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ضخم يغطي مصطلح ة هو شارآمالبالتعّلم والعمل إن 
 بما في ماثلةتوالمنهجيات الممداخل تشكيلة واسعة من ال

 ،سريعالريفي التقييم ة، والشارآمالبك التقييم الريفي ذل
ة، ونظم شارآبالم يعملالبحث وال ،شارآةبالمتعّلم الطرق و

والنظم الفعالة للبحوث والزراعة  ،ةيزراعالبحوث ال
آل هذه في مشترك والقاسم ال.  بالمشارآة والكثير غير ذلك

تعّلم الفي عمليات مجتمعات  للةالكاملة رآاشمداخل هو المال
  .الالزم لمعالجة ذلكوفي العمل  اجاتهم وفرصهمتيحاحول 

في تحوالت آان هناك عدد من ال في السنوات األخيرةو
الترآيز على :  هتمامها ومن بينهاوبؤرة انطاق المشارآة 

صناعة القرار على المستوى الوطني وشبه الوطني 
والدولي، وعدم اقتصار الترآيز على صناعة القرار على 

لمستوى المحلي؛  االنتقال من مجرد المشروعات إلى ا
عمليات السياسية والمؤسساتية؛  مزيد من اإلقرار بقضايا ال

التمييز وتوزيعات القوى والسلطة؛  الترآيز على تقييم 
الجودة وفهم أثر المشارآة، وليس االقتصار ببساطة على 

" ةشارآمالبلتعّلم والعمل ا"و.  مجرد الترويج للمشارآة
التحليل حوالت والتطورات، ويدرك أهمية هذه التيعكس 

على إقصاء التي تعمل متغيرات القوى تغّلب على الو
  .ين والمهّمشاءالفقرواستثناء 
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 3 االفتتاحية

  االفتتاحية
  
  
  
  

 من سلسلة التعلم والعمل 60ـ إلى العدد المرحبا بكم 
ويرآز هذا العدد .  بالمشارآة في مظهره الجديد

 . التكيف المجتمعي مع تغير المناخعلى الخاص 
ألمم المتحدة لتغير مؤتمر امع  يتزامن هوتوقيت نشر

آانون األول في / ديسمبرالذي يعقد في ، المناخ
مؤتمر من  يحيط بهذا الامالدانمرك، وبن، جآوبنها
وهذا المؤتمر يجمع بين زعماء العالم في .  أحداث

  :رئيسيةقضايا محاولة التخاذ قرارات حول أربعة 

الصناعية لخفض انبعاثاتها دول الما مدى استعداد  •
  من الغازات المسببة لالحتباس الحراري؟

كبرى مثل الصاعدة الدول ما مدى استعداد ال •
  ها؟الصين والهند للحد من نمو انبعاثات

يمكن تمويل المساعدات التي تحتاجها الدول آيف  •
المشارآة في خفض االنبعاثات النامية من أجل 

  والتكيف مع آثار تغير المناخ؟

  1األموال؟ذه ه إدارة مسيتآيف  •

أمر حاسم لتحديد هو  ةحراريالنبعاثات االالحد من إن 
ومع ذلك، هناك  .  في المستقبليتغير المناخالمدى 

بأن التغير المناخي الناتج عن األنشطة أيضا إدراك 
 ونيقدرهم ما األآثر تأثرا أن يحدث بالفعل، والبشرية 

الذين و ،بنحو مليار شخص يعيشون في البلدان النامية
البلدان  وحيث أن . 2هم بالفعل فقراء ومهمشين

نبعاثات االالصناعية هي المسؤولة عن معظم 
عليها بغي أنه ينتقبلت قد ففي الماضي، الحرارية 

مساعدة أولئك الذين سيكونون األآثر تضررا من تغير 
اتفاقية األمم (كيف مع آثاره لمساعدتهم على الت ،المناخ

  ).المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

وهناك اعتراف متزايد بأن مداخل التكيف للمجتمعات 
آذلك  و،المعارف المحليةالمتأصلة الجذور في فقيرة ال

لمواجهة، والتي تمكن لاألصلية  اهاستراتيجيات
اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، من من المجتمعات المحلية 

التي تأتي رجح أن تكون أآثر نجاحا من المبادرات األ
فإن باإلضافة إلى ذلك، .  القمة إلى القاعدةمن 

المجتمعات المحلية لها الحق في المشارآة في 
  .القرارات التي تؤثر عليهم

                                                 
 1dk.15cop.en://http 

2 Jessica Ayers and Saleem Huq, Community-based 
adaptation to climate change: an update. IIED briefing, June 
2009 

إلى الواجهة  يالتكيف المجتمعقد برز لهذه األسباب، ف
  .السنوات األخيرةفي 

 مثل غيره من أشكال "الجيد "المجتمعيوالتكيف 
نفسها، آما المجتمعات فدوافعه من المشارآة، بالتنمية 

 . وتمكين القدرات المحليةأنه يعمل على تعزيز 
نجده متأصل في مداخل  يالمجتمعمن التكيف الكثير و

تهدف إلى بناء قدرة التي كوارث، الحد من مخاطر ال
 الكوارث، مثل الفيضانات مواجهةالمجتمعات على 

فارق أنه ينبغي أن تشمل أيضا تغير الوالجفاف، مع 
على وتأثيراته المتوقعة على المدى الطويل المناخ 

آما يجب الوضع في الحسبان .  يالمجتمعالتخطيط 
ية تنمية المجتمعمداخل التوسيع نطاق أيضًا 

ذلك تغير المناخ، لمواجهة  وسبل العيش ،لمشارآةاب
  .مكاسب التنميةآنا نبغي استدامة إذا 

 تهاالمجتمعات لديها ثروة من المعارف حول بيئإن 
التكيف والتعامل مع تغير استطاعت المحلية، آما 

على الرغم من أن هذه و.  عبر سنوات طويلةالمناخ 
ح أقل فعالية المعرفة وآليات التكيف التقليدية قد تصب

يؤدي إلى عدم القدرة على قد تغير المناخ حيث أن 
في أي تهطل ر امطاأل أن مثل(أنماط الطقس بالتنبؤ 

األحداث ، وآذلك )مواسم متوقعةوقت وليس في 
 ،)مثل حاالت الجفاف والفيضانات (الجوية القصوى

مصدرا ال يقدر بثمن، وفي ذه المعارف تظل هإال أن 
كون تريخية المكتوبة، غالبا ما التاالسجالت غياب 

حول  - على سبيل المثال -المصدر الوحيد للمعلومات 
 القول بأنهذا ال يعني و.  مطارأنماط هطول األ
لها دور هام في مساعدة يس المعرفة العلمية ل

.  المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ
 تعبر عن جوانبا العدد والعديد من المقاالت في هذ

المعرفة المحلية والعلمية، آل من القوة والضعف في 
  .التكامل بين المعرفتينوآيف يمكن 

التكيف المجتمعي يجمع بين أولئك الذين يعملون في و
مجاالت الحد من مخاطر الكوارث، والتنمية 

ال يزال هناك الكثير  و. المجتمعية، وعلم تغير المناخ
عات ا هذه الجممن العمل الذي يتعين القيام به لتشجيع

المختلفة لتطوير لغة مشترآة، وتبادل الممارسات 
العمل من الجيدة، واالعتماد على الدروس المستفادة 

من حيث سيما مخاطر التسرع المشارآة، والالتنموي ب
على حساب نوعية المشارآة، العمل اتساع نطاق 

مثلما حدث ذلك مع التقييم الريفي السريع في 
دور حول يون العام لهذا العدد والمضم.  التسعينات
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المقصود حول ما هو مختلفة من المشارآة، والنواع األ
  .التي تحقق التمكين" جيدةال"مشارآة الب

  الشكل العام لهذا العدد الخاص
  :ينقسم هذا العدد الخاص إلى ثالثة أقسام

االنعكاسات حول عمليات القسم األول يتضمن  •
تمعي مع التكيف المجوممارسات المشارآة في 

المداخل مجموعة متنوعة من  وهناك . تغير المناخ
المشارآة، قابلية التضرر ببما في ذلك تحليل 

وأطر الحد من مخاطر الكوارث، والمدارس 
حاالت يعرض بعض  آما . للزارعينميدانية ال
من الخبرة ثريا مصدرا التي توفر ة دراسال

  .يالمجتمعمجال التكيف والدروس للعاملين في 

حاالت الدراسة على يرآز فهو  القسم الثاني أما •
الحاالت هذه و.  على أدوات المشارآةالمبنية 

شارآة مع الترآيز على استخدام المتصف عملية 
المشارآة أو بأداة خاصة للمشارآة، مثل الفيديو 

تعكس نقاط أيضا وهي . المشارآةبرسم الخرائط 
  .هذه األدواتلالقوة وأوجه القصور 

 ذاتها مع المشارآةفهو عن أدوات لثالث أما القسم ا •
في هذه األدوات لتيسير الوصف موجز لخطوات 

تقويمات المطر : على سبيل المثال.  المجتمع
  .وآثار تغير المناخسباب ألذهنية والنماذج ال

  المحررون الضيوف
 هانا ريد، تيري:  المحررون الضيوف لهذا العدد هم

الم، وأنجيال أل بيرجير، موزاهارول ي، راشآانون
  .ميليجان

تغير مجموعة في ات باحثمن آبار ال "هانا رید"
وهي مهتمة .  والتنميةالمعهد الدولي للبيئة بالمناخ 

آما أنها  ،بين تغير المناخ والتنمية المستدامةبالعالقات 
، وهي )Tiempo" (تيمبو"ين في محررمن آبار ال
  . بالمناخ والتنميةةنشرة خاص

ل آزميل زائر مع مجموعة تغير  يعم" آانونتيري"
وحتى وقت .  المناخ بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية

في دراسات التنمية في جامعة محاضرا قريب آان 
تقييم ينصب على الاهتمامه الخاص  و. رينتشج

والحد من الكوارث، المجتمعي لقابلية التضرر، 
سبل ، وعالقة هذه القضايا بوالتكيف مع تغير المناخ

 اتعووهو يعمل حاليا على مشر . يةش الريفالعي
  . وفيتنامشبنجالديفي القضايا  ههذتتناول 

 في مجال ةحاليا مستشار تعمل "ل بيرجيريراش"
 Practical" (الفعل العملي"منظمة تغير المناخ مع 

Action(  ، تعمل في مجال وهي منظمة غير حكومية
ن ترآز على الحد من الفقر من خالل تمكيوالتنمية 

 وتطوير التقنيات ،الفقراء من الحصول على الموارد

قبل دورها   و. همالمالئمة الحتياجاتهم وموارد
متعددة تعمل في مشروعات  "راشيل"آانت الحالي، 
 وجنوب ،في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالبلدان 
 مع الترآيز على تعزيز سبل العيش في مواجهة ،آسيا

ة، وتمكين المجتمعات التقلبات المناخية المتزايد
تعمل حاليا على هي و . معالجة مشاآلهممن المحلية 
التكيف مع تغير المناخ في والتأييد وسياسات الدعوة 

، حول تغير المناخمم المتحدة مفاوضات الدولية لألال
الفعل "وطنية لمنظمة فضال عن دعم المكاتب ال

تغير  البرامج المتعلقة بياتات وعملسياسفي " العملي
  .المناخ

 إلى برنامج األمم مؤخرا نضم ا"المأموزاهارول "
آمنسق إقليمي للتغير المناخي في منطقة المتحدة للبيئة 

وقبل  . بانكوكومقره في آسيا والمحيط الهادئ، 
آان يعمل األمم المتحدة للبيئة، برنامج انضمامه إلى 

الديش جبرنامج تغير المناخ التابع لمرآز بنلمنسق آ
له جهود آبيرة في و ). BCAS(متقدمة الللدراسات 

آثار تغير حول البحوث من إجراء وتنسيق عدد ضخم 
على سواء  ،والتكيفقابلية التضرر المناخ و

 آما قام . ة والدوليةواإلقليميقطرية  الياتالمستو
مشروع التكيف المجتمعي في بتصميم وتنفيذ 

تقنية في المدخالت العديد من الالديش، وقدم جبن
  .المجتمعي في البلدان األفريقيةالتكيف  اتعومشر

 من المشارآات في تحرير سلسلة "أنجيال ميليجان"
مع  وآانت تعمل . التعلم والعمل بالمشارآة

المجتمعات الزراعية الفقيرة في آينيا وتنزانيا وأوغندا 
أوائل التسعينات، وهي فترة مشوقة اتسمت في 

، وآان شارآةمبالتزايد السريع الستخدام مداخل ال
وآانت من  .  للغايةاعاليمعدل اإلبداع واالبتكار 

عداد المبكرة من سلسلة لتلك األين متعطشاء الالقر
 إلى المملكة ابعد عودتهو.  !المشارآةبالتعلم والعمل 

آلية "وجهة وآاتبة في  آم"نجيالأ"المتحدة، عملت 
لتعليم عن بعد لجامعة لندن ب) Wye College" (واي
مهمة إنجاز قيامها ببعد  و. تنمية الزراعية المجالفي 

االتصال لنتائج برامج بحوث الموارد الطبيعية التابعة 
لمعهد ، انضمت لالتنمية الدوليةالبريطانية  لإلدارة

في  ة آمحرر2001في عام التنمية الدولي للبيئة و
ال زالت تعمل به المشارآة، ووالعمل بالتعلم سلسلة 

آان هناك تحول تعليمي آبير ثم .  وقتمنذ ذلك ال
إدارة مخاطر الكوارث عندما اتجهت نحو مجال 

اشتراآها آضيفة وي، تغير المناخالوالتكيف مع 
رائعة، للتحرير في هذا العدد آان تجربة تعليمية 

التي تواجه همية والتحديات األوسلط الضوء على 
  .المجتمعيالتكيف 

  آيف صدر هذا العدد
برنامج التغير "مشارآة من دد ع الاقد نشأت فكرة هذل
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في لمعهد الدولي للبيئة والتنمية التابع ل" المناخي
  المؤتمر الدولي األول للتكيف المجتمعي، والذي عقد 

فيه ناقش لقد و . 2005الديش في عام جبنب "دآا"في 
ع السياسات، وممثلي ااحثين وصن من الب80أآثر من 

 اآلثار المحتملة ،المنظمات غير الحكومية، والعاملين
لتغير المناخ على المجتمعات المحلية، وآيفية 

في حين أن  و. مساعدتهم على التكيف في المستقبل
مفهوم التكيف ترسيخ المؤتمر األول رآز على 

ؤتمر الثاني المأن ، إال القبولإآسابه المجتمعي و
قضايا مثل بحثا ) 2009 و2007في عامي (الثالث و

التمييز بين التكيف المجتمعي والتنمية المجتمعية، 
ج ادمإوآيفية التكيف المجتمعي، مستوى واالرتقاء ب

التكيف المجتمعي مع الحفاظ على علم المناخ في 
  3. وتقودها المجتمعات بأنفسها،العمليات التي تنبع من

شباط / فبرايرفي تنزانيا في وسيعقد المؤتمر الرابع 
لمزيد من " آن على اتصال"انظر  (2010

  ).التفاصيل

دعوة لتقديم أوراق بحثية لهذا العدد الخاص تم توجيه ال
تم توزيعها على  و،المشارآةبالتعلم والعمل سلسلة من 

 قبل ،التعلم والعمل بالمشارآة وتغير المناخشبكات 
قام د ذلك بع.  التكيف المجتمعي الثالثمؤتمر 

البحوث اختيار ملخصات المحررون الضيوف ب
ل هذه ااستكملقد تم و.  لتطوير ورقات بحثية آاملة

اقتراحات مع البناء على بتكليف مباشر، بحوث ال
في معهد دراسات العاملين ف ووضيالالمحررين 

وبشكل خاص  )Sussex" (سسكس"في التنمية 
  ."تشامبرروبرت "

  تقدیر وعرفان
ف على وضياللمحررين لشكر ب عن النعرنود أن 

                                                 
  . انظر المرجع السابق 3

على الرغم من ا العدد، عملهم الجاد وتفانيهم في هذ
ساهموا كثيرة، وآذلك جميع الذين الخرى مشاغلهم األ

روبرت "ونود أيضا أن نشكر  . قاالتم الميقدبت
العمل المبتكر في  لما قدمه من توجيه نحو "تشامبر

دوات مجال التكيف المجتمعي، والسيما استحداث أ
لتحرير على هيئة اشكر أيضا  ون. لمشارآةلجديدة 

وأخيرا، .  ا العددهذمقاالت تعليقاتها الثاقبة على 
 مع وايتعاملجزيل الشكر للكتاب الذين آان عليهم أن 

 تصل -متناقضة في بعض األحيان  -ردود تعليقات و
مشارآة، ال" خبراء"ي، وتغير المناخال" خبراء"من 
 توالتعدياللتغييرات با طلباتنا معهم تعاملآذلك لو
  .طيبةصبر وروح ب

  بقية العدد

  نصائح للمدربين
نصائح المقاالت للدينا اثنين من ا العدد هذفي 

 " زافيريسونال"ى تعرض فيها ول األ. لمدربينا
لمشارآة لفهم أنماط االتصال لأداة آخرائط االتصال 

 نيبال، وحيث أن األداة تم تطويرها في . والعالقات
توضيح وفهم آيف وسيلة بسيطة وفعالة لفهي توفر 

  .األطفال مع الناس في حياتهميتواصل 

وهو يعرض فيها  ،"زياد موسى"الة الثانية بقلم المق
أنهار "بعض النصائح حول آيفية استخدام أداة تسمى 

لتفكير في التجارب اتيح للمشارآين تي ه، و"الحياة
الدافع لهم في  آانت بمثابةالشخصية والتأثيرات التي 
ن يالمشارآ ويطلب من . حياتهم الشخصية والمهنية

المراحل لطرح االنعكاسات حول استخدام رمز النهر 
الرئيسية في حياتهم، والتجارب اإليجابية والتأثيرات 

لناس تقديم اممتعة ل وهي طريقة . صعبةالتحديات الو
وقد تم .  عملاللبعضهم البعض في إطار ورشة 

 مرآز الموارد للتعلم ي ورشة عملفاستخدامها 
 . العام الماضيوالعمل بالمشارآة في القاهرة في 

  
  نشرة للمؤتمر الدولي الثالث حول التكيف المجتمعي مع تغير المناخ
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بمرآز الموارد للتعلم والعمل "الجزء الخاص انظر 
تعميق  لإلطالع على الجديد في برنامج ،"بالمشارآة

ي بدأ في ذالمشارآة من أجل التغيير االجتماعي ال
  .ورشة العمل

  على اتصال
 . نقسم إلى قسمينعدد ي الا هذ من"على اتصال"جزء 

القسم األول يحتوي على مجموعة متنوعة من الكتب 
حول والموارد على شبكة اإلنترنت البحثية واألوراق 

التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك مصادر البيانات 
لتكيف المجتمعي، ة لدراسحاالت الالمناخية، و

ضمن القسم الثاني يتو.  المجتمعيالتكيف ومنهجيات 
  .حول قضايا المشارآة األخرىموارد 

 مرآز الموارد للتعلم والعمل بالمشارآة
زمالء من الشرآاء والاألخبار من تعرف على أحدث 

  .الموارد للتعلم والعمل بالمشارآةمراآز شبكة 

  )DVD:  (59التعلم والعمل بالمشارآة 
ي للتعاون تقنالمرآز ال"مع  العمل نباجإلى و

) DVD(إنتاج  فإننا نعمل على ،والريفيالزراعي 
ليزية جنثنائي اللغة يحتوي على النسختين اإل

: 59المشارآة بوالفرنسية من مقاالت التعلم والعمل 
.   من أجل التنمية2.0ويب : اليدمتناول تغيير في ال

فيديو وثائقية ونصائح آما نعمل على إنتاج أفالم 
/ ي يناير فاتوفريكون م وس. سبانيةاللغة اإلبللمدربين 

التعلم والعمل "حظي قد لو . 2010آانون الثاني 
الحقا انظر (استقبال جيد للغاية ب "59بالمشارآة 

، ونأمل أن ) على االنترنت"المشارآةوالعمل بالتعلم "
التمكين من في ثنائي اللغة " دي في دي"الـ يساهم هذا 

التشارك في هذا العدد مع الشرآاء والزمالء على 
  .نطاق واسع

  أخبار أخرى

  تغيير الشكل
والعمل من التعلم عدد  الاالحظتم أن هذقد تكونوا 

لقد .  !األعداد السابقةعن المشارآة يبدو مختلفا ب
المعلومات  حيث أن تغيير الشكلوضعنا في االعتبار 

نهم يفضلون أترح آانت تقمن القراء تي آانت ترد ال
ن آما أن ذلك يعني أ.  ه حملةلوسهلصغر الحجم األ

سهل وضعها على األعداد الجديدة سيكون من األ
وآان .  أرفف المكتبات عن األحجام الكبيرة السابقة

في هذه األوقات من هناك اعتبار آخر وهو أن 
يفضل هذا الحجم حيث أنه حجم  المالية، اتاألزم

  .طباعةفي الرخص آثيرا يكون أذلك قياسي ول

إال أننا ال  قليال، ابدو مختلفوبالرغم من أن الشكل ي
ليست ذات طابع أن تكون دورية إلى نزال نهدف 

رسمي، مع الكثير من الصور الفوتوغرافية والرسوم 

مقاالتنا يقوم بمراجعتها الزمالء جميع  و. التوضيحية
لمساعدتنا في ة، الدوليمن هيئة التحرير االستشارية 

، مع ضمونالحفاظ على نوعية عالية جدا من الم
  . ينالترآيز على تجارب الممارس علىالحفاظ أيضا 

وهل هو .  جديد على الشكل المتعليقاتكبونحن نرحب 
هل هناك أي تغييرات أخرى  و؟مأفضل بالنسبة لك

بوجهات نظرآم على العنوان مراسلتنا  نرجو ؟ ترونها
  org.iied@notes.pla  :اإللكتروني

  بالمشارآة على اإلنترنتالتعلم والعمل 
تعلم والعمل لل"آان لدينا عدد قياسي من التنزيل 

آما .   من أجل التنمية2.0ويب عن  "59المشارآة ب
 امذهل من ردود الفعل اإليجابية حول هذوصلنا عدد 

ن الموارد المتاحة التي مهناك القليل جدا و.  عددال
  .2.0ويب من خالل المشارآة لبي االحتياجات حول ت

على الغوص منكم كثير قد شجع الهذا العدد ونأمل أن 
  .2.0الويب لم افي ع

 وتحميل ،أيضا الوصول إلىوا أنه بإمكانكم نستال و
على ة من شارآوالعمل بالمالتعلم أعداد معظم 

  وللمزيد من المعلومات نرجو زيارة .االنترنت مجانا
 org.planotes.www  :الموقع

  العدد القادم
العدد القادم من نشر، سيتم نشر  الفي تغيير لجدول

حزيران / يونيوفي  ،"61بالمشارآة التعلم والعمل "
 ا، وهذ2009 آانون األول /  بدال من ديسمبر2010

حول الصرف الصحي  اخاصعددا كون عدد سيال
  ).نظر أدناها(المجتمع بقيادة 

الصرف الصحي :  61آة بالمشارالتعلم والعمل 
  .2010حزیران / بقيادة المجتمع یونيو

بالن "شراآة مع عدد ضمن  الايجري إنتاج هذ
يكون ضيف وس،  )Plan International" (الدولية

" بالن الدولية" ومن " ماسيوآيسامي"التحرير له 
المملكة  من معهد دراسات التنمية ب"بترا بونجارتز"و

  .المتحدة

باهتمام الصرف الصحي حظي يرة، في السنوات األخ
أصبح ينظر إليه على على الصعيد الدولي، ومتجدد 

لعالقات نظرا ل ،المكونات الرئيسية للتنميةأنه أحد 
المتشابكة مع الصحة وسبل العيش والتعليم والبيئة 

 آما ينظر بشكل متزايد إلى . وغيرها من القطاعات
  .عالقته الوثيقة مع الحد من الفقر

إلى منظمة الصحة العالمية واليونيسيف قارير وتشير ت
أن ما يصل إلى واحد من آل ثالثة أشخاص في جميع 

 . مرافق الصرف الصحييفتقدون إلى أنحاء العالم 
يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل هؤالء معظم و

قلة سوء الصرف الصحي و و. في آسيا وأفريقيا
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 شخصية والنظافة ال،لحصول على المياه النظيفةا
حاالت من ٪ 90ما يقدر بحوالي مسؤولة عتعتبر 

وتشير  ). منظمة الصحة العالمية(إسهال األطفال 
قتل ما ال يقل عن تالتقديرات إلى أن أمراض اإلسهال 

 آل عام، واإلسهال فيمليوني طفل في البلدان الفقيرة 
منظمة (وفيات األطفال منفرد لهو ثاني أعلى سبب 

  ).الصحة العالمية

على لى الرغم من الجهود والموارد التي تدفقت وع
الهدف إال أن صرف الصحي في العقد األخير، ال

، 2015بحلول عام (اإلنمائي لأللفية للصرف الصحي 
ال يمكنهم الحصول على إلى النصف لمن نسبة تقليل ال

مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي 
 . البلدان الناميةلكثير من ا بعيدال يزال حلما ) األساسية
 ،لم يكن آافياعامة توفير الدعم لبناء مراحيض آما أن 

 اتيخلق ثقافة االعتماد على المساعدآما أنه 
  .الخارجية

الكلي بقيادة الصرف الصحي فإن في المقابل، و
على تعبئة العمل الجماعي وتغيير المجتمع يرآز 

 لضمان إدخال تحسينات حقيقية ومستدامة في ،السلوك
  وجذور . الشخصيةال الصرف الصحي والنظافةمج

، حيث المشارآةبالريفي هذا المدخل نشأت من التقييم 
بسيطة مثل رسم العلى األدوات البصرية يعتمد 

طات يخطتو، ة االستعراضيتالجوالالخرائط، و
تحليل من التمكين المجتمعات المحلية ، من أجل تدفقال

، والتوصل إلى والتعلم من عادات النظافة وممارساتها
نظافة بيئتهم التي  من أجل ،خطط العمل الجماعي

  .االعتماد على الدعم الخارجييقطنون بها دون 

دروس المستفادة من رآز على العدد سوف يوهذا ال
الخبرات األخيرة للصرف الصحي بقيادة المجتمع في 
أفريقيا، مما يتيح تبادل الخبرات والدروس، وتحسين 

قد يجتمع و.   هذا المدخل حولات والسياساتالممارس
استعراض االنتقادات ن معا لتبادل ووالممارس

 ممارسة هذا المدخل، األسئلة والتحديات التي تبرزهاو
ومن المأمول أن .  ومن ثم آتابة المقاالت لهذا العدد

يكون عددا شيقا ويصدر في التوقيت المناسب، بما 
آذلك وهتمام العاملين في أفريقيا يكون موضعا ال

  .خرىاألمناطق ال

  أخبار هيئة التحریر

ذين آانا لالنود أن نودع اثنين من المعهد الدولي للبيئة 
  .هيئة التحرير االستراتيجيةفي أعضائنا من 

والتنمية  المعهد الدولي للبيئة "إيفان بوند"غادر لقد 
اإلدارة البريطانية لى إأيلول لالنضمام / في سبتمبر

 في المقام األول على هعملترآز ي وس. الدوليةللتنمية 
خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات 

ى اتصال وثيق مع المعهد يظل عل سهوتدهورها، ولكن
دور رائد في له  "يفانإ" وآان .  والتنميةالدولي للبيئة

 من سلسلة التعلم والعمل بالمشارآة، 55إعداد العدد 
معات  المجتالحفاظ علىوآان موضوعه يدور حول 

سيظل عضوا في و.  األفريقيفي الجنوب المحلية 
الهيئة األوسع وهي هيئة التحرير االستشارية للتعلم 

 في "إيفان"ونتمنى التوفيق للسيد .  مشارآةوالعمل بال
لحصول على مدخالت لمنصبه الجديد، ونتطلع 

لتعلم لتطوير الالمضمون وجهوده المستمرة في 
  .والعمل بالمشارآة

المعهد الدولي للبيئة  "سونيا فيرمولين" تغادرآما 
 من هذا العام تشرين الثاني/ في نوفمبروالتنمية 

 ة صديق"سونيا"آانت قد لو . أخرىاهتمامات لمتابعة 
عملها بهيئة التحرير االستشارية للتعلم قيمة جدا خالل 

آما آانت من المحررين .  والعمل بالمشارآة
دوات التي تؤثر  والذي تناول األ53الضيوف للعدد 

وآان هذا العدد يدور حول .  على السياسات والقوى
للمهمشين " الكيفية"القوى التي توفر مشروع أدوات 

يجابي اإلتأثير من أجل إحداث الستخدامها الوحلفائهم 
ونود أن   4.الموارد الطبيعيةاستخدام  اتعلى سياس

قدمته من  انعرب عن شكرنا الحار لسونيا لجميع م
ونتطلع وات عملها معنا، على مر سنوح عالية بردعم 

  . دائماعلى اتصالسويا إلى البقاء 

  ...األفكار النهائية
ن في جآوبنهامؤتمر تخذ في تالقرارات التي سإن 

 تداعيات اكون لهي س2009 آانون األول/ ديسمبر
بعيدة المدى على الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات 

 اتممارسفإن قدما، مضي للفي سبيلنا و . قادمة
المشارآة الجيدة سوف تلعب دورا أساسيا في التكيف 

القراء على أن نأمل أن يشجع هذا العدد و . يالمجتمع
الحاضر في  في االعتبار آثار تغير المناخ، واأخذي

والمستقبل معا، في مجال التنمية أو اإلغاثة مع 
في مجال البحوث وآذلك المجتمعات المحلية، 

ونأمل أيضا أن هذا  . وصنع السياساتالمشارآة ب
انتشار من عزز يالعدد الخاص من شأنه أن 

الممارسات الجيدة، وتقاسم الخبرات والدروس، حتى 
مواجهة التحدي على مساعدة المن جميعنا نتمكن 

  .العالمي لتغير المناخ

                                                 
 www.policy-powertools.org:   انظر 4
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، "صمویل هيوك"، "تيري آانون"، "راشيل بيرجير"، "موزاهارول أالم"، "هانا رید:  "بقلم
  "أنجيال ميليجان"
  
  

  مقدمة
حقيقة واقعة، أن تغير المناخ بواضح لهم رأي العلماء 

لى حد آبير إتجة اغازات النالوأنه يرجع إلى انبعاثات 
رجح مالمن و).  IPCC, 2007( من البلدان الصناعية

بلدان األآثر فقرا ي الهألن يكون أآبر المتضررين 
داخل في العالم، والسيما الفقراء والمهمشين 

التي ومن المفارقات  . المجتمعات المحلية لهذه البلدان
سكانها هم أن هذه البلدان الفقيرة وتبعث على السخرية 

حيث اخ، مشكلة تغير المنفي حدوث هموا أقل من سا
أن مستويات انبعاث الغازات لهذه البلدان منخفضة 
جدا ولكنهم سوف يعانون من عواقب ذلك أآثر من 

الحد دابير تنجحت وحتى لو .  غيرهم من المتسببين
وقد  . ال يزال موجوداتغير المناخ فإن نبعاثات، االمن 

 لمساعدة البلدان تهامسؤوليبقبلت الدول الصناعية 
 . المناختغير التكيف مع لة للتضرر على قابالفقيرة وال

جهود حتى وقت قريب، آانت معظم فومع ذلك، 
لم يكن هناك ، و"دةالقمة إلى القاع"تفرض من لتكيف ا

خبرات الذي تحظى به هتمام إال القليل من اال
 وجهودها للتعامل ،المجتمعات المحلية لتغير المناخ

  .مع بيئتهم المتغيرة

المشارآة يرآز لتعلم والعمل باهذا العدد الخاص من 
لتكيف مع تغير المناخ التي المداخل الحديثة لعلى 

تتسم بالمشارآة وتستند أساسا إلى المجتمع، وتبني 
.  على أولويات ومعارف وقدرات األناس المحليين

والتكيف المجتمعي مبني بشكل أساسي على مداخل 
وطرق المشارآة التي تطورت خالل العمل على 

تمع، وتنمية المجالكوارث مخاطر لحد من قضايا ا
باإلضافة إلى المداخل القطاعية المحددة مثل البحوث 

 ،)بيرجر وآخرين، هذا العدد( المشارآةية بعاالزر
شيروود وبنتلي، هذا (الزارعين الميدانية ومدارس 

قد لمشارآة لأساليب مبتكرة آما أن هناك ).  العدد
حلية على تحليل ظهرت أيضا لمساعدة المجتمعات الم

رف العلمية اأسباب وآثار تغير المناخ، ودمج المع
تغير المناخ، والتخطيط لتدابير المتعلقة ب يةوالمجتمع

  .التكيفوإجراءات 

نعمل على وصف ، قضيةعامة للالفي هذه النظرة 
وأوجه الشبه آيف ظهرت المداخل المجتمعية، 

التنمية بين واالختالف بين التكيف المجتمعي و

بين المداخل األخرى للحد من مخاطر  و،لمشارآةاب
المجتمعي هو التكيف  وبالرغم من أن . الكوارث

قد بعض الدروس والتحديات إال أن جديد نسبيا، مجال 
، استنادا إلى ذلكل يحلنعمل على تتظهر، ونحن بدأت 

المخصصة الخبرات الواردة في مجموعة المقاالت 
الموارد تتعلق بت والكثير من المقاال.  لهذا العدد
آثرة الطلبات التي تلقيناها في بما يعكس الطبيعية، 
ومع ذلك، فإن تغير المناخ يؤثر على  . هذا المجال

جوانب أخرى آثيرة من حياة المجتمعات، ونحن نحث 
الممارسين العاملين في القطاعات األخرى، مثل 

في مجال  همالصحة والمناطق الحضرية، لتبادل خبرات
  .لمجتمعيالتكيف ا

  تغير المناخ وآثاره
متوسطة القصيرة وعني التغيرات التغير المناخ ي

الطقس ودرجة الحرارة الطويلة المدى في أنماط و
 نتيجة ،حدث بالفعلتحدث، أو تالتي من المتوقع أن 

البشرية مثل ناتجة عن األنشطة غازات الالالنبعاثات 
 وتشمل هذه التغييرات .  الكربونأآسيدغاز ثاني 

الظواهر الجوية المتطرفة مثل حدوث ارتفاع وتيرة 
 ،صعوبة التنبؤالجفاف والفيضانات، فضال عن 

 ونتيجة . واألمطارالمناخية في المواسم والتقلبات 
تغييرات هذه التقلبات إلى المتوقع أن تؤدي فمن لك لذ

 ، الحرارةاتدرجارتفاع على المدى الطويل، مثل 
أو في بعض (قلة وارتفاع مستوى سطح البحر، و

 يوضح 1  والملحق .هطول األمطار) ازديادالحاالت 
توقع لتغير المناخ على ما هو الممن التفصيل بمزيد 

 ,Christian Aid, 2009(المدى المتوسط والطويل 
based on the IPCC 4th assessment report, 2007.(  

تغير من  ررتضقابلية للاألآثر هم الفقراء یكون لماذا 
  اخ؟المن

قابلية للتضرر من الفقيرة أآثر والمجتمعات البلدان 
في مناطق واقعة تكون في األغلب  ألنها ،تغير المناخ

 مثل موزامبيق المعرضة جغرافية قابلة للتضرر
للفيضانات، والسودان المعرضة للجفاف، أو 

وآذلك حتى في .  ريصاعبنجالديش المعرضة لأل
على  للتضرر، قابلةال ىرخ األاطقالمنالعديد من 

سبيل المثال، األحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية 
، والتي المحيطة بالعديد من المدن في البلدان النامية
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 عرضة لالنهيارات يضاعلى أرتبنى عادة ما 
أما .  رانهضفاف األفيضانات وتآآل الرضية أو األ

فإنها التجارة والصناعة األشخاص األغنياء وقطاعات 
  .قات أن تتوطن باألماآن األآثر أمنًاتتحمل نف

آثير من المجتمعات الفقيرة تعتمد اعتمادا آبيرا على و
من ن والزارع ف. الموارد الطبيعية لكسب عيشهم

الكثير من الخبرة لهم أصحاب الحيازات الصغيرة 
عرضة الممتنوعة والمعقدة والعلى التكيف مع بيئتهم 

اآلن أآثر  تالزراعة أصبحفومع ذلك،  . للمخاطر
صعوبة ومحفوفة بالمخاطر بسبب عدم القدرة على 

في مطار توقيت مواسم األمطار ونمط األبالتنبؤ 
البذر د يعا، مما يجعل من الصعب تحديد موالموسم

مزيد من لب الطآما أصبحت تتوالحصاد، والحرث 
ئم الالوقت الملتمكن من الزراعة في الموارد ل
حاصيل والحيوانات لحفاظ على المآذلك لللزراعة، و

 ومن الواضح أن تغير المناخ . خالل فترات الجفاف
 ة،الحرارمن اإلجهاد يفاقم من المشاآل الخطيرة مثل 

 واآلفات ،الحرجةوقات ونقص المياه في األ
موجودة مع الضغوط الداخل توآل ذلك ي.  واألمراض

 يضارعن تغير المناخ مثل مشاآل األعيدا بأصال، 
 ,Jennings and McGrath (المياهوالتربة وموارد 

2009.(  

قاصرة على تغير المناخ ليست إن قابلية التضرر من 
، بل  فقطالجغرافيا أو االعتماد على الموارد الطبيعية

، تؤثر وسياسيةاقتصادية واجتماعية أبعاد أيضا إن لها 
المختلفة يؤثر على الفئات بما على آيفية تغير المناخ 

)Action Aid, 2005.(لديهم فقراء نادرا ما يكون   فال
تأمين لتغطية الخسائر في الممتلكات بسبب العواصف 

يستطيعون دفع تكاليف الرعاية  وال . أو األعاصير
عند تفشي األمراض الناجمة عن الصحية المطلوبة 

آما .  خرىاألمراض األالمالريا ومثل تغير المناخ 
يلة لكسب جدا من الخيارات البدقليل ليس لديهم إال ال

 أو ،في الفيضاناتالوحيدة بقرة الغرق ترزق عندما ال
 -آامل الجفاف محاصيلهم من الذرة لعام هلك عندما ي

تعمل نظم ماذا ال ل: واسأليسياسي لالنفوذ الوليس لديهم 
تحذيرهم من احتمال في الدولة على اإلنذار المبكر 

إلى سيؤدي تغير المناخ أيضا  آما . فيضاناتالحدوث 
 المعتقدات ،ار نفسية وثقافية، على سبيل المثالآث

المرتبطة واالحتفاليات والمهرجانات والتقاليد 
 Jenning(سبب تغير المناخ سوف تنتهي بمواسم بال

and McCrath, 2009.(  

من أجل التكيف مع تناضل بالفعل المجتمعات الفقيرة و
فقر وصدمات مناخية، ولكن من التحديات القائمة 

على المواجهة  ينالكثيرتجاوز قدرة اخ قد يتغير المن
من األهمية لذلك و . البقاء على قيد الحياةأو حتى 
  . هذه المجتمعات على التكيفةدساعتم متبمكان أن 

  التكيف مع تغير المناخ
تغير المناخ، حول  الدولية باحثاتالمهناك الكثير من 

والوآاالت الثنائية والمتعددة األطراف والجهات 
مثل البنك الدولي الدولية مؤسسات المالية لحة، واالمان

لتكيف وأفضل طريقة بااهتماما متزايدا يبدون 
المزيد والمزيد  وهناك . لمساعدة الناس على التكيف
ومع ذلك ، حتى وقت   5.من التمويل المتاح للتكيف

معظم الجهود الرامية إلى مساعدة البلدان  آانت قريب
مداخل خطيط الوطني وال ترآز على الت،على التكيف

تغير  المبنية على نماذج "القمة إلى القاعدة"من 
الطرق التي ملموس إلى وقد تم إيالء اهتمام  . المناخ

والظواهر التقلبات وا بها واجهأن يالفقراء اعتاد 
  .المناخية المتطرفة على مدى عقود

  ي؟ عما هو التكيف المجتم
لية يقودها التكيف المجتمعي مع تغير المناخ هو عم

المجتمع، على أساس أولويات المجتمعات المحلية، 
من شأنها أن واالحتياجات والمعرفة والقدرات، والتي 

تمكين الناس من التخطيط والتعامل مع آثار تعمل على 
 في هذا تانر وآخرون(يشير آما  و. تغير المناخ

 من مجموعة اتغير المناخ ليس سوى واحد، فإن )العدد
ت الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية التي من المشكال

مثل البطالة، وارتفاع أسعار (ن تواجه الفقراء أيمكن 
المواد الغذائية والضروريات األخرى، وأسعار السلع 

 اتاألساسية، والمخدرات، والقمار، والصراع
ولذلك فمن غير المحتمل أن  ). ، والصحةالداخلية

ر المتصلة التدخالت التي ترآز فقط على المخاط
  . ة المحلياتبالمناخ سوف تعكس أولويات المجتمع

تي حتياجات اليجب أن يبدأ باال يالمجتمعوالتكيف 
 وآذلك ،المجتمعات المحليةتعرب عنها وتدرآها 
باإلضافة إلى خفض قابلية ، السبل لكسب الرزق

في  و. الكوارثمن تغير المناخ ومن التضرر 
ات التكيف نجد أن مشروعالممارسة العملية، 

 التنمية اتعومشرتتشابه تماما مع المجتمعي 
المكونات اإلضافية ، ومن الصعب تمييز "المعتادة"

جفاف، العلى سبيل المثال، في سنة  . التكيفالخاصة ب
تبعا تخزين المياه التدابير المتخذة لال يمكننا تقسيم 

أو لمناخ، الطبيعية لقلبات للبدء بتخزينها آاستجابة للت
ومع ذلك،  . لتغير المناخ بتخزينها آاستجابة البدء

أن يضع  يحاول يالمجتمعهو أن عمل التكيف الفرق ف
على مصادر الرزق من تأثير المحتمل باالعتبار ال

  ، وذلك من التعرض للكوارثأو تغير المناخ جراء 

                                                 
اتفاقية من ضلى سبيل المثال، تم إنشاء صناديق لدعم أنشطة التكيف ع  5

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوآول آيوتو التابع لها، 
 . بنك الدولي تغير المناخ التابع للمواجهةمثل صندوق التكيف، وبرنامج 

ي بشكل هدف التكيف المجتمعستتال هذه الصناديق الدولية أن في حين و
ل استهداف حاويبعضها مثل صندوق التكيف، إال أن ، محدد دائما

  .قابلية للتضررالمجتمعات األآثر 
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    بنجالديش" آولنا"، بالقرب من 2007فرن متحرك للطهي مصمم خصيصا لمواجهة حاالت الفيضانات،  
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استخدام المعارف المحلية والعلمية لتغير المناخ خالل 
  .وآثاره المحتملة

تحديد المجتمعات  يجب أن يبدأ بالمجتمعيوالتكيف 
قابلية للتضرر من في البلدان الفقيرة التي هي أآثر 

هي التي هذه المجتمعات نفسها أن تغير المناخ، أو 
 آما ). عدد الاآيلمان وآخرون، هذ (طلب المساعدةت

العمل مع المجتمعات المحلية متابعة أيضا يمكن أن 
 . لمواجهة الكوارث، مثل الفيضانات الشديدة

المنظمات غير الحكومية اإلنمائية الدولية والجهات 
عادة ما تعمل من  يالمجتمعالتي تمول التكيف المانحة 
غير محليين، مثل المنظمات الشرآاء خالل ال

تحظى الحكومية المحلية أو الجماعات المحلية التي 
  .ثقة المجتمعات المحليةببالفعل 

  تضمين معلومات تغير المناخ
 أن يتضمن معلومات حول بإن التكيف المجتمعي يج

ويشمل .  تغير المناخ وآثاره على عمليات التخطيط
  :ذلك

مثل التنبؤات طويلة األجل من (المعلومات العلمية  •
تغير المناخ، والتنبؤات الموسمية، نماذج 

ومعلومات عن االتجاهات استنادا إلى البيانات 
التي تم جمعها في محطات األرصاد الجوية 

   وآذلك؛؛)القريبة

المعرفة المحلية حول االتجاهات والتغيرات التي  •
 ،تعاني منها المجتمعات على المستوى المحلي

معات ذه المجتتها هستخدمالتي استراتيجيات االو
 صدمات مماثلة أو تغيرات مواجهةفي الماضي ل
  .ةمناخية تدريجي

 . سهم في فهم المخاطري ين المصدرين من هذآالو
ال يمكن أن يحدد علم تغير المناخ على سبيل المثال، 

منطقة سيسقط على آم من مياه األمطار بشكل مؤآد 
 إعطاء بعض هولكن يمكنفي وقت معين، معينة 

هطول زيادة أو نقص تمال اححول التوجيهات 
 يبني يالمجتمع والتكيف . األمطار، وإلى أي مدى

