اقلیم سبز و سایر سازوکار های  	
تأمین مالی کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی.

کمک به کشورهای در شرایط آسیب پذیری در اجرای ابتکارات ایجاد تاب آوری، به ویژه در سطح محلی، از  	
طریق ارائه ی پشتیبانی فنی و راهنمایی در مورد پتانسیل سازگاری با تغییر اقلیمی در طرفداری از صلح.

در  	 سازگاری  اقدامات  بودن  درگیری  به  حساس  از  اطمینان  برای  ضرر  اصل  از  پیروی  رویکرد  اعمال 
بسترهای آسیب پذیر. 

توسعه ی جهانی و فرایندهای  بشردوستانه:

اطمینان از غلبه ی دستور کار توسعه ی پسا 2015 و اجرای اهداف جدید توسعه ی پایدار  بر رویکردهای  	
بخشی و جزیره ای گذشته، از جمله با ارجاع صریح متقابل به اهداف توسعه ی پایدار، چارچوب سندای، و 
سیاستهای سازگاری با تغییر اقلیمی. آغازگر این امر می تواند بهره گیری از هم افزایی های بالقوه هنگام 

تشکیل نهادهایی برای برنامه ریزی، پایش یا گزارش دهی برای چارچوب های مختلف باشد:

ʛ هماهنگ ساختن الزامات گزارش دهی ملی برای ابتکارات مختلف جهانی در زمینه ی کاهش خطر بالیا، 	
اهداف توسعه ی پایدار، و در گزارش ها به  کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی؛

ʛ حمایت از تالش ها برای ترویج رویکردهای برنامه ریزی تقویت کننده ی متقابل برای این ابتکارات و 	
چارچوب های مختلف.

دارای شرایط  	 در   کشورهای  توسعه ای  و متوازن تر کمک های رسمی  توزیع کم نوسان تر  از  اطمینان 
آسیب پذیری.

بانک جهانی، و سازمان های  	 بین المللی مانند  از جمله مؤسسات مالی  نهادهای چند جانبه،  ترغیب 
بخشی در نظام سازمان ملل متحد به:

ʛ افزایش تمرکز بر تغییر اقلیمی و  آسیب پذیری؛	

ʛ اجرای ارزیابی های یکپارچه ی  اقلیمی و  آسیب پذیری؛	

ʛ تدوین راهنماي عملياتي مربوط براي سياست ها و برنامه هاي حساس به اقليم و حساس به درگيري.	

ایجاد صلح:

ارتقای ارزیابی های صلح، درگیری، و آسیب پذیری ــ به ویژه ارزیابی های  آسیب پذیری گروه مثبت هفت ــ  	
به منظور انعکاس بهتر مخاطرات درآمیخته ی زیست محیطی و مرتبط با اقلیم.

ـ آسیب پذیری؛  	 تقویت ظرفیت ها در داخل نظام سازمان ملل متحد با توجه به  مخاطرات اقلیمی 
ارائه ی اطالعات زمینه ای مهم در خصوص مخاطرات اقلیمی و   ظرفیت دبیرخانه ی این سازمان در 

آسیب پذیری به شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نقطه ی ورود  است.

هدف قرار دادن اطمینان از اینکه ابزارهای تأمین مالی ایجاد صلح بودجه ی خاص به برنامه های رفع  	
و  ایجاد صلح  از صندوق  به عنوان بخشی  اختصاص  دهند، مثالً  آسیب پذیری  و  اقلیمی  مخاطرات 

صندوق های وام چند اهدا کننده ای سازمان ملل متحد.

یکپارچه ساختن سازگاری با تغییر اقلیمی و برنامه های ایجاد صلح به منظور تحقق منافع مشترک  	
بالقوه، به ویژه در جهت پیشگیری از درگیری و کاهش خطر بالیا.
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پنج حوزه ی اقدام

برای ایجاد تاب آوری در برابر مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری، در پنج کار مهم  پیشرفت کنید.  توصیه 

ارتقاواستفادهیبهترازارزیابیهایجهانیمخاطراتاقلیمیـآسیبپذیری؛	 

تقویتامنیتغذایی؛	 

ادغاممالحظاتاقلیمیـآسیبپذیریدربرنامههایکاهشخطربالیا؛	 

تمهیدسازوکارهاییبرایحلوفصلاختالفاتبالقوهبرسرآب؛	 

تبدیلتابآورسازیمحلیبهیکهدفاولویتداردرکمکبهتوسعهیخارجی.	 

اولویتها

پنج حوزه ی اقدام: پیشرفت در پنج کار مهم برای ایجاد تاب آوری در   4.5

برابر مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری

حوزه ی اقدام 1: ارزیابی جهانی مخاطره  4.5.1

روش  یک  به کار گیری  مستلزم  عملی  نتایج  تولید  دارد.  قرار  مخاطره  مدیریت  رأس  در  مخاطره  ارزیابی 
ارزیابی مخاطره ی یکپارچه، مشترک و در دسترس است. ارزیابی فراگیر موجد درک مشترکی از مخاطرات 
است که می تواند به دست و برای ذی نفعان و نهادهای مختلف به نتایج عملی تبدیل شود. ما توصیه 

می کنیم که گروه هفت، از طریق کار گروه، این روند را هدایت کند.

این روش مخاطرات درآمیخته ی تحلیل شده در این گزارش را رفع خواهد کرد و دربردارنده ی هر دو نوع 
حساسیت نسبت به اقلیم و درگیری است. ارزیابی حساسیت اقلیمی، چنان که ما در اینجا از این اصطالح 
استفاده می کنیم، نیازمند ردیابی روندهای انتشار گازهای گلخانه ای، تغییرات اقلیمی حاصل و احتمالی، 
و تأثیر آن بر مناطق و کشورهای مختلف است. از جمله ی این تأثیرات می توان به افزایش احتمال بروز 
وقایع شدید آب و هوایی، فشارهای با شروع تدریجی مانند خشکسالی، و تغییرات فصلی مانند تغییر 
زمان بارش های موسمی اشاره کرد. ارزیابی حساسیت به درگیری مستلزم بررسی تأثیر بر خطر درگیری و 

شکنندگی تغییرات اقلیمی، همراه با اقدامات انجام شده برای رفع آنها است.

دولت ها در انواع ارزیابی های مخاطره ی خود به جنبه هایی از این مخاطرات می پردازند. با آنکه بسیاری از 
آن ها از کیفیت باالیی برخوردارند، تالش در مجموع از هم گسیخته و در درون دولت ها غالباً ناهماهنگ 
از روابط بین تغییر اقلیمی و  ارزیابی ها اغلب  این  است، چه رسد به هماهنگی در میان آن ها. به عالوه، 

آسیب پذیری غفلت می کنند و عموماً متمایل به نتیجه گیری عملی نیستند.