 وعدم التيقن، من خالل ،طراخمالبعلى هذه المعرفة 
بناء قدرة المجتمعات على إلى هدف تالتي األنشطة 

على حد التقلبات المناخية الحالية والمستقبلية جهة وم
  .سواء

 البناء على مداخل الحد من مخاطر الكوارث
  بالمشارآة

العمل على الحد من مخاطر الدروس المستفادة من إن 
ألن قيمة آبيرة للتكيف مع تغير المناخ، لها الكوارث 

ووتيرة شدة غالبا ما يعمل على تغيير تغير المناخ 
توقيت األحداث المناخية المتطرفة مثل الفيضانات 
د يواالنهيارات األرضية والعواصف، وآذلك تول

  .جديدةة يآارثأحداث 

كون نقطة يرجح أن الحد من مخاطر الكوارث من األو
دخول للسكان الذين يعانون من صدمات شديدة نتيجة ال

 ,Christian Aid(لتغير المناخ على المدى القصير 
عدد  الافي هذالبحثية العديد من األوراق و).  2009

لمشارآة بالكوارث تستخدم إطار الحد من مخاطر ا
 "جيالرد"و ،"واريك" مثل تانر وآخرين،(
وبالرغم من وجود مداخل مختلفة للحد ).  "ماسيدا"و

آلها تنطوي إال أن ، بالمشارآةالكوارث من مخاطر 
على العمل مع السكان المحليين لفهم أنواع المخاطر 

مثل الزالزل والجفاف والفيضانات (التي يواجهونها 
، )وأمراض اإلنسانالمحاصيل واآلفات وأمراض 

هذه م أآثر قابلية للتضرر من ل التي تجعلهوالعوام
عن ما هي عطي مؤشرا ا يهذ و. المخاطر وأسبابها
هي المجموعات ، ومن "في خطر"المجتمعات التي 

آما أنها تساعد المجتمعات .  قابلية للتضرراألآثر 
قابلية قدرات للحد من من  االنظر في ما لديهعلى 

محلية على ، وتهدف إلى تمكين المجتمعات الالتضرر
أنفسهم للحد من المخاطر التي باتخاذ إجراءات 

  .يواجهونها

العديد من المنظمات العاملة مع المجتمعات المحلية و
للحد من الفقر ومخاطر الكوارث تحاول اآلن إدراج 
 آثار تغير المناخ في عملها مع المجتمعات المحلية

على سبيل المثال، ).  ا العدد هذ،آيلمان وميرسر(
الذي تم لحد من مخاطر الكوارث إطار عمل اوصف 

يسير  لت،مع المجتمعات المحليةوضعه بالعمل 
حد من المخاطر في الدول الجزرية التخطيط لل

ثم يعرضون  . مثل بابوا غينيا الجديدةالنامية الصغيرة 
في االعتبار اآلثار ليضع آيف يمكن تكييف اإلطار 

اد على  من خالل االعتم،المحتملة لتغير المناخ
المعلومات العلمية الخارجية مثل التوقعات المناخية 

باإلضافة إلى  وصور األقمار الصناعية، ،مصغرةال
مع .  بلية التضررن المخاطر وقاعالمعارف المحلية 

األطول مدى هي أحد اآلثار أن األخذ في االعتبار 
الكوارث الحد من مخاطر االختالفات األساسية بين 

  .غير المناخالتكيف مع توبين 

  الكوارث وتغير المناخالحد من مخاطر سبل العيش و
في يجري العملي يجب على آل عمل في الواقع 

 أن يضع ،نميةالحد من مخاطر الكوارث والتمجاالت 
أردنا استدامة إذا وذلك  ،االعتبار آثار تغير المناخفي 

وآاالت أن  وبالرغم من . مكاسب التنمية في المستقبل
، الكوارثبين الحد من مخاطر تفرق  قدالتنمية 

إال التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدة الفقر، و
القضايا أنه على المستوى األسري نجد أن آل تلك 

خلص إلى معقدة تشابكة وتتالقى في مشكلة واحدة مت
   الناس وسبل العيش ةمن ورفاهاأل -نفس الشيء 
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وهناك اعتراف متزايد   Oxley, 2009.(6 (واألصول
بالنسبة للكثير من المجتمعات التي تواجه مخاطر بأنه 

التكيف مع تغير المناخ فإن وارث، آمتكررة وفقر و
ى ارتباطا وثيقا وال يمكن النظر إلمع آل ذلك رتبط ي

  7.اآلخربمعزل عن أي منها 

الحاجة إلى إيجاد السبل العملية مدى ى هذا يشير إلو
 وسبل ،لكوارثبين الحد من مخاطر التحقيق التكامل 

آريستيان " ومنظمة .  والتكيف مع تغير المناخ،العيش
إلدارة دورة "طورت مدخال على سبيل المثال، " أيد

الذي و ،"مخاطر المناخ من أجل التخطيط التنموي
مخاطر  للحد من يستند إلى الخبرة والتجربة الحالية

وبرامج سبل العيش، وذلك باستخدام  الكوارث
النموذج، هذا في  و. أمكن ذلكآلما األدوات الموجودة 

                                                 
6 ESRC-funded seminar, Integrating Approaches: Sustainable 
Livelihoods, Disaster Risk Reduction and Climate Change 
Adaptation, December 2009, organized by Practical Action 
(www.practicalaction.org.uk). See: 
http://community.eldis.org/.59cc7287/ 

  . المرجع السابق 7

المتوقعة، ثم إدماج أنشطة الحد مخاطر يتم التنبؤ بال
من مخاطر الكوارث على المدى الطويل والقصير مع 

تستغرقه الوقت الذي هذا يقلل من العيش، وتنمية سبل 
  ).1الشكل (تأهيل الطوارئ أو إعادة الفترت 

 ،إلى حد آبيريتم تجربتها هذه األطر المتكاملة ال و
تحديات في التعامل مع احتمال لظهور وهناك 

مجموعة العوامل التي ينبغي النظر فيها، وآذلك في 
لتعامل مع تشجيع مؤسسات الدعم المختلفة الالزمة ل

  .لعمل معاقابلية التضرر ل

  لتكيف المجتمعيطرق المشارآة ل
مستخدمة في التكيف مشارآة الالعديد من أدوات ال

 لبعض األمثلة على 1انظر الجدول رقم (المجتمعي 
الحد من املين في مجال عمألوفة للكون ت س،)ذلك

الكوارث والعاملين في مجال التنمية، ولكن مخاطر 
العاملين ومبتكرة للمجتمعات، مداخل يجري تطوير 

، من أجل التشارك في التعلم والعلماءفي مجال التنمية 
حول تغير المناخ والتكيف معه، وآذلك للعمل مع 

  ورة مخاطر المناخإدارة د:  1شكل 

 
Source: Christian Aid (2009a) 
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 اهذ، آخرونوتانر (مجموعات معينة مثل األطفال 
  ).عددال

  حول تغير المناخالتشارك في التعلم 
على دراية تامة السكان المحليين بالرغم من أن 

 يكون الإال أنهم في الغالب ما ، مت في بيئتهلتغيرابا
واآلثار ألسباب عن االقليل من المعرفة إال ديهم ل
ا العدد هذالبحثية في رقات الوو . تغير المناخلعالمية ال
لمساعدة المشارآة صف مجموعة متنوعة من أدوات ت

ما يترتب المجتمعات المحلية على فهم تغير المناخ و
شارك يد منها تستخدم مداخل التوالعد.  آثارعليه من 

المعارف المحلية من التعلم، مع البناء على آل في 
جب أن يكون وي.  والمعارف العلمية الخارجية

اللغة األولى للمجتمع، بحول تغير المناخ  االتصال
  .بمصطلحات مفهومة لهذا المجتمعو

                                                 
وهو مصطلح " الحكي تعني الدردشة أو تبادل القصص والحكايات  8

باستغالل  ومناقشة مقابلة غير رسمية،أو إلى مقابلة شبه منظمة، يشير 
  .ا العدداريك، هذوانظر . الحظةآجزء من المالفرص 

بتطوير المجتمعات قامت في غانا على سبيل المثال، 
تشاآيرت (تغير المناخ سباب وآثار لألعقلية نماذج 

ز يعزتم توخالل هذه العملية، ).  وساجوي، هذا العدد
التي مدخالت التغير المناخ، مع بع معرفتهم يوستو

تتبع في اندونيسيا، و.  قدمها العاملون الخارجيون
من خالل التعلم "مدارس المناخ الميدانية مدخل 

 زيادة لمساعدة الزارعين علىبالمشارآة " العمل
الحظة العالمات المناخية  وم،تغير المناخبمعرفتهم 

أنفسهم مثل هطول األمطار، للمساعدة في توجيه ب
 آما ). هذا العدد، آريستيان أيد(األنشطة الزراعية 

عملية في هذا العدد أيضا  "بنتلي" و"شيروود"يصف 
  .مماثلة في جبال األنديز

جدا في من الفاعلين ألطفال من الممكن أن يكون ا
وغالبا ما  .  المناخأسباب وآثار تغيرحول االتصال 

عن األشخاص فهم أفضل لعلم تغير المناخ لهم ن وكي
آما البالغين في المجتمع من خالل الدروس المدرسية، 

 استخالص اآلثار المترتبة على سبل العيش هميمكن

  بعض األمثلة ألدوات المشارآة المستخدمة التكيف المجتمعي.  1جدول 
  االستخدامات  مدخل المشارآة/ أداة

  تغير المناخوآثار أسباب  •  النماذج العقلية
  موسمية والروابط مع سبل العيشال •  التقاويم الموسمية

الجداول الزمنية إلظهار التغيرات الملحوظة في مع  هاكن جمعمن المم •
  موسمية مع مرور الوقتال

  األخطار واألحداث •  الجداول الزمنية
  اتجاهات المناخ مثل درجة الحرارة وهطول األمطار •

  مواردال •  المجتمعرسم خرائط ونماذج 
  أنواع وأسباب األخطار والتهديدات •
  نطاق المنطقة القابلة للتضرر •
  األسر واألفراد المعرضين للتضرر •
  إجراءات التكيف مع تغير المناخ/ التخطيط للحد من مخاطر الكوارث •

 المخاطر/ قابلية التضرر •  جوالت االستعراضيةال
 استخدام األراضي •
  الموارد •

 قابلية التضرر واألخطار •  الرتب
 واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث مثل خيارات إدارة المياه، مواجهةال •

  تنوع المحاصيل
  رؤية المجتمع أو المزرعة وآيفية تحقيقها •  الحلمخرائط ورسومات 

 رفع الوعي بالمخاطر وإجراءات الحد من المخاطر •  أغانيوشعر ومسرح 
  الدعوة والتأييد •

 رفع مستوى الوعي •  المشارآةفيديو ب
 تصال بين الزارعيناال •
  الدعوة والتأييد •

  المؤسسات والعالقات والقوى •  المعنيينتحليل 
مناقشات ذوي المعرفة 

: على سبيل المثال(الرئيسيين 
  8)الحكي

  المناقشة المتعمقة ومصادر آسب العيش •
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قام آيف  في هذا العدد "بلش" ويوضح . المحلية
وهي من ، د الفيديو بالمشارآةاألطفال بإنتاج موا

كون وسيلة قوية لزيادة الوعي بتغير تكن أن المم
ة مع ارتفاع معدالت األمية في صا، وخآثارهالمناخ و
تم أوال تعريف األطفال حالة، وفي هذه ال.  المجتمع

استخدام المواد المتاحة من خالل المناخ بجوانب تغير 
هناك نقص أن  يذآر "بلش"أن على الرغم من (محليا 

سياق ب، أو ذات الصلة قنية البسيطةحاد في المواد الت
لتطوير  ثم استخدم األطفال هذه المعرفة ). التخفيف

مع أفراد المجتمع المصورة مقابالت الاألسئلة وإجراء 
، إلعطاء صورة واضحة عن آثار تغير ينخراآل

  .المناخ على المستوى المحلي

سباب  المحلية أللمجتمعاتهمية فهم اعلى الرغم من أ
في هذا  ("واريك"إال أن وعمليات تغير المناخ، 

المجتمعات، إحباط أو تثبيط حذر من مخاطر ت) العدد
ن خالل خلق اإلحساس لديهم بعدم القدرة على اتخاذ م

 مإجراءات للتعامل مع تغير المناخ، على الرغم من أنه
ما يتعاملون مع تغيرات المناخ عبر أزمان  اآثيروا آان

تغير المناخ تقترح مناقشة لتجنب هذا، و.  طويلة
بالفعل الناس ها ب بيتجيسسياق الكيفية التي ضمن 

، وآيف أن هذا قد تغير مع يةالمناخلضغوط العوامل 
أن تبني قدراتها على المجتمعات أن مرور الوقت، و
  .لتكيفالخاصة على ا

  المعرفة المحلية حول تغير المناخ
عدد تتناول طرق  الافي هذحثية وراق البالعديد من األ

 بحيث ،تعديل وتكييف أدوات المشارآة المألوفة
المعرفة المحلية حول التغيرات تستطيع توثيق 

على سبيل المثال، تم استخدام تقويمات  . المناخية
المطر في مالوي لتحليل التغيرات في سقوط األمطار 

 "أوور"(على مدى السنوات الخمس الماضية 
، وأظهرت التخطيطات )هذا العدد، "هاميل"و

في والية التحليلية الموسمية مدى تغير المواسم 
البنغال الغربية في الهند على مدى فترة زمنية مماثلة 

 وآذلك ). هذا العدد، "آريستيان أيد"منظمة (
لمناخ في السودان لتسجيل لاستخدمت الجداول الزمنية 

حرارة  واتجاهات درجات ال،الجوية القصوىحداث األ
آريستيان "(الماضية ثالثين على مدى السنوات ال

  ).عدد الا، هذ"أيد

الطقس حول غياب البيانات التاريخية ظل في و
المجتمع فراد ذآريات آبار السن من أفإن المحلي، 

غالبا ما تكون المصدر الوحيد للمعلومات عن 
 ). عدد الا وآخرون، هذ"بيرجر"(اتجاهات المناخ 
البيانات العلمية، المرجح عدم توفر وحينما يكون من 

تعزيز قدرة السكان فإن إحدى الطرق البديلة هي 
 "شيروود" (بأنفسهمالمحليين على جمع البيانات 

  ).عدد الا، هذ"بنتلي"و

  استخدام البيانات العلمية لتغير المناخ
علم تغير المناخ والتنبؤات بشأن التغيرات المستقبلية 

 ومن .  مع تغير المناخ دور رئيسي في التكيفمله
البيانات تسهيل وصول السبل لاألهمية بمكان إيجاد 

أردنا الحفاظ على العلمية إلى المجتمعات المحلية إذا 
عملية التكيف المجتمعي وإبقائها تحت سيطرة هذه 

هناك العديد من أنواع المعلومات التي و.  المجتمعات
عار ، مثل االستشيقد تكون مفيدة للتخطيط المجتمع

عن بعد وصور األقمار الصناعية، وسيناريوهات 
مصغرة، والتنبؤات الجوية الموسمية وطويلة الالمناخ 
سيكون على ، المعلوماتهذه مثل توفر  وعند . المدى

، "آريستيان أيد"(تعلم آيفية تفسيرها تن أالمجتمعات 
ورشة العمل التي ، على سبيل المثال، )هذا العدد

ل التوقعات المناخية حومبابوي عقدت في زي
التوقعات للموسم وتم من خاللها إيجاد ، بالمشارآة

وليس في شكل تنبؤات من حيث االحتماالت  المقبل
ثم تم تصغير للزارعين، ذلك وتم شرح .  مؤآدة

لبيانات التاريخية الزارعين بأنفسهم لستخدام النطاق ال
  .هطول األمطارحول 

  إدماج المعارف المحلية والعلمية
آيفية عدد تتناول  الافي هذورقات البحثية عديد من الال

 وذلك لالستفادة من ،دمج المعرفة العلمية والمحلية
شكل قد يأن هذا من رغم بالو . نقاط القوة في آل منهما

تقترح عدة ورقات فإن ، )انظر الحقا( آبيرا تحديا
على (سبل سد الفجوة بين المجتمعات المحلية والعلماء 

  )."ماسيدا"و "جيالرد" سبيل المثال

  تحدید وتخطيط أنشطة التكيف
من أجل لمشارآة لطرق من المهم أن يكون هناك 

شارك مداخل الحد من  وتات،األولويترتيب وثيق وت
على ي بنتأولويات المجتمع، و، بحيث تناسب المخاطر

تستخدم في آانت الممارسات القائمة أو تلك التي 
األرز التقليدي ت على سبيل المثال سالالالماضي، 

المياه أآبر من السالالت ملوحة تي آانت تتحمل ال
 ومما يذآر ). عددالا  وآخرون، هذ"بيرجر"(الجديدة 

عة اخيارات التكيف على مستوى الزرعادة بصدد 
ر يشمل تنويع المحاصيل المزروعة، وتغيي
ممارسات الزراعية، وتحسين إدارة المياه، وتخزين ال

توقعات المثل في الحاالت القصوى و . المواد الغذائية
آبير ال يمكن أن تستمر معه الزراعة فمن لجفاف 

الممكن دراسة خيارات بديلة لكسب العيش أو حتى 
  .الهجرة

شجع على تبادل واسع من المداخل التي تهناك مجال و
، )عدد الاذ، ه"بنتلي" و"شيروود" (ممارسات التكيف

ع تغير لتكيف موصف مدخل اعلى سبيل المثال، 
فيه ن وتعلم الزارعيي ذالوالمناخ في جبال األنديز، 

   . والتجريباألخرى من خالل الزيارات للمزارع 
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يبدأون العمل على مستوى ن ووالزارعوعندما يتعلم 
ماعي، مثل جالعمل الالترآيز إلى مزارعهم، يتم نقل 

تنفيذ  و،تقاسم المسؤولية عن جمع بيانات الطقس
  .التربة والمياهعلى تدابير المحافظة 

 في هذا العدد آيف قام الفالحون "بومهاردت"يصف 
التي يعتقدون ن أنشطة التكيف عأشرطة الفيديو بعمل 
 بعد ذلك في القرى هاعرضجدا، ثم تم مفيدة أنها 

 وفي حين أن . مال بهتصعلى اكن تالمجاورة التي لم 
مة لزيادة الوعي اأداة اتصال هآانت أشرطة الفيديو 

إال هناك االحتمال بوجود ن خيارات التكيف، ع
عندها اختالفات في القدرة على اتخاذ تدابير التكيف، و
السكان يجب توفير الدعم اإلضافي الالزم لجعل 

  .هذه التغييرات ويقوموا بايتبنوالمحليين 

أن آيف  ) في هذا العدد وآخرون"امولين("ويصف 
وأغاني يات مسرحطوروا األطفال في الفلبين 

اآلثار المدمرة المحتملة حول ل اصلالتورقصات 
ضفاف األنهار، لألخطار مثل الفيضانات وتآآل 

عمال إلى أنشطة ألوا بشكل فعال من خالل هذه اودع
  .الحد من المخاطر مثل غرس األشجار

 "ماسيدا" و"جيالرد"ف وفي هذا العدد أيضا يص

المعرضة للفيضانات المناطق المجتمعات في  أن آيف
صنعوا نماذج تفصيلية ثالثية األبعاد في الفلبين 
مصنوعة من مواد محلية مثل وهي لمنطقتهم، 

وتستخدم هذه النماذج في التخطيط .  كرتون والورقال
ا هذه استخدمولقد و . للحد من مخاطر الكوارث

 المجاالت الهامة لسبل العيش، على نماذج لتحديدال
الصيد، والمناطق مناطق سبيل المثال صيد األسماك و

النهر، والمد (المعرضة ألنواع مختلفة من الفيضانات 
التي تبنى بها ، واألسر المختلفة، والمواد )والجزر

، )المنازلمدى متانة ؤثر على تي توال(زل امنال
قابلية آثر زل، واألشخاص األاالمنفي هذه سكان ال

على سبيل المثال األطفال  ، المجتمعيللتضرر ف
الصغار والمسنين والنساء الحوامل، واألطفال 

حددوا الموارد المحلية للتعامل  ذلك د ثم بع. المعوقين
مع المخاطر، على سبيل المثال القوارب والمرآبات، 

طر الكوارث، اخمومن ثم التخطيط ألنشطة الحد من 
، وطرق اإلخالء، تجمعنقاط العلى سبيل المثال 

هذه في للمعلومات أيضا مكن  ومن الم. والمالجئ
نظم المعلومات الجغرافية أن تدخل إلى النماذج 

يجب (الستخدامها من قبل الحكومة المحلية أو العلماء 
من ، و)ذن من المجتمعات المحليةالحصول على إ

  .مكن تحديثها بسهولةالم
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    ، بنجالديش"آولنا"اطفال يتلقون دروس حول المناخ، 
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.  2008تموز /  يوليو21في ماالوي، " ساليما"، بمقاطعة "مبهونجا"تدريب صناع األفالم القرويين في 
  )وآخرين هذا العدد" بومهاردت("انظر 
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بالسلفادرو، انظر " بوتریریلوس"األطفال یخلطون األسمنت لعمل حاجز وقائي للمدرسة في 
  )ا العددوآخرین، هذ" مولينا("
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  لتكيف المجتمعيلالدروس والتحدیات 

 اتتطورهو من ال يمجتمعتكيف الالرغم من أن الب
قد س والتحديات من الدروإال أن هناك عددا ، الجديدة

حول توافر ومصداقية المعلومات ظهرت بالفعل 
المتعلقة بتغير المناخ، ونوعية عمليات والبيانات 

، في االرتقاء بهاالمشارآة في التكيف المجتمعي، و
  .والتقييممتابعة  الفيو

  قضایا المعرفة
من األمور الحيوية وجود معلومات جيدة لكي يستند 

ولكن هذه .  ع تغير المناخمالمجتمعي التكيف إليها 
 أو ال يسهل الوصول إليها ،المعلومات ال تتوفر دائما
  .أو قد تفتقد إلى المصداقية

  البيانات العلمية
تسلط الضوء على ) هذا العدد، آريستيان أيد(منظمة 

الصعوبات التي غالبا ما تواجه المجتمعات في 
ا الوصول إلى بيانات تغير المناخ التي يمكن استخدامه

النماذج المناخية  وعلى الرغم من أن . في التخطيط
هي جزاء من العالم األيمكن أن تساعد في تحديد أي 

هذه إال أن ، )1انظر الملحق (األآثر قابلية للتضرر 
مقياس رسم جغرافي أو التوقعات غالبا ما تكون في 

تستطيع المجتمعات المحلية أن تنتفع زمني ال إطار 
نماذج أفضل اجات الملحة إيجاد ولذلك فمن الح.  به

التنبؤات األآثر أهمية تحتوي على لتغير المناخ، 
  .لمجتمعاتهذه ابالنسبة ل

محطات ف . هناك أيضا مشاآل مع توقعات الطقسو

  

یر
صو

ت
  :

ون
آان

ي 
ير
ت

  

خزان مياه نقية بعد أن ازدادت نسبة الملوحة نتيجة النساء یقفن في صف لجلب مياه الشرب من 
  الرتفاع مستوى سطح البحر
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نقص تعاني من رصاد الجوية في آثير من األحيان األ
ال محوسبة، وال، والبيانات غير نعامليالالموارد و

 . الزارعينقد تفيد  التي البياناتتعمل على جمع 
إلى أن ) McGrath, 2009(وعلى سبيل المثال يشير 

الغالبية العظمى من التحليالت لسجالت وبيانات 
 ترآز على المعدل يةذج المناخانموالاألرصاد الجوية 

 بدال من ،درجات الحرارة وهطول األمطارلالسنوي 
سقوط الموسمية لنماط األتغيير توقيت األمطار و

  .لزارعينهمية األآبر لدى اطار، والتي لها األاألم

المجتمعات المحلية غالبا فإن تتوافر البيانات، وعندما 
ما تكون غير قادرة على الوصول إليها، على سبيل 
المثال ألنهم يفتقرون إلى الوصول إلى اإلنترنت، أو 

رصاد دارات األإتمريرها من  يتم بيانات الأن ال
 ،مثل الزراعةلحكومية األخرى الجوية إلى اإلدارات ا

المجتمعات  فإن  وأخيرا.  يمكن االستفادة منهابحيث 
  .البياناتهذه في ال تثق آثيرا المحلية غالبا ما 

ومن الضروري توفير تنبؤات مالئمة لالحتياجات 
مواجهة التحدي المتمثل في عدم القدرة لموثوق بها، و

يجب آما .   وزيادة األحداث الخطرة،على التنبؤ
.  اتاجتيحإدارات األرصاد الجوية لتلبية هذه االتعزيز 

مثل، ينبغي التحقق من البيانات العلمية على النحو األو
البيانات المحلية، بحيث تكون المعلومات أسس على 

آريستيان "(لمستخدمين لدى االمصداقية لها العلمية 
  ).هذا العدد، "أيد

  المعرفة المحلية
الثقة في من قليل لديها العات المجتمغالبا ما تكون 

آما أن ن العلماء، الصادرة عالمعلومات مصداقية 
المعرفة في الثقة في يترددون هم أيضا العلماء 

المحلية، والتي يعتبرونها غير موضوعية وتفتقر إلى 
ومع ذلك،  ). ا العدد، هذ"ماسيدا" و"جيالرد"(الدقة 
يانات التي تتوفر بها بعدم وجود سجالت الطقس عند 

عتمد إلى حد آبير ي يالمجتمعفإن التكيف تغير المناخ، 
على المعرفة المحلية التجاهات المناخ في الماضي 

  .للتنبؤ باالتجاهات المستقبلية

هطول األمطار أنماط مقارنة ب) 1991 ("جيل"قام 
باستخدام تقويمات  نيبالفي ن والزارعها التي سجل

 في ة المسجل"ةيالحقيق" مع البيانات ،هطول األمطار
قد الحظ إنها رصاد الجوية القريبة، ومحطة األ

أحدث من تلك قامت ودراسة .  متناسبة إلى حد آبير
تغير توقيت وطبيعة لتصورات الزارعين بمقارنة 
، وخلصت سجالت األرصاد الجويةمع المواسم 

المقارنة إلى أن تحليل الزارعين له جوانبه الجيدة 
 .McGrath, pers(ل الجد ويستحق أن يؤخذ على محم

Comm.  .( العديد من المؤلفين إال أن) اريكو"مثل" (
الحظ أنه عند تحليل االتجاهات على المدى الطويل 

تي وقعت األحداث الوجد أن مع المجتمعات المحلية، 

تميل إلى أن تلقي بظاللها على في السنوات القريبة، 
عند في االعتبار يوضع  أن ب، وهذا يجةديتلك البع
  .ستقراء من االتجاهات السابقةاالمحاولة 

ستخدم النظم التقليدية للتنبؤ تكثير من المجتمعات وال
) في هذا العدد ("بنتلي" و"شيروود" . ةسم المقبلاالموب
نماط الرياح، أل آيفية استخدام الزارعين ناصفي

أقواس قزح، وسلوك مواقع وتشكيالت الغيوم، و
 آما يصف .  المقبلالموسمب للتنبؤ ،الحيوانات

التقليدي التنبؤ نظام ) في هذا العدد وآخرون "بيرجر("
، وهو )Litha" (ليثا"ذي يسمى باألحوال الجوية ال

 وتستخدمهعلى أساس دورات القمر، مبني 
 ،سريالنكاجنوب ساحلية في الالمجتمعات المحلية 

فضل لزراعة الوقت األأنماط سقوط األمطار، وبللتنبؤ 
ومع ذلك هناك مخاوف من أن هذه النظم  . المحاصيل

عند زيادة التقليدية سوف تصبح أقل فعالية وتأثيرا 
أنه في  ) وآخرون"بيرجر(" والحظ . تغير المناخ

يقل، وليس " ليثا "نظامبدأ استخدام السنوات األخيرة، 
 ،عليةاقل فصبح أألنه أمن الواضح إذا آان ذلك يرجع 

أآثر موثوقية، وهذا ة العلميأو ألن التنبؤات الجوية 
  .يتطلب المزيد من البحث

  قضایا المشارآة
من لها مجموعة متنوعة  يالمجتمعأنشطة التكيف 

 1انظر الجدول رقم (أنواع ودرجات المشارآة 
أدوات تستخدم وفي بعض األحيان  ). نواعألل

المشارآة آوسيلة لجمع المعلومات المحلية عن التأثر 
بواسطة  وتحليلها  الستخدامها،وتغير المناخ

صفها يحالة التي المثل (المختصين الخارجيين 
أولويات  وغالبا ما تطغى ). عدد الاهذ في "وونغ"

المجتمعات، وال خارجيين على أولويات ومصالح ال
المجتمعات بدال ما يجب فعله لهذه يزال هناك الكثير م

 . هذه المجتمعاتعلى  ل المسؤوليةيمن تحم
من المجاالت المختلفة، بما في  والخبرات من العديد

ذلك تلك المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ مثل إدارة 
تبين الموارد الطبيعية والمحافظة على التربة والمياه، 

أردنا االستدامة والفعالية، فمن الضروري إذا أنه 
على معرفة وأولويات السكان المحليين، االعتماد 

 إجراء التغييرات  منم، وتمكينهمبناء على قدراتهالو
المجتمعات المحلية قلنا أن ، سياقفي هذا ال و. منفسهبأ

 بحاجة لمعرفة ،والعلماء والعاملين في مجال التنمية
شراآة، ولكن من ال العمل في إطار يطخطتوتحليل و

  .المجتمعات في مقعد القيادةتكون أن يجب 

هذا له آثار واسعة المدى على السلوك المهني، و
، والثقافات والهياآل أنماط التفكيرووالمواقف، 

 "شيروود(" يشير ، المثالل على سبي. المؤسسية
التكيف المجتمعي ، إلى أن )في هذا العدد "بنتلي"و

  عارض مع فإنه يتاإلنسان، وألن محوره األساسي هو 
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التصاميم على  المهيمنة والمسيطرة ة المهنيياتالسلوآ
 يومشارآون فن وميسر فالخارجيون هم . المؤسسية

عمليات ف".  خبراء"أو " معلمين" واتعلم، وليسال
 . وإلى تمويل مرنلكي تنمو المشارآة تحتاج إلى وقت 

جداول الزمنية والميزانيات تتناسب مع الال وهي 
الحكومة ها طلبالنتائج التي تمع ال سلفا، والمحددة 

  .والمنظمات األخرى

في هذه ل أنشطة التكيف قد تكون مفيدة يطريقة تموو
الدول تطالب بأنه طالما أن الدول الفقيرة  و. الحالة
أي فإن تسببت في مشاآل تغير المناخ، هي التي الغنية 

جب أن  ي،لتكيفموجه من أجل امويل دولي ت
تراه مناسبا، وأن حسبما  البلدان والمجتمعات هستخدمت

كون أآثر استقرارا وعلى مدى يهذا التمويل ينبغي أن 
  الذي يخضع لشروط  طول من تمويل التنميةأ

  أنواع المشارآة : 2جدول 

  الخصائص  نوع المشارآة

 وهو يكون مثل . ما سيحدث أو قد حدث بالفعل خالل إعالمهم بمنالناس تكون مشارآة   السلبيةمشارآة ال
 والمعلومات . لى ردود الناسإع دون االستماع وإدارة المشرإعالم أحادي الطرف من 

  .الموجودة تكون من المتخصصين الخارجيين

المشارآة في 
 إعطاء المعلومات

 الباحثين باستخدام  المطروحة من قبلاألسئلة لى عيشارآون من خالل اإلجابةالناس 
 اإلجراءات،لناس فرصة للتأثير على  وال يكون ل. ةمماثلالمداخل المسوحات االستبيان أو 

  .وال التحقق من دقتها فيها ركاشتالال يتم توصل إليها البحوث تالنتائج التي حيث أن 

المشارآة من 
  خالل التشاور

هؤالء  و. همات نظروجهويستمع الخارجيون لالتشاور خالل يشارك الناس من 
 في ضوء لك ذونعدلقد يالمشاآل والحلول، وون هم الذين يحددون الخارجيالمتخصصون 
أي سهم في عملية صنع القرار، عن هذه العملية التشاورية ال تتنازل  و. ردود الناس

  .آراء الناسغير ملزمون بالعمل بن ووالمهني

من مشارآة ال
لحوافز أجل ا
  المادية

 وأالعمل في مقابل الغذاء، على سبيل المثال، ، مقابل تقديم بعض الموارد لهميشارك الناس 
 ،هذه الفئةضمن رع تقع االمزالتي تتم في الكثير من البحوث  . د، أو حوافز مادية أخرىوالنق

ومن الشائع  .  في التجريب أو عملية التعلمونشارآيال حيث يقدم الزارعون الحقول ولكنهم 
األنشطة  يكون لهم أي اهتمام باستمرارية ، إال أن الناس ال"مشارآة" ذلك يطلق علىجدا أن 

  .عند نهاية الحوافز

المشارآة 
  وظيفيةال

علق تتأهداف محددة سلفا تعمل على إنجاز تشكيل مجموعات خالل ن ميشارك الناس 
ها  بدأةاجتماعيمنظمة مكن أن تنطوي على تطوير أو تعزيز من المبالمشروع، والتي 

تكون في المراحل األولى من دورات أو في الغالب ال هذه المشارآة ومثل .  خارجيونال
هذه المؤسسات تميل إلى أن تكون  و. قرارات آبرىاتخاذ ال، وإنما بعد المشروعتخطيط 

بعد ذلك معتمدة ولكن قد تصبح ين خارجيين يقوم بعملية البدء، يسرعاملين وممعتمدة على 
  .ذاتعلى ال

المشارآة 
  التفاعلية

الناس في التحليل المشترك، مما يؤدي إلى خطط عمل وتشكيل مؤسسات محلية يشارك 
يميل إلى إشراك منهجيات متعددة ذا الشكل من المشارآة وه . جديدة أو تعزيز القائم منها

. ةمنظمال وةمنهجيعمليات التعلم ال واالستفادة من ،جهات نظر متعددةتقي والتخصصات تس
 مصلحة في الحفاظ ملهيكون الناس لذلك فالقرارات المحلية، وتتحكم في عات هذه الجماو

  .أو الممارساتهذه التنظيمات على 

تغيير من أجل خارجية المؤسسات الن عيشارك الناس من خالل اتخاذ مبادرات مستقلة   الذاتيةالتعبئة 
وارد والمشورة على المللحصول تصاالت مع المؤسسات الخارجية  ويقيمون اال. األنظمة

مثل هذا و . آيفية استخدام المواردتحكم في  بالونحتفظي همالتقنية التي يحتاجونها، ولكن
 اتللسلطموجود التوزيع غير العادل القد تواجه أو ال تواجه تحديات التعبئة الذاتية العمل و
  . اتوالثرو

  تصنيف نوعي للمشارآة:  2جدول 
وآخرون " أدنان("، والذي قد أخذه بتعديل عن )1995وآخرون " يبريت(" الجدول مأخوذ عن :  المصدر
1992(  
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وهذا يوفر فرصة  . وأولويات الجهات المانحة
للحصول على تمويل مرن وطويل األجل لعمليات 

  . بالمشارآةالتكيف المجتمعي

مع تغير المناخ، لالستجابة للتكيف االندفاع ظل في و
هناك خطر فإن  حديثا، وفرل المتيموتوإلى إنفاق ال

بعدم استخدام مداخل المشارآة أو إساءة استخدامها 
مثلما حدث مع التقييم الريفي بالمشارآة في 

فصل في  ا العددفي نهاية هذو.  التسعينات
للتكيف االنعكاسات حول األخالقيات العملية "
 الممارسين مجموعة من ، نعيد ذآر بيان"لمجتمعيا

،  )Absalom et al" (هتماماتناالتشارك في ا"يسمى 
العمل بالمشارآة في ووآان هذا البيان نشر في التعلم 

أخالقي قانون هذا البيان هو في األساس .  1994عام 
نجح للعاملين في المشارآة، ومع بعض التعديالت، 

 تيضا مقتطفا آما نضع هنا أ.  الزمناتختبارفي ا
 54 المشارآةوالعمل بالتعلم عدد أحدث وهو من 

)Rambaldi et al., 2006( حول األخالقيات العملية ،
  .المشارآةبللعاملين في التنمية 

النوع الذي يصفه من قبيل  -األمين التفكير النقدي و
أراد أمر ضروري إذا  هو -) عدد الاهذ، "واريك("

 من خبرات واتعلمأن ي يالمجتمعالممارسون للتكيف 
ما يحذر وآعلى سبيل المثال،  .  البعضمبعضه

فعندما ال تنظر المجتمعات إلى تغير :  "واريك"
، "طبيعي"ونه أمر أولوية حيث يعتبرالمناخ على أنه 

، ظاهرة بعدآثار تغير المناخ غير عندما ال تزال أو 
وحتى بالرغم من ذلك هل يظل العلماء واثقين من أنه 

وما الذي يحدث عندما ستكون هناك عواقب وخيمة؟  
ويل منظمة خارجية ال يتوافق مع يكون ترآيز وتم

األولويات التي تطرحها المجتمعات أنفسها؟  فبدون 
المرونة في تناول االهتمامات الحقيقية للمجتمعات 
سيكون من الصعب أن تكون عمليات التكيف تحت 

 .قيادة المجتمع

  "المجتمع"صعوبات مفهوم 
" المجتمع"ترآز إلى يحيث أن التكيف المجتمعي 

كون على نمن المهم جدا أن ، ف"المجتمع"رآز على وي
اجات، تيحاالختالفات في األولويات، واالبعلم دراية و

  .، والقدرات داخل المجتمعات المحليةقابلية التضررو
 أن هناك ) وآخرون"تانر("على سبيل المثال، يوضح 

أهمية المخاطر حول اختالفات واضحة في المفاهيم 
الرجال ف . نس في الفلبينلعمر ونوع الجتبعا لالمختلفة 
يشيرون إلى ن في هذه المجتمعات و الزارعهمحيث أن

المخاطر الزراعية مثل اآلفات والجفاف، في حين 
القمار (المخاطر االجتماعية بآانت المرأة معنية 

 اوعيهم األآثر ، وآان األطفال )والمخدرات
المشاآل بسبل العيش ولالممارسات غير السليمة بيئيا ب

  .ة العالميةالبيئي

مختلفة من المجتمع تختلف أيضا في آما أن الشرائح ال
يتضررن النساء  ف. قدرتها على القيام بأنشطة التكيف

الضغوط المناخية والتغيرات ع امتبشدة من جراء اج
رغباتهن  الخاصة وناحتياجاتهمع ذلك  و، البيئية

تخذ إجراءات بشأنها تأو يلتفت إليها ال غالبا ما للتكيف 
)Jennings and McGrath, 2009 () 4مربع انظر .( 

يتأثرون بالتغيرات المناخية الحالية واألطفال 
توضع ولكن أصواتهم نادرا ما تسمع أو والمستقبلية، 

في أنشطة التكيف مع تغير المناخ في االعتبار 
  ).عدد الاهذ، "بلش"(

، نجد أن في العديد من برامج العمل الوطنية للتكيفو
.  غابات هي التي تتمتع باألولوية األآبروالالزراعة 

) 2009 "زججينين"و "راث جماك("يشير ومع ذلك، 
رياض هي المرأة آانت أولويات في مالوي، أنه إلى 

وتنظيم األسرة والحصول على القروض األطفال 
ية هي مجانالواالئتمان، والتدريب، والرعاية الصحية 

النساء وأآدت   .األهم بالنسبة إليهن من دعم الزراعة
  دعم لبدء المشاريع ال وبدون ،رعاية األطفالأنه بدون 

  المجتمع نظرة من داخل : 4مربع 

. مناطقفي آثير من اليتضح ذلك تماما ى الرجال، وتأثيرات مختلفة على النساء وعللها آثار تغير المناخ 
المدارس، وهجرة عن الفتيات شائع النقطاع الحطب والعلف هو سبب والمياه الحصول على اج إلى تيحاالف

  .انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدزببط تالذآور تر

أقل مع  ةترك المرأة وحدها لرعاية األسرو، الرجالإلى هجرة المحاصيل االستراتيجية أدى فشل في نيبال، 
الوصول إلى األراضي الصالحة لزراعة في أقل  فالنساء فرصهن . الموارد الالزمة للتكيفات من مكاناإل

سوف خيارات سبل العيش في أي تدهور  و. والعلفحطب الو، آما أن عليهن جلب المياهالمحاصيل الغذائية، 
تعويض من أجل ذلك ول.  هو الوسيلة الوحيدة التي تقدر عليها المرأةبدني، وفي العمل التنعكس في شكل زيادة 

هذا غالبا ما  و. العمل المأجورفي المرأة بذل المزيد من الجهد اليومي يكون على االنخفاض في إنتاج األغذية، 
نفس عن ا يتقاضاه الرجل  آما أن المرأة ال تتقاضى إال ثالثة أرباع م–مواد البناء حمل مثل  -يكون مرهقا للغاية 

  .العمل
Source: S. Jennings and J. McGrath (2009). 
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القيام بالتغيير من أجل  يتمكن من نالصغيرة، ل
  .التكيف

الضوء على مخاطر  )في هذا العدد "جوون("ويلقي 
تجاهل الفوارق في السلطة داخل المجتمع عند 

ن والزعماء المحلي ف. التخطيط ألنشطة التكيف
المجتمع عن  نممثليآأفراد عائالتهم يضمنون إدراج 

أصوات ومصالح الزارعين وهو ما يبعد المحلي، 
 أن على الرغم من و. ن عمليات صنع القرارعالفقراء 
جهود خاصة لضمان التوازن بين قام بع المشرو
لم لها التكيف التي تم التخطيط أنشطة إال أن  ،الجنسين

على تقوية عدم  تعملبل قد تكون لفقر، تكن مراعية ل
  .المساواة الموجود في توزيعات القوى والسلطة

مداخل ستخدم عدد ت الاالعديد من المقاالت في هذو
وجهات لتقاط متنوعة للتمكن من اطرق بشارآة مال
بعض بذل  وال.  المختلفةلمجموعاتل ةمختلفالنظر ال

قابلية األآثر واألفراد  خاصة لضمان أن األسر اجهود
المثال، عملية على سبيل .  للتضرر لهم وجودهم

 "جيالرد("صفها يالمشارآة التي بوضع النماذج 

 الفرصة لضمان سماع أصوات تتاحأ، ")ماسيدا"و
تحليل ه لم يذآر سوى القليل بشأن  إال أن. هؤالء الناس

آيف يمكن عالقات السلطة داخل المجتمعات، و
 . االختالفات في االحتياجات واألولوياتالتوفيق بين 

 من ستفيد؟ الذي يمن :  يجب علينا أن نظل نسألو
من الذي يتم تمكينه؟  من الذي يتم ؟ خسرالذي ي
  9إضعافه؟

  المتابعة والتقييم
سوف  يالتكيف المجتمعألنشطة المتابعة والتقييم 

فالتقييم المجتمعي .  تشكل أيضا ضربا من التحدي
نقل جزءا ، وأن يةفعلياليجب أن يكون بالمشارآة 

لى مستوى إل لكي تصآبيرا من عملية صنع القرار 
المجتمع المحلي، ولكن هذا يجعل أي تقارير مرآزية 

  .لتنسيقمن حيث اأآثر صعوبة تكون لتقييم لأو أنشطة 
عليها أن الدول الصناعية فحيث وهذه مسألة مهمة، 

                                                 
في هذا " انعكاسات حول األخالقيات العملية للتكيف المجتمعي" انظر  9

  ).Rambaldi et al., 2006(المصدر . العدد

  

ير
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ت
  :

ون
آان

ي 
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ت

  

" آلونا"2007المنازل تشيد على مناطق مرتفعة لمحاولة الحفاظ عليها أعلى من مستوى الفيضانات، 
  في بنجالديش
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مساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير مسؤولية 
علية اتقييم فلوسائل فإن ذلك سيتطلب وجود المناخ، 
أي على ولكن يجب .  المجتمعيالتكيف برامج تمويل 
 ،المرآزيةلتقييم االمتابعة ونظم نحو ات تسعى تحرآ

فال الحاجة إلى تسهيل عمليات عدم إغأن تتأآد من 
 تمكين المجتمعات إلىشارآة الحقيقية التي تسعى مال

الطرق التي بو ،المحلية من التكيف مع تغير المناخ
  .تعالج األولويات المحددة محليا

  سياسات ومؤسسات التكيف المجتمعي
يرآز جهوده على  يالمجتمعبالرغم من أن التكيف 

بمعزل ال يمكن أن يتم إال أن ذلك مستوى المحلي، ال
عن األحداث واألنشطة التي تحدث على مستويات 

  :أخرى، على سبيل المثال

الخدمات والدعم المتوفر ب يالمجتمعالتكيف يتأثر • 
على المستوى الجهوي أو ) غالبا غير المتوفرأو (

ناريوهات المصغرة يالسعلى سبيل المثال، .  الوطني
المناخ، وصور لطقس ولتوقعات الطويلة المدى لل

معلومات التنبؤ باألحوال الجوية، واألقمار الصناعية، 
، وقدرة المنظمات الزراعي وغيرهاخدمات اإلرشاد و

  ؛أنشطتهاالداعمة على تكامل 

 على المجتمعات هامتد آثارتبعض أنشطة التكيف • 
 اتأحد المجتمعقام األخرى، على سبيل المثال إذا 

هذا سيؤثر على  فإنبناء سد لمواجهة الجفاف، ب
 ويصف . نهرالتالي على مجرى المجتمع ال

المجتمعات شارآت أن آيف  )في هذا العدد "غجوون("
األنهار العابرة للحدود في بورآينا فاسو إدارة مياه في 

بشأن تنسيق واإلنذار المبكر لاهو ما أتاح وغانا، و
  . تدفق المياه

نية وطعلى المستويات المحلية والع السياسات اصن• 
المجتمعات  ستتأثر لى معرفة آيفإحاجة ب ةوالدولي

فهم واالستجابة إلى المن جراء تغير المناخ، و
وهذا قد يكون من  . ألولويات المجتمعات واحتياجاتها

في المجاالت التي إليهم فيها خالل المشارآة 
في ورشة عمل لوضع مثل المشارآة " الدعوات"

 وآخرون، هذا "بيزيكوفا"(سيناريوهات بالمشارآة 
من قبل والمطالبة أو عن طريق الدعوة .  10)العدد

 "بلش"يصف ل امثعلى سبيل ال(المجتمعات المحلية 
ي أنتجها قد أثرت في أشرطة الفيديو التأن آيف 

المجتمعات أن تقوم ، أو )السياسات في نيبالصناع 
ط على األطراف الفاعلة ووممارسة الضغبتنظيم 

 ,Dodman, Mitlin, and Rayos(المحلية القوية 

                                                 
ورشات عمل وضع السيناريوهات بالمشارآة تضم أآثر المعنيين   10

 في )د المجتمع، والمسؤولين المحليينعلى سبيل المثال أفرا(اهتماما 
المستقبل، وحول المسارات الممكنة للتكيف، تطوير مناقشات حول آيفية 
في الستنتاجات من الممكن أن تصب هذه ا و .ومزاياها وعيوبها

  .التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والوطني

unpublished abstract.(  

متعدد تبني مدخل المجتمعي تكيف المداخل بعض 
أآشن " على سبيل المثال تستخدم منظمة . المستويات

والذي يبدأ من تحليل قابلية التضرر بالمشارآة،  " أيد
مستوى المجتمع، على قابلية التضرر خالل تقييم 

على ليصل للمستوى المستويات األولكن هذا يغذي 
بأن بررون ذلك وهم ي . والدولياإلقليمي والوطني 

كثير الوآثيرة لقابلية التضرر، أسباب / هناك محددات
لذلك و . قع خارج نطاق األفراد أو المجتمعاتا يمنه

قابلية التضرر مستوى الفرد تحليل أن يتجاوز يجب 
ليصل إلى العمليات السياسية على المستويات 

" أآشن أيد"شكل مماثل تعمل وب.  لكبرىالصغرى وا
عوامل ومعالجة الوضع إطار عمل لفهم وتحليل على 

نقص الموارد، وسبل العيش الهشة؛  -متعددة ال
التهميش السياسي، وضعف   تغير المناخ؛؛مخاطرال

 وآل ذلك مما يساهم بشكل -آليات الدعم المؤسسي 
  ).Pasteur, 2009(شامل ومتكامل في قابلية التضرر 

  الخاتمة
زالت في ال لتكيف المجتمعي لممارسة النظرية وإن ال

نمو بسرعة يأن  وآالهما من المتوقع . مراحلها األولى
 آثار ةفازايد االحتياجات نتيجة لكث نظرا إلى تآبيرة

لتكيف على لاالهتمام والدعم نمو لى إ و،تغير المناخ
  .ة والدوليةالوطنيمستويات ال

فإن ر التمويل ألنشطة التكيف، توفتزايد الرغم من وب
حكومات البلدان المزيد من األموال لمجرد توفير 

األآثر إلى الفقيرة ال يعني أنها ستصل إلى الفقراء و
لتغير المناخي، ناهيك عن زيادة قابلية للتضرر من ا

هذه وإبعاد غالبا ما يتم تهميش  ف.  على التكيفمتهاقدر
محدود من ودعم حصل على خدمات تالمجتمعات، و

حتى عندما تكون قادرة على التعبير عما ا، حكوماته
من مئات ال والوصول إلى هذه  .دعماجه من تتح

الماليين من الناس، ودعم مشارآتهم الحقيقية في اتخاذ 
قرار بشأن تخصيص الموارد للتكيف المجتمعي ال
يكون تحديا هائال بالنسبة ألي برامج دولية أو س

 ويل ترآز على التكيفلتمل ات أو آلي،وطنية
  .المجتمعي

في العدد وفي  يالمجتمعتزداد مبادرات التكيف بينما و
المعلومات الناتجة عن األنشطة، فإن توثيق هذه 

ية أفضل، إلى استجابات سياساألنشطة وترجمتها 
 في جميع أنحاء يالمجتمعالتكيف االرتقاء بوإلى 
لطة هي هياآل الس و.  آبيرازال يشكل تحدياي الالعالم 

تغير المناخ، ومن المهم قابلية التضرر من في صميم 
ضرر، أن يكون  للتينعرضالملفقراء تتيح لإيجاد سبل 

 في الساحات م واالستماع إليه،أثير على السياسةلهم ت
تفاقية األمم الرئيسية، مثل مفاوضات االسياسية 
  .إلطارية بشأن تغير المناخالمتحدة ا
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 ،برامج التكيف المجتمعيمن أجل تحقيق النجاح لو
المجتمعات فمن الضروري أن تعمل على ضمان قدرة 
مستويات على المشارآة في تحديد األولويات على ال

 ومتابعة تخطيط وتنفيذفي ، وة واإلقليميةمحليال
يجب أن تقدم هذه البرامج  مثل . التكيفمراجعة و

المؤسسات ذات الصلة وتربطها بلمجتمعات لالدعم 
هذه البرامج يجب أن تعمل أن  آما . اتخاذ القرارب

لى بناء قدرات المنظمات المحلية والحكومات عأيضا 
فعالة في عمليات ال لتمكينها من المشارآة ،المحلية

  12.صنع القرار

 يعتمد على عدد من المجاالت يالمجتمعالتكيف إن 
  الكوارث، وتنميةةمجال إغاثالمختلفة، بما في ذلك 

مختلفة من المجاالت الهذه  و. وعلم المناخ، والمجتمع
غالبا ما تستخدم مفردات ومفاهيم المعرفة والخبرة 

ما يجب عمله من أجل الكثير ملذلك فهناك ومختلفة، 
لغة مشترآة، من أجل مفاهيم ومفردات وتطوير 
  .تبادل الخبرات والممارسات الجيدةتسهيل 

عمليات التكيف ثيق تو ةاصلومن الضروري أيضا مو
في نقدية أمينة، حيث أن ذلك يساهم المجتمعي بطريقة 

تبادل الخبرات في في  واتتحسين الممارسآل من 
ق، مثل إدماج التكيف يوثالتالتي تفتقر إلى مجاالت ال

 وفي آخر هذا . اخ في السياسات الصحيةمع تغير المن
التكيف المجتمعي، حول ستجد قائمة من الموارد العدد 

الفرص الهامة ومن .  اإللكترونيةبما في ذلك المواقع 
المؤتمرات الدولية ، هناك الخبراتبادل األخرى لت

ملتقى "، و)3 مربعانظر (التكيف المجتمعي حول 
لذي يعقد سنويا ، وا"والمناخالتنمية اليومين حول 

ضمن فعاليات مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة 
خصص هذا الحدث و.  اإلطارية حول تغير المناخ

تبادل المعلومات لالمجتمعي جلسة خاصة للتكيف 
المفاوضين والمراقبين في بين حول التكيف المجتمعي 

                                                 
الثاني  ينالمؤتمربإدارة " مرآز بنجالديش للدراسات المتقدمة"قام   11

وللمزيد من .  net.bcas.www:  لمزيد من المعلومات انظر.  والثالث
  .org.iied.www:  المعلومات عن المؤتمر الرابع انظر

12 ESRC-funded seminar, Integrating Approaches: 
Sustainable Livelihoods, Disaster Risk Reduction and 
Climate Change Adaptation, December 2009, organized by 
Practical Action (www.practicalaction.org.uk). See: 
http://community.eldis.org/.59cc7287 

 آما يمكن  13.تغير المناخالدولية لمفاوضات ال
أيضا المجتمعي االستفادة ل التكيف للممارسين في مجا

  14.المشارآةدبيات الخصبة المتاحة حول  األمن

  األفكار النهائية
تحديات النحن نواجه ضغوطا متزايدة لمواجهة 

ومع ظهور   .تغير المناخالضخمة التي يفرضها علينا 
هذا النهج من الممارسة ونموه وتطوره، سيكون من 

شارآة مالمليات المحوري وجود أخالقيات وجودة لع
 -التكيف المجتمعي مع تغير المناخ من أجل نجاح 

  ).Absalom et al. 1994 (مخاطرالفرص والهناك ف

تمكين  : بدء ودعم عمليات التغييرتتمثل في الفرص ف
وإعادة توجيه تحويل وة، رومالفئات والمجتمعات المح

طالب فتتمثل في الممخاطر  أما ال. المنظمات واألفراد
وقعات المبالغ فيها، وفي أسلوب الفرض من أو الت

، وفي التعجل المتهور، وفي قلة "دةلقاعإلى االقمة "
  .مضامينهامشارآة وباللتنمية الفهم ل

 التكيف المجتمعي مع تغير فينمضي قدما بينما و
التعلم والعمل "من عدد هذا الساهم ن يأالمناخ، نأمل 

 التكيف  في التعلم وتبادل الخبرات حول"بالمشارآة
ات ساعد على تعزيز ممارسوأن ي، يالمجتمع

  .الجيدةالمشارآة 

                                                 
.   بإدارة هذه الفعاليات واألحداثلمعهد الدولي للبيئة والتنميةقام ا  13
  .c-d-15COP-iied/com.tinyurl://http:  لمزيد من المعلومات انظرل

key/change-climate/org.iied.www-:  والعنوان الكامل هو
-15cop/building-capacity-negotiations-climate/issues 

development-and-climate-days.  
14 www.planotes.org for back issues of Participatory Learning 
and Action. Recent issues include PLA 54: Mapping for 
change: practice, technologies, and communication, and PLA 
55: Practical tools for community conservation in southern 
Africa. PLA 50: Critical reflections, future directions looks at 
participation in a wide range of different fields, as well as 
focusing on good participatory practice and ethics. IIED’s 
Participatory Learning and Action: A Trainers Guide 

  التكيف المجتمعيحول ت المعلوماشارك ت : 3مربع 

 في 2007شباط / في فبرايروالثالث ، 2007شباط / للتكيف المجتمعي في فبرايرالثاني المؤتمر الدولي عقد لقد 
حيث الممارسين وصانعي السياسات والباحثين يجمع  ،حدثا سنوياهذا المؤتمر صبح وسوف ي.  دآا ببنجالديش

وقضايا االتصال المتعلقة به، المجتمعي، التكيف رفع مستوى منهجيات التكيف المجتمعي، ويتشارآون في 
 دار فيسيعقد والمؤتمر القادم .  الخ. . . والتفاوتات الموجودة تبعا لألنظمة البيئية المختلفة، وقضايا تمويله 

 يمجتمعالتكيف ال اتعويدانية لمشرزيارات مالمؤتمرات  وتشمل . 2010فبراير / تنزانيا في شباط بالسالم، 
  11.أنشطة التكيف على أرض الواقعضمن المناطق والنظم البيئية المختلفة، بحيث يرى الناس 
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  طقامنتبعا للوالقدرة على التكيف قابلية التضرر  المتوقعة لتغير المناخ ورثااآل : 1ملحق 
  قابلية التضرر وقدرة التكيف  لتغير المناخالمتوقعة قليمية اآلثار اإل  منطقةال

 75عرض من ، من المتوقع أن يت2020بحلول عام  •  أفريقيا
 لمشاآل ،في العالم مليون شخص 250إلى مليون 
لطلب  ومع ترافق ذلك با. نتيجة لتغير المناخالمياه 

يؤثر سلبا على سبل سهذا فإن ، على المياهالمتزايد 
  .المشاآل المتعلقة بالمياهمن فاقم يالمعيشة و

في العديد من البلدان والمناطق األفريقية من المتوقع  •
ما في ذلك الحصول على اإلنتاج الزراعي، بأن 

. بشدة من جراء تقلب المناخ وتغيرهسيتضرر الغذاء 
طق الصالحة للزراعة، االمنتتناقص أن ومن المتوقع 

ل، وخاصة على يصاطول مواسم نمو المحتأن و
هذا من و.  المناطق شبه القاحلة والجافةأطراف 

يفاقم من شأنه أن يؤثر سلبا على األمن الغذائي و
قد في بعض البلدان،  و.  في القارةسوء التغذية

تنخفض الغلة المحصولية لبعض األنواع لما يصل 
  .2020٪ بحلول عام 50إلى 

تتأثر  سمن المتوقع أن اإلمدادات الغذائية المحلية •
سلبا من جراء تناقص الموارد السمكية في البحيرات 
الكبيرة نظرا الرتفاع درجات حرارة المياه، والتي 

  . الصيد الجائر المستمرقد تتفاقم بسبب
رتفاع  الواحد والعشرين، سيؤثر االقرب نهاية القرن •

مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية المتوقع ل
 من ةد آبيراعدالمنخفضة مع من يقنطها من أ

 التكيف إلى ما ال يقل عن ةتكلفقد تصل و . السكان
ومن المتوقع  . ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي5-10

تصاب روف والشعاب المرجانية جار المنأن أشج
مزيد من التدهور، مع عواقب إضافية لمصائد ب

  .األسماك والسياحة

آثر قابلية للتضرر نتيجة األ •
لضغوط المتعددة، والقدرة ل

الناجمة عن على التكيف المنخفضة 
ض الناتج المحلي اإلجمالي انخفا

ارتفع (لفرد، وانتشار الفقر بالنسبة ل
 التسعينات من اللعدد الفقراء خ
والتوزيع غير ، )القرن الماضي

العادل لألراضي، وتدني مستويات 
وهناك أيضا عدم وجود  . التعليم

شبكات األمان، وخاصة بعد فشل 
  .محصوليةسم الاموال

أآثر من ربع السكان يعيشون على  •
 ، آيلومترا من الساحل100بعد 

ومعظم المدن الكبرى في أفريقيا 
ولذلك  ،احلتقع على طول السو

عرضة الرتفاع مستوى فهي م
سطح البحر، وتآآل السواحل، 

  .قصوىواألحداث المناخية ال
االستراتيجيات الفردية لمواجهة  •

، مما أصابها اإلنهاكلتصحر ا
  . تفاقم الفقرإلىيؤدي 

على الزراعة الكبير االعتماد  •
  ).المعتمدة على المطر(البعلية 

القدرة على من المرجح أن تكون  •
كيف أآبر في البلدان ذات النظام الت

المدني واالنفتاح السياسي واإلدارة 
 وتجري فيهل . االقتصادية السليمة

التكيف مع تدابير بعض حاليا 
التقلبات المناخية، ولكن هذا قد ال 

تغيرات المناخ ل اكون آافيي
  .يةالمستقبل
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ذوبان األنهار الجليدية في جبال الهيمااليا من  •  آسيا

زيد الفيضانات واالنهيارات الصخرية أن يالمتوقع 
زعزعة االستقرار، مما يؤدي لالمنحدرات على 

ؤثر على موارد المياه في العقدين أو الثالثة يو
وسوف يتبع ذلك انخفاض تدفق األنهار  . ينالمقبل
  .الكتل الجليديةانحسار و

 ، وشرق، وجنوب،في وسط توفر المياه العذبة •
 في أحواض األنهار وجنوب شرق آسيا، والسيما

خفض نتيجة لتغير المناخ، من المتوقع أن تنالكبيرة، 
جنبا إلى جنب مع النمو السكاني وزيادة الطلب 

ؤثر سلبا سيالناجمة عن ارتفاع مستويات المعيشة، 
الخمسينات من على أآثر من مليار شخص بحلول 

  .القرن الحالي
تا  ودلالمناطق الساحلية والمناطق المكتظة بالسكان •

 وجنوب ، وشرق، في جنوبةصاألنهار الضخمة خا
كون األآثر تعرضا للخطر بسبب ستشرق آسيا، 
 البحر، وفي بعضمن ارتفاع مستوى الفيضانات 

  .فيضانات األنهاردلتا األنهار الضخمة ينتج ذلك عن 
ؤثر على التنمية سيتغير المناخ  أن من المتوقع •

سيا، ألنه المستدامة في معظم البلدان النامية في آ
على  و،يضاعف من الضغوط على الموارد الطبيعية

 والتصنيع ة السريعنةالحضربالبيئة المرتبطة 
  .والتنمية االقتصادية

المحاصيل الزراعية بنسبة تصل تزيد من المتوقع أن  •
 في حين ، وجنوب شرق آسيا،٪ في شرق20إلى 
 وجنوب آسيا ،٪ في وسط30لى إنخفض قد تأنها 

 ،وإلى جانب ذلك.   الحاليلقرنمنتصف ابحلول 
تأثير النمو السكاني السريع ومع الوضع في االعتبار 

ظل يمن المتوقع أن خطر الجوع ف، نةوالحضر
  . جدا في العديد من البلدان الناميةامرتفع

 أن تزداد معدالت األمراض والوفيات من المتوقع •
المرتبطة في المقام األول  -مراض اإلسهال نتيجة أل

 وجنوب ، وجنوب،يضانات والجفاف في شرقالفب -
شرق آسيا بسبب التغيرات المتوقعة في الدورة 

ظاهرة االحتباس ب المرتبطة )الهيدرولوجية(المائية 
  .الحراري

زيد من يفي درجة حرارة المياه الساحلية ة الزياد •
وباء الكوليرا في جنوب بكتيريا أو سمية / وتكاثر 
  .آسيا

ف بين ختلتالقدرة على التكيف  •
لبنية االجتماعية تبعا لالبلدان 

والثقافة والقدرة االقتصادية، 
  .ومستوى التدهور البيئي

مناطق آسيا بشكل عام انخفض فيها  •
  .رالحضسواء في الريف أو الفقر 

لقدرات في بعض هناك تزايد ل •
على سبيل المثال (أجزاء من آسيا 

نجاح نظم اإلنذار المبكر للظواهر 
، )الديشجي بنفقصوى المناخية ال

محدودة نظرا زال تال ها ولكن
الموارد، وعدم أصول ضعف ل

المساواة في الدخل، وضعف 
المؤسسات، والتكنولوجيا 

  .المحدودة
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  طقامنتبعا للوالقدرة على التكيف قابلية التضرر  المتوقعة لتغير المناخ ورثااآل : 1ملحق 
أمريكا 
  الالتينية

مع ارتفاع ومن المتوقع بحلول منتصف هذا القرن،  •
درجات الحرارة وما يرتبط به من نقص في مياه 

ريجية في الغابات  أن يؤدي إلى تغييرات تد،التربة
. في منطقة األمازون الشرقيةللسافانا المدارية 

حل محله نباتات خضري قد يوالغطاء النباتي شبه ال
هناك خطر آبير من فقدان التنوع  و. برية قاحلة

 من خالل انقراض األنواع في مناطق حيويال
  .آثيرة من أمريكا الالتينيةاستوائية 

المتوقع أن يؤدي تغير في المناطق األآثر جفافا، من  •
المناخ إلى ارتفاع درجة ملوحة التربة والتصحر في 

تنخفض ومن المتوقع أن  . األراضي الزراعية
نتاجية ، وآذلك إإنتاجية بعض المحاصيل الهامة

الثروة الحيوانية، مع اآلثار السلبية لتحقيق األمن 
من المتوقع أن تزيد في المناطق المعتدلة  و. الغذائي
  .فول الصوياة إنتاجي

يسبب قد ارتفاع مستوى سطح البحر أن من المتوقع  •
فيضانات في المناطق الزيادة خطر حدوث 

زيد درجة حرارة تومن المتوقع أن  . المنخفضة
بما يترتب عليه من سطح البحر نتيجة لتغير المناخ 

آثار سلبية على الشعاب المرجانية في أمريكا 
في موقع تسبب في حدوث تحوالت يالوسطى، و

  .جنوب شرق المحيط الهادئاألسماك في مخزون 
 ومن المتوقع أن التغييرات في أنماط هطول األمطار •

ؤثر تأثيرا آبيرا على سي الجليدية األنهارواختفاء 
توفر المياه لالستهالك البشري والزراعة وتوليد 

  .الطاقة

بعض المؤشرات االجتماعية قد  •
 التسعينات من تحسنت على مدى

بما في ذلك محو  الماضي، القرن
أمية الكبار، والعمر المتوقع، 
والحصول على المياه الصالحة 

  .للشرب
خرى مثل معدل وفيات األعوامل ال •

الرضع وانخفاض معدل االلتحاق 
تزايد بالمدارس الثانوية، و

مساواة في الدخل تسهم في الحد الال
  .من القدرة على التكيف

جهود البعض البلدان قد بذلت  •
كيف، والسيما من خالل للت

المحافظة على النظم البيئية 
الرئيسية، ونظم اإلنذار المبكر، 
وإدارة المخاطر في مجاالت 

  واستراتيجيات الفيضانات،الزراعة
احل، ونظم والسإدارة  ووالجفاف،

فهذه ومع ذلك،  . ترصد األمراض
ال يمكن تقديرها نظرا جهود ال

االفتقار إلى المعلومات :  لآلتي
نظم المراقبة إلى وساسية، األ
، واالفتقار إلى بناء متابعةوال

القدرات واألطر المناسبة السياسية 
انخفاض والمؤسسية والتكنولوجية؛ 

والمستوطنات في المناطق ، الدخل 
  . ذلكوغيرالقابلة للتضرر 
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الدول 

الجزرية 
  الصغيرة

مم 5أن يكون متوقع الارتفاع مستوى سطح البحر  •
زيادة  إلى ييؤدسائة عام القادمة، خالل المسنويا 

نزوح السكان، تآآل التربة، وفقدان األرض والفقر و
انخفاض مرونة النظم ووزيادة خطر العواصف، 

تسرب المياه و ، الساحلية)يكولوجيةاإل(بيئية ال
 ة وارتفاع تكلف،موارد المياه العذبةإلى المالحة 
  .تالتغيرامثل هذه  والتكيف مع ةتجابساللالموارد 

ض ضابيالشعاب المرجانية سلبا باالتتأثر س •
وبانخفاض معدالت التكلس نتيجة الرتفاع مستويات 

ب اعشوأروف جالمنوآذلك ثاني أآسيد الكربون؛ 
آما سيتأثر الساحلية األخرى، بيئية والنظم ال البحر

رتفاع درجات النتيجة حيوي التنوع الإلى جانب ذلك 
  . البحرالحرارة وتسارع ارتفاع مستوى سطح

الجزر الصغيرة، سواء آانت تقع في المناطق  •
لها ، المعتدلةالمدارية أو على خطوط العرض 

خصائص تجعلها معرضة بوجه خاص آلثار تغير 
المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر واألحداث 

  .قصوىالمناخية ال
تدهور األحوال الساحلية، على سبيل المثال من  •

شعاب المرجانية، خالل تآآل الشواطئ وابيضاض ال
ؤثر على الموارد المحلية مثل يمن المتوقع أن 

هذه السياحية لقيمة القليل من التمصايد األسماك، و
  .األماآن

إلى يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر أن من المتوقع  •
زيادة تآآل، والالعواصف ووتفاقم الفيضانات 

األخطار الساحلية األخرى مما يهدد البنية التحتية 
والمرافق التي تدعم سبل ناطق المأهولة ية والمالحيو

  .العيش لمجتمعات الجزر
أن تغير بحلول منتصف القرن الحالي ومن المتوقع  •

حد من موارد المياه في العديد من الجزر يالمناخ 
الصغيرة، مثل منطقة البحر الكاريبي والمحيط 

صبح غير آافية لتلبية الطلب قد تالهادئ، إلى درجة 
  .هطول األمطارانخفاض ت خالل فترا

زيادة من المتوقع مع ارتفاع درجات الحرارة،  •
 في هذه أصالمتوطنة غير حيوية أنواع دخول 
خطوط الجزر الواقعة على ، والسيما في المناطق
  .وسطى والعاليةالالعرض 

التكيف قدرة النظم البشرية على  •
م في الدول بشكل عامنخفضة 

ر قابلية التضرالجزرية الصغيرة، و
الدول الجزرية الصغيرة مرتفعة، و

تغير بمن البلدان األآثر تأثرا  يه
  .المناخ

 )اإليكولوجية(البيئية تدهور النظم  •
يؤثر سلبا على أسماك الساحلية س

هدد مصائد ي و،الشعاب المرجانية
أولئك الذين ، ومن ثم على األسماك

د أسماك ئكسبون عيشهم من مصاتي
ذين الشعاب المرجانية، وأولئك ال

يعتمدون على األسماك آمصدر 
  .للغذاءأساسي 

محدودية األراضي الصالحة  •
ملوحة التربة تساع  وا،للزراعة

 جعل الزراعة في الجزر الصغيرةي
، تتضرر بشدة من تغير المناخ

سواء بالنسبة لإلنتاج المحلي 
  .لمحاصيل النقديةللألغذية و

مصدر هام للدخل وهي السياحة  •
 جزر آثيرة، والعمالت األجنبية في

تغير لنتيجة ستشهد انخفاضا آبيرا 
المناخ وارتفاع مستوى سطح 

  .البحر

Source: Adapted from IPCC (2007). 
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  المصطلحات
  
  
  

  التكيف
لمؤثرات استجابة لآنظم الطبيعية أو البشرية التكيف 

ذي من شأنه الوالمناخية الفعلية أو المتوقعة أو آثارها، 
 .  المتاحةو يستغل الفرص المفيدةأضرر الأن يقلل من 

ويمكن التمييز بين أنواع مختلفة من التكيف، بما في 
 والتكيف الخاص ي،والتفاعل ذلك التكيف االستباقي

  ).IPCC (الذاتي والمخطط لهالتكيف والعام، و

  القدرة على التكيف
قدرة نظام ما على التكيف مع تغير المناخ، بما في 

، قصوىوالظواهر المناخية الذلك التقلبات المناخية 
لالستفادة من الفرص واألضرار المحتملة؛ للتقليل من 

  ).IPCC, 2007(العواقب المتاحة، أو لمواجهة 

  تغير المناخ
يعزى بصورة مباشرة أو غير الذي تغير المناخ 

إلى تغير في ؤدي مباشرة إلى النشاط البشري الذي ي
 عن عيداوالذي بكوني، تكوين الغالف الجوي ال

يمكن أن يكون ملحوظا من  للمناخ ة الطبيعياتالتقلب
خالل المقارنة عبر الفترات الزمنية المختلفة 

)UNFCCC.(  

  التخفيف من تغير المناخ
خفض مدخالت يي ذالتغير التكنولوجي واالستبدال ال

على  و. الموارد واالنبعاثات لكل وحدة من الناتج
ماعية االجتمن السياسات الرغم من أن العديد 

لى خفض ممكن أن تؤدي إواالقتصادية والتكنولوجية 
فإن فيما يتعلق بتغير المناخ، لكن االنبعاثات، و

تنفيذ سياسات للحد من انبعاثات غازات يعني التخفيف 
 Greenhouse(انظر أيضا ترسيب،  وتعزيز ال،الدفيئة

gas, IPCC, 2007.(  

  أخطار المناخ
أو تغيرات  لتقلبات ضارة المحتملةمظاهر المادية الال

 ، والعواصف،الجفافو ،مثل الفيضانات، المناخ
المدى بعيدة األمطار الغزيرة، والتغيرات موجات و

في قيم المتغيرات المناخية، والتحوالت المستقبلية 
 ,Brooks( وما إلى ذلك المحتملة في النظم المناخية 

2003.(  

  التأثيرات المناخية
لى النظم الطبيعية آثار المناخ وتغير المناخ ع

  .والبشرية

  نموذج المناخ
مبني على الخصائص تمثيل عددي للنظام المناخي  وه

تفاعالتها ويوية لمكوناته، حالوالفيزيائية والكيميائية 
ب عن آل أو بعض اوعمليات التغذية المرتدة، وحس

من يمكن تمثيله نظام المناخ  و. خصائصه المعروفة
من الممكن تحديد مكون  (التعقيدتفاوتة خالل نماذج م

 ةهرميالمكونات أو مجموعة واحد أو مجموعة من 
عدد بمثل مالجوانب هذه ختالف في المن النماذج، وا

وضوح تمثيل العمليات األبعاد المكانية، ومدى 
استخدام ، أو مستوى حيوية أو الةالكيميائي وأ طبيعيةال

تي أي المعايرة تبعا للقيم ال ؛)اإلمبريقية(المعايرة 
  ).IPCC, 2007(أثبتت جدواها 

  اتجاهات المناخ
درجة الحرارة أو مثل لمناخ لعوامل ااالتجاه العام 

ومدى ميلها للتغير عبر هطول األمطار السنوي 
  .الزمن

  تقلب المناخ
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ تضع اتفاقية 

عزى إلى والذي ي"تغير المناخ"فروقا للتمييز بين 
غير تكوين الغالف ؤدي إلى تتالتي شطة البشرية األن

التي تعزى إلى " التقلبات المناخية"بين الجوي، و
  . أسباب طبيعية

  القدرة على المواجهة
نظم، واستخدام المهارات القدرة الناس والمنظمات و

 سلبيةوالموارد المتاحة، لمواجهة وإدارة الظروف ال
  ).UNISDR, 2009 (وحاالت الطوارئ والكوارث

  إدارة مخاطر الكوارث
 ،عملية منهجية الستخدام التوجيهات اإلدارية

لتنفيذ  ،داء ومهارات وقدرات األ،ماتينظتوال
مواجهة االستراتيجيات والسياسات، وتحسين قدرات ال

 تمن اآلثار السلبية للمخاطر واحتماالللتخفيف 
  ).UNISDR, 2009 (ارثوكال

  الكارثة
ضررا أو ان، ويسبب حدث طبيعي أو من صنع اإلنس

وهي أزمة اجتماعية تحدث عندما  . آبيرادمارا 
يؤدي ، مما قابلية التضررالخطر مع حالة من ترافق ي

 تهدد اتاضطرابوإلى خسائر آبيرة في األرواح، 
  ).Tearfund (الحياة، وأضرار مادية آبيرة
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  الحد من مخاطر الكوارث
طر الكوارث من اخملحد من لمفهوم وممارسة هو 
لتحليل وإدارة العوامل هجية الل بذل جهود منخ

المسببة للكوارث، بما في ذلك خفض التعرض 
لألشخاص قابلية التضرر ل يقلتللمخاطر، 

 والبيئة، يضاوالممتلكات، واإلدارة الحكيمة لألر
 ,UNISDR(لألحداث السلبية ستعداد وتحسين اال

2009.(  

  نظام اإلنذار المبكر
معلومات مة لتوليد ونشر مجموعة من القدرات الالز

عريف ، لتفي الوقت المناسبالمفهومة وتحذير ال
بالخطر الذي األفراد والمجتمعات والمنظمات 

 ،والعمل بشكل مالئممن االستعداد وتمكينهم م، هددهيت
 رائخسالأو األضرار  تاحتماالتقليل وقبل وقت آاف ل

)UNISDR, 2009.(  

   الجنوبيالتذبذب/ أو ظاهرة النينيو -النينيو 
ئ لمحيط الهادالمنطقة االستوائية لتفاعل معقد بين 
يؤدي إلى حدوث نوبات غير ، والغالف الجوي

نماط الطقس في أجزاء آثيرة ألوتغير للمحيط ظمة تنم
تأثيرات آبيرة على مدى مع يكون غالبا من العالم، و

البحرية، وتغيرات طن شهور عديدة، مثل تغير الموا
فيضانات، وجفاف، وتغيرات هطول األمطار، وفي 

  ).UNISDR, 2009 (اصفوفي أنماط الع

تعرفان على أنه  "النينيا" و"النينيو" تاوظاهر
ألآثر درجة حرارة سطح البحر اضطراب مستمر في 

المنطقة االستوائية الوسطى  درجة مئوية عبر 0.5من 
ارتفاع درجة هي  "النينيو"ظاهرة ، ولمحيط الهادئل

.  هي انخفاض درجة الحرارة "النينيا"و ،حرارة
 رطوبة الطقس في "النينيو"أحداث ظاهرة ويصاحب 

ي جنوب ف وشرق أفريقيا وجفاف اإلآوادور/ بيرو
 . شمال استراليا، وجنوب أفريقياوشرق آسيا، 

زيادة يصاحبها عكس ذلك، وما تسبب  عادة "النينيا"و
تغير المناخ قد يزيد من قوة  و. األعاصير األطلسية

  .التذبذبهذا ة وتيرو

  األحداث القصوى للطقس

اإلحصائي توزيع الحدوث ضمن الحدث نادر 
متفاوتة، " نادر"تعريفات و.  المرجعي لمكان معين

أآثر  األقصى قد يكون نادرا أو حدث الجويالولكن 
العاشرة أو ) percentile(رتبة المئوية ندرة من ال

 ختلف من مكان إلىقد ي" قصوى"تعريف و.  التسعين
تشمل قصوى تقليديا الجوية ال فاألحداث . آخر

  ).IPCC, 2007 (الفيضانات والجفاف

  التنبؤ
أو وقوع حدث الحتمال واضح أو تقدير إحصائي بيان 

 ,UNISDR(نطقة معينة في مفي المستقبل حالة 
2009.(  

  نظام المعلومات الجغرافية
نظام ي عبارة عن ه "نظم المعلومات الجغرافية"

جمع وتخزين وإدارة وتحليل لمحوسب مصمم 
المعلومات ذات المرجعية المكانية وما يرتبط بها من 

نظم المعلومات و.  الخصائص والسماتبيانات 
تسهل تمثيل المعارف الشعبية  بالمشارآة الجغرافية

ثالثية ثنائية وخرائط الالمحلية المكانية باستخدام 
ات يمكن استخدام هذه الخرائط لتسهيل عملي . األبعاد

 . صنع القرار، فضال عن دعم االتصال والدعوة
خالفا لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية التقليدية، و

في حكم تفنظم المعلومات الجغرافية بالمشارآة ت
البيانات المكانية السيطرة على الوصول واستخدام 

أيدي المجتمعات من خالل لفوارق الثقافية ل ةراعيمال
  ).Corbett et al., 2006(ها فيولدت تالتي 

  غازات الدفيئة
ضمن  عند أطوال موجية محددة اإلشعاعغاز يمتص 

من منبعث ال) األشعة تحت الحمراء(طيف اإلشعاع 
بإطالق الغاز بدوره  ثم يقوم . سطح األرض والسحب
ي تكون فيه ذالمستوى عند الاألشعة تحت الحمراء 

ة  والنتيجة النهائي. درجة الحرارة أبرد من السطح
الممتصة مع ميل طاقة لذلك اختزان جزء من ال

بخار الماء و.  الرتفاع درجة حرارة سطح الكوآب
)H2O( وثاني أآسيد الكربون ،)CO2( وأآسيد ،

) O3(، واألوزون )CH4( والميثان ،)N2O(النيتروز 
هي غازات الدفيئة الرئيسية في الغالف الجوي 

  ).IPCC, 2007 (لألرض

  آثار األخطار
األنشطة البشرية  وأالمواد  وأالظواهر بالمتعلقة اآلثار 

التي قد تتسبب في خسائر في الخطيرة أو الظروف 
األرواح أو إصابات أو غيرها من اآلثار الصحية، 
وإتالف الممتلكات ، وفقدان سبل العيش والخدمات، 
واالضطراب االجتماعي واالقتصادي، أو الضرر 

  ).UNISDR, 2009(البيئي 

  صليةالمعرفة األ

المعرفة  يهولمحلية، اأيضا المعرفة يطلق عليها و
الروحية التي تشمل شمولية و والةلقديمالمجتمعية وا

 ,Brascoupé and Mann(آل جوانب الوجود البشري 
2001.(  

  المؤسسات
المؤسسات هي آليات رسمية أو غير رسمية من صنع 

والتفاعالت  التوقعات اإلنسان، وتعمل على تشكيل
 هاويمكن تصنيف.  االجتماعية والفرديةيات والسلوآ
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بيروقراطية اإلدارية الوحدات ال(على أنها عامة 
منظمات (مدنية و، ) المنتخبةوالحكومات المحلية

، وقطاع خاص )العضوية والمنظمات التعاونية
 ,Uphoff and Buck()  والخدماتمنظمات األعمال(

الها المؤسسات المحلية وأشكتعمل فهم آيف و).  2006
لمجتمعات لممارسات التكيف على تشكيل التنظيمية 

لتعزيز قدرات المجتمعات على هو أمر هام  ،الفقيرة
  .التكيف

  سبل العيش
ن والمخز(سبل العيش القدرات واألصول تشمل 

، واألنشطة الالزمة )والموارد والمطالبات والوصول
مستدامة عندما تكون وسبل العيش  . لمعيشةسبل ال

والصدمات، ضغوط تعافي من التوواجه  تتستطيع أن
فظ على أو تعزز قدراتها وأصولها، وتوفر احتو

بمنفعة سهم تفرص العيش المستدامة للجيل القادم، و
لسبل المعيشة األخرى على المستويين المحلي إجمالية 

 Chambers.  (الطويل والقصيرعلى المدى والعالمي 
and Conway, 1992.(  

  سوء التكيف
من  التي من شأنها أن تزيد من قابلية التضرر فعالاأل

اتخاذ قرارات االستثمار أو يشمل ذلك و . تغير المناخ
سواء همل اآلثار الفعلية أو المحتملة يالتنمية بينما 

على المدى الطويل أو لتغير المناخ لتقلب المناخ 
)Burton, 1998.(  

  مردودات سوء التكيف
للحد من  تخذت اإلجراءات التيعواقب األفعال أو 

من ثم التي و ، على المدى القصيرررالتضقابلية 
المتوسط أو الطويل بقابلية التضرر على المدى تعجل 

  .لتغير المناخ

  برامج العمل الوطنية للتكيف

تحديد لالوثائق التي أعدتها البلدان األقل نموا 
 . االحتياجات العاجلة والفورية للتكيف مع تغير المناخ

مجتمع المانحين الدوليين على  ذلك تعرض بعدثم 
  ).UNFCCC(لدعم ل

  االستشعار عن بعد
عادة  . عملية جمع المعلومات عن األرض عن بعد

يتم تجميع هذه البيانات عن طريق األقمار الصناعية 
  ).IAPAD(ة الجويالصور أو 

  القدرة على المواجهة
المجتمع المحلي أو المجتمع المعرض أو قدرة النظام 

 ،حتواءاال و،ستيعاباال و،مقاومةعلى الر لألخطا
والتعافي من آثار المخاطر في الوقت المناسب 

االستعادة و/ علىظ احفالوبطريقة فعالة، بما في ذلك 
 ,UNISDR (األساسية الضروريةووظائفها هياآلها ل

2009.(  

  المخاطر
قابلية نتيجة لمزيج من  المتوقعة رئخسااألضرار أو ال

  .التضرر واألخطار

  سيناریوال
ستتطور األمور مبسط عن آيف غالبا وصف معقول و

في المستقبل، استنادا إلى مجموعة متماسكة ومتسقة 
والعالقات ات حول القوى الدافعة يمن الفرض

توقعات، من السيناريوهات ستقاء اليمكن ا . الرئيسية
ولكن آثيرا ما تستند إلى معلومات إضافية من مصادر 

قصصي خط تمتزج مع يان في بعض األحوأخرى، 
  ).IPCC, 2007(ي سرد

  المثلثية
ن مصدر أو منهجية الناتجة عمن المعلومات التحقق 

من مصدر واحد أو أآثر من  جةتناالواحدة مع تلك 
  .المصادر والمنهجيات األخرى

  قابلية التضرر
الستمرار نظام طبيعي أو اجتماعي قابلية مدى 

ة يوظيفدالة لضرر الناجم عن تغير المناخ، وهي ا
مناخ، تغيرات النظام لالحساسية لتغير المناخ، ولمقدار 

 . التكيف مع تغيرات المناخالنظام على قدرة لو
النظام الذي وبالتالي فإن أي نظام شديدة التأثر هو 

 ،في المناخالمتوسطة شديد الحساسية للتغيرات يكون 
قدرته على التكيف ضعيفة تكون هو النظام الذي و
)IPCC, 2007.(  

  المصدر
Christian Aid (2009a). ‘Module I: Framework and Approach.’ Christian Aid Adaptation Toolkit: 

Integrating adaptation to climate change into secure livelihoods. Christian Aid: UK 

Definitions and figures that are unattributed were generally based on original material, multiple 
information sources, and/or adapted substantially to ensure they relate to the Christian Aid context (or 
a combination of these). 
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مجموعة جزء لها المقاالت في هذا ال
متنوعة من نقاط الدخول، بما في 

المشارآة، قابلية التضرر بذلك تحليل 
وأطر الحد من مخاطر الكوارث، 

 . للزارعينميدانية والمدارس ال
ر مصدرا غنيا توفة دراسوحاالت ال

من الخبرة والدروس للعاملين في 
 .التكيف المجتمعي



التكيف المجتمعي مع تغير المناخ في الدول الجزریة الصغيرة:  الجمع بين المعارف المختلفة  39 

مجتمعي مع تغير  التكيف ال: ختلفة المعارف المالجمع بين . 2
  المناخ في الدول النامية الجزریة الصغيرة

  
  
  

  "وست. جينيفر جي"و" جيسيكا ميرسير"و" إیالن آيلمان:  "بقلم
  
  
  

  مقدمة
وب األصلية في الشعاستطاعت على مر التاريخ، 
لتغيرات االجتماعية التكيف مع اجميع أنحاء العالم 

تقويض سبل يؤدي إلى إال أن تغير المناخ  . والبيئية
تحدي ي و،على الموارد الطبيعيةتي تعتمد العيش ال

 .  هذهالمعارف المحلية التي تستند إليها سبل العيش
اخ بالمثل، فإن المعرفة العلمية الحالية حول تغير المنو

نادرا ما توفر آل و،  ال تزال محدودةوأنماط الطقس
ويتمثل التحدي في إيجاد  . ما يلزم للتعامل مع التغيير

لجمع بين المعرفة المحلية والعلمية للمساعدة لسبل 
  .التكيف بنجاح على مستوى المجتمع المحليعلى 

من المجتمعي لعمل ا إطارالبحثية تصف وهذه الورقة 
لتعامل مع واع مختلفة من المعرفة للجمع بين أنأجل ا

الذي قامت به لى العمل ععتمد ت يوه . تغير المناخ
لتعامل مع إطار ل  لتطوير وتجريب"ميرسر" اسابق

الحد من مخاطر الكوارث في الدول الجزرية 
تواجه )  دولة52(الدول   وهذه 15.الصغيرة النامية

ية القابلية االستثنائذلك تحديات االستدامة، بما في 
  .تغير المناخللتضرر من الكبيرة 

 ،تقييم آثار تغير المناخآما يتناول إطار العمل أيضا 
قابلية التضرر والتكيف في هذه الدول الجزرية، و

" آيلمان"وهو يبني على العمل الذي قام على إعداده 
برنامج أصوات عديدة "وزمالؤهما ضمن " وست"و

ه ب  وأوضح العمل الذي قام MSV.(16" (قوية
                                                 

مم االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث التابعة لأل"  15
جهود منظومية "على أنه لحد من الكوارث تضع تعريف ل "المتحدة

من خالل تقليل المسببة للكوارث، بما في ذلك لتحليل وإدارة العوامل 
لألشخاص والممتلكات، وخفض قابلية التضرر التعرض للمخاطر، 

.  سلبيةاللألحداث ستعداد واإلدارة الحكيمة لألرض والبيئة، وتحسين اال
 حول أوجه اتمناقشإلحدى ال) Kelman and Gaillard, 2008(انظر 

التشابه واالختالف، والروابط بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير 
  .المناخ

جمع من الجهات المانحة بما في ذلك تقبل مدعوم من هذا البرنامج   16
قاعدة بيانات / يقوده برنامج األمم المتحدة للبيئةحكومة النرويج و

، ومرآز البحوث الدولية للمناخ والبيئة في معلومات الموارد العالمية
أصوات عديدة "وبرنامج .  أوسلو، والذي يعمل به اثنان من آتاب المقالة

محلي حول تغير المناخ من خالل بناء العمل السعى لتحفيز ي" قوية
:  للمزيد من التفاصيل انظر. القدرات، والبحوث، والتعليم، والتوعية

البرنامج أن العديد من مجتمعات هذه الدول لديها 
 ومهارات تقليدية ساعدتها على ،واسعةة معارف أصلي