به طور کلی، چهار بخش پیش بینی وجود دارد:

انتشار گازهای گلخانه ای؛. 	

واکنش سیستم اقلیمی؛. 	

پیامدهای جانبی برای جامعه، اقتصاد و سیاست، و درگیری  و  مخاطرات آسیب پذیری ناشی از آن ها؛ . 	

عواقب ناخواسته ی اقدامات انجام شده برای کاهش هر یک یا تمامی این مخاطرات.. 	
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عالوه بر این ، کارگروه می تواند در همکاری مستقیم با کشورهایی که اصول توافق نامه ی جدید مشارکت در 
کشورهای آسیب پذیر را تأیید کرده اند، درک و پاسخ به مخاطرات  اقلیمی ـ آسیب پذیری مربوط را در سطح 

کشور با مثالً ارائه ی کارگاههای آموزش فنی در موضوعات زیر بهبود ببخشد:

گنجاندن مخاطرات اقلیمی در ارزیابیهای آنان از آسیب پذیری 	

استفاده از ارزیابی های آسیب پذیری در شکل دادن به برنامه های ملی سازگاری 	

پاسخ به شاخصها و هشدارهای محیط زیستی 	

بهبود داده ها و فرایندهای ارزیابی مخاطره  	

در کارگاه های فنی، کشورهای گروه هفت و کشورهایی که اصول توافق نامه ی جدید مشارکت در کشورهای 
بر یک بستر منطقه ای و  این گزارش که مبتنی  تأیید کرده اند می توانند در مضامین فنی  را  آسیب پذیر 
و  به اشتراک گذاشته شود  با مخاطبان عمومی  این جلسات می تواند  نتایج  ملی است عمیق تر شوند. 

با سرمایه گذاری عمیق تری در یک منطقه یا کشور خاص برای پیشبرد کار روی آن مضمون همراه گردد.

© adelphi

توصیهها
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برای بهبود امنیت غذایی، ما پنج گام را توصیه می کنیم:

مستحکم  	 شواهد  پایگاه  یک  ایجاد  منظور  به  دقیق  و  به  موقع  تحلیل های  و  داده ها  به  دسترسی 
برای تصمیم گیری های سیاست گذاران را تقویت کنید. ما در تحلیل سیاستی خود شکاف هایی را در 
این زمینه،  در  بین المللی شناسایی کردیم.  و دقیق در سطح  به موقع  داده های  و تحلیل  دسترسی 

دولت های گروه هفت می توانند ارزیابی های جامع تر مخاطرات را پشتیبانی و تسهیل کنند.

نوسانات بحرانی قیمت مواد غذایی را با بهبود دسترسی به بازارها، کاهش موانع تجاری، و افزایش  	
اطالعات بازار محدود کنید. 

بازارها  	 که  کنید  حاصل  اطمینان  است،  نوسان  در  بحرانی  بالقوه  درجات  به  غذایی  مواد  قیمت  اگر 
صرفه  به  مقرون  و  پیش بینی  قابل  کافی ،  دسترسی  از  اطمینان  برای  تجاری  موانع  و   هستند  باز 
بررسی کنید،  را  از گزینه ها  به مواد غذایی محدود شده اند. ما توصیه می کنیم که طیف گسترده ای 
مانند افزایش دسترسی پذیری اطالعات مرتبط با عرضه و تقاضای مواد غذایی از طریق گفت وگوی 

بین المللی، بازداشتن کشورها از احتکار مواد غذایی، و ایجاد ذخایر غذایی منطقه ای.

در طی بحران های قیمت مواد غذایی، فعالیت بازار را در هر دو سطح بین المللی و داخلی حفظ کنید.  	
احتکار، خرید ناشی از ترس، تعرفه های ویژه، ممنوعیت یا کنترل صادرات، و هزینه های اضافی، همگی 

بازارها را دچار اختالل و بحران ها را تشدید می کنند. 

منابع  	 از  استفاده  که  بروید  پیش  تعیین شده ای  استراتژی های  مبنای  بر  دراز مدت تر،  تابآوری  برای 
محلی را ترویج و بازارهای محلی را تقویت می کنند، از جمله تجارت بین مرزی. دولت های گروه هفت 
می توانند، با استفاده از نفوذ سیاسی شان، همتایان خود را در سراسر جهان نسبت به منافع بازارهای 

آزاد و باز متقاعد کنند و به دنبال متعهد ساختن آن ها به استراتژی های همراهی باشند.

توسعه ای  کار  یک  این  است.  غذایی  سیاست های  بهبود  غذایی  امنیت  افزایش  شرط  یک  بلند مدت،  در 
درازمدت و متعلق به دولت های ملی است. سیاست های یاری رسانی کشورهای توسعه یافته می تواند، با 
تمرکز بر ایجاد تابآوری سیستم های غذایی در کشورهای دارای شرایط آسیب پذیری، همچنان که در حوزه ی 

اقدام پنجم در زیر توضیح می دهیم، کمک کننده باشد.

حوزه ی اقدام 3: کاهش خطر بالیا  4.5.3

حجم کار جهانی بشردوستانه افزایش یافته و احتماالً به موازات تأثیرات تغییر اقلیمی و مخاطرات اقلیمی 
ـ آسیب پذیری به رشد خود ادامه خواهد داد. در بسیاری از کشورهای کم درآمد، بحران های بشردوستانه یک 
چالش اساسی در برابر توسعه است. زندگی ها، معیشت ها، دارایی ها و سرمایه گذاری هایی که بر اثر بالیا و 
درگیری ها و هزینه های واکنش به بالیا، جبران خسارت و بازسازی از بین می رود بار سنگینی را تشکیل می دهد. 
عدم تأمین نیازهای بشردوستانه می تواند باعث تحریک خشم و تشدید نارضایتی شود، در حالی که سرازیر 

شدن منابع به یک کشور فاجعه دیده می تواند نادانسته به کانون درگیری و جرم تبدیل شود. 

به جای بحران، ما باید خطر را مدیریت کنیم، و با فراهم آوردن منابع کافی و انعطاف پذیر انسانی، طبیعی، 
مالی و حقوقی برای کاهش خطر بالیا، این تالش را حفظ کنیم. ما به یک استراتژی توسعه نیاز داریم که برای 

مواجهه با شوک ها آماده شویم، و به یک استراتژی انسانی که مکمل توسعه باشد نیازمندیم.