 CICERO and(التعامل مع التغيير لعدة قرون 
UNEP/GRID-Arendal, 2008  .( يوفر وهذا التقييم

بشكل الحد من مخاطر الكوارث عمل األساس لتطبيق 
  . في هذه الورقةردسيتغير المناخ آما على مباشر 

بابوا غينيا مواقع القرى في خريطة توضح  : 1شكل 
  جديدةال

الذي من خالل وصف اإلطار البحثية نبدأ هذه الورقة 
تسليط مع ، الكوارثللحد من مخاطر تم تطويره 

  .شارآة المستخدمةمالمداخل الضوء على بعض 

تغير عامل مع آيف يمكن تكييف اإلطار للتوضح ثم ن
  .المناخ

  االت وطرق إطار الحد من مخاطر الكوارثمج
أصال مع مجتمعات السكان األصليين اإلطار وضع تم 

 من الدول النامية ةهي واحدفي بابوا غينيا الجديدة، و
والعمل .   دولة52التي يبلغ عددها الجزرية الصغيرة 

 مصدر الرزق الرئيسي لغالبية السكان والزراعة هب
شكل المناطق الريفية تي تفي بابوا غينيا الجديدة، وال

مكتب اإلحصاءات الوطني، (من مساحتها ٪ 87
نوعا من  400ويزرع هناك أآثر من ).  2003

، وهو ما في جميع أنحاء البالدالمحاصيل الغذائية 
واألراضي .  يعكس التفاوتات البيئية الواسعة للبلد

الزراعية تنتقل بالوراثة عبر األجيال المتتابعة 
األراضي والتخطيط العمراني، رة إدا(للعائالت 

والمعرفة األصلية والممارسات المحلية ). 2005
" التحديث"مزيج من تتعرض لالنقراض نتيجة ل

من التوسع الحضري،  هاوالضغوط الوطنية بما في
  .والتغيرات العالمية بما في ذلك تغير المناخ

عمل ميداني في بابوا غينيا الجديدة ب "ميرسر"قامت 
هي  في ثالث قرى 2007 - 2006 في الفترة

  وتتأثر  ). 1شكل (" باليو"و" آومالو"و" سينجاس"

                                                                    
org.manystrongvoices.www.  
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والفيضانات ، )سينجاس(الفيضانات بهذه المجتمعات 
ية برآانثورات ال، وال)آومالو(رات األرضية واالنهيا

على اهتمامهم بناًء القرى هذه وقد تم اختيار  . )باليو(
لمشارآة في عن رغبتهم في افي وقت سابق إعرابهم و

تقدم بعض آما  ،الكوارثمخاطر أنشطة الحد من 
سلطات من أفراد المجتمع للحصول على مساعدة 

 ةالعمل تم بناء الثق وطوال فترة . بابوا غينيا الجديدة
مثل خالل المشارآة في مهام المجتمع، والمودة من 

الطبخ واللعب مع األطفال والذهاب رعاية الحدائق و
  . السوق لشراء وبيع السلعإلى

م استخدام أسلوب تفي آل قرية، باالتفاق مع األهالي 
، والذي يعمل "االآتشاف الموجه"وهو العمل الميداني 
على  أفراد المجتمع ةساعدعلى مي خارجفيه الميسر ال

االستفادة من التجارب السابقة والمعارف المحلية في 
تساعدهم جديدة وأفكار روابط عالقات وبحث عن ال

تم " االآتشاف الموجه"وإلى جانب .  العملعلى 
استخدام تقنيات تكميلية بما في ذلك تمرينات الخرائط، 

 Mercer et(التخطيط الزمني، ترتيبات المصفوفات 
al., 2008, 2009a, b  .( وتبعا للسياق المناسب يجب

بالتشاور مع السكان، تمرينات هذه الاختيار مثل 
  .األميةمستويات الوضع في االعتبار و

 خریطة بابوا غينيا الجدیدة توضح موقع القریة : 1شكل 
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طورت هذه ، "آتشاف الموجهاال"آجزء من و
هذا ساعد أفراد  و). 2شكل (عمل الالمجتمعات إطار 

وامل التي عمق للعتمالستكشاف االالمجتمع من خالل 
 واستخدام ،لكوارثقابلية التضرر من اتسهم في 

الخارجية للحد المعارف العلمية المعارف األصلية و
م أربع خطوات آما ااستخدوتم .  قابلية التضررمن 

  .)Mercer et al. 2009a, b (هو مبين أدناه

  جمع المعلومات األساسية: الخطوة األولى 
ساسية من خالل جمع المعلومات األب" ميرسر"قامت 

شمل ذلك ، و)4، 3شكل (المشارآة جماعي بعمل الال
هتمامات لمجتمع، وااللعامة المعلومات التحديد 
 وفي -آان يحضر آل جلسة جماعية و . واألهداف

ن عن المجتمعات وممثل -األخرى أيضا الخطوات 
مجموعة متنوعة من آانوا ينتمون ل و،المحلية نفسها

 وبشكل عام . متجانسة عرقيالاقرى في هذه الاألعمار 
آان العمل يتم مع آل من الجنسين على حدة ثم يتم 

، وذلك )4شكل (جمعهما وتقديمهما لبعضهما البعض 
 ونهيمنعادة ما يألن الرجال في بابوا غينيا الجديدة 

وهذا العمل من المشارآة يسعى  ،مناقشاتعلى ال
  .الجنسينللحصول على المدخالت من آال 

لمجتمع على ا اتمجموعجلسات النتائج  ثم تم عرض
 . في اجتماع المجتمع لتأآيد أو تنقيح المعلوماتآمله بأ

تاريخ : هاؤاستقاالتي تم ومن األمثلة على المعلومات 
التوزيع الزمني لألخطار واألحداث، القرية، 

أمثلة مع ، البيئيةوالخرائط، واالتجاهات االجتماعية 
  .5شكل لذلك موضحة في 

المسببة لقابلية عوامل التحدید  :  الثانيةالخطوة
  التضرر

في المجتمعات انطالقا من هذا الخط األساسي، بدأت 
، الخارجية مسببة لقابلية التضررعوامل التحديد ال
العوامل الخارجية هي تلك التي  و.  معاوالداخلية

لمجتمع، مثل العواصف اسيطرة يست تحت ل
هي التي يمكن داخلية العوامل ال و. والثورات البرآانية

من جانب المجتمع، مثل السيطرة عليها إلى حد آبير 
  .تهاالمحاصيل أو أنماط زراعأنواع تغيير 

تغير هذا العمل لم يكن يرآز على رغم من أن بال
آعامل خارجي ه ذآرإال أن تغير المناخ ورد المناخ، 

االآتشاف "من خالل و . في جميع القرى الثالث
وليس  -القرويين أن يعني فإن هذا " الموجه
تغير المناخ هو  قد حددوا بأنفسهم أن -يين الخارج

وتم التوصل إلى هذا .  تناولهاقضية هامة ينبغي 
حول الموارد دارت االستنتاج خالل مناقشات 

القرويون في  و. همتعيشمالطبيعية التي تدعم سبل 
أثاروا أنماط الطقس، ذين ناقشوا الثالث الالقرى 
تغير أنماط الطقس في اآلونة األخيرة، ية  قضاجميع

 . تغير المناخظواهر التي الحظوها بتلك الربطوا و

لى تغير المناخ عوبالرغم من أن القرويين قد حددوا 
 الخارجية، إال أنه لم يحظ بالمناقشات لأنه أحد العوام

حد من فإن إطار عمل البدال من ذلك، و.  المتعمقة
تغير  عواقب وآثار قد رآز علىمخاطر الكوارث 

لقد و . هذه اآلثارتناول  وآيف يمكن ،المناخ داخليا
الحاجة إلى سلطت هذه العملية الضوء على مدى 

العمل ليضع في الحسبان تغير إطار مراجعة وتنقيح 
  .المناخ، آما تفعله هذه الورقة البحثية

قابلية تحدید استراتيجيات للحد من : الخطوة الثالثة
  التضرر
مجموعات لتحديد إلى أعضاء الجماعة م تم تقسي

االستراتيجيات األصلية والعلمية، والتي استخدمت في 
للتعامل مع العوامل الداخلية لقابلية الماضي والحاضر 
المعارف بين التمييز  و. م تحديدهاالتضرر التي ت

أو " األصلية" وبين المعارف ،"الخارجية"العلمية 
  . تماماالتقليدية غالبا ال يكون واضحا

يتمثل في اختالف اختالفات ما يتضح غالبا من وأبرز 
، تفسير العالم المحيطبحث والطرق المستخدمة في 

 مقارنة ،معرفة عن السياقحيث يحاول العلم فصل ال
المعرفة األصلية التي تضرب بجذورها في سياقات ب

الفئات  هم الذين يميزون بين معتجمأعضاء ال و. معينة
المعرفة، واالستراتيجيات، والموارد حديد من خالل ت

الموارد المتاحة لهم، وما المتاحة لهم، ومن خالل 
وبمجرد .  يمكن تخصيصه من الموارد لكل منها

تحديد استراتيجيات الحد من قابلية التضرر، يقوم 
فاعلية آل من هذه تحدد بوضع درجة أفراد المجتمع 
  .االستراتيجيات

یات استراتيجيات الحد تحدید أولو : الخطوة الرابعة
  قابلية التضررمن 

استراتيجيات بتحديد أولويات مع تجمأعضاء اليقوم 
بناء على ما حصلت عليه من ، قابلية التضررالحد من 
ويجب النظر إلى هذه الدرجات على أنها .  درجات

في بعض األحيان، و.  للتوجيه فقط وليست مطلقة
 اتناقشمتؤدي نتائج هذه الدرجات الموضوعة إلى 

تعمل على مزيد من التنقيح لتعكس هذه نوعية 
 هاوهكذا، فإن . أفراد المجتمعالدرجات وجهات نظر 

تعتمد على وجهات النظر النوعية  و،عملية متكررة
تلتزم بشكل صارم من آونها وغير الملموسة، أآثر 

.   وهذا أحد المبادئ الهامة في اإلطار-باألرقام 
ألآثر فعالية استراتيجيات االوتحديد وترتيب أولويات 

ن م رر،التضقابلية متكامل للحد من آان بمثابة مدخل 
، 5شكل (والعلمية صلية الجمع بين المعرفة األخالل 

6 ،7.(  

مكنهم مدخل أفراد المجتمع أن هذا التعليقات وأظهرت 
من تحديد استراتيجيات يشعرون أنه يمكن تحقيقها 

  كنتهم هذه العملية  آما م. باستخدام الموارد المتاحة
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    حول تأثير الفيضانات واالنهيارات األرضية" آومالو"مناقشة مكثفة لمجموعة مرآزیة في آنيسة : 3شكل 

  إطار العملية األصلية التي تطویره واستخدامه في بابوا غينيا الجدیدة:  2شكل 

   النصوصميرسر وآخرون مع بعض التعديل في:    المصدر
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من قابلية مختلفة وأشكال تحديد مراحل من أيضا 
، أنفسهمبتي يتخذونها  الهمقراراتن أالتضرر، وآيف 

 بناءمثل تغيير ممارسات استخدام األراضي ومواد ال
  . ت في هذه القابليةساهمقد 

العمل خالل إطار " الموجهآتشاف اال"وهكذا فإن 
رآز على مبدأ تشجيع الوعي والمسؤولية داخل 

قابليتهم للتضرر  لمعالجة ،المجتمعات المحلية
سياق ضمن داخلية ولكن العوامل الوالسيما بأنفسهم، 

  بالرغم من تطبيق واسو إال أنه . العوامل الخارجية

فإن للحد من مخاطر الكوارث، تخدام إطار العمل 
 وقياس أي ،كتمل لتقييم النتائجتتابعة العمل لم م
حدثت في قابلية التضرر على ضات ملحوظة اخفان

  .المدى الطويل

  تغير المناخعامل مع استخدام اإلطار للت
ستهدف أساسا الحد من مخاطر الكوارث اإطار 

األرضية الفيضانات والعواصف واالنهيارات 
هذه  هاشهدتهي األحداث التي  و،والثورات البرآانية

تغير المناخ ومن المحتمل أن .  من قبلالمجتمعات 
بعض المخاطر البيئية وتيرة  وشدة واتيغير من توقيت

وبناء على ذلك، فإن  . التي تؤثر على موسمية الطقس
اإلطار يوفر مدخال مفيدا لمناقشة آيف ولماذا يمكن 

 وآيف يمكنها ،قابلة للتضررمجتمعات أن تكون ال
ولم يتم .   المدى الطويلعلىالتعامل مع تغير المناخ 

المناخ من أجل تغير  ياحتى اآلن تطبيق اإلطار ميدان
  .فقط

عامل يوضح آيف يمكن تنقيح اإلطار للتأدناه  8شكل و

  

یر
صو

ت
  :

سر
ير
 م
يكا
يس
ج

  

    ا وقعة عليهماألخطار الالخرائط المرسومة للقریة و" سينجاس"رجال ونساء في :  4شكل 
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من المكتسبة يتضمن المعرفة هو و . تغير المناخمع 
آلثار تغير المناخ وقابلية " أصوات عديدة قوية"تقييم 

التضرر والتكيف في الدول الجزرية الصغيرة 
)CICERO and UNEP/GRID- Arendal, 2008.(  

  الخطوة األولى
حيث ال تغيير، آما هي بمن العملية الخطوة األولى 

بنفسها بتحديد المجتمعات أن تقوم المهم أنه من 
تنا فإن  ومن خالل خبر.  الخاصةواهتماماتهاأولوياتها 

بالنسبة لمجتمعات هامة تغير المناخ يشكل أولوية 
هذه مجتمعات  و. الدول النامية الجزرية الصغيرة

 ولقد  17.تحديات تغير المناخقد أعربت عن الدول 
الرامية إلى آانت تبحث بجدية عن الدعم للمساعي 

ذلك من تقييم آما يتضح  تغير المناخعامل مع الت
 قد ال يكون آذلك هال أنإ".  أصوات عديدة قوية"

 هناك إذا آان و. للمجتمعات في أماآن أخرىبالنسبة 
تغير المناخ يشكل مصدر قلق عتبر أن مجتمعات ال ت

 على اعتبار أنه لن يحدث للدول الجزرية -حتى اآلن 
فإن على  ،شير إلى خالف ذلكت ةعلميال ةدل مع أن األ-

القي العاملين على هذا اإلطار أن يقرروا بشكل أخ
إدخال أو فرض مواجهة  ةحاولم مدى مالءمة وعملي

  .تغير المناخ على هذه المجتمعات

  الخطوة الثانية
وربط تحليل الوضع العالمي، يتم في الخطوة الثانية، 

مع تغير المناخ العالمي األسباب واالتجاهات العالمية ل
عرض مكن من المو.  المحليةثار وقابلية التضرر اآل

آلثار لتشير التي لمية الخارجية المعلومات الع
ات وتغير لتقلبمتوقعة المستقبلية الالتاريخية السابقة و

األقمار الصناعية، صور على سبيل المثال  -المناخ 
لتوقعات المناخ على المدى مصغرة السيناريوهات الو
قابلية عوامل ربطها بومناقشتها ل - طويلوالقصير ال

 في اتثال، التغيرعلى سبيل الم . الداخليةالتضرر 
" آومالو"و" سينجاس"استخدام األراضي في آل من 

، فيضاناتأدت إلى زيادة األضرار التي تنجم عن ال
الداخلية والتي يمكن وهو أحد عوامل قابلية التضرر 

 في استخدام ويجب أن يتم أي تغيير.  عالجها محليا
تي ستتغير كيفية الباليقن تياق عدم الاألراضي ضمن س

وتحليل  . نتيجة لتغير المناخصائص الفيضانات بها خ
سوف يوضح آال المكونين ويبين الوضع العالمي 

مقترحة لفهم الستراتيجيات واال.  آيف أنهما مترابطين
مسؤولية تشمل التقبل التام للوتحليل الوضع 

أنشطة ومحددة، النقاط الضعف الداخلية عن كاملة،ال
، ةعيولتسع، وااعلى نطاق والدعوة والتأييد 

تغير أسباب وآثار واستراتيجيات زيادة الوعي حول 
  .هخارجعلى المجتمع وعلى سواء  المناخ

                                                 
 org.climatefrontlines.www. g.e:   انظر17 

ئات آفبدال من فصل العوامل الداخلية والخارجية و
آما هو بينها تغير المناخ يكشف التداخل فإن  خاصة،

وإدماج ".  آومالو"و" سينجاس"في حالة مبين أعاله 
رح أنه يجب النظر بعين تغير المناخ في اإلطار يقت

أو ثابتة الستراتيجيات االحتراز والمرونة بدال من اال
  .للحد من مخاطر الفيضاناتخاصة جامدة واألهداف ال

عمل لتنفيذ إطار ميدانية لنتائج اللمثال  : 5شكل 
 اإلطار الزمني الذي . لحد من مخاطر الكوارثا

تسليط الضوء على ل" باليو "أفراد مجتمعوضعه 
  .داث التي تتعلق وال تتعلق بالمناخاألح

  .تساقط رمادثورة برآانية،   2006

  .تساقط رمادثورة برآانية،   2005

خالء ثورة برآانية تسببت في إ  2004
 جزيرة بأآملها بما في ذلك قريةال
بعد ورجع عمدة القرية ".  باليو"

التدريجية ثم تبع ذلك العودة شهر 
معظم  وبالرغم من أن  .للقرويين

أهالي قرية قد عادوا، إال أن الكثير 
ال يزالون يقيمون من سكان الجزيرة 
  .الرئيسي البر فيفي مراآز الرعاية 

 وفيضانات على حدود يرضأ انهيار  2002
  ".باليو "قرية

  .المحاصيلدمرت رياح قوية   2001

  .جفاف  1997

 13ثورة برآانية تسببت في مقتل   1996
  .شخصا، واإلخالء

الجزيرة تدفق الحمم دمر القرى على   1992
أما ".  باليو"الجانب اآلخر من على 

  .فقد أصيبت بتساقط الرماد" باليو"
ثورة برآانية وإخالء الجزيرة   1957

  .بأآملها

  .ةانية برآثور  1937

ن 
رو
آخ
 و
سر
ير
م

20
09

  

  الخطوة الثالثة

قابلية للحد من أصلية عند تحديد استراتيجيات 
تغير المناخ،  وأالبيئية واء من األخطار التضرر س

استطاع ينبغي أن يكون الترآيز على تحديد آيف 
،  للتغيرات طويلة األجل في الماضيةستجابااللناس ا

تكون واألمثلة لالستجابات السابقة التي من الممكن أن 
الواقع المحلي الحالي، وآذلك في على قابلة للتطبيق 

ومن الممكن .  مستقبلظل التغيرات المتوقعة في ال
بناء :  التعرف على ذلك من خالل طرق إنشاء المباني
آما هو المنازل على رآائز متينة لتجنب الفيضانات 

  المائلة بانحدار  وبناء السقوف ، "سينجاس "فيالحال 
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شجرة قابلية التضرر .  مثال للنتائج الميدانية لتنفيذ إطار الحد من مخاطر الكوارث:  6شكل 
، موضحين فيها ما یعتبرونه عوامل "سينجاس"اب واآلثار التي طورها أفراد مجتمع لألسب

  لقابلية التضرر" داخلية"و" خارجية"
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ترتيب المثال لشبكة  . لحد من مخاطر الكوارثاتنفيذ إطار لمثال للنتائج الميدانية  : 7شكل 
  . األولویة لعوامل قابلية الضعفلترتيب" آومالو" في قریة أفراد المجتمعالثنائي الذي قام به 

  
  قائمة ترتيب األولویات   :المفتاح
  

  مساآن قابلة للتضرر.  1  نقص المعرفة

  
  فقدان األراضي.  2  منازل في أماآن خطرةالبناء 

 
  تطهير األراضي.  3  عدم تنويع مصادر الدخل

 
  تشييد المنازل في أماآن خطرة.  4  حد أدنى من الدعم الخارجي 

 
/ الشجيراتفقدان (تطهير األرض 

  ) األشجار
  إمكانية الوصول للبساتين.  5

 
  الجوع.  6  ال يوجد تخطيط مجتمعي

 
بسبب بن  والنبساتيال (يضاخسارة األر
  ) األخطار

  الوصول إلى األسواق .  7

 
  تغيرات في الممارسات الزراعية.  8  قابلة للتضررآن الاسمال

 
  عدم تنويع مصادر الدخل.  9  جوعال

 
البن، (تغيرات في الممارسات الزراعية 

  )الخ . . والخضروات 
  تخطيط مجتمعيال يوجد .  10

 
  نقص المعرفة.  11  إمكانية الوصول للبساتين

 
  حد أدنى من الدعم الخارجي.  12  الوصول إلى األسواق

  :مالحظات
نقل تم ذلك ل و،سبق تحديدهما آان أآثر أهمية م" نقص المعرفة"أن " آومالو"أهالي بعد المناقشة، قرر  •

  . في ترتيب األولويات5نقص المعرفة إلى رقم "
• )N/A ( وهي مستخدمة عبر قطر الشبكة بأآمله لتحاشي مقارنة عامل مع نفسه" غير قابل للتطبيق"تعني.  
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 ،رماد البرآانيمخاطر الحريق من اللتجنب حاد 
مطار أهطول عدم تجمع المياه فوقها عند ضمان لو

  ".باليو "غزيرة آما هو الحال في

هو الحصول ء تحديد االستراتيجيات العلمية اجزأحد أ
أنها ستكون مفيدة المجتمع يقرر البيانات التي على 

على ذلك مثلة  واأل. لتخطيط على المدى الطويلل
المالحظات أو المصغرة سيناريوهات المناخ تشمل 

وهذه المعلومات .  الستشعار عن بعدلبانتظام ة حدثالم
تمعات من االستعداد مسبقا، من مكين المجعمل على تت

تحديد المحاصيل المناسبة  -على سبيل المثال  -خالل 
لظروف المتوقعة، وتحديد المناطق  لاعبزراعة تلل

، وضبط دورة النمو الزراعي وفقا بساتينالمناسبة لل
  .لذلك

  الخطوة الرابعة
تغير التعامل مع أن تشمل االستراتيجيات تدابير يجب 

تلك اآلثار التي تختلف عما يعرفونه المناخ، السيما 
هو احتمال غزو األمثلة أحد و . األخطار البيئيةمن 

من أوضاع اآلفات غير أنواع حيوية جديدة والتي قد ت
 . المحليةأو األمراض النباتية التي تلحق بالزراعات 

وقد يحتاجون إلى شرآاء من خارج المجتمع ليقدموا 
  .لمناخ والبيئة العلمية الخارجية حول اتهممعرف

أصوات "تقدم وآمثال آخر على استراتيجية محتملة، 
الدول من سكان  حاالت لشعوب أصلية "عديدة قوية

 القدرة على التعامل واآتسباالنامية الجزرية الصغيرة 
مفاوضات مع تغير المناخ في المحافل الدولية، مثل 

بابوا غينيا فإن باإلضافة إلى ذلك،  . مؤتمر األطراف
ديدة ليست حاليا على قائمة األمم المتحدة للبلدان الج

النظر في مفيد مع ذلك قد يكون من الاألقل نموا، ولكن 
مثل تغير المناخ، اتباع برنامج عمل وطني للتكيف مع 

الدول النامية الجزرية الصغيرة الذي قامت به 
 اتإجراء عمليالقيام باألخرى التي هي أقل نموا، أو 

 في حكومة سانت لوسياامت بها تلك قمماثلة مثل 
2003.18  

على هذا النحو، يمكن للمجتمع تحديد استراتيجيات و
 . مع تغير المناخ تتجاوز المستوى المحليلتعامل ل
مستويات تيح بشكل واضح العمل على اإلطار يو

المستوى على سبيل المثال (مختلفة قد تكون ضرورية 
نية الوطوالمستويات المقاطعات مستوى و لمحليا

الروابط بين هذه المستويات مع إتاحة تحديد  )والدولية
  .المختلفة

  الدروس الرئيسية

هو من هذا العمل الضوء عليه سلط الذي نالدرس 
مع المحلية ات عوربط الموضعلى قدرة اإلطار 

                                                 
:   انظر18 

php.2719/items/apan/reports_national/int.unfccc://http 

العالمية، وخاصة من خالل الجمع بين معرفة 
المعلومات العلمية مع المداخل ومجتمع الوخبرات 
فصيل اثنين من النقاط نذآر هنا بالتو.  يةالخارج

عمل لتغير العند تطبيق إطار رآيز عليهما الرئيسية للت
المناخ، استنادا إلى الخبرة المكتسبة في إطار الحد من 

  ).Mercer et al., 2009a, b(مخاطر الكوارث 

ثم أوال، من خالل تحديد أهداف وأولويات المجتمع، 
فإن لي والعالمي، تحليل الوضع المحها مع ربط

يتم التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث 
الترآيز نقطة االنطالق هي و . وقت واحددعمهما في 

ى احتياجات المجتمع، وليس على تغير المناخ أو عل
على سبيل المثال، جميع .  الحد من مخاطر الكوارث

ياد دزحددت االقرى الثالث في بابوا غينيا الجديدة 
تغير استخدام  راجع ل الغطاء النباتي بأنهحرق

 . ؤدي إلى تفاقم الفيضانات والتآآلقد يي ذاألراضي ال
ستخدام الطار يساعد على النظر في آيفية التغيير واإل

مجتمع قابلية التضرر لل على تثرأاألراضي، والتي 
وضع في من خالل ال و. على مدى العقود الماضية

صلية وغير األصلية التي ستراتيجيات األاالعتبار اال
تعمل على تحسين استخدام األراضي والتي تقلل من 

فإن ذلك يؤدي لخفض قابلية التضرر ، النباتاتحرق 
 المناخ اتبغض النظر عن تغيرمن الفيضان والتآآل، 

حددت المجتمعات  آما . التي تؤثر على تلك المخاطر
دعم على أنه استخدام األراضي، وتحسين تحديات 

لتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر لي تلقائ
  .الكوارث في وقت واحد

أصوات "التي رآز عليها برنامج النقطة الثانية، 
 أن تغير المناخ والحد من مخاطر ي، ه"عديدة قوية

 ضمن سياقات دمجين مواكونيالكوارث ينبغي أن 
بابوا غينيا  الثالث في القرى  و. التنمية األوسع نطاقا

لتحديات التنمية التي نت بمثابة أمثلة آاالجديدة 
الدول النامية الجزرية العديد من مجتمعات واجهها ي

وفي الوقت  . بغض النظر عن تغير المناخ والصغيرة
استطاعت ، "أصوات عديدة قوية"نفسه، من خالل 

 تهاتعبير عن حاجالالجزرية الصغيرة دول شعوب ال
المتعلقة بحوث والسياسات واإلجراءات الإلى إجراء 

سياقات التنمية تضع في حسبانها التي بتغير المناخ و
  .األوسع نطاقا

من قرى بابوا غينيا الجديدة من واحدة وهناك فكرة 
استنادا إلى التجربة هناك، عناية  بهاممكن استكشافال

استخدام وهي أنه من الممكن الرجوع عن تغيرات 
 ،لحد من خطر الفيضانات والتآآلمن أجل ا يضااألر

 وهذه . المحاصيلوعيات من خالل توسيع نوذلك 
أنواع المحاصيل أن تشمل النوعيات من الممكن 

تشمل التي المحلية ذات االستخدامات المتعددة 
 والصالحية ، ومواد البناء،منع التآآللمجموعات 

  ويمكن استكشاف إمكانات  . لألآل وعلف الماشية
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للبيع التجارية زراعة آميات صغيرة من المحاصيل 
هذا يساعد و . جنبا إلى جنب مع المحاصيل الغذائية

 يكافالتنوع المع الحفاظ على على إيجاد دخل إضافي 
 أو /في حالة حدوث تحوالت في األسواق الخارجية و

  .الظروف البيئية

معيشة مناسبة، وإذا لسبل الهذه التعديالت آانت إذا 
حساس من الشرآاء الخارجيين، محلي رافقها دعم 
العيش في سبل لتغييرات قد تؤدي إلى منافع فإن هذه ا

وسنكون .  قابلية التضررالحد من وفي نفس الوقت 
أنماط بحاجة إلى المعرفة األصلية المتعلقة ب

المعارف  و. واستخدام األراضيالمناسبة  المحاصيل
ساعد في تحديد من الممكن أن تالمحلية غير األصلية 

قبل زرعت من كون تالمحاصيل المناسبة التي قد ال 
ساعد في تالخارجية  والمعرفة العلمية . في المجتمع

  .تحديد السيناريوهات المناخية المحتملة

كامل الحليل تالالحذر قبل التنفيذ من أجل ويجب توخي 
التقدير يجب  و. آلثار اإليجابية والسلبية المحتملةل

بعناية لمدى تغيرات المناخ المستقبلية غير اليقينية، 
لمن يمكن أن يكسب ومن تحليالت السوق وآذلك 

يمكن أن يخسر، على المدى القصير والطويل نتيجة 

على سبيل المثال، .  لهذه التعديالت في سبل العيش
 لبن فيمثل اة المحاصيل النقدية إدخال زراع

على المجتمع قد حددها  ،1954في عام " آوماليو"
  .أنها أدت فيما بعد إلى قابلية التضرر

هذا المثال يسلط الضوء على التحديات التي تواجه و
المتعلقة بتغير المناخ دون التسبب هتمامات معالجة اال

 ويسلط برنامج . تفاقم غيرها من المشاآلأو في، 
اهتمامات  الضوء على "أصوات عديدة قوية"

 الدول النامية الجزرية الصغيرة من أن تغير اتمجتمع
 اتعو من العديد من الموضاالمناخ ليس سوى واحد

مع الموضوعات نظر فيها، يجب الالرئيسية التي 
 . سبل العيش والحد من مخاطر الكوارثاألخرى ل

جاد حلول اإلطار يمكن المجتمعات المحلية من إيوهذا 
لتعديل وتوسيع سبل العيش لمعالجة العديد من 

  .التحديات في وقت واحد

  الخاتمة
اإلطار المنقح لديه القدرة على إثبات جدوى الجمع 

  ، انظر بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

  

  ر المناخ والتعامل معهللتعریف بتغيإطار العمل المنقح  : 8شكل 

 
  ميرسر وآخرون مع بعض التعديل في النصوص:  المصدر
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أهم القواسم و).  Kelman and Gaillard, 2008(أيضا 
  :ما يلي يه والمنقحة المشترآة بين األطر األصلية

  من أربع خطوات؛ بنية • 

العوامل التي ينبغي معالجتها يحددون أفراد المجتمع • 

  قابلية التأثر؛للحد من 

األصلية وبين ستراتيجيات تجمع بين المعارف اال• 
  .العلمية الخارجية

  .8، 2الرئيسية موضحة في الشكلين الخالفات و

إدراآه واعترافه  يإلطار هإحدى نقاط القوة الهامة ل
آمصدر يبنى العلمية الخارجية بالمعارف األصلية و

قابلية ليه استراتيجيات محلية ناجحة للحد من ع
بمبادئ تلتزم " االآتشاف الموجه"طريقة و.  التضرر

لحد من مخاطر الكوارث وتغير آال المساعي الرامية ل
خطوة بخطوة المبادئ التوجيهية توفر آما أنها المناخ، 

مداخل التي تفرض االبتعاد عن الومل مع المجتمع للع
وهذه الورقة البحثية تقوم بوصف .  دةمن القمة للقاع
ولكنها ال تحلل تنفيذ قتراح تطبيقه، إطار العمل وا

  .اإلطار الجديد أو تقييمه

هي النتيجة الرئيسية المتوقعة لتنفيذ اإلطار المنقح 
 في وضعلمجتمع من خالل الخفض قابلية التضرر ل

طر الكوارث وتغير المناخ في اخمالحد من االعتبار 
 ،ريحالصاالعتراف هما يستلزم آال و. وقت واحد

 . على التحديات اآلنية والطويلة األجلالعمل و
والنتيجة الثانية هي إقامة شراآات تعاونية طويلة 
األجل بين المجتمعات المحلية والمتعاونين من خارج 

 ةاإلقليميتويات الوطنية ومسالمجتمع المحلي على ال
تبادل وتطبيق من أجل  اتالشراآهذه و . ةوالدولي

المحلية والعلمية الالزمة لتصميم والخبرات المعارف 
يجب أن التي وقابلية التضرر، استراتيجيات الحد من 

 األوسع اتدون إهمال السياقتتسق مع السياق المحلي 
  .نطاقا

  
  تفاصيل االتصال

Ilan Kelman and Jennifer J. West 
Center for International Climate and 
Environmental Research – Oslo (CICERO) 
PO Box 1129, Blindern, Oslo, N-0318 Norway 
Tel: +47 2285 8566 
www.ilankelman.org/contact.html 
www.cicero.uio.no/employees/homepage.aspx?person_id=716&lang=en 

Jessica Mercer CAFOD 
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UK 
Tel: +44 20 7733 7900 
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الكوارث والتكيف الحد من مخاطر مشارآة األطفال في  . 3
  مع تغير المناخالمجتمعي 

  
  
  
  
  
  
جریس "، "فاتيما مولينا"، "جيمينا الزآانو"، "ارسياجمرسيدس "، "توماس تانر:  "قلمب

  ".فران سيبالوس"، "، بولتز تریبيونالو"جونزالو رودریجيز"، "مولينا
  
  
  
  
  

  مقدمة
ى بل قد ال يرجيل المستقن أنا قلق أل"

في الكتب  وهذا ما إال روف جالمن
  ."أخشى أن يحدث

" آاموتيس"عضو بجمعية شبابية، 
  .بالفلبين

 واآلثار ،أحداث الكوارثتزايد في مواجهة 
الحالية والمستقبلية لتغير المناخ العالمي، 

ناشئ حول ردود الفعل المجتمعية يتنامى عمل 
لمنع الكوارث والتكيف مع تغير المناخ 

في البداية، آانت  ). "التكيف"عرف باسم ي(
تدخالت التكيف عادة ما توضع في االعتبار 

مع من خالل التقييمات من القمة للقاعدة، 
نماذج علمية لتوقع التغيرات المستقبلية، بحيث 

اتخاذ قرارات التخطيط ووضع يمكن تبعا لها 
مع التسليم بأن األفراد  و. السياسات

التكيف مع تغير المناخ  استطاعواوالمجتمعات 
المجتمعية على فإن المداخل لسنوات عديدة، 

لحد من الكوارث مجاالت المتعلقة باالتكيف وال
 وهي نوع من . 2005منذ عام نشأت للخطر 

بالمناخ المتعلقة االستجابة إلى واقع اآلثار 
والتي تؤثر سلبا على معيشة الناس، وبخاصة 

  .ناميةفقر في البلدان الالمجتمعات األ
وحيث أنه مجال ال يزال ناشئا، فإن 

لحد من لالتكيف االنعكاسات والتعلم حول 

 إال أن . محوريةأهمية لها لكوارث، امخاطر 
 "المجتمع"هناك خطر من أن الترآيز على 

من داخل المجتمع نفسه ث في البحفشل ي
 عاما 18واألطفال دون سن .  ومحاولة فهمه

قابلية للتضرر،  آثرغالبا ما يعتبروا من األ
، لكوارثسلبية لايا حيث يكونون ضح

للحماية من اآلباء واألمهات ويحتاجون 
هم الذين  م بدورهنوالكبار في المجتمع، والذي

 .  القرارات واإلجراءات نيابة عنهمونتخذي
العالم عن فردة متصورات لهم تاألطفال إال أن 

أن الذي يعيشون فيه، ولديهم القدرة على 
  .للتغييرمثابة وآالء يكونوا ب

توسيع نحن نحاول أن نبين أن في هذه المقالة، 
أمر هو  ،المشارآة المجتمعية لتشمل األطفال

حيوي لمعالجة قضايا التنمية بنجاح في عالم 
  19.متغير

ونحن نوضح آيف أن منهجيات وعمليات 
تمكين تستطيع صديقة للطفل المشارآة ال

ل وجهات شط في نقااألطفال من القيام بدور ن
 ،خرين في المجتمعاآلعضاء األنظرهم إلى 

  .ومعالجة آثار تغير المناخ، ومنع الكوارث

                                                 
في المقام األول  رآزالبحث األطفال ألن "مصطلح هنا نحن نستخدم   19

طفال الصغار حتى لك األ ذ سنة، بما في18على المشارآين تحت سن 
" الشباب"استخدم أيضا مصطلح وخالل عملية البحث، .  سن الثالثة

 .لإلشارة إلى المشارآين ممن هم في سن المراهقة
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  األهداف والمواقع والمشارآون
سعى يالمعروض هنا ة شارآمالب يالبحث العمل

األطفال في البلدان النامية أن إلى فهم آيف 
في مجتمعاتهم المحلية يقوموا بعمل يمكن أن 

 ولقد . لمنع الكوارث والتكيف مع تغير المناخ
 التنمية التي يقودها اتعوعملنا مع مشر

في " بالن الدولية"التي تنفذها و ،فالاألط
هذه الدول هي من  و 20.السلفادور والفلبين

عرضة للكوارث في العالم،  نالبلداأآثر 
أعباء المخاطر في آثير من  إلى ةباإلضاف
نسبة أثرها اليضاعف من والتي  ،المجاالت

لفقر واالعتماد على الموارد المرتفعة ل
   . يةمناخعوامل الالطبيعية الحساسة لل

لقد آان من المحفزات إلطالق برنامج و
للحد من مخاطر الكوارث، الخبرة " بالن"

كوارث على األطفال والمجتمعات بآثار ال
لتي إمكانية حدوث المبادرات االمحلية، و

، وهو ما آان واضحا من يقودها األطفال
  .جماعات األطفال في هذه المناطق

 تاعوط مع المشرابتراالوالبحث يعمل على 
بحث حول شعور  الجارية للاإلنمائية

 وآيفية التواصل ،المخاطرباألطفال وإدراآات 
 واتخاذ اإلجراءات ،هذه المخاطرحول 
بشكل ل اطفاألجماعات تم إشراك و . الالزمة

                                                 
، )المملكة المتحدة (معهد دراسات التنميةحاليا عمل الجاري ليتولى ا  20

بالن "الستعداد للكوارث، افي شراآة مع جامعة السلفادور، ومرآز 
بالن "تمويل هذا البحث قوم بوي".  الفلبينبالن "و، "السلفادور

والمجلس البريطاني للبحوث االقتصادية واالجتماعية " انترناشيونال
 .2010ول األتشرين / حتى أآتوبر

عملية البحث، بما في ذلك التفكير إيجابي في 
 . تحليلالفي التصميم واألساليب والنتائج و

، ا اعتبارات أساسيةهنا لهأخالقيات البحث و
بالموافقة المبنية على السيما فيما يتعلق 

المشارآة و  21.حماية الطفلالمعرفة وتدابير 
تضمن وف وآاالت التنمية سالمستمرة من 
اش، ودعم قمساحة للنإتاحة  و،االستمرارية
لهذه الباحثين بمجرد مغادرة المبادرات 
  .المجتمعات

 التي اتلعمليهذه الالفاعلة الرئيسية كيانات الو
المجتمعات المحلية في  من 20تجري في 

، هم من )1انظر جدول (السلفادور والفلبين 
الرغم من أن بعات األطفال، ااألطفال وجم

هذه عملية البحث تعمل أيضا مع الكبار في 
المؤسسات ذات في المجتمعات المحلية و

  .الصلة
  البحثأساليب وعملية 

 دراسةالوتعزيز آل من اليهدف البحث إلى 
ديناميات مشارآة األطفال في تنمية المجتمع ل

ات عومشرالط مع ابتر ومن خالل اال. المحلي
، فقد "بالن"الجارية األخرى لمنظمة 

للتفكير إتاحة قناة عملية البحث استطاعت 
 ،المجتمعات المحليةآل من والتعلم في 

   وعمل . حد سواءعلى " بالن"ومكاتب 
                                                 

هذا العمل، بما شديدة بالنسبة لأخالقيات البحث بعناية تم التعامل مع   21
/ من األطفال واآلباءنية على المعرفة في ذلك عمليات الموافقة المب

مثل هذا طبيعة الطوعية لللمع التوضيح الدقيق األوصياء والمعلمين، 
مع التحقق ط، الحق في عدم المشارآة في أي نشاآذلك توضيح لعمل، وا

البيانات عدم الكشف ضمان صارمة المتعلقة بحماية الطفل، ووالتدابير ال
 .هافي البيانات وتحليلها ونواتجالشخصية التي قد ترد 

  التكيف بقيادة األطفال ومواقع البحوث العملية للحد من مخاطر الكوارث:  1جدول 

  المجتمع  المنطقة  البلد

  " بوتريريلوس،"، لوس برادوس"مونتانيا"، "بيبيتون"، "آويوالر"  " شاالتينانجو"  السلفادور

  "، سان إيزيدورو"، ماتازانو"ألفاريز"  " ليبرتاد"  

  "بالو جراندي"، "سيبريس"  " سان سلفادور"  

  "تيجويس"، "، فيال هيرموزا"بوبالسيون"  "آاموتيس"  الفلبين

 "باروبو"، "آاجاوت"، "آاديان"  " سامار الشرقية"  

 "، بينوتان"، جوينساوجون"آاتيج"  "ليتي الجنوبية"  

  "بانابا"  " ريزال"  
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، "بالن"الباحثون جنبا إلى جنب مع موظفي 
مجتمعات بالالذين لديهم التزام طويل األمد و

توفير مع دراسة، الالتي تجري فيها حاالت 
 واستدامة ،مع األطفالالروابط قدر أآبر من 

  ومن 22.طولأعلى مدى عملية البحث العملي 
عمل البحث مقارن، المنظور أجل توفير ال
 في يةبحثطفال المجموعات األعلى إشراك 

                                                 
التناقض في استخدام أدوات البحث على وعي بالباحثون آان   22
التي ال زالت تعتمد إلى حد آبير على االستنتاج المشارآة في العمليات ب

برامج التنمية عمل من خالل الهو السبب في وقد آان هذا .  ستقراءواال
 .األطفالقودها يالتي ، و"بالن"لمنظمة الجارية 

" بالن"لتطوير مشروعات مختلفة المراحل ال
للحد من مخاطر الكوارث، ومشروعات 

 ذلك أولئك الذين لم يشارآوا فيالتكيف بما 
  .حتى اآلن

األطفال يتم أوال التعارف بين في هذا المجال، 
لكسر لباحثين باستخدام تقنيات بسيطة وا

موافقة من الوبعد ).  إذابة الجليد(الحواجز 
طلب من األطفال موافقتهم ناآلباء والمعلمين، 

لمشارآة في هذه العملية، المبنية على المعرفة ل
  شعروا أنه  حث إذام على مغادرة البوتشجيعه

   األطفال ومواقع البحوث العملية للحد من مخاطر الكوارثالتكيف بقيادة:  2جدول 

األعاصير، والزالزل، والعواصف، والجفاف، واألمطار الغزيرة، سقوط   المخاطر الطبيعية
  .األشجار، واألنهار، سقوط الصخور، واالنهيارات األرضية

المخاطر التي يسببها 
  اإلنسان

صانة، والمنازل القريبة من الوديان، أعمدة الكهرباء، الخزانات، المساآن غير الم
حرق النفايات، والنفايات الملوثة، وممرات مياه األمطار الموسمية، والمنازل 

  .سقوط الصخور/ قرب االنجرافات األرضية

حرآة المرور السريعة على الطرق الرئيسية التي تخترق المجتمع، والعصابات،   المخاطر االجتماعية
  .ل، والفقر، واالنحراف الخلقي، والبطالةوتعاطي المخدرات والكحو

  الفروق تبعا للعمر والجنس لتصورات المخاطر في الفلبين:  3جدول 

  الجنس التي حددتها بشكل سائد/ فئة العمر  المخاطر/ نوع األخطار

هو السائد " المتطرف"بالرغم من أن الطقس ) على أساس الخبرة الشخصية(الكل   الكوارث الطبيعية
  .طفال حيث أنه يعوق الوصول إلى المدرسة أو اللعببين األ

النساء آمدبري ميزانية األسرة (البالغين، حيث أنهم العائلين لجميع أفراد األسرة   األزمات المالية والغذائية
  ).شددن على أسعار السلع األساسية

فرص آسب / البطالة
  العيش

  الكبار

المخاطر الزراعية مثل 
  اآلفات والجفاف

  ال آمزارعينالرج

المخاطر االجتماعية 
القمار، والمخدرات، (

  ) والنزاعات المجتمعية

النساء واألطفال آشاهدين على جرائم الذآور، وفي بعض األحيان ضحايا السلوك 
  ).زوجات(في حالة السكر 

  ). العاملين في صحة المجتمع واألمهات، وأولئك المعرضين لذلك(النساء واألطفال   الصحة والمرض

ممارسات سبل العيش 
  غير السليمة بيئيا

وبالرغم أن المرأة غالبا .  معظمهم من األطفال، ويرجع ذلك إلى التعلم في المدارس
ما تكون على وعي أيضا، إال أن الرجال يرآزون على تلبية االحتياجات الضرورية 

  .للعائلة على سبيل المثال الطعام ومصاريف المدرسة

  ".بالن"األطفال بشكل أساسي، ويرجع ذلك إلى التعلم في المدارس وتدريب    سوء معالجة النفايات

 األطفال، ويرجع ذلك في المقام األول إلى التعلم في المدرسة  المشاآل البيئية العالمية 
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يجب أن تكون األساليب (متع غير م
ساليب األ تجريب ولقد تم).  والشعارات مرحة

من أجل  ، في مرحلة مبكرة من البحثيةالبحث

ناسب تالتي مداخل تطوير مجموعة أدوات لل
 . ممتعةالسياق الثقافي، وفي نفس الوقت 

  قابلية األنشطة المحددة لتقييم ذلك وشمل 

  مشروعات مصغرة لسالمة المدرسة في السلفادور:  1مربع 

في " بوتريريلوس" في مجتمع 
في " شاالتينانجو"إدارة 

السلفادور، أشار التحليل وتحديد 
األولويات الذي قام به مجموعة 
من األطفال على المخاطر المهددة 

 تنجم عن الوادي لألطفال التي
وطلبوا .  المجاور للمدرسة

مساعدة غيرهم من أفراد المجتمع، 
وهذا أدى إلى عملية إلنشاء جدار 
داعم في الجزء الخلفي من 
المدرسة، وبناء منصة خرسانية 
لتدعيم األرضية، وخلق منطقة 
آمنة تستخدم اآلن لألنشطة 

  .الترفيهية
  

أطفال يخلطون األسمنت لترميم 
" بوتريريلوس"بالمدرسة جدار 

  .في السلفادور

یر
صو

ت
 :

نر
 تا
س
وما
ت

 

  مشروعات استعادة المنجروف التي یقودها األطفال في الفلبين:  2مربع 

 
في الفلبين في مجموعات مجتمعية الستعادة النظام البيئي " آاموتيس"بجزر " تيجويس"عمل األطفال في 

عمل تعمل على جمع الشتالت وغرسها في األماآن المحمية وراء المتدهور للمنجروف، من خالل تشكيل فرق 
وقد جمعت هذه المجموعات المعرفة الالزمة من مجموعة من المصادر، بما فيها الكتب .  الحواجز الواقية

ومن خالل هذا العمل، استطاعوا تحديد .  المدرسية، والدورات التدريبية، والمناقشة مع الوالدين، ووسائل اإلعالم
لفوائد المتعددة الستعادة هذه األشجار، بما في ذلك مكاسب سبل العيش من خالل توفير أراضي الستزراع ا

الشتالت، والتنوع الحيوي، والحماية من آوارث رياح األعاصير والعواصف، والتكيف مع آثار تغير المناخ، 
مما يجب أن نذآره هنا أن الفتيات هن و.  وإزالة غازات الدفيئة في الغالف الجوي التي تتسبب في تغير المناخ

  .عادة من يشارآن في غرس شتالت المنجروف، حيث أن الفتيان غالبا ما يذهبون للصيد مع آبائهم

یر
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 :
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وآان من .  التضرر والقدرة على المواجهة
تحديد المخاطر وشبكات الترتيب، ورسم بينها 

والقدرات في المجتمع، قابلية التضرر خرائط 
المعنيين، ورسم الخرائط، والخطوط وتحليل 

الموجهة، الزمنية للمجموعات، والجوالت 
تعديلها الكثير من هذه األنشطة تم و.  واألشعار

أيضا  آما عمل البحث . لالستخدام مع األطفال
ستقاء أساليب مختلطة العلى تطوير 
تواصل والعمل المخاطر، والالتصورات حول 

" إعالني"فيديو ذلك وشمل  . المخاطرحول 
التكيف والحد من حول مشروعات قصير 
تناول واألغاني، و ، والقصائد،المخاطر

قع ااألخطار والمخاطر في موموضوعات 
 ،، والرسومات لتمثيل دوافع للمشارآةحدوثها

انتشار لمعلومات واألشكال التخطيطية لو
واأللعاب المحلية المستخدمة للتمييز الرسائل، 

انظر (ات المجموعوآراء بين خصائص 
 في قسم نصائح للمدربين "تانر"، و"مولينا"

 بعض هذه األساليب، معرفةد، لعدفي هذه ال
المحددة تم تعديلها ساليب  أن األوآيف

  ).لالستخدام مع األطفال

األطفال تم إجراء المقابالت شبه المهيكلة مع 
للمجموعات، ومع في المناصب القيادية 

صغيرة، وآذلك مع الصداقة مجموعات ال
 بما في ،من المجتمعكبار مجموعات من ال

 ،دارة الكوارثذلك اللجان المحلية إل
والهيئات الحكومية اآلباء  و،والمسؤولين

 ،)الحكم المحلي، وزارات التعليم والصحة(
في  و. والمنظمات غير الحكومية في المنطقة

البالغين واألطفال، البحوث الموجهة لكل من 
مجموعات حسب العمر والجنس تم فصل ال

  .آلما أمكن ذلك

:  ا هذااإلشارات البارزة من البحث حتى وقتن
  الرسائل الرئيسية

إال أنه ، اجاريأن البحث ال يزال الرغم من ب
سياسات حول آشف عن معلومات هامة 

الحد من وممارسات التكيف مع تغير المناخ و
الكوارث على مستوى المجتمع مخاطر 
األطفال  آما أوضح إمكانية مشارآة . المحلي

في أنشطة تغير المناخ والحد من والشباب 
لكوارث، من حالل العديد من الطرق مخاطر ا

  :المختلفة ومنها

  "سيبریس "تعبئة في حاالت الطوارئ في ال: 3مربع 

لجنة "قامت ، 2005أثناء إعصار ستان في عام 
خالء سبع عائالت إعملية بتيسير " الشباب للطوارئ

 آما أقام . ضة لخطر االنهيارمعرنازلها مآانت 
لطوارئ في مبنى ل امخيموا دارهؤالء الشباب وأ
 العمدةمعا لطلب الدعم من مكتب وا المدرسة، وتجمع

ألسر ادعم لشبكة أقاموا وغيره من المؤسسات، و
منازل أآثر أمنا ب مهلالمتضررة حتى تم التبرع 

  .أشهرعدة ب  ذلكعدبوأقوى 

وتقديرا  ااعتراف الجماعة الشبابية  هذهاآتسبت أعمال
استمروا في العمل على  و.  داخل المجتمعاقوي
بدعم من المنظمات غير و، ية المجتمعاتعومشرال

لتي ا" تنمية المجتمع المحليجمعية "الحكومية، و
تم و، العمدةمكتب قانونيا في تمثل المجتمع المحلي 
 فيمن المتوقع االستعانة بهم االعتراف بدورها و

  .المستقبل

في " سيبريس "طوارئ فيللأعضاء لجنة الشباب 
  لسلفادورا

نو  
سكا

 ال
ينا
جيم
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ت
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لمخاطر وأنشطة الحد من محللين ل •
  المخاطر؛

  وعات؛مصممين ومنفذين للمشر •
المخاطر  حول االتصالفاعلين في مجال  •

 االتصالخاصة (وخيارات إدارة المخاطر 
 من الكبار، أو من هم مالوالدين، وغيرهمع 
  ؛)خارج المجتمعمن 

  ألفراد؛تعبئة الموارد وا •
  .س المالألشبكات االجتماعية ورين لآمنشئ •

 تتفاوت إلى حد والظروف المالئمة للمشارآة
 أن آيفيعمل على دراسة ، ولكن البحث آبير

تتأثر بمزيج من طبيعة وأسلوب المشارآة 

المؤسسية، ية والديناميات المجتمع
المعيشة، ومستويات استراتيجيات سبل بو
عبء المخاطر التي آذلك العوامل الثقافية، بو

  . المجتمعاتهاتواجه
قادرون على الصياغة المفاهيمية ألطفال ا

  لمخاطر التي تؤثر على حياتهملتحليل وال
في المقام األول أن األطفال يوضح هذا البحث 

، ابلة للتضررقسلبية فئة مجرد هم أآثر من 
ومحتاجة للحماية من خالل القرارات التي 

إن ، ف ولكن على خالف ذلك. ا الكباريتخذه
  لمخاطر التي تواجه حياتهم، باهم قيم لديهم ف

     الفلبينفي "ریزال"في مسرح الطفل من خالل االستجابة لها مخاطر وتصال حول الاال:  4مربع 
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أصبحوا من ، "بانابا"شباب في األطفال وال، هي مجموعة من )ملتحمون معااألطفال " (بكلود نج آاباتان"جماعة 
باستخدام الغناء، والرقص،  و.  من خالل العروض المسرحية،الكوارث والتكيفمخاطر للحد من الدعاة الفاعلين 

النهر، واآلثار المدمرة المحتملة لهذه ضفاف لمخاطر المحلية مثل الفيضانات وتآآل لتصوراتهم ينقلون والتمثيل، 
 ةالفعالاالتصاالت أيضا تقوم بمجموعة  آما أصبحت ال.  والممتلكات واألرواحالمخاطر على سبل عيش الناس

تحقيق بيئة أنظف، تساعد على أنشطة الحد من المخاطر مثل زراعة األشجار وإدارة النفايات الصلبة التي حول 
من خالل  و . والحد من تلوث النهر، والحد من المخاطر الصحية،النهرتقلل من تآآل ضفاف والهواء النقي، و

 جراءاتاإلاتخاذ بإلى المستوى الوطني المعنيين وصوال قطاعات مختلفة من المجتمع وتشجعت لدعوة، أنشطتهم ل
  .الممكنة

  



 59 مشارآة األطفال في الحد من مخاطر الكوارث والتكيف المجتمعي مع تغير المناخ

 ،وليس فقط تلك المتعلقة باألخطار الطبيعية
من صنع اإلنسان، المخاطر التي ولكن أيضا 

وهذا يشير  ). 2جدول (والمخاطر االجتماعية 
إلى أن التدخالت التي ترآز على المخاطر 

 من غير المحتمل أن ،المتصلة بالمناخ وحده
  .المجتمعأو أولويات ورات تعكس تص

رب االتجترتبط بمخاطر إن اإلدراآات حول ال
 فضال عن السياق االجتماعي ،ألفرادلمعاشة ال

، ذي يعيشون فيهواالقتصادي والجغرافي ال
العمر العوامل المتعلقة بوتعكس مزيج من 

ويبين .  والوظيفةوالجنس والمستوى التعليمي 
أنواع بشأن بط المفاهيم ت آيف تر3جدول 

في  اتاالختالفبوالمخاطر في الفلبين خطار األ
  .العمر والجنس

نشطة األالدوافع للمشارآة في فإن وبالمثل، 
أظهرت أيضا اختالفات واضحة قد جماعية ال

في  على سبيل المثال . بين الجنسين
٪ من اإلناث 46(السلفادور، ذآر آال الجنسين 

 مفعهادأن التعلم هو ) ٪ من الذآور57و
آانت دوافع الفتيات فإن ومع ذلك،  . ئيسيالر

ميال لالهتمام باآلخرين عن االهتمام أآثر 
بما في ذلك مساعدة اآلخرين ، "بالذات"

ميال أآثر فتيان آانوا وال . والعمل الجماعي
افع األنشطة التي تعود عليهم بالفائدة ودل

 . لهو وتكوين صداقات جديدةالآأفراد، مثل 
للمشارآة وتبادل ومن األسباب األخرى 

حماية البيئة، ودعم آان هناك الخبرات، 
  .المجموعة

    الفلبينفي  "ر الشرقيةاماس"في تعدین لمكافحة ال حملة الدعوة بقيادة األطفال : 5 مربع
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    .الفلبينفي  "ر الشرقيةاماس"في " آاجاوت"ألنشطة تعدین الكرومایت في المشارآة بلقطة من الفيدیو 
البيئية المخاطر مجموعة من بالفلبين قاموا باالتصال حول " سامار الشرقية"في " آاجاوت "األطفال في مجتمع

بشكل األطفال قد استهدف ول.  طائفة واسعة من السكانيت لاواالقتصادية واالجتماعية التي يشكلها تعدين الكروم
من خالل وآانوا يعبرون عن قلقهم راخيص التعدين، أولئك الذين يصدرون تمباشر عمال المناجم، والمشغلين، و

بهذه ، وعمال المناجم المقيمين عائالت مع الاتحواراروا أدذلك إلى جانب  و. اتجتماعات والحواراالعقد 
  .ناجمة عن أنشطة التعدين ألجيال الحاضر والمستقبل حول المخاطر ال،، وأفراد المجتمعالمناطق
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لتغيير من الممكن أن یكونوا وآالء األطفال ا
  لمواجهة الكوارث وتغير المناخ

األطفال آان مجتمعات الدراسة،  في آثير من
إجراءات مجتمعية للحد من يتخذون بالفعل 

في بعض الحاالت آان  و. مخاطر الكوارث
التكيف مع تغير مع طا بشكل واضح مرتبذلك 
أدى الدعم الذي في بعض المناطق،  و. المناخ
، صغرةم اتعومشرإلى تطور " بالن"قدمته 

قامت جماعات األطفال بوضع تصوراتها 
وهي مبنية على أولويات دارتها وتنفيذها، وإ

المخاطر التي تم تحديدها خالل تقييمات قابلية 
  .التضرر والقدرة على المواجهة

 المجتمعية قدرة األطفال وعاتقد أثبتت المشرل
، 1مربعات (على العمل معا لمعالجة المشاآل 

المشروعات خبرات وقد أعطت هذه ).  3، 2
، الجماعيةقيمة للمشارآين في اتخاذ القرارات 

، اتعوإدارة المشرو، فريقوعمل ال
 آما استطاعوا . نشرالوالمحاسبة المالية، و
 ا، حيث آانوألطفاللا أيضا خلق الوعي محلي

غالبا ما حفز الدعم وهذا لتغيير، بمثابة وآالء ل
  .والتعاون من البالغين داخل المجتمع

في السلفادور، وجد الباحثون أن األطفال و
على أآثر األصغر سنا يميلون إلى العمل 

أن يقوموا بتمرير ونقل وقائية، والنواحي ال
ه ونتلقيفهم من التدريب الذي الالمعلومات و

إلى غيرهم من أفراد خارجية الوآاالت المن 
تطوير األآبر استطاعوا واألطفال .  المجتمع

التي لدورات التدريبية التوجيهية لرشادات اإل
تطوير لمبادرة ، آما قاموا ب"بالن"تقيمها 

حواجز الالمخاطر، مثل بناء تخفيف إجراءات 
، وتقليم قمامةوتحسين حاويات الحية، ال

  .األشجار
من الممكن أن یقوموا باالتصال بشأن طفال ألا

  المخاطر مع المجتمع
لهم صوت وليس مجرد األطفال إن "

مستمعين سلبيين، ويستطيعون أن 
 أستطيع . يتكلموا عن األوضاع الواقعية

آنت منذ وفاة جدتي، أن أتذآر ذلك 
حول أستطيع التشارك في ما تعلمته 

الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع 
أبناء عمي، واألجداد مع  المناخ تغير

  ."وغيرهم من األقارب
في " شباب الحرس البيئي"أحد أعضاء 

  في الفلبين" آاموتيس"بجزر " بورو"
أن األطفال األبحاث التي أجريناها تشير إلى 

ل حول اتصدور هام في االيقوموا بيمكن أن 
المخاطر وتغير المناخ داخل وخارج المجتمع 

  ل األطفا و). 4مربع (
يفهمون المخاطر ويمكنهم أن يصوغوها 

في والخاصة،  مإطار مصطلحاتهمفاهيميا في 
مسببات األخطار ويربطون آثير من األحيان 
مثل (تجاربهم الخاصة قابلية التضرر ب

 المحلية، والمجاري األرضيةاالنهيارات 
فهي  ). المائية الملوثة، أو الطرق الخطرة

علومات الموبين  الخاص همتجمع بين فهم
  التقنية 

 
المكتسبة من مصادر المعلومات الخارجية 
مثل وسائل اإلعالم والمناهج الدراسية، 

آلثار لفهم الطفل  و. والدورات التدريبية
، مثل نطاقاوسع األعمليات الالمترتبة على 

تغير المناخ العالمي، وسبل العيش المحلية 
  .فضل مما هو لدى الكباركون أيغالبا ما 

ألطفال من الممكن أن تقوم بتعبئة جماعات ا
  المجتمع بفاعلية

التي قادها تعبئة أوضحت الفي الفلبين، 
األطفال حول القضايا البيئية مثل التعدين في 

، ونقل )5مربع انظر  ("ر الشرقيةاماس"
المدارس بعيدا عن مناطق الكوارث في 

ليتى "و" جوينساوجون"المجتمعات المجاورة 
 مكانات الكبيرة، أوضحت اإل"الجنوبية

 وبالبناء على . تعبئة اآلخرينعلى ألطفال ل
األعضاء اآلخرين في المجتمع وتطوير 

 بتعبئة الدوائر واماالشبكات االجتماعية، ق
القضايا الرئيسية التي تؤثر في خلف 

  .مجتمعاتهم
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األطفال إلى  الدفع ب: تحدیات المستقبل
 والحد من يالصدارة في التكيف المجتمع

  الكوارث مخاطر 
البحث يسلط الضوء على إمكان وضع 

الجهود المجتمعية لمواجهة قلب األطفال في 
 جزءا أساسيا ونشكلم يوه . آثار تغير المناخ

للتغيير آالء إمكاناتهم آو، مع أن من المجتمع
 حد آبير من خالل برامج إلىقد تم تجاهلها 

ترث   وحيث أن األجيال. التكيف المجتمعية
لهم الحق في أن فإن مناخية، التأثيرات ال

 في صنع القرارات التي تؤثر على وادرجي
 همهذا البحث يبين أن واجب . مستقبلهم

على قد تم تعزيزه بقدرتهم الواضحة األخالقي 
ل، واتخاذ اتصتحليل واالالواالستيعاب 

في أوضاعهم الحياتية إجراءات لتحسين 
  .متغيررغم هذا المناخ الالحاضر والمستقبل 

مشارآة األطفال في الحد من  توسيع نطاق إن
الكوارث والتكيف يتطلب تعزيز مخاطر 

الجهود الرامية إلى إدماج منظور األطفال، 
برامج ضمن لعمل اتهم ل، وإمكانتهمومعرف

المجتمعات معتادة التي تقودها التنمية ال
التي بعض أساليب المشارآة  و. المحلية

ا العدد من هذالحق جزء في نتشارك بها هنا 
إال أن توسيع نطاق .  تساعد على تيسير ذلك

يتطلب أيضا الدعوة خارج مشارآة األطفال 

المجتمعات المحلية لرفع مستوى الوعي 
 وإحداث تغييرات في ،مساهمة الطفلب

السياسات التي تمكن األطفال من المشارآة في 
الكوارث مخاطر لحد من األنشطة المجتمعية ل

  .معي المجتوعمليات التكيف
الوعي بضرورة نمية البحث يسهم أيضا في تو

بين أنشطة وعمليات الحد من مخاطر التفريق 
وبين التكيف المجتمعي، تبعا الكوارث 

 Tanner (مختلفة داخل المجتمعاتالجماعات لل
and Mitchell, 2008  .( وأيضا داخل

مجموعات األطفال هناك اختالفات في 
د األولويات تحديفي  و،المخاطرحول المفاهيم 

وذلك جراءات التكيف والحد من المخاطر، إل
قد  وعلى سبيل المثال . لجنسللعمر وتبعا ل

يكون هناك أيضا اختالفات بين األطفال الذين 
مجموعات ال أو في ،ال يشارآون في المدارس

 يشارآونالتي تم تأسيسها، وبين أولئك الذين 
يجب أن تكون وفي الوقت نفسه،  . بالفعل
وللحد من مخاطر رؤية شاملة للتكيف هناك 

ال من بحيث تتضمن آالطفل، الكوارث بقيادة 
لتقديم دعم أوسع وأآثر  ،البالغين واألطفال

إجماعا للفعاليات التي تتخذ على المستوى 
  .المحلي
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  شكر وعرفان
 للدعم اللوجستي والمالي همنامتنيعربوا عن ا و،جميع المشارآين في البحثل همشكريتوجه الكتاب ب

  .ةواالجتماعيوالمجلس البريطاني للبحوث االقتصادية " بالن الدولية"من 
  للمزید من المعلومات

ع تغير المناخ، طر الكوارث والتكيف ماخالحد من ملمزيد من المعلومات حول عمل األطفال في 
مناخ األطفال في "، org.childreninachangingclimate.www:  الموقع اإللكترونييرجى زيارة 

األبحاث الرائدة والمنظمات هو برنامج للبحث العملي العالمي والدعوة والتعلم، وهو يجمع " متغير
صوت لهذا الأنصار آ لتبادل المعارف وتنسيق األنشطة، والعمل مع األطفال ،لتزامذات االاإلنمائية 
  .سمعيحاجة إلى أن الذي ب

  المراجع
Tanner, T.M. and T. Mitchell (Eds.) (2008) ‘Poverty in a Changing Climate.’ IDS Bulletin 39 (4). 

Institute of Development Studies, University of Sussex: UK 
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لتكيف مع لمساعدة زارعي جبال األندیز  : زيحفت ال .4
  تغير المناخ

  
  
  
  
  

  "، جيفري بينتلي"ستيفان شيروود:  "بقلم
  
  
  
  

  مقدمة
يحدث بها تباينات شديدة في نديز قد جبال األ

وليس (درجات الحرارة على مستوى اليوم الواحد 
 إلى ، آما ال يمكن التنبؤ بالطقس من سنة)موسميا

الموائل ال يحصى من أخرى، آما يوجد عدد 
لبقاء  ول. البيئية المنتشرة في أنحاء المرتفعات

، معاآسةعلى قيد الحياة في مثل هذه البيئة ال
مع  بشكل شاق،الزراعة في المرتفعات تطورت 

تنوع لكن مع المياه، وموارد لتربة ولمعقدة إدارة 
كيفة أطر زمنية متللمحاصيل، وشديد في أنواع 

ويتم جزء آبير من .  للزراعة على المرتفعات
تشارك في العمل من خالل العمل الجماعي وال

أوال، سباني االستعمار اإلولقد عمل .  المحاصيل
ومن بعده توجهات السوق الحر في القرن 
الماضي إلى إعطاء الميزة واألفضلية للمستهلكين 

والتكنولوجيا المعارف الخارجيين، وإلى 
المعارف تم استبدال ونتيجة لذلك،  . ةالخارجي

أصبحت المحلية إلى حد آبير، ووالممارسات 
على عدد أقل من المحاصيل تعتمد الزراعة 
 .  أقل تطورايةعا ومخططات زر،واألصناف

 توباإلضافة إلى ذلك، فإن وصول تكنولوجيا
العصر الصناعي، مثل الحراثة اآللية والمواد 

إلى تدهور التربة والمياه الكيميائية الزراعية، أدى 
قد تغير المناخ  ومن المرجح أن . ئيةوالموارد البي

 ةع غير المستقراوض األهذمن ه بشكل آبير يفاقم
  .أصال

لمناخ ترسم العالمي لتغير لالدراسات الحديثة لو
الهيئة االستشارية " و. نديزصورة قاتمة لجبال األ

لتابعة الحكومية المشترآة المعنية بتغير المناخ وا

التوقعات قد غيرت من ) IPCC" (لألمم المتحدة
 30  مناألنديزب الجليدية األنهارالسابقة لذوبان 

والجفاف والفيضانات  .  فقط عاما15عاما إلى 
صبح أآثر شيوعا في المنطقة، وآذلك الرياح ست

واألعاصير واألمراض واآلفات، وتآآل التربة، 
آما سيقل  . وفقدان المواد العضوية في التربة

  .تدفق المجرى
 يقودها الخبراء، مثل اقترح الباحثون حلوال

إنتاج سالالت نماذج المناخ والتنبؤ به، وتحسين 
النماذج المناخية  و. محاصيل تتحمل الجفافمن ال

تحديد متوسط درجات تفيد إلى حد آبير في 
مناطق جغرافية في الحرارة على نطاق واسع 

نبؤات التو.  !زوليس جبال األندي -تجانسة م
فائدة تذآر للزارعين ليس لها العامة المناخية 

بالتوقعات المحلية على المدى الذين يهتمون أآثر 
هذا النوع من  و. السيما مياه األمطارالقصير، و
يتنبأ به سكان الريف بدقة ال تقل في التوقعات، 

رصاد الجوية  األآثير من األحيان عن خبراء
)Orlove et al., 2002(  . أما سكان الجبال فإنهم

للتكيف مع تقلبات بحاجة إلى قدرات أآبر آثيرا 
  .الطقس

تتحمل الجفاف قد تكون مهمة في واألصناف التي 
فإن بعض المناطق، ولكن في جبال األنديز، 

فهي بالفعل البطاطا نواع المحاصيل التقليدية وأ
متكيفة مع االرتفاع بأآثر مما آان يعتقد في 

الحفاظ على و).  de Haan, 2009(سابق لا
له نفس الزارعون قد يكون يحبها  التي األصناف

  .جديدةالقدر من األهمية إلنتاج سالالت 
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صياغة  إلىونحن نعتقد أن الزارعين بحاجة 
دول أعمال البحوث وفقا لألولويات المحلية، ج
يجب والباحثين صحاب الحيازات الصغيرة ن أوأ
هذه هي أهداف و.  وا مع بعضهم البعضتعلمين أ

التي على التكيف مع تغير المناخ مدخل التحفيز 
  . البحثيةصفها هذه الورقةت

  مدخل للتعلم والعمل التجریبي:  التحفيز
  حفيزالبدء التجریبي لمدخل الت

 60قدرها بمنحة و، 2006 و 2005خالل عامي 
للمياه التحدي "برنامج ألف دوالر أمريكي من 

 World" (جيران العالم"، عملت منظمة "الغذاءو
Neighbors ( منظمات شريكة، والسيما عدة مع

دارة الموارد إللمجتمعية ا اإلآوادورشبكة "
برنامج البوليفي ال" و،)MACRENA ("الطبيعية

  PRODINPO.(23 ("بوتوسيـ ية المتكاملة لللتنم
لمجتمعات وحرصت هذه البرامج على إشراك ا

 في آل مراحل التعلم والعمل المقودة مكثفبشكل 
محليا بشأن تغير المناخ والقدرة على مواجهته، 

 وتطوير مناهج ،تصميمالعملية بما في ذلك 
                                                 

 23 org.waterandfood.www 

من أجل المتابعة الحقة الزيارات ال، وتعلمال
اسم أطلقنا  ولقد . التعلم واالبتكارات وتوثيق عملي

على هذا المدخل نظرا لما ألهمنا به " التحفيز" 
المشروع التجريبي و.  من تغييرات تحفيزية

المرتفعات في على  ينفي موقعاالسترشادي عمل 
أفقر المناطق في وهما من ، واإلآوادوربوليفيا 

هما آال الموقعين  و). 2 ،1شكل (جبال األنديز 
مع مواسم جفاف  ،احلةالقشبه لمناطق من ا

السنوي ملحوظة، ومتوسط هطول األمطار 
  . مم600 إلى 300يتراوح من 

 أسرة، تم 107وخالل الفترة التجريبية عملنا مع 
وضعت خالل التي معايير لاختيارها وفقا ل

 وفي وقت الحق قام . اجتماعات المجتمع المحلي
في مواقع هذا المدخل ج أجزاء من ادربإشرآاء ال

، )أبوريماك( وبيرو ،)بوتوسي(جديدة في بوليفيا 
، مما )"شاتشينتبي" و"إمبابورا"(واإلآوادور 

  . عائلة500صل إلى أآثر من يز يحفتالجعل ي
' "يكشافستاالالتعلم "على مبني التحفيز و

يقوم ي تس الميدانية للزارعين، والللمدار
 مشارآة خبراتهم، وتعزيزمن خاللها بن والزارع
  ة من خالل تجارب التعلم، وتحديد يالبيئتهم معرف
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     متر فوق سطح البحر3100 إلى 2000في شمال اإلآوادور من " أمبيوآي"مستجمع مياه :  1شكل 
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الجماعي حل السبل تحسين الزراعة من خالل 
  ).1مربع (لمشاآل ل
يز المعارف في التحفيز ينصب الترآيز على تعزو

.  مواجهتهفرص لال وخلق ،المحلية لتغير المناخ
 وأولويات المشارآين ات خبرنالتحفيز يبدأ مو
من خالل حل  و). ينزوجفراد المتاألعادة (

هتمامات جراءات حول االاإلالمشكالت واتخاذ 
على هتمام ذات األولوية، ينتقل الترآيز من اال

على إلى االهتمام مستوى المزرعة الفردية 
المياه مناطق تجمع المجتمع ومستوى مستوى 

  ).3شكل (
  عملية التحفيز
 ناعات محلية، وطلباعقد اجتمقمنا بفي آل موقع، 

من  20مجموعة من حوالي اختيار منهم 
آل اللتقاء استعداد لالذين لديهم الزارعين 
 للمشارآة في التعلم ، لمدة ستة أشهرأسبوعين

ملت أساليب التعلم وش . والعمل بشأن تغير المناخ
بين العائالت، وزيارات المتبادل التعلم  بأسلو

وخاصة من لديهم القدرة على للزارعين المحليين 
الذي ، والتجريب يكشافست، والتعلم االاالبتكار
  .ون بأنفسهمزارعيقوده ال

مدارس ال: جذور التعليمية للتحفيز ال: 1مربع 
  لزارعينالميدانية ل

المدارس الميدانية للزارعين في التحفيز من لقد نشأ 
جنوب شرق آسيا، ومؤخرا في جبال األنديز 

)Pumisacho and Sherwood, 2005 .(
من  25المدارس الميدانية للزارعين تشمل حوالي و

مجموعات  وترآز ال. التعلممخططات الذين يديرون 
 اسبوعيأاالجتماع مع على اإلدارة المتكاملة لآلفات، 

متاحف ، مثل بيئيةجارب الزراعة الإلجراء تحليل وت
من  و. الحشرات للتعرف على دورة حياة الحشرات

بطاطا، لإلدارة المتكاملة آلفات الخالل التعلم المشترك 
 مجبال األنديز الحد من اعتمادهون بزارعاستطاع ال
الزراعية، وتوفير المال والوقت، ويات على الكيما

  .البيئةبأسرهم والذي آان يلحق بوتجنب الضرر 

استطاعت المدارس الميدانية في الممارسة العملية، و
للزارعين تجاوز اإلدارة المتكاملة لآلفات وتوسيع 
مجال ترآيزها ليكون أآثر شموال للتعامل مع التربة 

تمكن المشارآون في مع مرور الوقت، و.  والصحة
الفجوات المعرفية التي تحول هذه المدارس من سد 

ار، واآتشاف طرق جديدة لتحسين االبتكبين  ومبينه
 وهكذا فإن المدارس الميدانية للزارعين في . زراعتهم

القدرة االبتكارية نهاية المطاف آانت الملهم لتحفيز 
  .للزارعين
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     متر فوق سطح البحر4000 إلى 2000في بوليفيا من " بوتوسي"في شمال " سان بيدرو"مستجمع مياه :  2شكل 
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  زیارات للمبدعين المحليين
نسعى إللهام المشارآين من ن منذ البداية ونح

خالل جولة التعلم من المبدعين المحليين 
على سبيل  . جديدةاإلمكانات ال، لمعرفة بارزينال

ثنين من الزرنا مزرعة " أمبوآي "المثال، في
أولجا "و" دون ألفونسو "األولىتنا خريجي دور

من خالل تحسين إدارتها للمواد واللذين ، "جوما
االستثمار في مع قليل من  ،العضوية والتغطية

شريط التنقيط، و، رشيحأنابيب صغيرة نسبيا، والت
للنباتات والحيوانات، مبتكر االستخدام المع 

أرض "استطاعوا تحويل مزرعتهما من 
  . شهرا فقط18 يف" واحة "لىإ" صحراوية مقفرة

  :ذلك بقوله" ألفونسو"ويصف 
استطعت زراعة المياه، أن عرفت أين  د رجمب

البرسيم،  وفي وجود .  صغيرة من البرسيمقطعة
آان هناك بعض الحيوانات الصغيرة التي أنتجت 

ال يزال أمامنا طريق وآان .  تيلسماد لتربا
العائد من هذه الحيوانات الصغيرة طويل، ولكن 

 دوالر، آنا استثمرناها في شراء 200سدد مبلغ 
 أي حيوانات، عندما بدأت لم يكن لديو.  المواد
 من هذه الحيوانات التي يبلغ 300لدينا م واليو

 1500 دوالرات، أي بإجمالي 5سعر الواحد منها 
 في هآسبأوهذا أآثر بكثير مما آنت .  دوالر
 . عائلتيلي منزل أمكث فيه مع اآلن  . المدينة
من أشجار  75زرعت السماد الطبيعي، وبهذا 

 .  واحةتي مزرعتوأصبح . المانجو واألفوآادو
عما قبل، وهي خضرة تزداد ام آل عوفي 

 ولكن . جرداء من النباتاتالمزرعة التي آانت 
عدم وجود مزيد من  ياليوم همشكلة لدي أآبر 

  .هزرعكي أاألراضي ل
" أولجا"و" ألفونسو"اشترى في اآلونة األخيرة 

 لقد ساعد . من األراضي المجاورةهكتارين 
مثل هذه على خلق التحفيز عشرات العائالت 

  .الت الممولة محلياالتحو
  خرائط األحالم
، طلبنا من المشارآين تحديد التعلمبعد زيارات 

خريطة " بالنسبة للمستقبل من خالل مأهدافه
 زمالئهم ىعلبعد ذلك تعرض ي تالو، "حلمال

تم تنظيم ثم  ). 4شكل (نصائح الللتعليقات و
 نحو اقدممضي للالمجموعة لمساعدة آل مشارك 

  .هاملححلمه أو 

  التحفيز یشرك الزارعين في عملية تعلم موجهة ذاتية حول تغير المناخ:  3شكل 
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  التشارك في التعلم حول تغير المناخ
آانت قد طورته لمشارآة لأسلوب قمنا بتعديل 

لدراسة المؤشرات " أجريكول األنديز "منظمة
نية من خالل الزيارات الميدا و 24.المحلية للمناخ

وورش العمل التفاعلية، أوضح المشارآون آيف 
موقع تشكيالت السحب، ووأنماط الرياح، أون قري

النجوم، والسلوك درجة وضوح قوس قزح، و
الثعالب فضالتها، أين وضعت مثل (الحيواني 

الهجرة أنماط بيض الطيور البرية، أو أماآن و
الموسم بلتنبؤ ، وآل ذلك ل) المختلفةلحيواناتل

  .المقبل
تصورات "و" ةحظالسهولة الم"وجدنا أن لقد 

للمناخ على المعرفة المحلية تؤثر " االرتباط
ما تكون  "أعمق"آانت والمعرفة  ). 5شكل (
في السكان المحليين و مته التي اتعوموضلل

شمل هذا تو.  الوقت نفسه يسهل مالحظتها
 هل ستهطل -  أحوال الطقس المحلياتالتنبؤ

سيكون هذا العام هل  أو ؟ في وقت مبكراألمطار
 آانت تفتقد إلىوالمعرفة المحلية .  ؟ا باردمأدافئا 

                                                 
24  www.agrecolandes.org 

مالحظتها، أو  التي يصعب اتعولموضلحد آبير 
على .  يتصورون أن ليس لها أهمية بالنسبة لهم

الزارعون في المرتفعات ال يعرفون سبيل المثال، 
 ،قليل عن درجات حرارة سطح البحرإال ال

 وعادة لم يكن . الطقس المحليأنماط بوعالقتها 
  .اتعوهناك أي تفسيرات محلية لمثل هذه الموض

التطبيق العملي، هي إمكانية أولويتنا لقد آانت 
 االنتباه على مساعدة الناس على نارآزلذلك و

 وشمل . التغلب على نقاط الضعف في معرفتهم
والمعلومات، للمالحظة إدخال أدوات جديدة ذلك 

بسيطة، محطات أرصاد جوية على سبيل المثال 
هطول األمطار التي يمكن أن تكشف أو بيانات 

  .عن اتجاهات الطقس التاريخية
  التشارك في التعلم حول إدارة المياه

واضح في آل من بوليفيا من السرعان ما أصبح 
 أن إدارة المياه أمر أساسي للتعلم واإلآوادور

وآانت  . آيفية التعامل مع تغير المناخحول 
مجتمعات تعاني من الجفاف والفيضانات على ال

والتحدي  . حد سواء في أوقات مختلفة من السنة
  فضل للمياه للمساعدة األدارة آان هو اإلالحقيقي 
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     مشروع تحويل مزرعتها إلى مستجمع مياه-" خريطة أحالمها"تعرض " مارجوث:  "4شكل 
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 ومنع تآآل ،في التعامل مع الجفاف والفيضانات
مع  وبالتعاون .  الغزيرةاألمطارالتربة خالل 

لتعلم اأنشطة من  30أآثر من طورنا شرآائنا، 
حول الموضوعات األربع الرئيسية  يكشافستالا

 والمياه في ؛المياه والمنزل : المياهالمتعلقة بإدارة 
المياه و ؛تجمع المياه والمجتمعأماآن المزرعة؛ 

  . والعالم واالحتباس الحراري
أنشطة لمساعدة الناس على معرفة قيمة ببدأنا 

تساقط على حقولهم وبيوتهم ت التي األمطار
على .  تتبدد بعيدا بال استفادةي والطرق، والت
المياه التي تنساب من قياس قمنا بسبيل المثال، 

 من اللتراتسطح مبنى عادي، والتي بلغت آالف 
ر يتقدقمنا بثم  . ألمطارلآل هطول في  هايالم

تطبيق سعر السوق المحلية للمياه المعبأة بقيمتها 
 !). في جبال األنديز، أآثر تكلفة من البنزين(

عشرات اآلالف يضيعون نهم أن يلمشارآح لاتض
  .من الدوالرات من المياه آل عام

 وفي . استكشاف طرق لتخزين المياهبدأنا في ثم 
في يرغبون المشارآون آثير من األحيان آان 

ذات الكلفة صهاريج تخزين المياه في االستثمار 
تكلفة، قدمنا تجربة للتعلم لبدائل أقل  نا، ولكنالعالية

درة االستيعابية من المواد العضوية مثل الق
مليئة بالمواد الوزن الجوارب خالل من  و. التربةب

علم تفي الماء، غمسها العضوية قبل وبعد 
على استيعاب ماليين قادرة حقولهم أن ن وارعزال
المواد العضوية  وأن زيادة ، من المياهاتلترال

 ألف 100في الهكتار تختزن  ٪ 1بنسبة بالتربة 
بعد ذلك و . ألمطارلل هطول افي في آلتر إض

حدد المشارآون العديد من الطرق لزيادة المواد 
المياه، على سبيل ختزان العضوية في التربة ال

، تسميد التربةمخلفات المحاصيل، ووضع المثال 
، المفتوحة والمغلقةالحرث، والحواجز وتقليل 

بالتبن ونباتات وخنادق الحفظ، وتغطية التربة 
ن  الزارعون أبعد تقييم الخيارات، وجد و. التغطية
تغطية هي السبيل األآثر فعالية من حيث نباتات ال

  ).6شكل (المواد العضوية بالتربة التكلفة لزيادة 
راسات على أنواع بديلة ى الزارعون دآما أجر
ري القنوات، واألنابيب، بين مقارنة للللري، 

 -يط أشرطة التنقو . والرشاشات، وأشرطة التنقيط
 20 إال أنهم وجدوها أآفأ - أآثر تكلفة تإن آانو

أحد استنتاج مرة من الرشاشات، والتي أدت إلى 
إما أن يبني الزارع خزانا :  "الذي قالالمشارآين 

  ".ستخدم أشرطة التنقيط مرة أو ي20أآبر
  العمل الفردي والجماعي

أولوية التحفيز من الفردية انتقلت مرور الوقت، ب
  تولى مسؤولية جمع  آل فرد . الجماعيإلى العمل 

مبنية (التقنية المرتبطة بالمناخ والزراعة الریفية نقاط القوة والضعف في المعرفة  : 5شكل 
   )Bentley, 1991: على

   (+)سهولة المراقبة) -(  
  )حجم والوقت والنطاقبالتأثر ت(

  واضح
   للطقسحيويةالمؤشرات ال •
  مراحل القمر والمياه •
  أنماط الرياح •
  لألمراضاألصناف المتنوعة مقاومة  •
الشجيرات على المياه / تأثير األشجار •

  جوفيةال

  عميق
  مصادر المياه •
  لجفافالمحاصيل لتحمل  •
  راسة التغيرات البيئية للمحاصيل الغذائية د •
  الماشية إنتاج  •
  دورة حياة النحل  •
  أنماط سقوط األمطار •

)- (
ية 
هم
أ

(+
)

  
)

األ
ل 
حو

ر 
صو

الت
رية
فو
وال

ية 
هم

(  

  فارغ
  انتقال بخار الماء •
  درجات حرارة المحيطات •
  دورة حياة آفات التربة •
  ضامراألدورات  •
 واألمراض التي تنقلها الطفيليات •

  الحشرات
  الماء في التربة رآود  •

  بسيط
لبيئية للمحاصيل غير دراسة التغيرات ا •

  الغذائية
  التربةاء غط •
  لألمراضاألصناف المتنوعة مقاومة  •
  ) الدبابير(ضارة الحشرات ال •
  حصاد المياه •
  تآآل التربة •
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    التقدير الجديد لقدرة احتفاظ التربة بالماء أدى إلى االهتمام الشديد باألغطية العشبية للتربة:  6شكل 
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 ةلمناقش لفي تقريرها مجتم دالتي وبيانات الطقس، 
عات وجممبعض ال . حول أنماط الطقس المحلي

مختلفة التيارات القياس تدفق العمل على  تقرر
حفالت " وأقمنا . لعامعلى مدار اطول األمطار له

آان المشارآون يقومون ، )mingas(عمل جماعية 
 تصميم وترآيب االبتكارات مثلبمعا فيها 

المياه في المزارع مستودعات التربة ومصايد 
 وعادة ما آان ذلك يتضمن ). 7شكل (المختلفة 

الزارعين ذوي الخبرة ية من أحد زيارة تدريب
 ثم قمنا بدعم . النشاطلهذا  اتوجيهقديم التلت

 لتوثيق ومناقشة ،عبر المزارعالمتابعة زيارات 
االبتكارات على مستوى المجتمع المحلي أو على 

السيطرة على مثل المياه، أماآن تجميع مستوى 
القابلة الماعز واألبقار، وإعادة تشجير التالل 

  .حاالريمصدات  ةعا، أو زرللتضرر
، فإن "أولجا جوما"و "ألفونسودون "آما في مثال 

الثقة بالنفس لدى تبني النجاحات المبكرة 
 . حماسة واألفكار اإلبداعيةستثير الالمشارآين، وت

أ المشارآون في أنشطة ومهام أآثر تعقيدا بدلقد 
 أربعة تعلى سبيل المثال، بدأ . أآثر طموحاو

في " إاللو"برآان بالقرب من مجتمعات تعيش 

جدول أعمال شمال اإلآوادور، بالعمل على 
المياه تجميع التربة ولمستودعات  اتاألولوي

من خالل التعلم  و. لالستهالك المنزلي والحدائق
 وحفالت العمل ،المتبادلةلزيارات او، يعاالجم

الجماعي، آان المشارآون يلتقون ببعضهم 
إلى وضع لك وأدى ذ . الصداقاتالبعض ويبنون 

خريطة طوروا و . جدول أعمال أآثر طموحا
حددوا عليها ع المياه، ويتجمماآن ثالثية األبعاد أل

، قابلة للتضررمصادر المياه، والمناطق ال
  ).8شكل ( اتومناطق النزاع

إلى الالحقة قادت المناقشات وميدانية الدراسات الو
بعد ذلك  المجتمعات هاإلدارة، والتي حولتاخطة 

تمويله من قبل البلدية في وتم  ،مشروعإلى مقترح 
  .وقت الحق

 مدخراتصناديق أنشأت مجموعات أخرى و
للمساعدة في تمويل خاصة بهم روض لق

اج مستلزمات األسوار والسياستثمارات شراء 
الحيوانات، ومحطات الطقس للحفاظ على 

، وخزانات تجميع المياه أو تكنولوجيا ةالمحلي
  .الري الصغيرة
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    أو حفلة عمل لمساعدة أحد الزمالء على ترآيب خزان أرضي مبطن" مينجا:  "7شكل 
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   التحفيزنجحلماذا ی
ة األجل من السابق ألوانه التفكير في اآلثار طويل
لألسباب للتحفيز، لكننا نرى نجاحها حتى اآلن 

  :اآلتية
مداخل أثبتت نجاحها بمرور يعتمد على  •

 ,Bunch" (زارع إلى زارع"وقت، مثل ال
1982 and Holt-Gimenez, 2006( ،

 van den Berg( الميدانية للزارعين سوالمدار
and Jiggins, 2007(؛  

يضيف قيمة إلى تجربة الزراعة في  •
لى تجارب آل ويبني عتمعات المحلية، المج

من أصحاب الحيازات الصغيرة األآثر ثراء 
األسر بدال من األفراد رك واألآثر فقرا، ويش