برای این منظور، ادغام کاهش خطر بالیا، ایجاد صلح، سازگاری با تغییر اقلیمی، و حمایت از کشورهای در 
حال توسعه باید یک هدف صریح سیاست خارجی دولت های گروه هفت باشد. اجرای اعالمیه و چارچوب تازه 
تصویب شده ی سندای و توافق نامه ی اقلیمی جدید جهانی باید به منظور تحقق هم افزایی ها و اجتناب 
از تالش های تکراری با یکدیگر همسو شوند. ادغام تنگاتنگ تر کار تقویت تالش های ملی برای کاهش خطر 
به حداکثر  را  را حذف کند و دستاوردها  آن می تواند موازی کاری  بالیا  در سیاست توسعه و فعالیت های 
برساند. دولت هایی که با این چالش ها روبه رو هستند ممکن است شکل دادن به استراتژی های توسعه ی 
خود در جهت ایجاد ظرفیت های الزم برای مدیریت موفقیت آمیز بالیا و مخاطرات ناامنی مرتبط با اقلیم 

را مفید بیابند.
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تغییر  یکپارچه ی  تحلیل  نوع  این  تحقیقاتی  مؤسسه ی  یا  بین دولتی  آژانس  دولت،  هیچ  حاضر  حال  در 
هستند.  شناخته شده  منطقی  طور  به  آن  مؤلفه های  اگرچه  نمی دهد،  انجام  را  آسیب پذیری  و  اقلیمی 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  آینده ی  سطوح  پیش بینی  به  کمک  برای  توجهی  قابل  تحلیل های  و  شواهد 
وجود دارد، در حالی که کار جامعه ی علمی اقلیمی، طبق بررسی کارگروه های اول و دوم هیئت بین دولتی 
تغییرات اقلیمی، واکنش سیستم اقلیمی را پوشش می دهد. در بخش سوم، تحقیقات دانشگاهی انجام 
شده است اما مشابه ارزیابی های ملی تغییر اقلیمی، حاوی جزئیات اندکی در مورد مخاطرات اقلیمی ـ 
آسیب پذیری است. شکاف اصلی دانش فعلی بین دو بخش اول و سوم است. در مورد بخش چهارم ــ 
خطر آثار ناخواسته ی سیاست گذاری و برنامه ریزی ــ نگرانی هایی در میان کارشناسان وجود دارد، اما طرح 

موضوع سابقه ی زیادی ندارد.

درآمیخته، هر چهار  برآورد مخاطرات  در  رویکرد کل سیستمی  یک  اتخاذ  با  ارزیابی مخاطره،  ابزار جهانی 
بخش را پوشش خواهد داد. این ابزار از دانش موجود بهره خواهد گرفت، در صورت لزوم بر ارائه ی دانش 
جدید تمرکز خواهد کرد، و مهم تر از همه بخش های مختلف را با یک کل مرتبط خواهد ساخت. هدف گذاری 
این ابزار پس از توسعه ی کامل عبارت خواهد بود از آزمون اقلیمی ـ آسیب پذیری ابتکارات مهم در زمینه ی 
و  حمل  استخراج،  صنعت  و  زیرساخت  در  سرمایه گذاری ها  تجاری،  سیاست های  و  توسعه ای  کمک های 
نقل، انرژی و ساخت و ساز بر مبنای اصل ضرر. این آزمون نشان خواهد داد که کدام پیامدهای احتمالی 
نیاز به توجه جدی و کاهش اثر دارد. با استفاده از این اطالعات، دولت ها می توانند به طور سیستماتیک 
برای به حداقل رساندن فرصت های اثرگذاری واکنش های اقلیمی بر درگیری و آسیب پذیری کار کنند و در 
عین حال منافع مشترک برای سازگاری اقلیمی، کمک های بشردوستانه، ایجاد صلح و حل تعارضات، و 
دستور کار گسترده تر توسعه ی اجتماعی ـ اقتصادی را جلب کنند. بنابراین، فرایند ارزیابی به یک مکانیسم 

انتقال تبدیل می شود که از طریق آن دغدغه ها و اهداف سطح باال به واقعیت های پایه  تبدیل می شوند.

در  به  فقط  مشکل  که  می دهد  نشان  وضوح  به  مخاطرات  موجود  ارزیابی های  تجربیات  حال،  این  با 
دسترس قرار دادن اطالعات مفید و به موقع بازنمی گردد بلکه به تشخیص چگونگی استفاده از آن ها نیز 
مربوط است. با بهبود هماهنگی داخلی که ما به دولت های گروه هفت توصیه می کنیم، باید احتمال اینکه 
اطالعات صحیح جای خود را پیدا کند افزایش یابد. تأکید ما بر ارزیابی هدایت  شده به سمت تولید نتایج 
عملی باید احتمال در دسترس قرار گرفتن  اطالعات صحیح را باال ببرد. و تعهد نسبت به واکنش های 
یکپارچه در برابر مخاطرات درآمیخته ی اقلیمی و آسیب پذیری که امیدواریم گروه هفت در پاسخ به این 

گزارش نشان دهد باید شتاب سیاسی الزم را برای کل برنامه ریزی کار فراهم کند.

اولین مراحل شامل موارد زیر است:

ایجاد یک روش ارزیابی مخاطره ی یکپارچه، مشترک و در دسترس که دربردارنده ی همه ی بخش های  	
مسئله و هدایت  شده به سمت تولید نتایج عملی باشد.

طرح ریزی یک آزمون ابتکارات مهم در سیاستهای توسعه، تجارت، و حوزه های مربوط بر مبنای اصل  	
ضرر  برای اطمینان از ثبات سیاست و عمل. 

ارائه ی نتایج ارزیابی مخاطرات درآمیخته به بخش هایی از دولت که برای جذب و عمل به آن ها  	
چنان که باید مجهز شده اند. 

حوزه ی اقدام 2: امنیت غذایی  4.5.2

منابع ناامن غذایی و نوسان قیمت های مواد غذایی عوامل اصلی ناامنی، بی ثباتی و آسیب پذیری هستند. 
تشدید  اقلیمی  تغییر  تأثیرات  با  اکنون  و  مرتبط اند  غذایی  سیاست  توجه  قابل  نواقص  با  غالباً  آن ها 
غذایی  امنیت  بهبود  بر  می توانند  هفت  گروه  دولت های  است.  اولویت دار  اقدام  حوزه ی  این  می شوند. 
از  و  داد،  خواهد  کاهش  را  آسیب پذیری  کرد،  خواهد  برآورده  را  فوری  نیازهای  هم زمان  که  شوند،  متمرکز 

درگیری  آینده جلوگیری خواهد کرد.