المتعلقة وذلك من أجل تناول االهتمامات 
  تماعي؛جنوع االالب

تحكم في التشارك في يعطي المشارآين ال •
مجموعة بواسطة التصميم مناهج مرنة 

  ؛والميسر
 يافعلالتي تستخدم  التكنولوجيات ترآز على •

 وفي بعض . من قبل الزارعين المحليين
 مثل خارجيةتكنولوجيا األحيان تقوم بإدخال 

صغرة، ولكن فقط بعد مالري التكنولوجيا 
منفعة البدائل المحلية، وبعد تحليل دقيق لل

  .ةتكلفوال
الملموسة هي المصدر السريعة النجاحات  •

يتم  . يا أو إعاناتال هدا . الرئيسي للتحفيز
الدخار ومجموعات اال وممن أتوفير البذور 

، وقروض تسدد من خالل المحليةاالئتمان 
  .عائد االستثمارات

 . نوع مع مرور الوقتتتتبدأ بسيطة و •
التجارب المبكرة تتطلب استثمارات صغيرة و

تبدأ بالترآيز على  و. وذات نطاق محدود
عمل ت من ثم، والفردمستوى أولويات مزرعة 

على مستوى على معالجة الشواغل االجتماعية 
  .عات المياهي ومستوى تجم،المجتمع

 االستثمار في ونواصليالعديد من الزارعين  •
  .التغييرات بشكل جيد بعد تجربة التحفيز
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    في شمال اإلآوادور" إاللو"خریطة ثالثية األبعاد لمستجمع مياه في برآان :  8شكل 
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  القيود
المداخل المجتمعية األخرى، آما هو الحال مع 

  :التحفيز يواجه بعض العقباتفإن 
التحفيز ة للزارعين، فإن المدارس الميدانيمثل  •

في صراع مع التصاميم المؤسسية يكون 
على ).  Schut and Sherwood, 2007(السائدة 

 عملية "يرافق"وآيل الخارجي السبيل المثال، 
 . مكثفة الاتتقديم التوجيهوليس العمل والتعلم 
نتائج تعتمد على إبداع المشارآين وليس وال

.  حددة سلفاموميزانيات ونواتج على تقويمات 
التحفيز يعتمد على جدول أعمال مفتوح، ف
هو ما تمويل مرن، ومهارات تيسير قوية، وو

خارج نطاق قدرات بحوث قد يكون 
  . الشائعة التنميةاتعوومشر

آثير من تأتي في لتحفيز لشرارة األولى ال •
لمزارع التي تديرها ااألحيان من زيارات 

وار عجب الزيفي حين  و. مبتكرةالالعائالت 
هذه من األمثلة باألخرى  تالمجتمعامن 

إال أن اللحاق بمثل هذه عادية، الالمزارع غير 
 ويجب مساعدة . األمثلة قد يبدو صعبا

بما يتالءم مع الزارعين على االبتكار 
اهتماما ذلك تطلب أحيانا قد  ي، وإمكاناتهم

 طويلة ةخاصا، ودعم تقني، وتشجيع على فتر
  .من الزمن

أصبح ع المياه يجمماآن تديد ألشالتدهور ال •
 . نديزجبال األمناطق اآلن سمة لكثير من 

يستغرق قد هذا الضرر البيئي تصحيح و
تكثيف االستثمارات في تطلب  وي،سنوات

تجاوز قدرات األفراد بما يالبنية التحتية 
  .والمجتمعات
  االستنتاجات

 ,Bentley(من العمل السابق في إدارة اآلفات 
تفوتهم رف أن الزارعين آثيرا ما آنا نع، )1989

فرص تحسين زراعتهم بسبب الفجوات في 

 مساعدة الناس في إلىهدف يتحفيز  وال. المعرفة
سد تلك الثغرات بحيث على المناطق الريفية 

 اتلتهديدآاستجابة لخالق يديرون مواردهم بشكل 
  .لتغير المناخنامية المت

رعين زاالميدانية للمدارس الالتحفيز يبني على 
التي تهدف المرنة المداخل المعرفية وغيرها من 

المشارآون إلى تعزيز  ويهدف . تحسين الزراعةل
من  اإلنتاجية، همصمود البيئي لمزارعهم ونظمال

المياه وجه حول قضايا المخالل التعلم والعمل 
يجدون  آما أنهم . والتربة والنباتات والحيوانات

على سبيل (لية الستخدام الموارد المحأفضل  سبال
 وإن -تكنولوجيات ، و) التغطيةالمثال محاصيل

 إال أنه من الممكن -آانت تستكمل من الخارجيين 
مثل محطات األرصاد الجوية  (الحصول عليها

  ).المنخفضة التكلفة، ومعدات الري الصغيرة
قد مكن التحفيز لو . النتائج األولية تبشر بالخير

 خفيةنت آااآتشاف مصادر مياه من الناس 
لنباتات مكانات ا إلة جديداتتقديرو بالنسبة إليهم،
" تخضير"المشارآون  لقد استطاع . والحيوانات

آذلك فة وقاحلة من قبل، والمزارع التي آانت جا
  .زيادة الغطاء النباتي والثروة العائلية

لمعرفة المحلية والتكيف لالتقدير الحساس إن 
 هو وسيلة األفكار العلمية،صحوب بالخالق، الم

واقعية لمساعدة الزارعين على بدء التصدي لتغير 
 . لكن قول هذا أسهل من القيام به و. المناخ

ن في مجال التنمية بحاجة إلى ميسرين والعاملف
التعلم والعمل لدعم مرن تمويل و مع برامج اءقويأ

المشروعات ح، والذي يتعارض مع وفتالم
 . م سلفا لهط المخطالقياسية ونقل التكنولوجيا

لجهات المانحة ووآاالت التنمية على ايجب و
تسليم المزيد من الثقة والمسؤولية للمجتمعات 

السكان  و.  لتصميم وتنفيذ مخططاتها،المحلية
 يةحرلهم الأن يكون خارجيون يجب المحليون وال

التعلم آلما مضوا البعض، وهم تعلم من بعضفي ال
.قدما
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 : التكيف المجتمعيطرق بحوث  وياتأخالق . 5
  "فانواتو"ریف من انعكاسات 

  
  
  
  
  

  "أوليفيا واریك:  "بقلم
  
  
  
  

  مقدمة
بشكل حاول أن أقدم انعكاساتي في هذه المقالة أ

سياق التكيف عمليات المشارآة في نقدي حول 
 يالمجتمعوالتكيف .  تغير المناخي مع المجتمع

القاعدة  التكيف الناشئة من أشكالهو شكل من 
بشكل آبير على آما أنه يتميز بأنه يرآز .  للقمة

 . "مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم"مكين أو ت
المخطط يهدف إلى الحد من والتكيف المجتمعي 

 عن طريق ،تغير المناخمن  ررتضبلية الاق
بناء على المعارف المعالجة األولويات المحلية و

ومما ال شك فيه أن التكيف  . المحليةوالقدرات 
مجتمع وليس ال" يفعله"هو شيء  يالمجتمع

التعلم ولهذا فإن منهجيات .  للمجتمع" ُيفعل"
أدوات العمل ف.   لها دور هاموالعمل بالمشارآة

نجد أنها ، المجتمعي التي بدأت في الظهورلتكيف ل
تأسست في التي مبنية إلى حد آبير على الطرق 
  .مجال الحد من مخاطر الكوارث

تطبيق أن أطرح بعض االنعكاسات حول وهنا أود 
فة في األبحاث األولية أو المختلطرق المشارآة 

مراحل الفحص، حيث آان الهدف هو تحديد 
صوات المحلية في خلق األس اكانع و،المشكلة
في تجربتي مبنية على وهذه األفكار  . المعرفة

من " فانواتو"ريف دآتوراه في الإجراء بحوث 
 . أقل البلدان نمواوهي من جزر المحيط الهادئ 

طرق  والضعف في القوةنقاط أناقش وسأحاول أن 
 االجتماعية والثقافية اتسياقضمن المحددة 

، ونقل بعض الدروس "فانواتو"لريف والمناخية 
حول قابلية المستفادة من إجراء بحوث المشارآة 

  .ةممولال اتمشروعالخارج سياق التضرر 
هذه المالحظات مفيدة للممارسين وأتمنى أن تكون 

حيث أن  ،يالمجتمعالتكيف العاملين في مجال 
طوير لتقابلية التضرر لها أهمية آبيرة بحوث 

كون ت وغالبا ما ،المعرفة من أجل التكيف المناسب
  .مؤشرا مهما للتخطيط والعمل في إعداد المشروع

   وتغير المناخ"فانواتو"
بحث في ثالث مجتمعات ريفية في جرى ال

، 2008 إلى 2006في الفترة من  "فانواتو"
مقاطعة (" تانجوا"زيرة ج:  وآانت المناطق هي

مقاطعة " (ليليبا"بجزيرة " مانجاليليو  "،)"سانما"
انظر ") توربا"مقاطعة " (موتا الفا"و،  ")شيفا"

  .1شكل 
في مسار األعاصير المدارية تقع  "فانواتو"
وهي ).  أيار/  مايو- تشرين الثاني / نوفمبر(

تزيد التي و، "النينيا" و"النينيو"لدورات معرضة 
تغير المناخ  و. طر الجفاف والفيضاناتمخامن 

 وارتفاع مستوى سطح البحر مستقبالالمتوقع 
موجودة بالفعل نتيجة إلى تفاقم المخاطر السيؤدي 

وف وس.  لتقلبات وتطرف األحوال الحالية للطقس
 المدى القصير عواقب علىأهم الذلك من كون ي

  .والمتوسط
 اآلثار المترتبة على تغير نجد أن ماعبشكل 

 . نطاق المجتمععلى " حةواض"المناخ ليست 
لها مناخ يتسم بالتقلبات  "فانواتو"وعلى الرغم من 

الشديدة، وأحيانا آثيرة يكون معوقا ألنشطة 
  المجتمعات المحلية تتعامل مع الحياة، إال أن 
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لذلك فإن ، وطويلةأجيال عبر  ةالمناخيضغوط ال
دائما وجهات هم ن في بحثي لم يكن لدييالمشارآ

المناخ أو تغير المناخ، واضحة حول ضغوط نظر 
على أنها من  لهذه المشاآل وانظريو لم 

  "فانواتو"خریطة  : 1شكل 

 
  ."وایكاتو"ة والتخطيط البيئي، جامعة ، قسم الجغرافيا والسياح"أولتونماآس "الخریطة قام بإعداد 
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آان و.المجتمعسياق االهتمامات ذات األولوية في 
ارآين لديهم بالفعل أفكار أساسية حول معظم المش

مدرسة أو من خالل اإلعالم أو التغير المناخ 
التمهيدية ءاتي في لقا و. ةيبرامج التوعية الحكوم

آنت أقوم  ،)وخالل عملية البحث(في آل مجتمع 
شكال بالصور واألبحديث بسيط للتوعية مدعوم 

لقد آان هناك اهتمام آبير وآان و.  التخطيطية
  .العديد من األسئلة يطرحون الناس

  سياق ومنهجية البحث
 . شهرين في آل مجتمعلقد أمضيت ما يقرب من 

وآنوع من االستجابة للثغرات المعرفية التي 
، فإن "رصاد الجويةمرآز فانواتو لأل"حددها 

البحث آان يهدف إلى توصيف التصورات 
لمساعدة المحلية حول قابلية التضرر، من أجل ا

على المستوى المحلي، جوة بين الواقع على سد الف
في وبين المستويات األعلى لعمليات صنع القرار 

وسع في المحيط األنطاق ال وعلى ،"فانواتو"
 وآان العمل يتم جنبا إلى جنب مع . الهادئ

مرآز ال"و" مرآز فانواتو لألرصاد الجوية"
وقد تم اختيار المواقع  . "فانواتوفي الثقافي 

ثغرات البيانات التي حددها ابة لالميدانية استج
ولقد اآتسب العاملون .  مرآز األرصاد الجوية
تغير المناخ  لقضايا االميدانيون فهما متعمق

ي من شأنه تعزيز تبادل ذ وال،وأولويات المجتمع
بعد انتهاء  العمل رسيي على تةساعدالمالمعرفة و
آما سيستخدم مرآز .  هذه المجتمعاتزياراتي ل

ائج البحث للمساعدة في تطوير نتاألرصاد 
 "فانواتو"من أن وعلى الرغم  . مشروع للتكيف

ي، إال لتكيف المجتمعألي مشروعات لحاليا تفتقر 
لزيادة قاعدة آان السعي لبحوث أن الغرض من ا

لقيام بمثل هذه  ل"فانواتو" في ةالمعرف
خاص آجزء من تنفيذ وبشكل ، المشروعات

والذي " فانواتوفي  لتكيفالعمل الوطني لبرنامج "
  .2007في عام تم 

فإن الدآتوراه، وحيث أن ذلك آان لنيل درجة 
أو بمشروع لم يكن مرتبط " الميداني"البحث 
 يةد خارجوعأي ولم يكن هناك  آما . محددتمويل 

 . المجتمعاتهذه لمتابعة في الحقة ل أنشطة رسييتل
هناك عدد قليل من المنظمات العاملة في آان و

في الجزر ذات صلة  مجتمعية مشروعات
، ولقد نجحت في تحقيق بعض فانواتوالخارجية ل

وإذا لم يكن هناك .  الروابط مع هذه المنظمات
فإن للمجتمع، أو ملموسة اضحة مادية وفائدة 

مدخل يجب أن تخضع أخالقيات مثل هذا ال
مخاوف فإن الومع ذلك، .  للتساؤل والتحقق

يتم تكيف الجارية لم الالمتعلقة بإجراءات مماثلة ال
 .  األبحاث المكثفةاتمن قبل مؤسساإلفصاح عنها 

حول ش انقأحصر الفي هذه المقالة، سوف و
سياق ضمن أخالقيات ونوعية طرق المشارآة 

، مع القبول بأن هذا في حد ذاته "بحث فقطال"هذا 
أيضا قد يكون موضعا للتساؤالت األخالقية في 

  .يالمجتمعالتكيف مجال 
طرق المشارآة من خليط من تخدمت لقد اس

، من أجل "شخص لشخص"و" المجموعات"
  :تقييم التصورات والخبرات المحلية حول

  ؛يةالمناخآثار الضغوط  •
  ؛المناخضغوط القدرة على التعامل مع  •
بين هذا وبين الضغوط والعمليات غير عالقة ال •

الضغوط "المناخية للتغير في المجتمع 
  ".المتعددة

م استقاؤها من مجموعة أدوات هذه الطرق تو
الكوارث لحد من مخاطر االمجتمعي والتكيف 

)Nakalevu, 2006, McFadzien et al., 2005, 
International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies, 2007 and Vrolijks, 

 .  خالل البحثهاتعديلوتجربتها التي تم ، و)1998
ص على الفصل بين تحرآانت وآل الطرق 

 . الجنسين لتتناسب مع األوضاع الثقافية المحلية
اعتمدت على المجموعات  اتمجموعوأنشطة ال

ت عاعادة المجمو(أو الجماعات القائمة بالفعل 
 ساإلحساللحد من ، وذلك )الكنيسةذات الصلة ب

.  بالتطفل، والتقليل من الصعوبات اللوجيستية
 . فردا 15لى  إ5المجموعات آانت تتألف من و

 على سبيل المثالبعضها آان تبعًا للفئة العمرية، 
موضوع األطر الزمنية التاريخية آان مع آبار 

آانت بلغة األنشطة البحثية وآل .  السن
  ).في فانواتواللغة المحلية " (البيسالما"

آانت تختتم باجتماع تفاعلي مع آل زيارة 
أن آما .  ايتم فيه مناقشة المعرفة وتبادلهجتمع، الم

.  ذلك آان يتيح فرصة جيدة للتحقق من المعلومات
تستمر المناقشات في آثير من األحيان وآانت 

آان يتم توثيق وباإلضافة إلى ذلك،  . المساءحتى 
، )بلغة البيسالما(في تقارير قصيرة هذه المعرفة 

.  آان يتم إرسالها إلى القيادة المجتمعية عند طلبهاو
  يزيد من " توثيق رسمي"ود وجلقد شعروا أن و
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  بحثالالقوة والضعف في أساليب المشارآة المستخدمة في سياق  نقاط : 1جدول 

  القيود  نقاط القوة  الطریقة
التقويم 

  الموسمي
لباحث لفهم العالقات بين سبل لمفيد للغاية 

المناخ وبين الطبيعية المعتمدة على العيش 
  .والطقس والكوارث

. محدودةن نواتج تعلم المشارآي
والبناء المعقد للجدول الزمني والذي 

قليل ال يتيح إال وقتا طويال يستغرق 
من األفضل  . من الوقت للمناقشة

واحدة للبناء، :  جلستينالقيام به في 
والمشارآون  . للمناقشةاألخرى و

تنسيق معتادين على غير آانوا 
آانوا غير وبالتالي ، "تقويمال"

  .للمشارآةمتحمسين 
ائط خر

المجتمع 
  والموارد

مفيدة للباحث والمشارآين لتحديد المواقع 
المعرضة للخطر والوصول إلى الموارد 

مواجهة والخدمات الهامة لسبل العيش و
  .الكوارث

 ،معلومات سطحيةأنتجت خرائط 
ستغرق وقتا طويال على اوالبناء 
وا ن رآزوالمشارآ -مناقشة الحساب 

ضل ف من األ. على رسم خريطة دقيقة
جلستين إلتاحة المناقشة القيام به في 

  .المتعمقة
مصفوفة 

الرتب على 
سبيل المثال 

استخدام 
الموارد 

واستراتيجيات 
. . المواجهة 

  الخ

المناقشة الجماعية ستثارة جيدة الطرق 
حيث أن تحديد الرتب ال يمكن أن  ،والتفاعل

مع واحد أو اثنين من أعضاء الجماعة يتم 
مفهوم  . فقطعلى صوتا أو األاألآثر ثقة 

شبكة يجب أن تكون  و،واضح ومباشر نسبيا
مزيد من إلتاحة مسبقا جاهزة مصفوفة ال

  .الوقت للمناقشة

حيث أن الرتب نتائج محدودة للباحث 
وتخفي " خاصة"تميل ألن تكون 

  . المعقدةالسياقية والزمنيةاالختالفات 

المجموعات 
  المرآزية

مشارآة في للكلي الخجل والتردد ال  قليلة
تترآز حالة عدم وجود نشاط بصري 

  .المناقشاتعليه 
الجوالت 

  االستعراضية
ممتعة وتفاعلية وغير رسمية ومرنة 

بشكل مفيدة  وهي . للمشارآين، ومفيدة للباحث
في لإللمام بالظروف الميدانية لباحث خاص ل

  . وقت مبكر من البحث

قد يكون من الصعب الحفاظ على 
. العديد من القضايا تناولالترآيز على 

وآذلك محدودة نتائج التعلم للمشارآين 
للمناقشة الجماعية فرص محدودة 

  .حول أي موضوع واحد
األطر الزمنية 

  التاريخية
تغيرات واتجاهات حول فعال للمناقشة تحفيز 

وهي .  مواجهة على مر الزمناستراتيجيات ال
المسببات وراء قابلية أداة فعالة لتحليل 

به خالل زيارات القيام فضل   من األ.التضرر
ممتعة لكبار  . متعددة مع مجموعة صغيرة

  .السن من المشارآين

تستغرق وقتا طويال، من السهل 
  . مسارهانعخروج ال

": الحكي"
المقابالت غير 
الرسمية وشبه 
 المعدة مسبقا

المتعمق تبادل التمكين ل اتعالقالفعالة لبناء 
تمثيل مع  ين،آالمشاروالباحث للمعارف بين 

عمق المناقشة وتتيح لنا ت.  لالهتماماتدقيق 
أقل .   مسببات قابلية التضررالضروري لفهم 

لحياة اليومية من أنشطة اتدخال في 
  .اتالمجموع

القليل من تبادل المعرفة الجماعية 
  .وتقويتها بين مشارك وآخر

 وغير رسمية اتعالقالوفعالة لبناء طفلية غير ت  المالحظة
  .تعة للمشارآينومم

لباحث وغير من اتستغرق وقتا طويال 
  .ةمنظم
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، وزيادة الحافز بهاالفخر قوة هذه المعرفة و 
  . عليها الضوءالمجتمعيلقي ل القضايا التي واتنل

  القيود ونقاط القوة في طرق المشارآة
 تقنيات المشارآة المستخدمة، 1يلخص الجدول 

ضة على آل ونقاط القوة الرئيسية والقيود المفرو
  .البحث بالذاتمنها في سياق هذا 

مدخل المشارآة بغرض حصول  تاستخدملقد 
خالل عملية المجتمع على أقصى فائدة ممكنة من 

لم ذلك على الرغم من وحتى البحث نفسها، 
 رسيأعتزم تي توآن . تقديم نتائج ماديةأستطع 

مناقشة الالتعلم وتمكين المجتمع المحلي من خالل 
تبادل المعارف وللمشاآل، وتعزيز جماعية ال
في الواقع، ما  . موجودةالقدرات الفعيل وتراء، اآل
ذلك بالتالي أثر  ولقد . تهتوقعما  آان أقل متهحقق

فطرق .  يةوعلى الطرق التي آان لها األول
ترآز على تبادل المعرفة بين  التي "المقابالت"

أآثر نجاحا الباحث والمشارآين آانت بشكل عام 
تهدف آانت التي المجموعات األوسع أنشطة من 

بين المشارآين إلى تبادل المعرفة الجماعية 

  .بعضهم البعض
  القيود

باستخدام " تانجوا "لقد بدأت بحثي في جزيرة
آخر البحث آان و.  الطرق السائدة للمجموعات

واستخدمت فيه طرق المقابالت " الفاموتا "في 
ير نتيجة لسياق آبولقد آان ذلك إلى حد .  السائدة
التي تكون  اتالمشروعأحوال في  و. البحث

موجهة بشكل أآبر ناحية التطبيق العملي وليس 
 . عليةا أآثر فاتمجموعالبحثي، قد تكون طرق ال

نشأت نتيجة لكوني باحثة مستقلة معظم القيود و
ووحيدة، ومن انخفاض أولويات االهتمام بالمناخ 

ت الثقافية المجتمعات، ومن الخصوصياهذه في 
أنا ال أرى ومع ذلك، ف .  فانواتوفي اتللمجتمع

 ولكن ربما على . المشارآةفي " فشال"ذلك 
العكس فإنه مدخل مرن وغير مقيد بالوقت نسبيا، 
آما ساعد على تطوير طريقة ناجحة وهي 

، وهو ما ساعد على رفع صوت "الحكي"
ل األولويات المحلية ي، وتمثالمجتمعات المحلية

 اهذضمن وتحقيق أقصى قدر من التعلم ، بدقة
  .والمناخي والثقافي الخاص يالبحثالسياق 
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  نتائج المشارآين
في آثير أنتجت  اتالرغم من أن أنشطة المجموعب

يعكس  - المشارآة ب ا جيدامن األحيان تقييم
عبر مجموعة بشكل سريع المعلومات واآلراء 

خلق المعرفة  إال أن -المعنيين واسعة من 
 التعلم آان رسييالقدرات، وتفعيل ، وتعيةالجما

، بالعمل آميسر تيونظرا لقلة خبر . محدودا

، بأني من مجتمع وثقافة مختلفةوضعي و
فإن آل ذلك ، مستقلة ةوالمشاآل اللوجستية آباحث

 . قدرة على تهيئة البيئة لتحقيق ذلكأشعرني بعدم ال
في آثير من األحيان آان  اتأنشطة المجموعو

 ". غير طبيعية"عور باالضطرار ويسودها ش
 عن التفاعل أو ونحجميوآان المشارآون 

وقد لمست أن  . نشاط أو المناقشةالالمشارآة في 
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شطة يشعرون أن هذه األنآثر تعليما األالمشارآين 
األقل ، وتحمل معنى الشفقة أو التعالي إلى حد ما

 آانوا مشوشين وخجولين وال ااألآبر سن أو اتعليم
آما آانت .  في اإلدالء بوجهات نظرهميرغبون 

محاولة إيجاد التوازن في تشكيل المجموعة تشكل 
  .تحديا آبيرا

ن المشارآين أالرئيسية المعوقة ومن العوامل 
وآانوا  . قيادة النشاطآانوا يتوقعون مني غالبا ما 

مناقشة بحرية في  الوأمعتادين على التفاعل غير 
آان من الصعب  وعلى سبيل المثال . المجموعة

المناقشة لهم أن في آثير من األحيان أن أنقل 
وليس رسم خريطة  -أهم جزء هي وتبادل الرأي 

عادة ما يكون في المجتمعات المحلية، و.  دقيقة
تحت جتماعات وعمليات صنع القرار تنظيم اال

قيادية، ال اتشخصيالأو غيره من " العمدة"قيادة 
قد يكون هناك   و.ثم يساهم الناس بعد ذلك بدورهم

ث يحادأ"طبيعة ذلك وهو عامل آخر ساهم في 
 التي تديرها المنظمات غير الحكومية "الوعي

 والحكومة في فانواتو في اإلغاثةومنظمات 
ن هذه أمحليون السكان الوقال  . المناطق الريفية

الذين يلقون  "الخبراء"تتكون أساسا من 
 بالنسبة فإن خبراتهم الداخليةلذلك  و. اتمحاضرال

يقوم فقط بمجرد تيسير " أنا"لشخص خارجي 
النقاش والتفاعل، قد يكون بالنسبة لهم مفهوم غير 

  ".غير طبيعي"مألوف و
تحقق إلى حد يوالغرض من أنشطة المجموعة لم 

تقويم التمرين على سبيل المثال، في  . ما
الموسمي، طلب المشارآون أن أوجه األسئلة وهم 

معلومات ذلك تولدت رغم من البو.  يجيبون عليها
ين لم مشارآفإن نواتج التعلم لل بالنسبة لي، ةمفيد

حاول مماثلة عندما وظهرت أوضاع .  تكن آبيرة
وهذا النوع من  .  النشاطرسيينظيري المحلي ت
أفضل في سياق نجح بشكل النشاط ربما ي

في فإن مجرد المشارآة ومع ذلك،  . التخطيط
ملية تعزيز وتوضيح النشاط نفسه قد ساهم في ع

 على امما بدوجهات النظر والمعرفة، على الرغم 
  .من ترددالمشارآين 
  نتائج البحث

مفيدة لبحثي، آما أنها آانت  اتأنشطة المجموع
ومجموعة من المعلومات في وقت حقق  التتوفر

المزيد من قضايا تتطلب آما أبرزت  . قصير
ية سطحآانت بيد أن معظم المعلومات  . المتابعة

بسبب ضيق الوقت وحجم المجموعة، ومعظم 

الستكمال النشاط الفعلي آان يضيع الوقت والجهد 
 .  بدال من المناقشة،)خريطة، والتقويم الموسميال(
األسباب وراء آانت في آثير من األحيان ، و

أوضاع ومع ذلك، آانت  . همهي األ اإلجابات
تفضي دائما إلى استكشاف ات لم تكن مجموعال

  .ذلك
معلومات ات عموما ما أنتجت مجموعالأنشطة 

باشر تعلقة بشكل ممشكالت المالجيدة بشأن 
، ومواطن القوة ابالمناخ، وطرق التعامل معه

في سياق التكيف إال أنه .  هاوالضعف في
عمق لفهم ، يكون من الضروري التالمجتمعي
التي عمليات ال و،غير المباشرةالسببية العوامل 

وهذه تشكل في  . ر الوقتمع مروتؤدي لذلك 
الوصول نهاية المطاف قدرة المجتمع على 

نبؤ التوصعوبة لمناخ ضغوط ا الخاصة بهملحلول
مطولة مناقشات وهذا يتطلب  . في المستقبل
أنشطة  في هاصعب تحقيق الومتعمقة من

تم والحاالت الناجحة .  الكبيرة اتالمجموع
التمرين رسة  وممامجموعات صغيرةتيسيرها ل

مناقشة غير ا تبدأ بالغير رسمي؛ عموما مكل بش
آأنه حدث النشاط الفعلي ثم يكون رسمية ال

  .عرضي
  األخالقيات

 اتالمجموعأنشطة لحد من استخدام اقررت 
تقنيات إجراء الترآيز على الكبيرة، بدال من 

تكون معطلة  اتالمجموع وأنشطة . المقابالت
 . اليومي واألنشطة االقتصاديةسبل العيش ل

ذات ال تعتبر من االهتمامات المناخ وضغوط 
االهتمام لذلك غالبا ما آان األولوية في المجتمع، و

مشارآة أن الالرغم من  وب. انشطة منخفضباأل
سياق "طوعية، وشعرت أنه بالنظر إلى آانت 

على  ونحصلال ين يالمشارآفإن ، "البحث فقط
مكسب مادي من أنشطة المجموعات بما يبرر 

ربما في و . حياتهم اليومية المزدحمةن تعطيلهم ع
حيث يكون  أو صنع القرار اتمشروعسياق ال

هناك مردود من المنفعة، فقد تكون المشارآة 
  .أفضل

  نقاط القوة
ومقابالت " شخص إلى شخص"لقد نجحت طرق 
في تيسير تبادل المعرفة صغيرة المجموعات ال

مزيد من نحو التحفيز الوين، مشارآوالباحث بين ال
  وآان هذا إلى  . تبادل المعرفة بين أفراد المجتمع
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التبادل الجماعي الواسع حد آبير على حساب 
أآثر والشامل للمعرفة بين المشارآين، ولكنه آان 

والباحث على حد سواء لمشارآين لكل من افائدة 
 . يبحثالالجتماعي والثقافي والسياق اوخاصة في 

البيسالما بلغة ) storian (مصطلحاستخدمت ولقد 
أو تبادل " الدردشة"أو " الحكي"وهو يعني 

لإلشارة إلى ، )Crowley, 1995: 235" (الحكايات
حيث أن ، "المقابلة"مصطلح بدال من مدخل هذا ال

أسلوب هذا األخير يمكن النظر إليه باعتباره 
فهو " الحكي"مصطلح أما ".  غربي"تقصي 

المعدة  شبه تمقابالالإلى شير مصطلح واسع ي
مناقشة الرسمية، وال غير تمقابالمسبقا، وإلى ال

بغض و.  التي تستغل الفرص أثناء المالحظة
 لميزة األساسيةفاطريقة محددة، أي النظر عن 

مع والروابط  اتعالقالناء للحكي هي ب

هو في األساس " الحكي"  ومصطلح .المشارآين
" تاالنوا"ديدا من مشتق تح" فانواتو"مصطلح من 

)Talanoa  :(هي منهجية بحثية تتناسب ثقافيا مع و
لقاء شخصي يقوم "مناطق المحيط الهادئ، وتعني 

" فيه الناس برواية قضاياهم وواقعهم وتطلعاتهم
)Vaioleti, 1999-2003 cited in Vaioleti, 

  . يقدم مثاال للحكي1والمربع ). 2006:21
  نتائج المشارآين

ثقافي أساسي وطبيعي من هو جزء " الحكي"إن 
بشكل تقليدي فإن المعرفة تنتشر و . الحياة اليومية

 لقد وجدتو.  في فانواتو من خالل أحاديث الناس
، وغير "طبيعية"هو طريقة أآثر " الحكي"أن 

الكثير من أفراد  و. للمشارآينمقلقة، وممتعة 
 بحماس للمناقشات ، وآانوا واالمجتمع تطوع

.  لحكي فترات طويلة من الوقت لتكريسبسعداء 

عن  (2008تشرین الثاني /  نوفمبر2في " موتا الفا"في " الحكي"مقتطفات من  : 1مربع 
  )ترجمة انجليزیة

  ):ب(في حديقة بينما آنا نعمل ) هاريكان(حول آثار األعاصير المدارية ) ب(و) أ(تحدث للمشارآين أنا أ
   سنوات، هل ال زلت تتذآر ذلك؟10 لقد آنت تبلغ 1939إعصار هاريكان في عندما اجتاح :  أنا
األشجار سقطت، آنا في آل !. . . . 1929التي عرفت بها أنني ولدت في عام هذه هي الطريقة و! نعم):  أ(

وهم يشعلون النيران للطبخ في " آويرماندي"و" توتوالج "الجميع في، وآنا نرى "نيرينيجمان"قرية 
حيث آان يعمل أبي وفي ذلك اليوم " را"آان هناك رجل أبيض له متجر صغير في جزيرة و.   الصباح

. . األبيضاإلعصار القوي حتى أنه أطاح بسقف الرجل وجاء ! اتية اآلنالعرياح  وأتت ال-آنت معه هناك 
معلب، السمك العلب  ناخرجأذهبنا و! في وسط الجزيرةالمتجر وألقى به البحر آل شيء من وأخذ . 

  .أشياء المتجرآل  -والصابون 
  .ال يمكننا أن نذآر ما هو أسوأ منه) هاريكان(آان أسوأ ):  ب(
  ؟عنه هل يمكن أن تخبرني -هذا العام ) هاريكان(لقد آان هناك :  أنا
   . . . صغير، صغير ولكن هاريكان . هذا العاممرة أول . أوه نعم! نقص الغذاء اآلن):  ب(
  ! لدينا نقص-ولكن هذا العام  . ولكن لم يكن لدينا نقص في الغذاءاألعاصير ضربتنا  من الكثير):  أ(
  ؟1939هل تذآر حدوث نقص في عام و:  أنا
آان لديهم حدائق جيدة وآانوا يخزنون الكثير من الخبز في الماضي لكن آبار السن  . صغير، صغير):  أ(

  .  . .المجفف
  .آانت الحدائق قويةو الشيء،  آان نفس1972في عام ):  ب(
  ختلف اآلن؟الذي اإذن ما :  أنا
أوه ، نعم ، سوف يقولون  ! كسل اآلنالنه بسبب نمط أعتقد أولكن  - بشكل محدد قول أن أستطيع أال ):  ب(

هناك ما يكفي من  . ما يكفي من األراضي اآلن ، ولكن السبب الحقيقي هو أنهم ال يريدون العملليس هناك 
هذا ما  -أي نقص في أي شيء نضمن أنه لن يحدث لنا  آل يوم لئاشينغرس علينا أن ويجب  . األراضي

  .آان يفعله الناس في الماضي
  .آل يوم -كرنب أو أي شيء الموز والقلقاس والنزرع يجب أن . . . تلك آانت عاداتنا ! عادات):  أ(
المنزل الذي آنا " (ناآامال " فيهنسمعاعتدنا أن الذي أجدادنا، وهذا هو الحديث ما علمه لنا هذا هو ):  ب(

أن تأتي  قبل - وآان هذا الكالم قبل  .  في الحدائق مع والديناهاعتدنا أن نسمعالذي الحديث ، وهو )نجتمع فيه
  .ءلديك الغذاسيكون الكارثة إذا جاءت حديقة قوية، ثم ازرع ، اآثيرازرع ".  موتا الفا"إال المدرسة 

  .السن من قبلالعادات التي آان عليها آبار دان  فق. وراء ذلك، هذا هو السبب داتا العانفقد. .  . .):  أ(
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األحوال والعديد من المشارآين الذين آانوا في 
 - والسيما النساء وآبار السنون خجلية يعاالجم

التعبير عن رأيهم في ا في احتيراأآثر آانوا 
أن الحكي لم األهم  و. يةصوآثر خصاألحوال األ

 أنشطة ثلااللتزامات اليومية ميكن يعطل 
  .اتالمجموع

 على الرغم - يتسم بالمرونة  آان ذلك مدخال لقد
ت وآانمن توجهه إلى حد ما تبعا للموضوع، 

المناقشات في أجوبة المشارآين هي التي تقود 
وهو ما آان يعمل على تمكين المقام األول، 

المشارآين من تسليط الضوء على القضايا األآثر 
توليد أن األهم من ذلك،  و. مأهمية بالنسبة له

والسياق  . عملية ذات اتجاهينآان ة المعرف
رصة ريح للحكي آان فموالالشخصي جدا 

وبهذه الطريقة  . ليعللمشارآين لطرح األسئلة 
 لزيادة الوعي بقضايا اهام الحكي منبرا أصبح

وعالوة على ذلك، من  . تغير المناخ في المجتمع

آان يتم القضية، وبحث مناقشة مسار الخالل 
للباحث على ولمشارآين اتضاح بعض الروابط ل

بالمناخ المتعلقة بين المشاآل سواء، مثل الصالت 
، )مثل نقص األمن الغذائي بعد األعاصير(
مثل فقدان المعارف (آثر عمومية األمشاآل الو

وبهذه .  )فعالالغير الحكم المحلي التقليدية و
  . ا وليس استخراجيابحث تفاعليالالطريقة، آان 
  نتائج البحث

العكس الجيد أنه يتيح  الحكي فوائدأهم إحدى 
يتحدثون حول حيث أنهم جهات نظر الناس ول

من على هذا النحو،  و. مطريقتهبالموضوع 
ألولوية النسبية للمشاآل مثيل األفضل لتالكن المم

 . بالمناخ في سياق ضغوطات متعددةالمتعلقة 
وهذا أمر أساسي لنجاح التكيف المجتمعي 

 ليجب أن يتناوع وشرمآ أو ،مجتمعيةة مبادرآ
في آثير من و.  مباشر االحتياجات المحليةبشكل 

مناقشة مستفيضة لمشاآل يبدأ الحكي باألحيان 
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واهتمامات عامة في المجتمع قبل تناول أي شيء 
في مجموعات وآانت أنشطة ال . بالمناخيتعلق 

بشكل حصري على آثير من األحيان إما ترآز 
تيح التمثيل الدقيق بحيث تعامة جدا ، وإما مناخال
  .هذه األولوية النسبيةل
باحث العالقات والروابط بين ال  الحكي تبنيتقنيةو
" دقة"من أجل وآان هذا أساسي .  ينمشارآوال
أما في حالة .  التي يتم توليدهالمعلومات ا

فإن ورشات العمل المختصرة ، اتالمشروع
وسيلة جيدة للحصول على بالمشارآة تكون 

زمنية  من وجهات النظر في فترة مجموعة واسعة
قصيرة نسبيا، وذلك آأساس للتخطيط والعمل 

)van Aalst et al., 2008  .( له هذا فإن ومع ذلك
الخبرات في وبناء على .  آما له نقاط قوته هقيود

  وآخرون"ميرسر("فإن بابوا غينيا الجديدة، 
تم يالمعلومات التي يشيرون إلى أن ) 2008

قد تكون لبحث الفحص األولى لمراحل جمعها في 
 من أجل تحقيق هافيحرقد يتم ت و،آاملةغير 

 . أقصى قدر من المساعدة من الوآاالت الخارجية
في (في تجربتي الخاصة وجدت أن المعلومات و

ثيرا ، آ)على حد سواءوالحكي األنشطة الجماعية 
 في البداية نحو ما يعتقد ةن متحيزوكتما 

 ي هههذ و- ه أسمعأريد أنأنني المشارآون 
".  الضيف"ين مع  مهذبوايكونفي أن هم تطريق

بناء العالقات الشخصية، وخالل الحكي حيث تم 
من المهم وهذا  . حةاصرأآثر مناقشات ال تأصبح

التي المجتمعي يه ألن مبادرات التكيف التأآيد عل
كون تقد ، اليفصتأقل آثافة وى تقييم علقد تبنى 
لوآالة لمعروفة جندة أنحو أو منحازة  ةمنحرف

أولويات المجتمع  وقد ال تكون ضمن -المنفذة 
مثل السيما في ووهذا أمر مهم  . الحقيقية

المجتمعات الثالث التي زرتها، حيث اآلثار 
 يةالمناخ طالضغوالمترتبة على تغير المناخ أو 

هناك حاجة لمدخل  و،ليست من األولويات المحلية
  .استباقي للتكيف

 ةنشطأمع  ق الحكي بالترافستخدميوغالبا ما 
الزمنية األطر ، على سبيل المثال أخرىمشارآة 

زعماء الالتاريخية مع مجموعات صغيرة من 
تطويرها على مدى تقليديين، والتي  يمكن ال

صورة شاملة  ويتم أوال بناء . جلسات متعددة
 ثم رآزت بعد ذلك على .  المطلوبلتاريخل

 المناخ مثل الجفاف الفترات التي ال تنسى لضغوط
، آثارما آان لها من األعاصير الكبرى، وو

غالبا ما و .  معهاالناس بها والطرق التي تعامل

حول ما يتصورونه مناقشة مطولة بالنشاط يختتم 
حول أآبر حدث مناخي حددناه في ذلك آثار من 
فعالة تكون الزمنية التاريخية طر واأل.  اليوم

قابلية ت بين يز العالقايبشكل خاص في تم
، وبين الضغوط لمناخالتضرر من ضغوط ا

  .والفرص التي تشكل ذلك" اليومية"
دمج معرفة تغير المناخ في لضافية اإلتحدیات ال

  التعلم والعمل بالمشارآة
التعلم على تعقيد المن المزيد تغير المناخ يضيف 
أدوات التكيف والعديد من  . والعمل بالمشارآة

لحد األدوات المخصصة لمبنية على المجتمعي 
الفرق هو أن معرفة  و. من مخاطر الكوارث

وبالتالي  -التغيرات المستقبلية المحتملة في المناخ 
" الخارجيين" هي في يد - حاجة للتكيف الفهم 

وهذا يخلق ".  القمة للقاعدة"ولذلك فهو من 
 حيث أنه من المفترض أن يكون . تحديات خاصة

اعتبارات المجتمعات بالتكيف المجتمعي مدفوعا 
 السكان المحليين، وليس من الخارجمن المحلية 

في  و.  في عمليات التكيف"الخبراء"ومن 
ليس ية المناخنجد أن تناول الضغوط  "فانواتو"

الرغم من  فعلى . مبشكل عامن أولويات المجتمع 
آثار المناخ تكون في بعض األحيان مدمرة أن 

فيضانات الاألعاصير وومعوقة تماما مثل 
، إال أن السكان إلى حد آبير ينظرون الجفافو

".  الطبيعية"حياة الجزء من إليها على أنها 
اآلثار المترتبة على أن وعالوة على ذلك، حيث 

حتى إن آان (تغير المناخ ال تزال غير واضحة 
ذلك يرجع إلى مجرد التحسن الطفيف في القدرة 

ع نحو ، فإن الداف)على الحد من مخاطر الكوارث
، اكون خارجييمن المرجح أن التكيف المجتمعي 

ومن الممكن القول أن .  حتى اآلنعلى األقل 
تحديات لدمج مفهوم تغير المناخ في الوالقضايا 
تحتاج إلى بحوث المشارآة والعمل بالتعلم 

ولكني هنا أتناول .  مخصصة لهذا الغرض تحديدا
ت رآزي ت الةالطريق المدى و: جانبا واحدا فقط

" الحكي"مثل " تغير المناخ"فكرة بها فعليا على 
  .األنشطةوغيرها من 

غالبا ما ترآز أدوات التعلم والعمل بالمشارآة 
المالحظات المخصصة للتكيف المجتمعي، على 

لمناخ أو األحوال التحقق من تغيرات لالمحلية 
آأساس عن ذلك، ة م والمشاآل الناج،الجوية

لقد وجدت أن هذا  و. لوضع استراتيجيات للتكيف
قلبات في التأآيد على التما يبالغ عادة مدخل ال
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القصير، بدال من تحديد المناخية على المدى 
بما في ذلك زيادة (بعيدة المدى االتجاهات ال
وهو من المفترض أن ) التيقنعدم االضطراب و

على سبيل المثال، .  يكون الغرض لهذه األدوات
أنهم أحسوا  اتعمجتمأحد الالمشارآون في قال 

بزيادة في آميات هطول األمطار، ولكن هذا 
آانت  التي "النينيا"قد يرجع إلى ظاهرة التصور 

محطة تتزامن مع الفترة التي ذآروها، وبيانات 
 . دعم هذا التصورت الجوية المحلية لم األرصاد

واجهوا تجربة  ،)2007 وآخرون "ماتاآي("و
المناخ في  و. "فيجي"في مماثلة أثناء عملهم 

قد يشكل  وهذا ، آبيرةاتبدرجتقلب  م"فانواتو"
خطورة في أن يترسخ في أذهان المشارآين أن 

وهي  -الناجم عن األنشطة البشرية تغير المناخ 
 غالبا ما -ها الدول المتقدمة تالمشكلة التي سبب

" الطبيعية"إلى التقلبات " بشكل رئيسي"يرجع 
، "نواتوفا"في سياق مجتمع و.  حسب تصورهم

فإن السبب الرئيسي وراء قابلية التضرر من تغير 
المناخ يرجع إلى انخفاض القدرات الحالية للتعامل 

يرجع ذلك أساسا إلى (مع ضغوط المناخ 
هو أآثر مما  و،)الضغوط االجتماعية واالقتصادية