تحلیل مخاطره در این گزارش لزوم درک وجوه مشترک میان ناامنی غذایی مرتبط با اقلیم و نارضایتی های 
اقتصادی و اجتماعی، حاشیه نشینی و سیاست های عامل ناامنی را برجسته می سازد. در هر کشوری که 
مشخصه ها ی آن فقر، حکمرانی ضعیف و آسیب پذیری است، ناامنی غذایی می تواند بحران زا باشد. متغیر 

بودن اقلیم در چنین کشوری و در کشورهای عمده ی تولید کننده ی مواد غذایی فشار را افزایش می دهد.
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استراتژی زیربنایی دارای سه رکن است:

ــ  	 مشترک  منابع  ویژه  به  ــ  آب  مدیریت  برای  ملی  و  محلی  موجود  سازوکارهای  و  نهادها  تقویت 
در کشورها و مناطق آسیب دیده. مدیریت بهتر آب به دستیابی به دیگر اهداف مهم توسعه مانند 
بهبود سالمت کمک خواهد کرد که به نوبه ی خود در تابآوری نقش دارد. این تالش برای ظرفیت سازی 
می تواند عالوه بر ارتقای مدیریت فنی آب، بهبود حکمرانی آبی را نیز دربر بگیرد که می تواند اختالفات 
بالقوه را قبل از ایجاد مشکالت اساسی برطرف کند. ظرفیت سازی برای ایجاد یا تقویت سازوکارهای 
منطقه ای شفافیت داده ها، شامل جمع آوری و ارزیابی داده های مشترک، و نهایتاً توسعه ی مشارکتی 

پاسخ های مشترک یک نقطه ی ورود معین است. 

با  	 مواجهه  برای  مفیدی  راهنمایی های  است  ممکن  موجود  قانونی  ترتیبات  دانش.  مدیریت  بهبود 
مشترک  ارزیابی های  از  پشتیبانی  این،  بر  عالوه  دهد.  دست  به  مشترک  آبی  منابع  سر  بر  درگیری ها 
آسیب پذیری در حوضه های فرامرزی می تواند به درک مشترک چالش های آینده کمک کند.  دولت های 

گروه هفت می توانند از انتشار نمونه های خوب، روش ها و آموخته ها حمایت بیشتری کنند.

گسترش تالش های موجود در جهت تقویت همکاری دولت ها در حوضه های رودهای فرامرزی که آب  	
در آن ها منبع تنش است یا می تواند باشد. هم اکنون   اقدامات قابل توجهی در زمینه ی دیپلماسی 

آب در جریان است، اما این  تالش ها می تواند سیستماتیک تر و هماهنگ تر شود. برای این منظور:

ʛ دولت های گروه هفت می توانند یک کنفرانس جهانی در زمینه ی حوضه های فرامرزی ترتیب دهند، 	
فعاالن  بیشتر  مشارکت  جلب  جهت  در  موجود  چارچوب های  اصالح  چگونگی  ارزیابی  به  نظر  با 
مهم خارجی و همین طور کشورهای حوضه ای. این چارچوب ها باید متضمن پیوند سیستماتیک 
بسیج  به  است  الزم  همچنین  باشند.  اقلیمی  تاب آوری  و  سازگاری  با  فرامرزی  آب های  مدیریت 
منابع مالی  خارجی و سرمایه گذاری در زیرساخت های خصوصی کمک کنند و پشتیبان هماهنگی 

سرمایه گذاری ها در سراسر حوضه برای تقویت تاب آوری کلی و اعتماد متقابل باشند.

ʛ منابع 	 به  دسترسی  در  رودها  حوضه ی  سازمان های  از  حمایت  می تواند  ویژه  ورود  نقطه ی  یک 
صندوق اقلیم سبز باشد. این امر می تواند هم زمان گزارش دهی در مورد و اقدام بر مبنای وجوه 
همچنین  و  همکاری  شیوه های  و  تماس ها  ایجاد  به  کند،  تقویت  را  اقلیمی  تغییر  منطقه ای 
طریق  از  را  سازمان ها  این  موقعیت  و  برساند،  یاری  یکسان  چالش های  به  مشترک  پاسخ های 

دسترسی آن ها به بودجه ی اضافی تحکیم ببخشد.

حوزه ی اقدام 5: ایجاد تابآوری محلی  4.5.5

دولت های گروه هفت می توانند در طی برنامه های کمک رسانی خود حمایت از تاب آوری جامعه را نهادینه 
و از نفوذ خود در مجامع اهدا کنندگان برای تشویق دیگران، از جمله اهدا کنندگان جدید کمک های رسمی 

توسعه ای، به این کار استفاده کنند.

با شروع  ــ  بالیا، فشارهای  از تهدیدهای گوناگون  تابآوری در برابر طیفی  با تغییرات اقلیمی و  سازگاری 
تدریجی و شوک های اقتصادی ــ از طریق مجموعه ای از اقدامات در مقیاس کوچک ایجاد می شوند. آن ها 
یا حتی خانواده، وابسته اند. اما مؤلفه ی  انرژی محلی، در یک شرکت، جامعه  پیوسته به تعهد محلی و 
محلی، در عین ضرورت، نه کافی است و نه لغزش ناپذیر. وجود رهبری ملی، پاسخگو به نیازهای محلی و  

منعکس کننده ی تصویر بزرگ تر، هم ضرورت دارد.

بر این اساس، به کار گرفتن جوامع محلی و مقامات دولتی هر دو در ایجاد تابآوری ضروری است. اقدامات 
همچنین  و  زیرساخت،  و  اطالعات  تجهیزات،  آموزش،  قالب  در  پشتیبانی  و  هماهنگی  نیازمند  محلی 
موقعیت های  در  است.  همسایه  دولت های  با  هماهنگی  گاه  و  ملی،  دولت های  هدایت  و  پشتیبانی 

آسیب پذیری و سایر کشورهای کم درآمد،  حمایت مالی بین المللی مورد نیاز است.
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دولت ها  از  بسیاری  انسانی،  بحران های  با  مقابله  و  پیشگیری  جهت  در  داخلی  تالش های  تکمیل  برای 
همچنان به حمایت خارجی نیاز خواهند داشت. اما به جای ادامه ی الگوی فعلی جهش مخارج در هنگام 
بروز بحران  و افت آن پس از عبور بحران، شرکای توسعه باید در جهت سرمایه گذاری در پیشگیری از بحران 
همکاری کنند. این تالش شامل پایش مستمر مخاطرات و روندها )از جمله ظرفیت ها و آسیب پذیری( و 
ایجاد آستانه های اقدام است. این اقدامات اولیه به تأثیر تجمعی مخاطرات قبل از آنکه منجر به فاجعه 
شوند پاسخ می دهد، ظرفیت های مقابله  را تقویت می کند و آسیب پذیری ها را کاهش می دهد. در دراز مدت، 
سرمایه گذاری در این حوزه ها موجب نجات جان افراد و صرف هزینه ی کمتر خواهد شد. در صورت شکست 

این اقدامات، واکنش بشردوستانه ــ یک مکانیسم بسیار پرهزینه تر ــ وارد عمل خواهد شد.

این تالش مستلزم آن است که اطالعات جهانی برای استفاده ی محلی ترجمه شود و متقابالً اطالعات 
محلی در پایش و ارزیابی مخاطرات در سراسر جهان گنجانده شود.  پایش و هشدار زودهنگام مبتنی 
بر فناوری را می توان با جمع سپاری و رسانه های اجتماعی افزایش داد. با شراکت با بخش خصوصی، 
حوزه ی  سیاست گذاران  همراه،  تلفن  شبکه ی  و  منطقه ای  دور  راه  از  ارتباطات  ارائه دهندگان  ویژه  به  و 
با  مستقیم  طور  به  مؤثر  پایش  شبکه های  که  کنند  حاصل  اطمینان  می توانند  خارجی  سیاست 

مرتبط اند. تصمیم گیری 

و  کافی  منابع  پشتیبانی  با  است.  گرفته  شکل  خوبی  به  بالیا  خطر  کاهش  موجود  بین المللی  ساختار 
جامع  ارزیابی  با  موجود  ساختارهای  نزدیک تر  حتی  پیوند  و  خصوصی،  بخش  با  همکاری  انعطاف پذیر، 

مخاطرات و استراتژی های یکپارچه ی توسعه، تأثیرات مثبت آن تقویت می شود؛ برای مثال:

توسعه ی  	 بانک های  یا  جهانی  بانک  مانند  موجود،  سازمان های  با  مشارکت  در  می تواند  هفت  گروه 
منطقه ای، به نهادها در تدوین راهنمای عملیاتی و آموخته ها در زمینه ی برنامه ریزی، طراحی و اجرای 

حساس به اقلیم و حساس به درگیری سیاست ها و برنامه های کاهش خطر بالیا کمک کند.

گروه هفت می تواند سازمان های بخشی موجود، مانند دفتر كاهش خطر بالیای سازمان ملل متحد،  	
را به ادغام مالحظات اقلیمی ـ آسیب پذیری در کار خود فرا بخواند.

حوزه ی اقدام 4: حل و فصل اختالفات بر سر آبهای فرامرزی  4.5.4

تقسیم  توافق نامه های  زیربنایی  شرایط  اقلیم  بودن  متغیر  و  می یابد  افزایش  فشارها  که  همچنان 
منابع آبی را مختل می سازد، ارتقای مدیریت منابع آبی ضرورت فزاینده ای پیدا می کند. در عین حال که 
این شرایط در تمام سطوح حکمرانی مصداق دارد، به دلیل پیامدهای بالقوه ی درگیری های بین دولتی بر 
سر آب های مشترک برای سیاست خارجی، در مورد حوضه های رود های فرامرزی بسیار برجسته است. در 
بسیاری از این حوضه ها، فشارهای توسعه ای باعث ایجاد نیروگاه های آبی و پروژه های آبیاری در مقیاس 
مدیریت  سازوکارهای  دارند.  پایین دست  همسایگان  بر  توجهی  قابل  بالقوه  تأثیرات  که  می شود  بزرگ 
چالش های  برابر  در  بتوانند  تنها  نه  که  طوری  به  باشند،  انعطاف پذیر  هم  و  قوی  هم  باید  مشارکتی 
بهینه سازی  و  نیازها  مجدد  ارزیابی  منظور  به  بلکه  کنند  مقاومت  هیدرولوژیکی  تغییرات  و  سیاسی 
اقلیمی می تواند  با فرایندهای اصلی سازگاری  بازبینی شوند. هماهنگی بهتر  منافع، به صورت دوره ای 

تضمینی باشد بر تأثیر پیش بینی های تغییرات اقلیمی در همکاری در آب های فرامرزی. 

بیشترین  و  دارند  بر عهده  را  ارتقای همکاری  اصلی  در حوضه های فرامرزی مسئولیت  واقع  کشورهای 
از  را  حوضه  اعضای  سیاسی  محسوس   مخاطرات  است  ممکن  که  آنجا  از  اما  می برند.  آن  از  را  سود 
هفت  گروه  اعضای  باشد.  مفید  است  ممکن  خارج  با  تعامل  باز دارد،  همکاری  منافع  ساختن  محقق 
تجربه ی قابل توجهی در حمایت از تالش های تحت هدایت کشورهای ساحلی برای همکاری در مدیریت 
سیاست  سیستماتیک تر  مشارکت  برای  شروعی  نقطه ی  می تواند  تجربه  این  دارند.  فرامرزی  آب های 
خارجی باشد که مدیریت مخاطره و ترتیبات حل تعارض را پیش از آنکه کمبود و تغییرپذیری باعث گذار 

از مسائل آشکار به مشکالت حاد شود ایجاد و تقویت می کند.
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تعهد جدید: زیربنای آینده ای صلحآمیزتر و تابآورتر  4.6
اثربخش  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  برای  مشترک  تالش های  با  همراهی  در  فقط  توصیه  ها  این 
خواهد بود. اما حتی با یک توافق بلند پروازانه در خصوص انتشار گازهای گلخانه ای، مخاطرات اقلیمی ـ 

آسیب پذیری پابرجا خواهد بود، بنابراین واکنش پیشگیرانه باید ادامه یابد.

واکنش به تهدید استراتژیک جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی وظیفه ی بسیار بزرگی برای هر دولتی است. 
این مجموعه ی متنوع از توصیه ها ترسیم کننده ی فرصت های مستقیم برای کشورهای عضو گروه هفت، 
با  برای مقابله  آن ها،  با شرکای بین المللی  به عنوان یک گروه، در هماهنگی  برای گروه هفت  همچنین 
هفت  گروه  دولت های  زمان ،  گذشت  با  است.  یکپارچه  واکنش های  با  آسیب پذیری  ـ  اقلیمی  مخاطرات 
و شرکای آن ها ممکن است دریابند که همکاری عینی  تر و هماهنگی رسمی تر از طریق ترتیبات جدید و 
ساختارهای نهادی می تواند امکان جذب بهتر هم افزایی ها و دستیابی به تأثیر بیشتر را برای آنان فراهم 

سازد.

تأثیرات اقلیمی حد و مرزی ندارد و همه ی مرزها را اعم از ملت، بخش یا سازمان پشت سر می گذارد. گروه 
هفت به تنهایی مسئولیت اقدام در مورد تغییرات اقلیمی و مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری را بر عهده 
ندارد. اما امسال فرصت منحصر به فردی در اختیار کشورهای گروه هفت قرار گرفته است تا تعهد خود 
را نسبت به مقابله با تغییرات اقلیمی نشان دهند. وزرای خارجه ی گروه هفت می توانند با بیان و عمل 
براساس یک تعهد جدید در قبال واکنش به یکی از چالش های بزرگ زمان ما آغاز کنند: ایجاد تاب آوری در 

برابر مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری.
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در  یک جهت گیری سیاستی منسجم  از وجود  اطمینان  به حصول  باید  گروه هفت  به  وابسته  کارگروه 
همکاری های توسعه ای برون مرزی کمک کند، به طوری که در برنامه های کمک های رسمی توسعه ای در 
بستر های آسیب پذیر یک رویکرد کلی یکپارچه در حمایت از تالش های ملی و محلی برای ایجاد تابآوری، 
این  برای  اتخاذ شود.  ایجاد صلح،  و  توسعه ای، بشردوستانه  اقدامات سازگاری،  از طریق هماهنگ سازی 

منظور، تأکید کمک های رسمی توسعه ای باید بر اولویت های زیر باشد:

در  	 محلی  جوامع  و  استانی،  و  شهری  مقامات  ملی،  دولت های  منطقه ای،  سازمان های  به  کمک 
توسعه ی پایگاه دانش خود به منظور درک مخاطرات اقلیمی ـ آسیب پذیری و تصمیم گیری در مورد 

چگونگی رفع آن ها، از طریق:

ʛ ارائه ی اطالعات در مورد مخاطرات، منشأ آن ها و انواع فشارهایی که ممکن است جامعه با آن 	
روبه رو شود؛

ʛ کمک به کشف طیف روش های سنتی و مدرن که می توان برای کاهش اثر و/ یا مدیریت مخاطره 	
به خدمت گرفت؛ 

ʛ مشاوره در مورد کمک های در دسترس.	