في هذه و.  يرجع إلى تغيرات المناخ في حد ذاتها
قع في خطأ مدخل قد يالحالة، وجدت أن هذا ال

بأنه السبب وراء تغير المناخ بإلقاء اللوم على 
 وقد يترتب على . على التكيفانخفاض القدرة 

وعلى .  ذلك إحساس بفقدان القدرة لدى المشارآين
التقلبات أن األهالي آانوا يتعاملون مع الرغم من 

المناخية والظواهر المناخية المتطرفة ألجيال 
ءوا بدكثيرين ظت أن الالحإال أنني ، طويلة سابقة

قوى على أنها ناجمة عن مناقشة هذه المشاآل 
فهي ال تقع تحت سيطرة خارجية، وبالتالي 

 يةتطلب حلوال خارجمن ثم فإن ذلك ي، والمجتمع
من الحكومة والجهات المانحة للمعونة، (

شعور الخلق  و). والمنظمات غير الحكومية
والسيما  من العوامل البّناءةليس " ضحايا"بكونهم 

  . "فانواتو"في سياق التكيف المجتمعي في 
 على آيفية استجابة الناس زآيرالتلقد عملت على 

 وآيف أن هذا قد تغير مع مرور ،مناخضغوط الل
الزمن وساعد على تجنب سوء الفهم والشعور 

الترآيز على إبقاء جدت أن قد وو . بالعجز
، من نفسهيتناولها بالقضايا التي يمكن للمجتمع أن 

يعملون على تفعيل المشارآين الممكن أن يجعل 
لى حد الكبيرة إ(على قدراتهم وإضفاء الشرعية 

هذه مثل في  . الثابتللتعامل مع المناخ غير ) ما

 -تكون قابلية التضرر تزداد ، بالتحديدالحاالت 
نخفاض القدرة على  نتيجة ال-في المقام األول 

 . االقتصاديةالتكيف نتيجة للضغوط االجتماعية و
على (لعب دورا ثانويا إلى حد ما تتغيرات المناخ ف

قابلية التضرر من في ) أنه دور مهمالرغم من 
من يزيد غالبا ما تغير المناخ  و. تغير المناخ

، أآثر أهمية التعامل بشكل سليم مع المناخ الحالي
 . استجابات مختلفة في هذا النطاقمن مطالبته ب

جميع معنى في ذا يكون وأؤآد أن هذا قد ال 
مرة أخرى، فإن  .  آثار تغير المناخاتسياق

تطلب مختلفة تالسياقات الالدرس المهم هنا أن 
المشارآة ب في مجال البحوث ةمختلفمداخل اتباع 

 الثقافي والمناخي بالمعنى -حول قابلية التضرر 
  . على حد سواء

  خاتمة
تقديم بعض البحثية حاولت  الورقة هفي هذ
األفكار عن أخالقيات ونوعية كاسات واالنع

حول قابلية شارآة في سياق البحث معمليات ال
في التكيف .  يالمجتمعالتضرر على النطاق 

أو " التعلم من خالل العمل"يكون المجتمعي، 
وضع و.  مدخل البحث العملي هو المطلوب بشدة

عملية للمشاآل من خالل عملية البحث الحلول ال
في آثير ي يتم الترآيز عليها هي من المداخل الت

من األحيان، وهذا ينعكس في العديد من أدوات 
غير أنه من المهم، أن هذا ال يأتي  . المشارآة

المشكلة، وهذا السبب األساسي وراء على حساب 
مكثف البحث يجب أن يحظى بالالذي جال هو الم

هو لتغير المناخ وقابلية التضرر .  التفصيليو
فهم لذلك فالكان، وف تبعا للميختلمعقد وموضوع 

 اأمرسيكون واقعي للتصورات المحلية ال
الموارد والتمويل أردنا أن تلبي  إذا اضروري
تغير المناخ يضيف  و. يالتكيف المجتمعحاجات 

طبقة أخرى من التعقيد إلى الحد من مخاطر 
 وغالبا ما ستتطلب . "فانواتو"الكوارث في 

دام، إيجاد وسائل المجتمعي المستمبادرات التكيف 
لمحاولة تحقيق مبتكرة لمعالجة األولويات المحلية 

معرفة ونظرا لطبيعة  . تكيف على نحو استباقيال
الناس ال ، فإن "من القمة للقاعدة"تغير المناخ 

األولويات التي تتناول  اتمبادراليثقون آثيرا في 
هذا المعنى،  وب. المحلية الحالية بطريقة أو بأخرى

مشاآل وري للتصورات المحلية حول فمن الضر
أن توضع ضمن سياقاتها المناخ وأولويات 

الصحيحة وأن تفهم جيدا قبل التخطيط والقيام 
  .بالعمل
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األآثر مالءمة لتحقيق أقصى قدر من إن الطرق 
بحوث الحقيقية لنتائج الالمشارآة اإليجابية و

هي تلك  من المرجح أن تكون ،التكيف المجتمعي
سواء من حيث األوضاع  -السياق اما باألآثر التز

خلفية البحث أو  ،المحلية االجتماعية والثقافية
من خالل تعلمته درس مهم هناك و . هوغرض

بحثي هو أن المرونة واالنفتاح واالبتكار في 
 هي األآثر أهمية لتحقيق أقصى ،البحثمدخل 

قدر من التعلم وتعزيز المعرفة، وتمثل بدقة 
قد استقى البحث أن وضمان األصوات المحلية، 

  .ولويات المحليةمعلوماته وتم تطويره تبعا لأل
كون لها أهداف مختلفة نوعا ما يالمشارآة قد إن 

عليه في مراحل هو الحال مما " األبحاث"في 

مجتمعي، حيث التكيف ال لعملية "صنع القرار"
في  . التخطيط والعمليكون الترآيز أآبر على 

المعلومات التعمق في ات تقنيوجدت أن تجربتي، 
باحث تبادل المعارف بين ال و،المستقاة

البحث "علية في سياق اأآثر فآانت  ينمشارآوال
عرفة تهدف إلى المالتي تقنيات المن " فقط

وتبادل ) مشاركإلى أو مشارك (الجماعية 
 قد يكون أآثر ا وهذ .المعرفة وتحقيق القدرات

التي  اتمشروعلل" صنع القرار"فائدة في مراحل 
التنظيم الجماعي، والوثائق، وتوضيح يكون فيها 

د الطريق لتخطيط يمههي السبيل نحو تالمعرفة 
  .العمل

  
  تفاصيل االتصال

Olivia Warrick 
Department of Geography, Tourism and Environmental Planning The University of Waikato 
Private Bag 3105 
Hamilton, 3240 
New Zealand 
Email: ocwarrick@hotmail.com 

  المراجع
Crowley, T. (1995). A new Bislama dictionary. University of the South Pacific: Suva, Fiji  

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2007). VCA toolbox with 
reference sheets. Author: Geneva, Switzerland 

Mataki, M., K. Koshy, and V. Nair (2007). ‘Top-down, bottom-up: Mainstreaming adaptation in 
Pacific island townships.’ In Leary, N. (Ed.) Climate change and adaptation (pp.264-277). 
Earthscan: London 

McFadzien, D., F. Areki, T. Biuvakadua, and M. Fiu (2005). Climate witness: community 
toolkit. World Wildlife Fund: Suva, Fiji 

Mercer, J., I. Kelman, K. Lloyd and S. Suchet-Pearson (2008). ‘Reflections on use of 
participatory research for disaster risk reduction.’ Area, 40(2) 

Nakalevu, T. (2006). CV&A: a guide to community vulnerability and adaptation assessment and 
action. South Pacific Regional Environment Program: Apia, Samoa 

Vaioleti , M.T. (2006). ‘Talanoa research methodology: a developing position on Pacific 
research.’ Waikato Journal of Education 12. 

Van Aalst, M.K., T. Cannon and I. Burton (2008). ‘Community level adaptation to climate 
change: the potential role of participatory community risk assessment.’ Global 
Environmental Change 18 

Vrolijks, L. (1998). Guidelines for community vulnerability analysis: an approach for Pacific 
island countries. United Nations Development Program: Suva, Fiji 



 87 اختيار أصناف األرز بالمشارآة في سریالنكا

في بالمشارآة األرز  اختيار أصناف . 6
  سریالنكا

  
  
  
  

  "اراثيفارونا راثنابه"، "روحانا ویریجودا"، "راشيل بيرجر:  "بقلم
  
  
  

  مقدمة
إلنتاج رئيسية الطق امنهي من ال "هامبانتوتا"

األرز في المنطقة الساحلية الجنوبية من 
المجتمعات هنا آانت تعاني من  و. سريالنكا

حقول األرز، مما يؤدي لمالحة إلى اوصول المياه 
يرجع ذلك إلى حد آبير و . إنتاجيتهاإلى انخفاض 

وآان الزارعون   .لنظم الريلتلويث مياه البحر 
التي تم  األصناف المقاومة للملوحة وونستخدمي

، "أمباالنتوتا "محطة بحوث األرزتطويرها في 
هذه لم تنجح بشدة ة تضررملكن في المناطق الو

ترآز على ما تم هذه المقالة و.  أيضااألصناف 
لتحديد أصناف األرز التقليدية الصالحة من عمل 

ة من خالل عملية حقول المتدهورالللزراعة في 
  .المشارآةبالبحث 
  الخلفية

هنا آانت جزءا من مشروع الموصوفة واألنشطة 
، وتم تنفيذها )2007- 2005(مدته ثالث سنوات 

الفعل "من خالل في أربع دول من جنوب آسيا 
، وهي منظمة إنمائية )Practical Action" (العملي

 ذ فييفقام بالتنو.  المتحدةدولية مقرها المملكة 
" الفعل العملي"اإلقليمي لمنظمة مكتب السريالنكا 

 وقامت . مقره في آولومبووفي جنوب آسيا 
 . تجريبيالمشروع اللتطوير المنظمة بالتمويل 

على وآان هدفه زيادة قدرة المجتمعات المحلية 
تغير المناخ في قابلية التضرر من مواجهة 
سوف تعمل التغيرات في سريالنكا،  و. 25مناطقهم

بالفعل تفاقم المشاآل القائمة محتملة للمناخ على ال
  .وفيضاناتمن ملوحة 

                                                 
 .تحدةومقره المملكة الم" صندوق أالتشي" قام بتقديم هذا التمويل  25

، "جوداوايا " أسرة في500عمل المشروع مع 
في منطقة " واالوا جراما نيالدهاري"و
عظم وم".  واالفا " على مصب نهر"هامبانتوتا"

حصاد :  األصول المادية للسكان هناك تشمل
بعض  والمحاصيل والثروة الحيوانية والقوارب

  .خرىاألمعدات ال
  :لمشارآة لعدة أسبابلالقرى هذه وقد تم اختيار 

 عادة ما يمتلك -معظم الناس آانوا فقراء نسبيا  •
 يضان أقل من هكتار واحد من أرولزارعا

  .األرز
" الفعل العملي"عمل موقع قريب من منطقة ال •

عمار بعد  اإلإعادةفي برنامج حيث تساهم 
قات اإلدارة لخفض نفتسونامي، وذلك ال

 عن الساحل وموقع المشروع بعيد.  والتنقالت
ولكن مباشر، بدرجة لم تجعله يتأثر بشكل 

  .سبل عيش الصيادين تأثرت بوضوح
تآآل  (اتالمجتمعهذه واجهها تالمشاآل التي  •

تسرب المياه المالحة إلى حقول والسواحل، 
، هي تماما ما يمكن أن تواجهه معظم )األرز

سريالنكا في ظل تغير في ية المجتمعات الريف
المناخ، حتى لو آانت المشاآل الحالية ال يمكن 

  .عزى مباشرة إلى تغير المناختأن 
هي زراعة األرز في سريالنكا إلى حد آبير 

زراعة  و. نشاط أصحاب الحيازات الصغيرة
من الناحية الثقافية لصغار هي شيء هام األرز 

رعون آان الزا ولذلك حتى عندما . الزارعين
في آانوا يترددون مشاآل الملوحة، يواجهون 

  .لى محاصيل أخرىإالتحول 
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لى التخلي عن إوتآآل التربة ملوحة وقد أدت ال
مالح  واأل. النهرصب  األرز على طول ميضاأر

على تترسب الجوفية المياه التي تخرج في 
الري التي تفتقد قنوات عبر شر تنتالسطح، و

.  للصيانة وتزداد ملوحة من مياه المصب المالحة
تآآل المناطق الساحلية يقلل أيضا من آما أن 

على نحو تستخدم توافر األراضي والغابات التي 
من قبل السكان  - وبصورة غير قانونية  -متزايد 

األراضي الزراعية ندرة مع ازدياد المحليين 
  .المنتجة في أنحاء المنطقة

المثيرة العواصف مع زيادة في المستقبل، و
 من ،وارتفاع منسوب مياه البحرلألمواج البحرية 

 ومع . المياهملوحة زيادة تؤدي إلى المرجح أن 
من غزيرة، فهطول األمطار المصاحبة ذلك ل
 هذه المشاآل الحالية في ظل ادالمتوقع أن تزد

المحور الرئيسي  و. لمناخ المتوقعة لتيراالتغ
هو على معهد بحوث األرز في سريالنكا الهتمام 
ومع  .  المروي على نطاق واسع األرزةزراع

 المالئمة األصنافذلك، فقد تطور عدد قليل من 
حة التي يواجهها صغار الزارعين، ولظروف المل

 وعن . مشارآة الزارعينوإن آانت تمت بدون 
فإن هذه رعين في منطقة المشروع، تجربة الزا

تتحمل مستويات محدودة فقط من صناف األ
  .الملوحة

  الطرق والعمليات
التي تواجهها مجتمعات وضاع فهم األ

 لتصميم أنشطة ا ضرورياأمرآان  "هامبانتوتا"
هو جانب جمع معلومات آافية  وآان . المشروع
 استخدمنا في األشهر الست األولى و.  أساسي

  :جمع البياناتمن مداخل مجموعة 
ع، ولتحديد مواقع المشر . البيانات الثانوية •

من هيئة استخدمنا بيانات على سبيل المثال 
من تقارير  و،تعداد السريالنكيةاإلحصاء وال

االتحاد الدولي للحماية "الموارد الساحلية من 
ت هذه وأظهر).  IUCN" (البيئية والطبيعة

معرضة بشكل " تاأمباالنتو"منطقة أن البيانات 
لفيضانات وتسرب مياه آبير للتضرر من ا

  .البحر ونضوب الموارد الطبيعية
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 تم . ات المرآزيةمناقشات المجموع •
لبدء المناقشات في القرى وجمع ها ماستخدا
 صحة البيانات ساسية للتحقق مناألمعلومات ال

عقدنا اجتماعين مع ممثلي  . ةالثانوي
الحكومات والمنظمات غير الحكومية 
والمنظمات المجتمعية لمناقشة المشاآل 

فهم استخدام و ،تأمين سبل العيشالمتعلقة ب
وأدى ذلك إلى   26.قابلية التضررالموارد و
 من(رز زراع األمجتمعين من اختيار 

 لمزيد من ، وذلك")واالوا"و" ماناجاوا"
القضايا إحدى و.  التقييم لقابلية التضرر

                                                 
تقارير إلى ترفع الي تال(وا السكرتارية المساعدة للمرآز  آاننممثلوال  26

، )ي المعين من قبل حكومة المقاطعةحكومسؤول الأمين المقاطعة، الم
لزارعين، قيادة الجماعية ل وال، المنطقةفين ووالمسؤولين المحلي

 .من معهد بحوث األرز في المنطقةالمسؤولين و

مجموعات الالرئيسية التي نوقشت مع 
ة بالطقس قلعالمعرفة المتية آانت رآزمال

  .1مربع في  وهناك تلخيص لذلك . والمناخ
عقب مناقشات .  خرائط موارد المجتمع •

رسم قمنا بالتقديم ل، يةرآزمالات مجموعال
تحديد قاعدة لوالموارد، خرائط المخاطر 

 وقامت . تهاالموارد الطبيعية، وأساليب إدار
 امنظمات الزارعين المختارة وغيرهبعض 

خرائط موارد برسم من أفراد المجتمع 
الموارد الطبيعية الهامة مع توضيح المجتمع، 

لسبل العيش مثل أراضي األرز، والحدائق 
عة، والمستوطنات، االمنزلية، وأراضي الزر

  .ئيةوالمسطحات الما

  تغيير المناخحول مع تجمال إدراآات : 1 بعرم
هي سكان الوآانت ذآريات  . على المستوى المحليوفرة تملم يكن هناك أي نوع من أنواع السجالت ال

مناقشات بين الماثلة لتمكين ت مع المشارآين من أعمار موتم تشكيل مجموعات . المصدر الوحيد للمعلومات
 سنة، 60 و 45بين و سنة، 60لمن هم أآبر من تم تجميع المشارآين  . ماثلةتمالرف ااألفراد ذوي المع

 في جمع الحطب، والزراعة، وزراعة اعملهحيث أن المرأة،  وتم إشراك ).  عاما45تحت (وجيل الشباب 
ن التغيرات في توافر الموارد ودرجة الحرارة أآثر من عوعي عطتها قدرا من القد أ ،منزلحول الالخضر 
  .الرجال

الزارعين ما زالوا يستخدمون إال أن الوصول للمعلومات الجوية الحديثة، اآلن الناس يسهل على بينما و
باستخدام مراحل ، هو جدول يقوم بإعداده أحد الفلكيين" ليثا"و).  Litha" (ليثا "نظام التنبؤ المعروف باسم

فترات إنبات ويبين الجدول  . القمر يرتبط مع المطر على سبيل المثال . القمر ومواقع النجوم والكواآب
أن المستجوبين ولكن في حين  . البذور، أو أفضل وقت لزراعة المحاصيل وذلك لتجنب هجمات اآلفات

وهذا قد يوحي بأن  . لية في السنوات األخيرةقد أصبح أقل فعاال يزال مستخدما، إال أنه " ليثا"وا أن ذآر
  .تزداد موثوقيةحديثة التوقعات الأو أن  -قوض التقنيات التقليدية أصبح يتغير المناخ 

 تجريلقد أو ). انظر الجدول أدناه(األخرى التنبؤ التقليدية تخدم مجموعة متنوعة من مؤشرات آما تس
إلى جيل الشباب، ال يتم نقلها أيضا أن األساليب التقليدية روا  آما ذآ. عليتها داخل المجتمعافحول  ةقشانم

  .الذين يفضلون االعتماد على الزراعة الحديثة وممارسات التنبؤ
  

  مؤشرات التنبؤ التقليدیة: 1جدول 
  التنبؤ  المالحظة

  .قريباسيهطل المطر   .خالل فترة الجفافالتكاثر بدأ يكبير الالنمل 
  . ساعة24سيبدأ المطر في غضون   .إلى عش جديدنتقل يظهر مع بيضه ويالنمل 

خالل فترة التكاثر بدأ يالنمل األبيض الصغير 
  .األمطار

  .سيتوقف المطر قريبا

ستمر يالمطر في غضون سبع ساعات ويهطل س  .ع ضجيج منبثق من البحراسم
  . لمدة سبعة أيام

مثل التمر الهندي وخشب غير الموسمية األشجار 
  .جيدةإنتاجية  التفاح تعطي

 ونزرعين والزارع -جيد األمطار الموسم المقبل 
  . مساحات واسعة

  .ةيؤدي إلى آوارث متوقعمدمر قد موسم أمطار   . غير عاديةاأصواتتصدر الكالب والماشية 
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المجموعات المشارآة في  . المخاطرخرائط  •
شملت المسؤولين رسم خرائط المخاطر 

جمعية المثل رئيس (لمجتمع اإلداريين ل
وأعضاء منظمات )  للقريةزراعيةال
خرائط موارد  ومن خالل . لزارعينا

المناطق قامت المجموعات بتحديد المجتمع، 
والفيضانات، الملوحة المعرضة لخطر 

والمناطق التي تعاني من ندرة المياه ، وقنوات 
وآانت القضايا الرئيسية التي تم  . الري

الفيضانات والملوحة، والنزاعات هي تحديدها 
المخاطر بين مستخدمي الموارد المائية، و

الناجمة عن تغيير أنماط استخدام األراضي 
). ألرزلتحويل الغابات الساحلية إلى أراضي (

  .المخاطرترتيب لم يطلب من المشارآين 
.  الجوالت االستعراضيةالمالحظات الميدانية و •

إلى " الفعل العملي"مشروع انضم موظفو 

قروية أفراد المجتمع المحلي في زيارات 
مجموعات المناقشات الستكمال نتائج 

  . وتمارين رسم الخرائطيةرآزمال
معظم العائالت أعضاء آانت  ،عندما بدأ المشروع

 . ةالزراعيجمعيات د األسماك أو الئمصابجمعيات 
هي بمثابة الزارعين في آل قرية ومنظمات 

قضايا مثل تقويم حول صنع القرار لمنتدى 
ند  وع. الزراعة، وتوزيع المياه، واختيار البذور

جميع يكون إعداد األرض لزرع األرز، 
حيث أن القنوات  العمل معا، إلىالزارعين بحاجة 

إال عمل يال أآمله والنظام ب . الحقولمتصلة عبر 
 . الطينية جاهزةحواجز والري آل المجاإذا آانت 

جمعيات مرتبطة أيضا مع مراآز الخدمات هذه الو
ا أيضن وذآر الزارعآما .  الزراعية الحكومية

جمعيات في مؤسسات غير رسمية مثل اشتراآهم 
القروض المجتمعية " (سييتو" و،)حقلال ("يايا"

  جمع البياناتطرق ملخص ل : 2جدول 

  التي جمعتالمعلومات   هدفال  المستخدمةالمشارآة طرق 
جمع المعلومات عن الموارد    ينالرئيسيالمطلعين مناقشات 

الطبيعية وسبل العيش، 
االجتماعية الترتيبات و

  .والمؤسسية في المنطقة

  مصادر الرزق  •
  استخدام الموارد الطبيعية  •
ماعية واالقتصادية النظم االجت •

  القائمة
جمع معلومات أساسية عن   ات المرآزيةمناقشات المجموع

قابلية استخدام الموارد، و
لتحقق على ا، والقدرات التضرر

  .من صحة المعلومات الثانوية

  قابلية التضرر •
  سبل المعيشةمشاآل نظم  •

تعرف على قاعدة الموارد ال  رسم خرائط لموارد المجتمع
ليب إدارة الموارد الطبيعية وأسا

  .الطبيعية

  قابلية التضرر •
توافر واستخدام الموارد  •

  الطبيعية
  العام للمنطقةمنظر ال •

تحديد المخاطر التي تتعرض لها   المخاطررسم خرائط 
  . المنطقةفيسبل العيش 

أنواع وأسباب المخاطر  •
  والتهديدات 

  قابلة للتضررمدى المناطق ال •
 الموارد الطبيعية مزيد من فهم  المالحظة الميدانية

، قابلية التضررالحيوية، و
والمشاآل القائمة التي تؤثر على 

  سبل معيشة الزارعين 

بالنسبة المخاطر والتهديدات  •
  لموارد الطبيعية الحيويةل

  االنتهاآات •
المشاآل التي تم مدى شدة  •

  تحديدها 
مزيد من فهم الموارد الطبيعية   الجوالت االستعراضية

،  التضررقابليةالحيوية، و
والمشاآل القائمة التي تؤثر على 

  سبل معيشة الزارعين

على طول ربط الزارعين  •
  مجرى النهر

  فاوت في قابلية التضررالت •
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أعضاء آان في قرى المشروع، و).  الدوارة
للمساحات من الزارعين بشكل أساسي  اتالجمعي

  .الصغيرة إلى حد ما
ولويات الرئيسية تحديد األشارآة تسعى لالمعملية 

ي يمكن أن تعزى إلى التو ،لمعيشةالتي تهدد سبل ا
وقد توصل المجتمع إلى  . زيادة تقلب المناخ

ة شارآمالبتوافق في اآلراء أثناء عملية التقييم 
خسائر في وما تحدثه من (أن الفيضانات على 

اإلنتاجية انخفاض (ملوحة المياه  و،)المحاصيل
 هي التهديدات الرئيسية لسبل ،)وتلف المحاصيل

واضحة للحد من وأعربوا عن رغبة  . العيش
  .مربحةالغير نتاجية مخاطر فشل المحاصيل واإل

المسح، وضعنا استراتيجية لبناء إجراء بعد 
ام الموارد وإدارتها، وبصفة القدرات حول استخد

وتكرار أفضل الممارسات في تأسيس خاصة، 
وآانت الوسيلة  . مجال زراعة المحاصيل

 .  األرزيمجموعة زارعهي لتدريب لالرئيسية 
تمت تعبئة المجموعة العتماد وتطوير و

سماد من عمل ممارسات زراعية مستدامة، مثل 
 وبالرغم من أن الرجال والنساء . قش األرز
سويا، إال أن تجريب األنشطة الزراعية يقومون ب
 . أصناف األرز آان يهيمن عليها الرجالزراعة 

يقوم  في سريالنكا ةصغيرالرع األرز ازمفي و
الرجال  : الرجال بمهام منفصلةالنساء وآل من 

، وآليات التحكم للزراعةاألرض يقومون بإعداد 
والنساء يقمن بغرس البذور واجتثاث في المياه؛ 

وإذا آان هناك رش للمبيدات .  األعشاب الضارة
.  فيقوم به الرجال، بينما الحصاد تقوم به المرأة

يتخذ الرجال بشكل تقليدي في معظم األسر، و
أن هناك نساء من رغم بالراعة، قرارات الز

ء باألنشطة نسا والتزام ال. هذا الدوريقومن ب
 . حضور االجتماعاتآان معوقا لهن لالمنزلية 

محاولة تمكين جهود لبالم فريق المشروع اوق
توقيتات بديلة من خالل إيجاد المرأة من الحضور 

الثقافي نمط حد من اليلم ذلك لكن و، اتجتماعلال
عملية صنع على  الذآور ةيمنهالسائد وهو 

  .القرار
 أسرة من 16 من  األرزي مجموعة زارعتوتكون

 همتخصيص أراضيب واتطوعقد و.  الزارعين
بعض قد حققوا وآان الزارعون .  للتجريب

تي أنتجها مقاومة للملوحة الالصناف األالنجاح مع 
إال أن هذه ". أمباالنتوتا" في معهد بحوث األرز
 للملوحة فشلت أيضا في األصناف المقاومة

  .المناطق المتضررة بشدة

بعض مجموعة الزارعين على تجريب  تواتفق
أصناف األرز التقليدية جنبا إلى جنب مع أصناف 

االتحاد الوطني لحفظ " اموق . محطة البحوث
بتقديم الدعم  "الموارد الزراعيةالبذور التقليدية و

 هو منظمة غير" االتحاد"لهذه التجربة، وهذا 
  27.حكومية توفر البذور التقليدية للزارعين

ها عتقد أنمن الم عشرة أصناف "االتحاد"اختار و
.  تتحمل المستوى العالي الموجود من الملوحة

خصائص مختلفة من حيث لها صناف األآانت و
  .نتاجية والطعمالنمو واإل

األصناف تم زراعة آل من في السنة األولى، 
 توعولج.   عليهااألصناف المتفقالتقليدية و

األسمدة الكيماوية متفق عليها بواألصناف ال
فقد أضيف إليها التقليدية أما األصناف  ،والمبيدات

  28.محلي الصنع وزيت النيمالسماد العضوي 
وتجربة أخرى في موسم الزراعة التالي، آانت 

 وآل صنف . األرزألصناف تقليدية مختلفة من 
والسماد زيت النيم  -عومل بنفس الطريقة 

 5ما يصل إلى زرع الفالحون  و. العضوي
في المناطق آيلوجرامات من آل صنف 

مع مداومة  ،حقولهمفي المتضررة من الملوحة 
النمو والتغيرات في النباتات حتى المالحظة على 

بين ن من الزارعين من ااثن وقام . الحصادوقت 
 أصناف، بينما زرع 10 بزراعة آل الـ 16الـ 

 أصناف بعد أن شاهدوا آيفية 4 إلى 3 الباقون من
  .زراعة األصناف العشرة في التجربة األولى

ولتحديد أي من هذه األصناف يمكن زراعته على 
النطاق الواسع، تم إعطاء درجات لكل صنف من 

بحيث أن ، ينزارع بناء على تفضيل ال10 إلى 1
ن وواختار الزارع . هو أفضل درجة) 1(

مثال طول النبات، ومدة على سبيل الالمعايير، 
تحمل ، وجودة الحبوب، ولون الحبوب، والزراعة
تم دعمها االختيار عملية و.  نتاجيةاإلو، الملوحة

من خالل أنشطة للمساعدة في تحسين نوعية 
في المناطق المتضررة من ا تدهوراألآثر (التربة 

، للمياهالتربة ، وطرق اختزان )المياه المالحة
 وهذه العناصر . عضويةر عناصوذلك باستخدام 

حرث المطلوبة، وهذا بدوره التقلل آمية العضوية 
المياه يقلل من ملوحة التربة الناجمة عن جلب 

  .التربةمن مق األعمستويات المن ألعلى 

                                                 
عالية صناف ستخدم بعد إدخال األأصبحت ال تمحلية بنوك البذور ال  27
 .نتاجية في الستينات والسبعينات من القرن العشريناإل
  زيت النيم المصنع محليا يستخدم في مكافحة اآلفات 28
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  نتائج التجارب الميدانية
دى تحسن إنتاجية مأظهرت النتائج بوضوح 

أصناف األرز آما أن .  التجريبيةصناف األ
سعر السوق بنسبة لها األفضلية في التقليدية أيضا 

رام الواحد مقارنة مع األصناف ج٪ للكيلو50
أن بعض الزارعون رأى وبعد ما .  مهجنةال
اآتسب  ، جيدا في التربة المالحةف تنمو ناصاأل

 . ار األصنافاختيفي ن الثقة في البحث ووالزارع
دور المعهد هو توفير آان  ،قبل وضع هذه الشبكة

حتى تفاعل أو قليل من الالبذور للزارعين مع 
استطاعت هذه أثناء تنفيذ المشروع، و.  انعدامه

 تشكيل روابط جيدة بين منظمات اتمجتمعال
 .  األرز الحكوميبحوثبين معهد الزارعين و

صال مع االتعلى تيسير المشروع أيضا آما عمل 
" جراما نيالدهاري"من خالل الحكومة المحلية 

 . إدارة الري، ومع )اإلدارة على مستوى القرية(
مثل تجديد بوابة حاسمة إجراءات للقيام بدفع وهذا 

 ،)حقول األرزإلى مياه البحر تسرب لمنع (سد ال
 آما قامت . المياه العذبةبودعم تحسين الري 
تهم لتمتد كبتوسيع شب األرز مجموعات زارعي

تعلم وآان  . مزارعين آخرين في المنطقةإلى 
.  هو أحد التطورات الهامةالزارع من الزارع 

التقليدية األصناف الذين جربوا الزارعون وقام 
النتائج التي توصلوا إليها مع بالتشارك في 

 نواجهويالزارعين من القرى المجاورة الذين 
ء على إجراذلك شجع  ولقد . مشاآل مشابهة

الصنف مناقشات بين الزارعين على اختيار 
 ينلزارعين المجاوراوزيادة معرفة األنسب، 

 ةقضايا تغير المناخ، وتمكين مجموعحول 
تغيير على مستوى  وآيال للصبحتالزارعين ل

آان قد تم المشروع  ومع نهاية . المجتمع المحلي
تأسيس مجموعة زارعي األرز التقليدي، والتي 

الماضي بمنظمة الحفاظ على آانت ملحقة في 
أوسع من وفر شبكة تالبذور، وأصبحت 

 ،"هامبانتوتا"في االتصاالت والدعم للزارعين 
بمجرد المشروع على استدامة نواتج ساعد تو

  ".الفعل العملي"انسحاب منظمة 
  تحليلالونقدیة الدروس المستفادة واألفكار ال

  منهجية جمع المعلومات
اء المشروع، وبعد تغيير آتب هذا المقال بعد انته

ع، مما أدى إلى فقدان بعض من وموظفي المشر
 الضوء تالكتابة قد سلط و. المعرفة المؤسسية

منظمة  بعض نقاط الضعف المؤسسي داخل ىعل
هناك بالتأآيد التزام أن في حين : "عل العمليفال"

يوجد أي دليل أنه ال ال إعالي لعمليات المشارآة، 
لتدريب في هذا بشأن اات منظمللشامل رسمي 
  تقييمات عمل المنظمة بشكل عام  و. المجال
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هناك ال يزال  هإيجابية جدا، ولكن من الواضح أن
في حجم وعمق المعلومات ساحة آبيرة للتحسين م

ا خالل المراحل األولية لتطوير التي تم جمعه
لم يتم جمع إال على سبيل المثال،  . المشروع

جتماعية اال اتطبقعن الالقليل جدا من المعلومات 
أو قضايا السلطة في المجتمع، وال على حيازة 

في هذه ع اوضاألألن ربما  -األراضي 
، المجتمعات متماثلة تماما مع باقي المنطقة

مما جعل ذلك يبدو ع ومشرومألوفة جدا لمديري ال
 اعومشرلقد آان هذا و . ال يستحق التسجيلآأنه 
آانت و.  ا ومخصص له تمويل محدودصغير

بما في ذلك محدودة النطاق األنشطة األولية 
ومن .  التقييم الريفي السريعدراسة خط األساس و

األرز إنتاجية القول بأن تحسين المؤآد أنه يمكن 
اج إلى أن تكون جزءا تحتفي ظل ملوحة المياه 

وهو ما لم من استراتيجية أوسع نطاقا للتكيف، 
  .ا لهع آافيوتمويل المشريكن 

  قيمة العملية
ألصناف المحسنة من آثيرا ما آان يتم إدخال ا

مناسبة دائما لم تكن  هامراآز البحوث، ولكنقبل 

عملية  ف. الستخدامها في مختلف السياقات المحلية
تلبية احتياجات في  ت فشلةرسميالالبحث 

لصنع  المجتمع قدراتولم تبني الزارعين، 
 المعارف المحلية في عملية تالقرار، وتجاهل

آان المشارآة األصناف باختيار  و. االختيار
في  و. هدف إلى معالجة أوجه القصور هذهي

عملية ال، آانت هذهالصغيرة محاولة التجريب 
  فقد أسست روابط بين مجموعة زارعي. ناجحة

وينبغي .  األرز وبين معهد بحوث األرز
آما أنها هذه االتصاالت، المحافظة على استدامة 

شارآة مأآثر مدخل يمكن أن تؤدي إلى اتباع 
  .لمعهدالبحث الرئيسي لضمن برنامج 

نطاق صغير، نظرا لمحدودية  التجريب على آان
مما أضعف هذه الطريقة عدم وجود و . الموارد

 آال األصناف التقليدية عينات ضابطة، حيث أن
قد و . عضويةوالمتفق عليها تلقت أسمدة آيمائية و

 في االحقالتجريب تكرار ذلك عند تصحيح تم 
المناطق المتضررة من الملوحة، حيث آانت 

ستحتاج  ةقيطرالوالعملية و . أيضامواتية النتائج 
على تأآيد االختبار على نطاق أوسع قبل الإلى 

  تي  استدامة األصناف ال، أومدخلنجاح هذا ال
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من نتاجية وقد ثبت أن اإل . نوالزارعها ختارا
األصناف التقليدية في المتوسط أقل قليال من 

األصناف فومع ذلك،  . متفق عليهااألصناف ال
متفق  أآثر ربحية من األصناف الالتقليدية هي

ودائما ما تكون غير آافية باألسواق، آما .  عليها
لالستهالك خالل المهرجانات، تفضل نها أ
مبسط تحليل  و. رائحةالوللطعم ألسباب طبية، وو
حاجة الضح أنه على الرغم من أو ة والمنفعةلتكلفل
العضوي السماد عمل (العمل مدخالت لمزيد من ل

فإن ذلك له جدواه االقتصادية، ألن ، )وزيت النيم
 . من العائلة والجيرانعادة ما تكون  ةلاالعم

ويمكن للمرأة أيضا المشارآة بشكل أآبر في 
ة التي تستخدم فيها المنتجات يويم الزراعاتقال

  .العضوية
زيادة الوعي  آان من أجل رئيسياإلسهام ال

 أصناف و. محلية لتهديدات تغير المناخالحلول بال
التي آانت منسية أظهرت أنها ألصلية ااألرز 

 . التربةتمثل أحد الحلول للتعامل مع زيادة ملوحة 
 صنف تقليدي لألرز في 2000وهناك نحو
قيمة غذائية عالية ها له العديد منوسريالنكا، 

لألمراض بشكل خاص طبية، أو مقاوم فوائد و

ساعد مجموعة هذه األصناف راعة وز.  واآلفات
وفي ، إنتاجيتهمعين المهمشين لزيادة من الزار

المشروع التعاوني له أثر نفس الوقت آان مدخل 
المؤسسات الزراعية توجهات إيجابي على 

 ومدخل المشارآة الختيار األصناف . المحلية
نظم البحث التقليدية في تلبية قيود تغلب على 

 وإدماج المعارف ،احتياجات الزارعين المهمشين
  .ة االختيارالمحلية في عملي
  إمكانية التكرار

تم دعوة الزارعين اآلخرين ممن يزرعون 
لزيارة القريبة المتضررة بالملوحة، األراضي 

التجارب ومناقشة التقدم المحرز مع الزارعين 
لتبني ين، وهذا أدى إلى توسيع نطاق اشارآالم

اجتماع في  عقد مالتجارب تبعد و.  لهذه الطرق
ن من وزارة ومسؤولشارك ال، وت"هامبانتوتا"

 ،النتائجفي  يون الحكوموالباحثونالزراعة 
 في سياق أثر تغير المناخ على الزراعة وهاوناقش

وثائقية آما تم عرض أفالم فيديو  . في المنطقة
لمسؤولي اإلرشاد الزراعي في ورشات العمل 

عل فال"وموظفو  ،وزارةالمسؤولو عرض حيث 
   عرض ذلك  آما تم. مختلفةمداخلهم ال" العملي
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جمعيات الزارعين في آل منطقة، الذين على 
 اتعوزيارات إلى مواقع المشربأيضا قاموا 
  .الناجحة

إلى " الفعل العملي"بعد ذلك توسعت منظمة و
انظر ( حول سريالنكا مجتمعات أخرى آثيرة

المجتمعات تبنت إلى حد آبير،  و). 1خريطة رقم 
مستقل، من خالل هذا المدخل بشكل ذاتي األخرى 

األصناف التقليدية و.  الحديث عنه والمالحظة
على أطراف أو أحد أرآان  ينالزارعيزرعها أحد 

وهو ما يفعله العديد من صغار ، ةكبيرالمزارع ال
آان العديد من م التالي، وفي العا.  الزارعين

.  قد الحظوا نمو هذه األصنافالزارعين اآلخرين 
الفعل "بمنظمة  يةعازرواتصلت الجمعيات ال

التي  إلى القرى تشارألمعرفة المزيد، و" العملي
لهذا زيارات التنظيم قامت بهذه الممارسة، وتبنت 

باالتصاالت التي ن و الموظفئجووقد ف.  الغرض
سمعوا عن قد  في أماآن بعيدة صاشخأمن تلقوها 

بني على االختيار هذا التكرار المو.  هذه التجارب
أمر هو ناجحة الممارسة الذاتي الحر لتكرار هذه ال
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من صعوبة بالطبع مشجع للغاية، على الرغم 
  .دون تقييم مستقلتقدير ذلك ب

عمليا، واستيعاب وتبني المدخل بهذا الشكل ممكن 
لم يقوموا الزارعين أن هؤالء على الرغم من 
إال أن هذه المنهجية .  تبنيهقبل بالتجارب الدقيقة 

لزارعين في ظل وجود دعم آافي لقابلة للتكرار 
.  هم مدى الحاجة التباع هذا المدخل بشكل دقيقفل

الدعم من قبل المعهد هذا كن توفير ومن المم
الوطني لبحوث األرز، ولكن وساطة منظمة غير 

برة في طرق المشارآة من حكومية من ذوي الخ
  .شأنه أن يزيد من احتماالت النجاح

لبحوث لجدول أعمال ومن الضروري وجود 
من أجل أن لزارعين التي ترآز على االزراعية 

تغير مع  الغذائي مف إنتاجهيتكيينجحوا في 
في الوقت الحاضر، األولويات البحثية  و. المناخ

متعددة وطنية أو حتى الشرآات الحكومة تحددها ال
ال لتغيير على نطاق واسع ااحتمال  و. الجنسيات

  .في الوقت الحاضريزال بعيد المنال 
يعتمد بشكل آبير على التكيف مع تغير المناخ و

فإن في الوقت الحاضر،  و.  الموجودالسياق
ؤثر على معظم المساحة تال ملوحة المياه 

الوطني، ال مستوى على ال و. المزروعة باألرز
لحقول المتضررة من الملوحة ل اتريوجد تقدي

 وراء سباب المحتملةاألوتسرب المياه المالحة و
عدد هناك على المستوى المحلي،  إال أنه . ذلك

موظفي ل هامخاوفقد أعربت عن من المجتمعات 
أن يشير إلى ، وهو ما "العمليالفعل "مشروع 
 والتقديرات لهذه القضية أقل من تاالعتبارا

وهناك الكثير من .  حجمها ومما تستحق
منطقة جغرافية واسعة عبر المجتمعات المحلية 

لألرز صناف التقليدية األحريصون على تجربة 

ل على أهمية هذا لهذا يد و. مقاومة للملوحةال
وبخاصة للمجتمعات في  - والتكنولوجيا مدخل ال

المناطق الهامشية التي تواجه العديد من التحديات 
، باإلضافة إلى تحديات االجتماعية واالقتصادية

  .ملوحة التربة وتغير المناخ في المستقبل
  خاتمة

ي اعتمد خالل هذا ذشارآة المالبالبحث إن مدخل 
أهمية التجريب من أجل قد أوضح المشروع 

للزارعين بيئة توفر شارآة مالبالبحوث  و. التكيف
الحصول على الموارد الالزمة تتيح لهم داعمة 

 توضح أيضا فاعلية  آما. إلجراء التجارب
البحوث التي تستقي معلوماتها من الواقع المحلي 

وآان الزارعون .  ويقودها الزارعون أنفسهم
قادرين على تقييم التهديدات الموجهة لموارد 

 آما عزز . هاتهم لاستجابآيفية رزقهم، وتحديد 
يجاد حلول إلب يلى التجرم عتهاقدرذلك من 
تي تأسست قات الكة العال آما أن شب. لمشاآلهم

بين الزارعين ومؤسسات البحوث الرسمية، 
الهيئة الوطنية ة، ويوخدمات اإلرشاد الحكوم

استمرارية ، نأمل أن تضمن لحفاظ على البذورل
خالل تقديم الدعم إلجراء مزيد من البحوث من 

  .زارعينال
ي حيوهذا المشروع يؤآد على أهمية التنوع ال

 "هامبانتوتا "فين ولزارعاستطاع او . للتكيف
قدرة على الحياة في البيئة لها التقييم وانتقاء بذور 

ى هذه األصناف من خالل الحفاظ عل، المتدهورة
 . البذورصناف وسهولة الحصول على العديد من أ

من ضغوط تغير المناخ، سيكون ومع تزايد 
ي حيوالتنوع العدم التضحية بضمان الضروري 
 التي قد تكون اإلنتاجيةزيادة مقابل الزراعي 

  .قصيرة األجل
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  شكر وعرفان

، والتي آانت تعمل سابقا مديرة مشروعات في "هانا ويريجودارو "لمواد التي أعدتهايستند إلى اهذا المقال 
مديرة " فارونا راثنابهاراث"وآذلك إلى ".  الفعل العملي"المكتب اإلقليمي لجنوب آسيا لمنظمة 

 .زراعة األرز التقليديبما في ذلك " الفعل العملي"المشروعات حاليا في 
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  لحدود في غرب أفریقياالمياه عبر ل
  
  
  

  سام وونج:  بقلم
  
  
  

  مقدمة
 .  شاذةتقلبات مناخيةيتسبب في تغير المناخ 

العلماء من أن هذا سيؤدي إلى تزايد ويحذر 
).  IPCC, 2008(الفيضانات والجفاف نوبات من 

بقدر البلدان النامية تضر بهذه التغيرات سوف و
 يعتمدون اعتمادا آبيرا ألن الفقراءأآبر نسبيا، 

في سبل معيشتهم على الموارد الطبيعية والزراعة 
)Paavola and Adger, 2002  .( وتشير البحوث

أو مدة أو تغييرات طفيفة في توقيت أي أيضا أن 
ؤثر على ياألمطار الموسمية سوف غزارة هطول 

  ).UNDP, 2007(سبل معيشة الماليين من الناس 
الفقيرة تحتاج إلى تعزيز والمجتمعات البلدان و

 . قدراتها المحلية على التكيف مع تغير المناخ
 وقحقالومن  . تغير المناخ يؤثر على الجميعف
 ،في صنع القراروا شارآأن ي ،جميعساسية للاأل
 . لتكيف مع تغير المناخااتخاذ إجراءات في و
من الممكن أن المشارآة مداخل التعلم والعمل بو
من الناس المحليين، لى التعلم خارجيين عساعد الت

تخطيط وتنفيذ من وتمكين المجتمعات المحلية 
  .أنشطة التكيف

تغير المناخ يعني أنه ال يكفي الذي يميز د يتعقوال
 فمن .  فقطالترآيز على مستوى المجتمع المحلي

أن تكون لها آثار لبعض سياسات التكيف الممكن 
أحد ر ، على سبيل المثال قراعكسية على اآلخرين

بناء سد لمواجهة الجفاف سيؤثر على ب اتمجتمعال
ذلك ول.  خرى األقرب لمصب النهراألمجتمعات ال

ضروري أمر هو التنسيق بين المجتمعات فإن 
  .ستراتيجيات التكيفالنجاح 

 "غانا"قمت به في هذا المقال مبني على بحث 
إدارة "مشروع أثر ة اسدر ل"بورآينا فاسو"و

  29. على سبل عيش الفقراء"لحدوداالمياه عبر 
أن تحدد آيف يمكن للمجتمعات البحث ويدرس 

والحلول بالتنسيق المناخ، تغير بالمشاآل المتعلقة 
 . مع اآلخرين، بما في ذلك المجتمعات األخرى

عبر خالفا لغيرها من ترتيبات إدارة المياه 
 أو "جميكون"، على سبيل المثال في منطقة الحدود

محاولة وضح ذا المشروع يهفإن حوض النيل، 
أفراد المجتمع المحلي في عملية صنع شراك إل

آال تمثيل أيضا على المشروع آما أصر  . القرار
ل اقالم و. لحدودر الجنة المياه عبفي الجنسين 

مدخل في استخدام يود  والقاتناقش النجاحي
إلشراك المجتمعات المحلية في إدارة المشارآة 

شطة التكيف مع تغير  وأن،لحدوداالمياه عبر 
  .المناخ

 "غانا"في عبر الحدود مشروع إدارة المياه 
  "بورآينا فاسو"و

هيئة الحكومية المشترآة المعنية بتغير تقرير ال
تين مئويدرجتين توقع زيادة ، ي2008المناخ لعام 

 سوف تجعل جنوب ،في درجات الحرارة العالمية
وجنوب غانا شمال تجعل  و،رطوبةأآثر غانا 
وهذا له تأثير بعيد  . أآثر جفافاآينا فاسو بور

المدى على استخدام موارد المياه واألراضي في 
من ٪ 85يتقاسمون غانا وبورآينا فاسو  . المنطقة

أمر هو لمياه تهم لآيفية إدار و. حوض نهر فولتا
  .حاسم لتنمية المنطقة

                                                 
العليا الشمالية المنطقة قمت بزيارة بتمويل من األآاديمية البريطانية،   29

، حيث عملت مع لجنة 2008آب / وأغسطسنيسان / أبريلمن غانا في 
 19 وأجريت مقابالت مع . الموارد المائية ومنظمة غير حكومية محلية

، ينزراء اإلقليميالونساء، بما في ذلك منسقي المشروع، و 7رجال و
 وممثلي ،وزارات الزراعة والغاباتفي وموظفي الخدمة المدنية 

رآز ت، ونظرا لضيق الوق . المجتمعات المحلية، والقرويين العاديين
" موجنوري"وهما بحثي على اثنين من المجتمعات المحلية في غانا 

 ".ساباليجا"و
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، )WCU(لطبيعة ماية ااالتحاد العالمي لحقام 
بعمل  ،)سيدا(للتنمية الدولية والوآالة السويدية 

مع المجتمعات المحلية تمرين التقييم بالمشارآة 
 . 2003ا وجنوب بورآينا فاسو عام شمال غانفي 

عن قلقهم ن و الغانيعرب، أتمرينوخالل هذه ال
ألنهار، ل" اتساع العرض ونقصان العمق"من 
 ا اللوم على بورآينا فاسو لبناء سدود فيولقأو

في وفي المقابل، أعرب األهالي  . مجرىأعلى ال
الجفاف نوبات بورآينا فاسو عن قلقهم من ارتفاع 

 ,PAGEV Annual Report(في فصل الصيف 
 انالمشارآة، بدأت الجهتتمرين بعد ).  2007
تحسين إدارة المياه في حوض تان مشروع المانح
هذا المشروع  و. 2004في عام ) PAGEV(فولتا 

 تطوير إلىهدف مدته ثالث سنوات يوالذي 
الحوار بين غانا وبورآينا فاسو على استخدام 

إلى بناء أيضا  آما يهدف . لحدوداالمياه عبر 
 المجتمعات اتتعزيز قدرالقدرة على المواجهة و

  .المحلية على التكيف مع تغير المناخ
.  ةاستشاريتمرين التقييم بالمشارآة ذا طبيعة آان 

 يةديد آيفن في تحورك السكان المحلياولم يش
وآانت .   مشروع إدارة المياهتصميم وتنفيذ

للمشروع وسياسات التكيف مع اإلدارة  ياتهيكل
الجهات بين تغير المناخ موضوعا للتفاوض 

المانحة، ومنسق المشروع، والمنظمات غير 
السكان آان من المتوقع مشارآة و . الحكومية
إرسال ممثلين عن المجتمعات من خالل ن يالمحلي
السياسات ومتابعة االجتماعات لحضور لية المح

  .المتفق عليها
 اغانمن تعيين منسق بالجهات المانحة قامت 

 . مقره في عاصمة بورآينا فاسوللمشروع و
أيضا اثنين من المنظمات غير المانحون اختار 

وجنوب غانا، من شمال شرقي (الحكومية المحلية 
 تختاراو.  ميدانيعمل الال إلدارة ،)بورآينا فاسو

أربعة (معات تجمالمنظمات غير الحكومية ثماني 
  :، وذلك باستخدام المعايير التالية)من آل جانب

  متاخمة لنهر فولتا األبيض؛  •
  عالقات وثيقة مع المنظمات غير الحكومية؛ •
  ؛المشاآلنطاق  •
المعتقدات التنوع في المنطقة، من حيث اللغة و •

  30.الدينية
هو يكون فإن الهدف سالمشروع، نجح إذا و

                                                 
 interview with Water Resource Commission:   المصدر 30

officer, 20th August 2009. 