تمرکز بر حمایت از بهبود امنیت غذایی، از طریق: 	

ʛ تابآوری 	 ایجاد  برای  روستایی  زیرساخت های  و  پایدار  آبیاری  توسعه،  و  تحقیق  در  سرمایه گذاری 
سیستم غذایی در برابر وقایع شدید آب و هوایی و فشارهای با شروع تدریجی مانند خشکسالی؛

ʛ تقویت سیستم های حمایت اجتماعی از فقرا.	

ارائه ی تخصص فنی و آموزش در زمینه ی روش های جدید، مانند: 	

ʛ کشاورزی با هوشمندی اقلیمی )مثل چرخه های محصول جدید و محصوالت جدید(؛	

ʛ زیرساخت های با هوشمندی اقلیمی )مثل مقررات جدید ساختمان برای مقاومت در برابر بالیا یا 	
اجتناب از مصرف بسیار زیاد آب(؛

ʛ مدیریت اصالح شده ی آب، انرژی و اکوسیستم؛	

ʛ گردآوری داده در مورد اقلیم های متغیر و مخاطرات در حال وقوع.	

درک نیازهای گروه های مختلف و جست و جوی راه حل های مشارکتی، مانند: 	

ʛ مسیر های ایمن برای گله داران )ایمن برای خودشان، ایمن برای زمین کشاورزی(؛	

ʛ حفاظت از کاربری و مالکیت زمین در موارد فقدان اسناد؛	

ʛ جلساتی برای بحث در مورد شرایط اقلیمی متغیر محلی؛	

ʛ مناطق 	 از  مهاجران  ورود  مانند  اجتماعی،  متغیر  شرایط  مورد  در  بحث  برای  همایش هایی 
گرفتار خشکسالی؛

ʛ بحث و تصمیم گیری کمیته های روستایی در مورد مصرف آب؛ 	

ʛ نشست های جمعی در موضوع ساخت و سازها و زیرساخت های جدید؛	

ʛ سیستم هشدار زودهنگام سیل در سطح روستا.	
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INFORM Index for Risk Management
 

IPCC Intergovernmental Panel  
 on Climate Change
 

LDC least developed country
 

LDCF Least Developed Countries Fund
 

MDTFs multi-donor trust funds
 

MoD Ministry of Defence (UK)
 

NAP national adaptation plan

NAPA national adaptation programmes  
 of action
 

NGO non-governmental organization
 

OCHA	 Office	for	the	Coordination	 
	 of	Humanitarian	Affairs	(UN)

OCR	 official	change	rate 

ODA	 official	development	assistance

ODI Overseas Development Institute

OECD Organisation for Economic Co-operation  
 and Development

OECD-DAC OECD Development Assistance 
 Committee

PSGs Peacebuilding and Statebuilding Goals

REDD Reducing Emissions from Deforestation  
 and Forest Degradation
 

SCCF Special Climate Change Fund

SDGs Sustainable Development Goals

UN-DESA United Nations Department  
	 for	Economic	and	Social	Affairs

UN Habitat United Nations Human Settlements  
 Programme

UNCLOS United Nations Convention on the Law 
 of the Sea

UNDP United Nations Development Programme 

UNEP United Nations Environment Programme

UNFCCC United Nations Framework Convention  
 on Climate Change

UNICEF United Nations Children’s Fund

UNISDR	 United	Nations	Office	for	Disaster	 
 Risk Reduction

UNODC	 United	Nations	Office	on	Drugs	
 and Crime

USAID US Agency for International Development

WFP World Food Programme

XCF Extreme Climate Facility



124
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ADB Asian Development Bank 

ADF African Development Fund 

AfDB African Development Bank 

AsDF Asian Development Fund

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

BECCS bioenergy with carbon capture  
 and storage 
 

CDB Caribbean Development Bank
 

CNA Center for Naval Analysis
 

CSA climate-smart agriculture
 

DFID Department for International  
 Development (UK)
 

DRC Democratic Republic of the Congo
 

DRR Disaster Risk Reduction
 

ECHO European Commission’s Humanitarian  
 Aid and Civil Protection Department
 

ECOWAS Economic Community of West  
 African States
 

EEA European Environment Agency
 

ENVSEC Environment and Security Initiative 

EPLO	 European	Peacebuilding	Liaison	Office

FAO Food and Agriculture Organisation  
 of the United Nations
 
FCO			 Foreign	and	Commonwealth	Office
 

GCCA Global Climate Change Alliance
 

GCF Green Climate Fund
 

GDP gross domestic product 

GEF Global Environmental Facility
 

GHG  greenhouse gas
 

GIZ	 Deutsche	Gesellschaft	für	 
 Internationale Zusammenarbeit  
	 (formerly	Deutsche	Gesellschaft	 
	 für	Technische	Zusammenarbeit,	GTZ)

IBRD International Bank for Reconstruction  
 and Development (World Bank)
 

IcSP Instrument contributing to Stability  
 and Peace
 

IDA International Development Association  
 (World Bank)
 

IDB Inter-American Development Bank
 

IEA International Energy Agency
 

IFAD International Fund  
 for Agricultural Development

IFPRI International Food Policy Research Institute
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change.	However,	if	conflict	escalates,	it	can	develop	into	a	
negative	force,	destroying	human	life,	the	environment,	and	
social relations. 

CONFLICT SENSITIVITY

Policies and programmes that are conflict sensitive seek to avoid 
a relapse into violent conflict or to aggravate an existing conflict. 
In	the	context	of	development	cooperation,	this	principle	is	
called ‘do no harm’. Conflict sensitivity is normally a minimum 
standard for any intervention in a conflict environment 
(Rüttinger et al. 2014).

CRISIS

A situation of acute instability with increased levels of violent 
conflict,	the	potential	for	a	relapse	into	more	generalized	violent	
conflict,	or	one	or	more	disasters	(g7+ 2013).

DISASTER

A severe disruption of the ‘functioning of a community or a 
society due to hazardous physical events interacting with 
vulnerable social	conditions,	leading	to	widespread	adverse	
human,	material,	economic,	or	environmental	effects	that	
require immediate emergency response to satisfy critical human 
needs and that may require external support for recovery’ (Lavell 
et al. 2012, 31).

DISASTER RISK REDUCTION

The	‘concept	and	practice	of	reducing	disaster	risks	through	
systematic efforts to analyse and manage the causal factors  
of	disasters’,	including	reducing	exposure	to	hazards,	
lessening	the	vulnerability	of	people	and	property,	managing	
land	and	the	environment	wisely,	and	improving	preparedness	
for adverse events (UNISDR 2015).

DO NO HARM

The	minimum	obligation	that	any	action	or	intervention	
in	climate	adaptation,	development,	humanitarian	aid,	and	
peacebuilding ‘consciously looks for and seeks to avoid or  
mitigate negative impacts’ (interpeace 2010).

EXTREME WEATHER EVENT

Extreme events are a facet of climate variability under  
stable	or	changing	climate	conditions.	They	are	defined	as	 
the occurrence of a value of a weather or climate variable  
above (or below) a threshold value near the upper (or lower)  
ends of the range of observed values of the variable.  
Extreme events are often but not always associated with 
disaster (Lavell et al. 2012).

FAILED STATE

‘A failed state is marked by the collapse of central government 
authority	to	impose	order,	resulting	in	loss	of	physical	control	 
of	territory,	and/or	the	monopoly	over	the	legitimate	use	of	force.	
Crucially,	it	can	no	longer	reproduce	the	conditions	for	its	own	
existence’ (Mcloughlin 2012).

FAILING STATES

Often used to describe ‘states that are substantially failing their 
citizens	and/or	are	failing	to	achieve	economic	growth’,	this	 
terminology	is	contentious,	since	it	can	be	both	applied	to	states	
that	are	failing	and	those	that	are	at	risk	of	failing,	and	thus	it	
does not account for the fact that some states can be failing in 
some respects but not others (Mcloughlin 2012).

FRAGILITY

The	inability	(whether	whole	or	partial)	of	a	state	to	fulfil	its	 
responsibilities	as	a	sovereign	entity,	including	a	lack	of	 
legitimacy,	authority,	and	capacity	to	provide	basic	services	
and protect its citizens (Carment et al. 2007; Teskey et al. 2012;  
Stepputat and Engberg-Pedersen 2008).

GREY WATER

Domestic wastewater that is produced in ‘homes and 
commercial	buildings	through	the	use	of	water	for	laundry,	
dishes,	or	for bathing’ (ecolife 2011). Grey water is different 
from black water,	which	has	a	higher	degree	of	organic	
loading and is used in toilets and discharged into the sewage 
system.

HAZARD

‘A	dangerous	phenomenon,	substance,	human	activity	or	
condition	that	may	cause	loss	of	life,	injury	or	other	health	
impacts,	property	damage,	loss	of	livelihoods	and	services,	
social and economic	disruption,	or	environmental	damage’	
(UNISDR 2015).

HUMAN SECURITY

The	broad	and	people-centered	concept	of	human	security	
is	defined	as	‘safety	from	such	chronic	threats	as	hunger,	
disease,	and	repression,	.	.	.	and	protection	from	sudden	and	
hurtful disruptions in the patterns of daily life’ (UNDP 1994). 
Human	security	has	seven	dimensions:	economic,	food,	health,	
environmental,	personal,	community,	and	political.
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Glossary

ABSORPTIVE CAPACITY 

 
The	‘ability	of	a	country	or	organization	to	receive	aid	and	use	 
it effectively’ (European Union 2015). If this capacity is 
overwhelmed	by	large	flows	of	external	resources,	aid	may	not	
be effective in achieving its intended results (Renzio 2007).

ADAPTATION

The	‘adjustment	of	natural	or	human	systems	in	response	to	
actual	or	expected	climatic	stimuli	or	their	effects,	which	 
moderates harm or exploits beneficial opportunities. 
Adaptation is a process and not an outcome’ (GIZ and WRI 2011).
 

ADAPTIVE CAPACITY

 
The	‘ability	of	a	system	to	adjust	to	climate	change	(including	
climate variability and extremes) to moderate potential  
damages,	to	take	advantage	of	opportunities,	or	to	cope	with	
the consequences’ (Parry et al. 2007). It is used to describe  
the	various	socio-economic,	structural,	institutional,	and	
technological abilities of a human system to produce 
adaptation measures (Fritzsche et al. 2014).
 

AUTHORITY (STATE)

The	‘power	or	dominion	that	is	seen	as	legitimate	by	those	
subject	to	it’	(OECD 2010),	thus	constituting	the	basis	for	non-
coercive rule. It also includes the ability of a state to provide 
basic security to its citizens within its borders. 
 

CAPACITY (STATE) 

State	capacity	‘encompasses	(a)	organisational,	institutional	
and financial capacity to carry out basic functions of governing 

a	population	and	territory,	and	(b)	the	state’s	ability	to	develop	
mutually constructive and reinforcing relations with society’ 
(OECD 2010, 15).

CLIMATE CHANGE 

The	United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change	
(UNFCCC) defines climate change as ‘a change of climate which  
is attributed directly or indirectly to human activity that 
alters the composition of the global atmosphere and which 
is in addition to natural climate variability observed over 
comparable time periods’ (United Nations 1992, 3).

COLLAPSED STATE

 
‘Collapsed’ and ‘failed’ are often used interchangeably to describe 
a state that has entirely ceased to function (Mcloughlin 
2012). See also ‘failed state’.

COMPOUND CLIMATE-FRAGILITY RISKS

These	are	risks	that	emerge	as	climate	change	interacts	with	
other	pressures	on	states	and	societies.	They	include	local	
resource	competition,	livelihood	insecurity	and	migration,	
extreme	weather	events	and	disasters,	volatile	food	prices	 
and	provision,	transboundary	water	management,	sea-level	rise 
and	coastal	degradation,	and	unintended	effects	of	 
climate policies.

CONFLICT

A	‘relationship	among	two	or	more	parties,	whether	marked	
by	violence	or	not,	based	on	actual	or	perceived	differences	in	
needs,	interests	and	goals’	(Means et al. 2002, 9). Conflict is a 
normal part of societies and an important force for social 
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LEGITIMACY

A	government,	actor,	or	institution	that	is	perceived	as	
satisfactory and the best available alternative to fulfill the 
population’s needs and expectations is legitimate. Legitimacy 
can be derived both from the performance of the state in terms 
of the quality and equity of service delivery (output legitimacy) 
and	by	a	set	of	agreed	rules	and	accountability	mechanisms,	
such as partici pation and good governance (input legitimacy). 
Legitimacy is also the basis for rule by non-coercive means 
(Bellina et al. 2009).

MAINSTREAMING (CLIMATE ADAPTATION)

Integrating	climate	change	adaptation	into	policymaking,	
budgeting,	and	implementation	processes	of	another	policy	
field,	such	as	development	and	humanitarian	assistance,	at	the 
national,	sectoral,	and	sub-national	levels	(UNDP-UNEP 2011). 

MITIGATION

A human intervention that decreases the sources or increases 
the sinks of GHGs and other substances which may contribute 
directly or indirectly to climate change (IPCC 2014).

POCKETS OF FRAGILITY

Localized situations of fragility in otherwise stable states. 
Pockets	emerge,	for	example,	when	a	state	abdicates	its	
responsibility for a particular group (often poor or marginalized) 
or	loses	its	control	over	a	region	of	the	country,	leaving	a	power	
vacuum to be filled by criminal gangs or insurgent militias.

RESILIENCE

The	positive	counterpart	of	fragility.	A	resilient	state	or	society	 
is	characterized	by	the	ability	to	cope	with	increasingly	complex,	
uncertain situations and to ‘manage and adapt to changing  
social	needs	and	expectations’,	including	the	complex	challenges	
arising from the interaction of climate change with other 
pressures. Resilience also includes the ‘ability to absorb 
and recover from	shocks,	whilst	positively	adapting	and	
transforming their structures and means for living in the face 
of long-term changes and uncertainty’ (OECD 2011).

RISK

The	‘potential	for	an	unwanted	outcome	. . . as determined by 
its likelihood and the associated consequences’ (US Department of 
Homeland Security 2008, 24).	Climate	risks,	in	particular,	are ‘not 
solely externally generated circumstances or changes in the climate 
system	to	which	societies	respond,	but	rather	the result of 
complex interactions among societies or communities,	eco-
systems,	and	hazards	arising	from	climate	change’	(IPCC 2014, 
1050).

SITUATIONS OF FRAGILITY

In	a	situation	of	fragility,	the	state	lacks	basic	governance	
functions and the ability to develop mutually constructive 
relations with	society.	It	can	neither	fulfil	its	functions,	nor	is	it	
perceived	as	legitimate.	Situations	of	fragility	range	from	crisis,	
such	as	large-scale	conflict,	to	transitional	stages,	such	as	post-
conflict situations and regime change. 

THREAT

 
A	direct	or	indirect	threat	to	the	security	of	a	country,	society	
or individual.	‘Threats	do	not	unambiguously	speak	for	
themselves. Understanding the meaning of threats is 
mediated by the perception of the target’ (Gross Stein 2013).

THREAT MULTIPLIER

Climate change is often viewed as a threat multiplier that 
exacerbates existing fragility and conflict risks (European 
Commission 2008; CNA 2014).

VULNERABILITY

The	‘degree	to	which	a	system	is	susceptible	to,	and	unable	to	
cope	with,	adverse	effects	of	climate	change,	including	climate	
variability and extremes. Vulnerability is a function of the charac- 
ter,	magnitude,	and	rate	of	climate	change	and	variation	to	 
which	a	system	is	exposed,	its	sensitivity,	and	its	adaptive	
capacity’ (IPCC 2007b; Parry et al. 2007). Vulnerability 
is dynamic and context-specific. It can be influenced by 
human	behavior	and	societal	organization;	for	example,	the	
marginalization of certain groups often decreases their adaptive 
capacities (IPCC 2014).

WEAK STATE

Weak states suffer from significant shortcomings in the areas 
of	security,	performance,	and	legitimacy.	This	often	means	that	
they lack control over certain areas of their territory. Experts 
criticize this term as inherently contradictory and misleading. 
The	occurrence	of	pockets	of	fragility	in	high-capacity	and	
functioning states is an example of the limits of this term 
(Mcloughlin 2012).
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قدردانی
از شرکت کنندگان در مصاحبه، کارشناسان، و شرکت کنندگان در نظرسنجی برای اختصاص وقت و طرح 
نظرات خود سپاسگزاریم، همچنین از سازمان هایی که به ما در ترتیب دادن مشاوره هایمان کمک کردند 
بین المللی  مؤسسه ی  خاورمیانه،  در  زمین  دوستان   ،  )Fundacion Futuro Latinoamericano )FFLA ــ 
توسعه ی پایدار، و برنامه ی محیط زیست سازمان ملل متحد. همین طور از ابتکار نانسن به دلیل فراهم 

آوردن امکان شرکت ما در مشاوره ی منطقه ای آن تشکر می کنیم. 

ادلفی )adelphi( یک اتاق فکر و مشاوره ی سیاست عمومی در زمینه ی محیط زیست، توسعه و سیاست 
و  میان رشته ای  پژوهش های  ارائه دهنده ی  کارمند،   130 با  نهاد،  این  است.  برلین  در  مستقر  خارجی، 
تحلیل های سیاست استراتژیک با کیفیت باال، و  مشاوره و آموزش در زمینه ی سیاست عمومی است. 

همچنین تسهیل کننده ی گفت وگو برای دولت ها، شرکای توسعه و سازمان های بین المللی است. 

International Alert سازمان اروپایی پیشرو در ایجاد صلح، با نزدیک به 30 سال تجربه در پی ریزی صلح در 
آسیا، افریقا، اوراسیا، خاورمیانه و امریکای التین است. این نهاد یکی از اولین سازمان های غیردولتی بود که 
به تحقیق، تحلیل و هدایت تفکر نوآورانه در مورد پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی، به ویژه در کشورهای 

آسیب پذیر پرداخت.

Wilson Center فضایی کامالً غیر حزبی برای تعامل جهان سیاست گذاری و جهان پژوهش علمی فراهم 
می کند. این نهاد، با انجام تحقیقات مرتبط و به موقع و ترویج گفت وگو از همه ی زوایا، به چالش های مهم 

کنونی و نوظهوِر پیش روی ایاالت متحده و جهان می پردازد.

مؤسسه ی مطالعات امنیتی اتحادیه ی اروپا )EUISS( یک آژانس مستقل در این اتحادیه است که با تحلیل 
مسائل سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی سروکار دارد. مأموریت اصلی این مؤسسه فراهم آوردن مجال 
تحلیل و بحث و تبادل نظر در جهت سیاست گذاری هرچه قوی تر در اتحادیه ی اروپا است، و به عنوان رابط 

میان متخصصان اروپایی و تصمیم گیرندگان در تمام سطوح عمل می کند.

تأمین مالی این گزارش بر عهده ی وزارت امور خارجه ی جمهوری فدرال آلمان، وزارت امور 
خارجه ی بریتانیا، دولت ایاالت متحده از طریق آژانس توسعه ی بین المللی ایاالت متحده، 

وزارت امور خارجه ی فرانسه، و اتحادیه ی اروپا بوده است.
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