تشجيع عدد أآبر من المجتمعات المحلية على 
وقامت  . طول نهر فولتا األبيض على المشارآة

العمل بمثابة قناة المنظمات غير الحكومية ب
بين  و،لحدودابين لجنة المياه عبر اتصال 

مع القادة آانوا يتباحثون و . المجتمعات المحلية
المحليين حول األنشطة التي تم تنفيذها في 

التقدم المحرز في ومتابعة مجتمعاتهم المحلية، 
 نممثليلعمل تدريبية لوا ورشات نظموالمشروع، 

  .محليةالجتماعات إقامة اال، وينالمحلي
دارة بالمشارآة  هيكل اإل1شكل رقم ويبين ال

عبر إقليمية للمياه سيس لجنة أ تم ت. لمشروعل
 عضوا، مع 14المكونة من هذه اللجنة و.  الحدود
، إقليميين، تضم وزراء ينبلدالل متساو من تمثي
،  المختارةطقالمنمن اتنفيذيين مسؤولين و

الغابات وزارات وموظفي الخدمة المدنية من 
 ، والمنظمات غير الحكومية،والزراعة والمياه

 أتاح ذلك وقد . ممثلي المجتمع المحلياثنين من و
تقاسم المياه بين من أجل فضل األلتنسيق لآلية 
لتقرير ية ئنهاالالسلطة لها  تآما آان . ينالبلد

  .التي سيتم تنفيذها عملياأنشطة التكيف 
 ، عضوا من غانا30قطرية من آما تم إنشاء لجنة 

ثمانية منسقين  آما ضمت .  من بورآينا فاسو31و
ا  موظف15إقليميين، ومنسقي المناطق الست، و

 عن األغذية ونالمسؤول(لخدمات التقنية ل
، وثمانية ممثلين )والغابات، والمياهوالزراعة، 

تم وا ضع 24للمنظمات غير الحكومية، و
 8(ثمانية المشارآة الاختيارهم من المجتمعات 

تقدم المشورة هذه اللجنة  و). رجال 16نساء و
 ها، ولكنعبر الحدودلمياه إلدارة ااإلقليمية للجنة 

  .ال تمتلك سلطة اتخاذ القرار
آل مجتمع من ية طلبت المنظمات غير الحكوم

 . ترشيح ثالثة أشخاص لتمثيل مجتمعاتهم المحلية
المنظمات غير الحكومية عددا من ووضعت 
يتمتعون شحون  يجب أن يكون المر: المعايير

، "ملتزمين"،"متعلمين"المجتمع، " باحترام"
تعزيز المساواة من أجل و، "استعداد للتعلمعلى "

ب أن يكون فإن الممثلين الثالث يجبين الجنسين، 
ومن المتوقع أن .  لمنهم امرأة واحدة على األق

 مخاوف ونيعكسسهؤالء الممثلين المحليين 
 ،مجتمعاتهم خالل االجتماعاتواهتمامات 

آيفية تنفيذ السياسات المتفق عليها على متابعة و
  .المحليمستوى ال
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سلسلة تم تنفيذ ، تينبعد المناقشات في آل من اللجن
هيئة تم ت . من أنشطة التكيف مع تغير المناخ

وزراعتها ر امتأ 10منطقة عازلة بعرض 
ضفة النهر، من أجل الحد من ثبيت ألشجار لتبا

 .  وتعزيز الوقاية من الفيضانات،تآآل التربة
زراعة داخل الوطلب من المزارعين وقف 

وتعود ملكية معظم  ). 1صورة (المنطقة العازلة 
إلى شيوخ القبائل األراضي في هذه المجتمعات 

لزارعين خيار سوى ، فلم يكن لالقيادات الدينيةو
وقدمت شتالت المانجو  . راضياألالتخلي عن 

 آما تم أيضا . للتعويض عن خسائرهممجانية ال
 . العضوية لتحسين خصوبة التربةسمدة األم يقدت
 داخل المنطقة األشجارقطع عن  الفقراء اءثنإلو

 تاب عند حافاحطالعازلة، تم زراعة محاصيل األ
تلبية أيضا آما حاول المشروع .  هذه المنطقة
على  . اتمجتمعالمحددة للحتياجات بعض اال

" سوآوم "ن مجتمعوسبيل المثال، ساعد المهندس
ات، وتم تقديم خزانتسريب في أحد الصالح على إ

" سابيليجا"طلمبات الشفط لمجتمعات 
 PAGEV (المواسم الجافةفي " موجنوري"و

Annual Report, 2007.(  
لتحسين االتصال بين المجتمعات المحلية في غانا 

عمل وتدريب رشات وتم تنظيم وبورآينا فاسو، 
يجتمعون مع تجمممثلو ال وآان . وزيارات ميدانية

 نتشارآوآانوا يو . على األقل في السنةرتين م
تنفيذ المتعلقة بفي آل من النجاحات واإلحباطات 

 وتعلم . أنشطة التكيف في مجتمعاتهم المحلية
ر المانجو من ممثلي اشجأتقليم مهارات ن والغاني

من أفراد بورآينا فاسو تعلم بورآينا فاسو، بينما 
بين آيفية حل النزاعات شرآائهم الغانيين 

  .الزارعين ومالكي الحيوانات
 الزراعة على طول نهر فولتا األبيض تتسببلقد 
عازلة المنطقة إنشاء هذه الوقد تم  . آبيرتآآل في 

  .ضفاف النهرتثبيت من أجل 
المنظمات غير الحكومية أن المشارآة أآدت 

أمر حاسم لمعالجة تغير هي المحلية في المشروع 
القرويون ن يطور  وآان هناك حاجة أل. المناخ
عمق األفهم ال و،حساس بملكية المشروعاإل
المجتمعات المحلية في العتماد المتبادل بين ل

  .إدارة الموارد المائية
   المشروعاتنجاح

مشارآة السكان المحليين في بالرغم من أن 
 هم  المشروعو ومصمم-آانت محدودة المشروع 

هيكل إال أن  -الذين حدوا من هذه المشارآة 
 اعددحقق المشروع لمشارآة الذي تأسس عليه ا

على ثالثة ينصب ترآيزي هنا  و. من النجاحات
بين عتماد المتبادل تعزيز فهم اال : جوانب

  عبر الحدود في غانا وبورآينا فاسوهيكل إدارة المياه :  1شكل 

 
Source: author’s own diagram, from interviews. 
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دماج إية، واحتضان التنوع، والمجتمعات المحل
  .الجنسين

  االعتماد المتبادل بين المجتمعات
وعي  على ينيوآان المشروع فعاال في جعل القر

آل المتعلقة بالمياه في مجتمعاتهم لم تكن بأن المشا
من خالل عقد اجتماعات  و. فريدة من نوعها

 ات، وممثلي المجتمعمشترآة بين المجتمعات
عمق األفهم تم تأسيس ال ، والمشارآينةالمحلي
فكرة تقاسم  إن . المجتمعاتعتماد المتبادل بين لال
مقابالت مع الفي ردت  و"المصير المشترك"

" موجنوري" ممثلي وقال أحد . حليينالسكان الم
، يتسع في العرض ويقل في العمقرأى النهر أنه 
 . الوضعهذا  آان يشعر بالعجز عن تغيير هولكن
أعرب لدهشته خالل اجتماعات اللجنة القطرية، و
ثم  . مخاوف مماثلةعن " ساباليجا "ن عنومثلم

آما تم  .  مشاآل مماثلةونواجهي مأدرك أنه
مقارنة خالل المن " بالجماعية "ترسيخ الشعور

حول تقدم مستمرة بين المجتمعات المحلية ال
وخالل االجتماعات القطرية، يقوم  . المشروع

شجار األعدد حول تقرير بتقديم رئيس اللجنة 
 لكل  في المنطقة العازلةهاعتازرالتي تم جديدة ال

عن أحد المجتمعات أنها  ة ممثلتوقال . مجتمع
 مجتمعها عن المجتمعات تحاول أال يتخلف

أو " آسول"األخرى حتى ال ينظر إليه على أنه 
 اإحساسقد أبدى الجميع و".  ال يتقدم آما ينبغي"
  .قواعدالدافع الذاتي إلنفاذ الب اقوي

قناة جديدة للسكان أيضا المشروع آما أتاح 
بدال من انتظار  و. المحليين للتعبير عن مخاوفهم

لحل المشاآل أو ت الدينية  القياداأوالعشائر مشايخ 
ألعضاء أصبح من الممكن لتقديم الخدمات، 

ن أأمل على حدث اآلن لممثلي القرى، تالمجتمع ال
 آما .  احتياجاتهم في االجتماعات القطريةواعكسي

عالمات النجاح في حل الصراع بين غانا أن 
قد عززت  ،استخدام المياهحول وبورآينا فاسو 

األوضاع محليين في ثقة السكان المن أيضا 
بعد سلسلة من المفاوضات في عام و.  ةالمؤسسي

بورآينا فاسو أخيرا على وافقت ، 2008 و2007
غانا العليا من شمال منطقة لإصدار إنذار مبكر ل
  .مياه الفيضانتصريف قبل فتح بوابات السد ل

   التنوعناحتضا
المعتقدات االختالفات االجتماعية في اللغة وإن 

أمام النظر إليها على أنها عقبة كن يمالدينية 

فإن ) Putnam 2000(لما يقوله ووفقا  . مشارآةال
 ،ربأآسهولة بيتم بناؤها تقاليد التعاون والثقة 

عن المجموعات متجانسة المجموعات الداخل 
هذا المشروع أثبت أنه مع إال أن .  غير المتجانسة

التصميم المؤسسي المناسب والدعم الكافي، فإن 
ضان التنوع يمكن أن يجعل المشارآة العامة احت

على  . لحدود أآثر فعاليةافي إدارة المياه عبر 
ألديان لل يمثآان هناك تسبيل المثال في غانا، 
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في المجتمعات المحلية األربعة التي تم الثالث 
في حين  و. ثنيةالو اإلسالم والمسيحية: اختيارها

 هيلجان ال  في آال"الرسمية"أن اللغات 
" بيسسيا "لغات مثلفإن ليزية والفرنسية، جاالن
آان يتم التحدث بها مع " آوسال"و" آوساسي"و

تم ولتيسير االتصال، .  متكلميها في مجتمعاتهم
 . الترجمة الفورية خالل االجتماعاتاستخدام 

بالرغم من أن ذلك أدى إلطالة زمن و
ممثلي القرى بهذه القى ترحيب  هجتماعات، لكناال

 في واشارآين أيمكن م أنهوا رة ألنها شعرالمباد
 ين والمسلمينلمسيحي وآان يتاح ل. المناقشة

جتماعات االح تافتالمتساوية المشارآين فرص 
السياسات هذه و.  بالترتيل الخاص لكل منهما

ساعدت المتضمنة للعوامل االجتماعية والدينية، 
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  .جيدة في اللجانالعمل الناء الثقة وعالقات على ب
  اج النوع االجتماعيإدم

لضمان التمثيل العادل بين الجنسين، طلب من آل 
على األقل ضمن مجتمع تحديد امرأة واحدة 

وأآد منسق المشروع .  ين عن المجتمعممثلال
: دور المرأة في إدارة المياهعلى ) وهو رجل(

المرأة هي المسؤولة عن جلب المياه وجمع 
لتكيف سياسات ا و. الحطب في معظم المجتمعات

من ثم عترف بمساهمة المرأة، وأن ت ب يجةالناجح
وباإلضافة إلى ذلك،  . إدارة المياهإشراآها في 

التخاذ القرارات التي ساسي حق المرأة األفإن 
قترح المبوضوح في مشار إليه  ا،تؤثر على حياته

 ةآل من االتحاد الدولي لحمايمشترك من ال
"  الدوليةالوآالة السويدية للتنمية"و" الطبيعة

)PAGEV proposal, 2003  .(إحدى  توقال
بأن لها الحق في طرح شعرت ت أنها الممثال

القرارات التي تحدي  و،الل االجتماعاتاألسئلة خ
  .تعتقد أنها غير مواتية لمجتمعها

  قيودال
لم المشروع فإن وعلى الرغم من هذه النجاحات، 

 قضايا الفقر والسلطة فيباهتماما آافيا يكن له 
  .وضع وتنفيذ سياسات التكيف

  مراعاة الفقر
أن اللجان والمنظمات يشير إلى قترح المشروع م

مداخل استخدام عليها غير الحكومية ينبغي 
شارآة لفهم احتياجات آل مجتمع، وتطوير مال

نجد على ومع ذلك،  . أنشطة التكيف المناسبة
واقع أن العملية إلى حد آبير تتم من القمة الأرض 
احتياجات ة، وال تراعي بشكل آافي للقاعد

إنشاء  على سبيل المثال، . الزارعين الفقراء
على أثر مناطق عازلة على ضفاف النهر، 

بشكل أآبر نسبيا، ألن ضفاف الزارعين الفقراء 
األنهار غالبا ما تكون أآثر خصوبة، وتوفر الري 

الرغم من أن منظمي المشروع وب.  المجاني
لري المزارع البعيدة، إال أنه طلمبات المياه  واوفر

ألن المنظمين تم استبعاد الزارعين الفقراء 
  .يعتقدون أنهم ال يستطيعون تحمل تكاليف الوقود

 لتوفير اآما تم توزيع شتالت المانجو مجان
المحاصيل النقدية مثل  و.  بديلةةيممارسة زراع

من الممكن أن قيمة سوقية عالية، ولها المانجو 
اشتكوا الزارعين  إال أن . لزارعيندخل اتزيد من 

في المقابالت أن األمر يستغرق ثالث سنوات 

نهم قلقون أيضا  آما أ. الحصاد األوللبلوغ موسم 
فإن المانجو عة ارالجميع إلى زيتحول أنه عندما 

على  و. ثر على األرباحيؤالسعر سينخفض و
لممثلي مخاوفهم عربوا عن أ قد مالرغم من أنه

نتيجة لذلك، توقف  و. تجاهلها أنه تم إالالمجتمع، 
جتماعات االفي ة المشارآعن بعض الزارعين 

 هذه االجتماعات غير نبأمحلية، اعتقادا منهم ال
  .مجدية

  تعزیز الالمساواة في السلطات
قد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا مهيمنا ل

 وفي . في تنظيم ترشيح ممثلي المجتمع المحلي
مات أآدت على ضمان تمثيل حين أن هذه المنظ

المرأة عند اختيار الممثلين المحليين، إال أن هذه 
.   الفقراءالزارعينالمنظمات لم تضمن إشراك 

المنظمات غير الحكومية أن ذلك وراء والسبب 
 والقيادات عمل عن آثب مع الزعماء المحليينت

 هتبني هذن دعم وتقول هذه المنظمات أو.  الدينية
ادية التقليدية هو أمر أساسي الشخصيات القي
أيضا، ألن معظم األراضي  و. لنجاح المشروع

لمثل تلك الشخصيات، فإن دعمهم سوف مملوآة 
سالسة مصادرة األراضي من الزارعين يضمن 
  .عازلةالمنطقة الإلنشاء 

" لوب" الذي أجراه البحثفإن ومع ذلك، 
)Laube ( هذه  يرى أن ،2007عام في غانا

التسبب في في اللوم لتي يقع عليها القيادات هي ا
زعماء الأن ذآر يعلى سبيل المثال، و . الفقر

 فقرااألقل يفضلون تأجير األراضي للزارعين 
 واقدميمكن أن بذلك من الم، وبقرألن لديهم 

للحفاظ على مصالحها  و.  مجانا الحرثاتخدم
قامت هذه لحدود، امياه عبر الالخاصة في مشروع 

ر على عملية اختيار ممثلي يثالقيادات بالتأ
.  عائالتهمضمان اختيار أفراد لالمجتمع المحلي، 

توطيد على وبهذه الطريقة، ساعد المشروع 
وأصوات ومصالح وتم تهميش سلطتهم، 

 ,Wong(الزارعين الفقراء في عملية صنع القرار 
2008.(  

مفارقات "على مثال جيد هي دراسة هذه وحالة ال
لقد ).  Cleaver 2004( التي حددها" المشارآة

المشروع إنشاء مؤسسات جديدة للمشارآة، حاول 
للمشارآة تم ولكن هذه المساحات الجديدة 

  .من قبل النخب المحليةاالستئثار بها 
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  السياساتمضامين االستنتاجات و
تغير المناخ يؤثر على الناس محليا وإقليميا على 

مداخل المشارآة يجب أن تضع في حد سواء، و
المنظور وآذلك أيضا قليمي تبار المنظور اإلاالع

توفير تنسيق أفضل بين المجتمعات مع المحلي، 
بما يتجاوز وتوسيع نطاق الترآيز  . المحلية

خلق رؤية واحد، من الممكن أن يمجتمع الال
ساعد السكان ي و،مشترآة بين المجتمعات المحلية

تغير ر اث أآثر إدراآا آلواكونيالمحليين على أن 
  .ناخ عبر الحدودالم

المشروع بعض النجاح في إقامة لقد حقق هذا 
نوع  واحتضان الت،لحدوداهياآل إدارة المياه عبر 

 . االجتماعي فيما يتعلق بنوع الجنس والدين واللغة
آانت محدودة المشارآة فإن مساحة ومع ذلك، 

لى حد إأفراد المجتمع جدا لدرجة أنها تجاهلت 
لتكيف مع تغير ا آبير في وضع استراتيجيات

على الرغم من أن السكان  و. المناخ وإدارة المياه
مجرى تغير المناخ وبوعيهم أظهروا المحليين 

القليل من الجهد إال أنه لم يتم بذل إال النهر، 
 . إلدماج المعارف المحلية في استراتيجيات التكيف

أن ن يالسكان المحليأن على المتوقع صار من و
  .لتي تقال لهماسياسات يتبنوا ال

في لم يكن لهم رأي ن أيضا ين السكان المحلي أامآ
 في تشكيل لجان إدارة وأ ،الترتيبات المؤسسية

االعتماد آما أن .  المياه اإلقليمية أو القطرية
تسهيل على دعم الزعماء المحليين من أجل الشديد 
تعزيز السلطة وعدم  خاطرآان له م، األداء

 المجتمعات المحلية، المساواة بين الجنسين في

 فقرا في المجتمع في األآثروتهميش المناطق 
  . عمليات صنع القرار

إنشاء الترتيبات المؤسسية المسبق باالنشغال و
االهتمام الكافي عدم إيالء أدى إلى " الصحيحة"

عند وضع وتنفيذ وعالقات القوى لتحليل الفقر 
 . سياسات التكيف في المجتمعات المحلية

زارع النهر وتشريد الزارعين الفقراء ومصادرة م
عدم وجود مشارآة حقيقية للزارعين ترجع إلى 
تفضيل حول الوهذا يثير القلق  . منذ البداية

ضمني لتحقيق االستدامة البيئية على المدى ال
المعيشة على المدى سبل  على مصالح ،الطويل

 ايوامهما آان حسن الن و. لفقراءلالقصير 
الترآيز على االستدامة إن ، فلسياسات التكيف

شكل خطرا يالبيئية على المدى الطويل يمكن أن 
تفاقم يؤدي إلى حقيقيا على سبل عيش الفقراء و

سبل عيش مستدامة بديلة  ولذلك فإن إيجاد . الفقر
في نفس لفقراء، والحالية لحتياجات االتلبية ل

البيئية على المدى الوقت فإن حماية االستدامة 
  .ون القضية األآثر إلحاحاقد يكالطويل 

 -على بناء على السياسات التكيف حرصت إذا و
غير االجتماعية هياآل ال -تعزيز وساعدت على 

سيكونون هم الفقراء فإن القائمة، المتكافئة 
جهود أن يكونوا منتفعين ببدال من  الضحايا
األخطار المحتملة بالوعي يجب رفع و . التكيف

 الجتماعية والسياسية ااتلعمل من خالل الهرميل
والتعلم من الفقراء وتزويدهم بالدعم  . القائمة

الخطوات األولى لتحقيق يجب أن يكون الكافي 
  .العدالة االجتماعية

  
  

  تفاصيل االتصال
Sam Wong 
Lecturer 
Division of Archaeological, Geographical, and Environmental Studies University of Bradford 
UK 
Email: s.wong2@brad.ac.uk 

  شكر وعرفان

وآذلك لجنة موارد ي يقوم عليه هذا المقال، ذلبحث الل هاالكاتب أن يشكر األآاديمية البريطانية لتمويليود 
  . دعمما قدموه من في غانا على ) ZOVFA" (زوففا"والمياه 
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  :يالجزء الثان
حاالت الدراسة المبنية على أدوات 

  لمشارآةا
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للحد من مخاطر بالمشارآة األبعاد  الخرائط ثالثية . 8
  الكوارث

  
  
  
  
  
  

  "إیمانویل ماسيدا"، و"جين آریستوف جيالرد:  "بقلم
  
  
  
  
  

  مقدمة
من إشراك المجتمعات المحلية هو شرط مسبق 

.  أجل استدامة الحد من مخاطر الكوارث
في وساسية، الضحية األهي المحلية المجتمعات و

لحاالت  من يستجيب أولنفس الوقت هي 
 ولن يكون هناك . الطوارئ عند وقوع الكوارث

من أآثر الحد من مخاطر الكوارث من يهتم ب
 علىورفاهتها  هابقاءيكون ي ت الاتالمجتمع
من مخاطر الكوارث المجتمعي الحد  و. المحك

في تقييم عزز مشارآة المجتمعات المهددة ي
قابلية التضرر ر واخطبما في ذلك األ(المخاطر 
الحد المجتمعي من و . منه، وسبل الحد )والقدرات

مخاطر الكوارث يجب أن يعمل بأقصى المستطاع 
 ةطورموسائل بالمجتمعات المحلية قوية تعلى 
لتعامل مع األزمات الناجمة ل ومقبولة ثقافيا يا،ذات

 Anderson and(عن وقوع األخطار الطبيعية 
Woodrow, 1989  .(ن في آثير من والممارسو

ما يدمجون الحد المجتمعي من مخاطر األحيان 
، تغير المناخللتكيف المجتمعي مع ا ،الكوارث

قدرة الناس على مواجهة التغيرات حيث أن 
القدرة على تتشارك في جذورها مع المناخية 

  .مواجهة األخطار الطبيعية
ادرات الحد المجتمعي من مبحاليا، تنحصر معظم 

المجتمع من المستفيدين على لكوارث مخاطر ا
ومن   .المنظمات غير الحكوميةمن والميسرين 

لحد من مخاطر الكوارث، لتعزيز الزيادة أجل 
ضروري على الحد المجتمعي من مخاطر من الف

بما ثر ما يمكن من المعنيين، أآالكوارث أن يدمج 
لعلماء وتالميذ  المحلية وااتفي ذلك الحكوم

مشارآة العلماء  و. المدارس والجماعات الدينية
الحد المجتمعي من مخاطر والحكومة المحلية في 

الكوارث هو أمر أساسي للدمج المتكامل بين 
الدمج بين المعارف المحلية والعلمية، وآذلك 

".  من القمة للقاعدة"و" من القاعدة للقمة"التدابير 
عن الحد  ونفلاغتا يغالبا مإال أن العلماء 

 اذاتيالمجتمعي من مخاطر الكوارث، باعتباره 
من المنهجيات العلمية حذفوه ، وتماما

المحلية والحكومات .  دقيقةوالبروتوآوالت ال
، "من القمة للقاعدة"غالبا ما تكون مقيدة بسياسات 

وباألطر الوطنية إلدارة الكوارث بالقيادة 
رية آبيرة حوالسيطرة، وهو ما ال يتيح لهم 

المعارف التقليدية بين دمج  وال. لمبادرات بديلة
من "و" من القمة للقاعدة"بين التدابير والعلمية، و
تطلب منهجيات وأدوات توفر ، ي"القاعدة للقمة

وهذا .  المعنيينأرضية مشترآة للحوار بين 
ناء الثقة بين الفاعلين أساسي لبأمر هو الحوار 

  . معاونعمليالذين نادرا ما 
الخرائط ثالثية األبعاد على البحثية هذه الورقة 

وسيلة لتسهيل التكامل بين ، باعتبارها المشارآةب
 ومشارآة مجموعة ،المعارف العلمية والمحلية

في الحد المجتمع المحلي المعنيين من آبيرة من 
نقدم سفي هذه المقال، و.  الكوارثمخاطر من 
رآة المشاب قصيرة لرسم الخرائط ة مقدمأوال
  وبعد ذلك .  الحد المجتمعي من مخاطر الكوارثو
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 الخرائط ثالثية جادممنهجية إلالعملية الصف ن
.  وارثاألبعاد في الحد المجتمعي من مخاطر الك

ستكشف نقاط قوتها وأيضا مراجعة نوأخيرا 
خرائط ثالثية األبعاد للحد بعض القيود الرئيسية لل
  .لكوارثالمجتمعي من مخاطر ا

الحد المشارآة وبرسم الخرائط  : خلفيةال
  المجتمعي من مخاطر الكوارث

تستخدم على نطاق واسع من قبل آل إن الخرائط 
ل بالمشارآة، والعمالتعلم ميسري علماء والمن 

أنشطة الحد المجتمعي من مخاطر آجزء من 
المشارآة يمكن وعمل الخرائط ب.  الكوارث

التي د المناطق يالمجتمعات المحلية من تحد
معرضة لألخطار، يعتقدون أنها قابلة للتضرر و

لحد من آذلك تحديد التدابير المطلوبة والمفيدة لو
ئط  رسم الخرااتعومعظم مشر إال أن . المخاطر

 . المشارآة تعتمد على رسم خرائط ثنائية األبعادب
ما يجعل من محدود بي حجم فوعادة ما تكون 

صيل، ا من التفيمستوى عالتوقيع الصعب 
، األفرادعدد (وبخاصة على مستوى األسرة 

، )الخ. . .، وسبل العيش  للتضررنالقابليواألفراد 
في الحد من مخاطر هو ما يشكل أمرا جوهريا و

الخرائط فوعالوة على ذلك،  . ارثالكو
.  فقط لمن قاموا بعملها ةواضحبالمشارآة تكون 

من المعنيين ومن الصعب تعزيز استخدامها بين 
، وخاصة على مستوى السلطة ينمشارآالغير 

من "تدابير الحد من المخاطر إدماج من أجل 
الخرائط آذلك حيث أن و، "القمة للقاعدة

، ع قواعد مقياس الرسمتبعادة ما ال تالتخطيطية 
تكاملها فإنها قد تحدث تشوهات تجعل من الصعب 

  .لمعرفة العلميةمع ا
بالمشارآة ثالثية األبعاد أو النماذج والخرائط 

لتغلب على هذه ا في محاولة يمكن أن تساعد
خرائط إغاثة نطوي على بناء ت يهف.  عيوبال

مواد لها حجم متناسب، وتصنع من ال ةمستقل
كرتون العلى سبيل المثال (محليا متوفرة ال

معلومات من ال، مع طبقات موضوعية )والورق
 ,Rambaldi and Callosa-Tarr(الجغرافية 

 بالمشارآة تمكن الخرائط ثالثية األبعادو).  2002
 الطبوغرافيةريس والمعالم من توقيع التضا
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آب / الشرقية بالفلبين، أغسطس" سامار"، في "دیفينوبو"عمل الخرائط ثالثية األبعاد بالمشارآة في :  1شكل 
2007  
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مالمح ال، ووغطائها اضي واستعمالهاواألر
الضغط دبابيس يلها بيمكن تمث، والتي سكانيةال
والطالء ) خطوطال(زل اغموال) طانقال(
ومن الجدير بالذآر أن الخرائط   31).المضلعات(

معظم األحيان  بالمشارآة تعني في ثالثية األبعاد
ونحن هنا .  النماذج ثالثية األبعاد بالمشارآة

لتفادي " الخرائط"بكلمة " النماذج"ستبدل آلمة ن
ذج اوجية مثل النمالخلط مع األجهزة التكنول

  .الحاسوبية
 منهجية لتكامل الخرائط ثالثية األبعادالعملية ال

بالمشارآة مع الحد المجتمعي من مخاطر 
  لكوارثا

 الخرائط ثالثية األبعادتم مؤخرا تطبيق استخدام 
بالمشارآة في الحد المجتمعي من مخاطر 

 أجريت في اتعومن خالل ثالث مشرالكوارث، 
 في، 2009أوائل  و2007 الفلبين بين عامي

" ماسانتول"، )سامار الشرقية" (ديفينوبو"
، انظر )بانجاسينان" (داجوبان"، و)بامبانجا(

تم تحديد استخدام " ديفينوبو "في.  1جدول 
ن والمسؤول بعد أن ذآر الخرائط ثالثية األبعاد

 في برامج الحد من اتن وجود فجووالمحلي
على  المشروعلقد عمل و . مخاطر الكوارث

، والحكومة المحلية، اءعلمالالميسرين إشراك 
آانت " ماسانتول"وفي .  ة المحلياتمالمنظو

طلب من بناء على الخرائط ثالثية األبعاد 
ائتالف على بناء ة ساعدلمالحكومة المحلية ل

العلماء والحكومة المحلية ، للمعنيين يتشكل من 
منظمات محلية والحكومية المنظمة غير الو

 وفي .  بالقريةالمدرسة الثانويةي واألهال
 في الخرائط ثالثية األبعادعمل أجري " داجوبان"
من مشروع ضخم للحد متأخر جزء آ" مانجين"

مسؤولين المجتمعي من مخاطر الكوارث، وشمل 
من الحكومة المحلية، ومنظمة غير حكومية 

 مانيال، والعلماء، وأعضاء من المجتمع امقره
  .المحلي

 بالمشارآة للحد المجتمعي ثية األبعادالخرائط ثالو
خمس من تبع منهجية تلكوارث من مخاطر ا

 وبين ،أنشطة رسم الخرائطبين خطوات تمزج 
تقييم مخاطر الكوارث األخرى لأدوات المشارآة 

                                                 
المشارآة بناء الخرائط ثالثية األبعاد بزيد من المعلومات عن للم  31

 Integrated:  (، وآذلك)Rambaldi and Callosa-Tarr, 2002(انظر 
Approaches to Participatory Development (IAPAD) ( على

:  وانظر ايضا.  org.iapad.ppgis://http:  الموقع اإللكتروني
)Rambaldi et al., 2006.( 

، والترتيبائم، وقإعداد المثل (والحد منها 
 ةوالتقويمات، والمقاطع العرضية، وشجر

  ).آلاالمش
آما لف من بناء خريطة اإلغاثة تأ  ت.1الخطوة 

 -Rambaldi and Callosa(يصف ذلك بالتفصيل 
Tarr, 2002( ،) اتعومعظم مشرو).  1شكل 

إلدارة الموارد  بالمشارآة الخرائط ثالثية األبعاد
تستخدم مقياس  ،األراضيحل نزاعات الطبيعية و

.  10000: 1 إلى 5000: 1رسم يتراوح من 
مذآورة هنا، استخدم  الثالث الاتعوفي المشرو

: 1 إلى 400: 1 بدءا منمقياس رسم أآبر 
قابلية تضرر عرض تفاصيل يتيح ل، 2700

 في ومع ذلك .على مستوى األسرةاألفراد 
 آان 2700: 1ثبت أن مقياس " ماسانتول"

 جدا لرسم التفاصيل المطلوبة من قبل اصغير
  .ينمختلفالمعنيين ال
ي وغيرها استخدام األراضتوقيع  ي ه2الخطوة 
 وقام ). 2شكل  (ةجغرافيخصائص المن ال

التي يعتمدون المح تحديد الم بمعتجمأعضاء ال
عليها في معيشتهم، مثل صيد األسماك ومناطق 
الصيد، والحقول الزراعية، والمستوطنات، 

التفريق بين المشارآون في بدأ ثم  . والطرق
مثل (المنازل والمباني العامة أو الخاصة 

وفقا لخصائصها ) لكنائس والمخازنالمدارس وا
متعددة الخرسانية مثل المنازل (المحتملة ومتانتها 

من طابق واحد والمنازل الخرسانية الطوابق، 
على المنازل  وتم توقيع ). خشبيةالمنازل وال

دبابيس، باستخدام أنواع مختلفة من الالخرائط 
والتي من الممكن بعد ذلك تخضع لمزيد من 

 . الحجم واللون لتحديد مواد البناءل من خالتقسيم ال
على وضع ورقة صغيرة ومن الممكن أيضا أن 

الذين يعيشون في آل فراد عدد األتبين دبابيس ال
 وفي .  الرئيسيةالعيشسبل /  الدخلبيت ومصادر

يحدد المشارآون األشخاص األآثر نهاية المطاف 
مثل األطفال الصغار (في المجتمع قابلية للتضرر 

نين والنساء الحوامل، واألشخاص ذوي والمس
 باستخدام نوع ،)المزمنةض امراألذوي اإلعاقة و
عندها يمكن و . بألوان مختلفةالدبابيس آخر من 

الموارد المحلية لمواجهة األخطار الطبيعية توقيع 
مثل الزوارق والسيارات ومضخات إطفاء (

شكل ( دبابيس ضغط إضافية باستخدام) الحريق
3.(  
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  2009 و2007والتي أجریت في الفلبين بين عامي لخص المشروعات الثالث للخرائط ثالثية األبعاد بالمشارآة للحد المجتمعي من مخاطر الكوارث، م : 1جدول 

  2009) بانجاسينان" (داجوبان" 2009 - 2008) بامبانجا" (ماسانتول" 2007) سامار الشرقية" (دیفينوبو"  
  دلتا سهلية مستوية  دلتا سهلية مستوية  يرة الجزر الصغ  السياق البيئي 

  )والموارد الحضريةالصيد الزراعة و (ةمتعددمجتمع له سبل عيش   مجتمع صيد وحياة بحرية  ةلوعزمجتمعات الصيد الم  السياق االجتماعي 
ر الطبيعية اخطاأل

  الرئيسية 
  عاصفة أمواج بحرية•  - إعصار استوائي • 
  تسونامي•  - زلزال • 

) النهرومطر والالمد والجزر الناتجة عن (يضانات الف• 
  تسونامي•  - زلزال•  -  إعصار استوائي•  -

• إعصار استوائي • -)نهر والمطرالناجمة عن ال(الفيضانات • 
  تسونامي • زلزال 

نشأة مشروع الخرائط 
ثالثية األبعاد للحد 

المجتمعي من مخاطر 
  الكوارث

مشروع الحد المجتمعي من مخاطر • 
اقترحه لخرائط ثالثية األبعاد الكوارث وا
وجود الحكومة المحلية أن حددت العلماء بعد 

  فجوة في إطار الحد من مخاطر الكوارث

 طالبت القيادات المجتمعية المحلية والحكومة المحلية •
  بمشروع للحد المجتمعي من مخاطر الكوارث

  الخرائط ثالثية األبعادوا اقترحالعلماء • 

الضخم للحد مشروع في ال غير الحكومية الشريكة المنظمات• 
  المجتمعي من مخاطر الكوارث

  الحكومة المحلية•  - الشعبيةالتنظيمات •   المشارآون
  العلماء • 

المنظمات غير •  -المدرسة •  - الشعبيةالتنظيمات • 
  العلماء •  -الحكومة المحلية •  -الحكومية المحلية 

الحكومة • -نظمات غير الحكومية الوطنية الم• -شعبيةتنظيمات الال• 
  العلماء • -المحلية

  500: 1  2700: 1  400: 1  الخریطة مقياس رسم 
نظم المعلومات مكون 

  الجغرافية
  نعم للحكومات المحلية  ال  نعم ولكن للعلماء

التي المشاآل الرئيسية 
  واجهها

عدم وجود منظمات غير حكومية محلية • 
للخريطة وضمان ظم منتتحديث الالللقيام ب

  استدامتها

على م يتح توقيع التفاصيل صغير جدا لرسم مقياس • 
سبل آسب العيش والموارد لمواجهة (مستوى األسرة 

  )األخطار
ولم يكن هناك ما عدد آبير جدا من القرى، تم تغطية • 

بالتالي لم تكن هناك المشارآين من آل قرية ومن يكفي 
  األسر المحليةعن معرفة آافية 

   دبابيس الضغطتوافر• 

  بيانات على مستوى األسرةتوقيع العدم آفاية الوقت ل• 

   داخلىعالقات القوتوقع أهمية •  أهم الدروس المستفادة 
ر يأهمية الخرائط ثالثية األبعاد  في تصو• 

  األراضي
األخطار توقيع استخدام البعد الثالث في • 

  على الخرائطوتدابير الحد من المخاطر 

المشارآين من أن يكون طالب المدارس  الممكن من• 
  ينهامال
  إمكانيات دمج التفاصيل على مستوى األسرة• 
 الحد المجتمعي من مخاطر الكوارث إمكانيات دمج• 

   التنميةاتفي تخطيط
  ر المخاطريأهمية الخرائط ثالثية األبعاد في تصو• 
  المعنيينأهمية الشراآة مع العديد من • 

 جدا في التغلب على أوجه القصور اتمع المحلي خالققد يكون المج• 
  التقنية

  دائمالتحديث الأهمية • 
  دور الزعماء المحليين• 
في تخطيط  الحد المجتمعي من مخاطر الكوارث دمجة إمكاني• 

  التنمية
القمة إلى "بين دور نظم المعلومات الجغرافية في تحقيق التكامل • 

إجراءات الحد من مخاطر ي ف" القاعدة إلى القمة"و" القاعدة
  الكوارث
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تحديد المناطق المعرضة للخطر ل يه 3الخطوة 
على أساس معرفة المشارآين وخبراتهم الخاصة 

فجوة واضحة هناك " ديفينوبو "في ). 4شكل (
 ،بين هضبة الجزيرة والقرى المنخفضة المحيطة

 في . سهل تعريف المناطق المعرضة للخطرت
 القرية التفريق بين ثالثة قرر سكان" ماسانتول"

فيضانات األنهار  : أنواع من الفيضانات
 . ر، وفيضانات المد والجزرامطوفيضانات األ

هذه األنواع الثالثة من الفيضانات والمناطق و
قد أغفلت تماما في المختلفة التي تتضرر منها، 

وبمجرد  . الخريطة الرسمية التي رسمها العلماء
إضافة لة، يمكن للعلماء االنتهاء من هذه المرح

  .ألخطار الطبيعيةبا الخاصة ةالمكانيتهم معرف
تدابير الحد من مخاطر التخطيط ل ي ه4خطوة 
مجموعات للمعنيين مناقشات ال أجريت . الكوارث

تحديد ثم  ،باستخدام الخريطةالمتعددين 
، "ديفينوبو "في .  الواجب اتخاذهااإلجراءات
 في ةالزراعيل هالي على حماية الحقووافق األ

الخرائط ثالثية األبعاد  و. اإلعصارحال وقوع 
تحديد ورسم التدابير التي يتعين من  هممكنت

استخدام  ومن خالل . اتخاذها في أوقات األزمات
أعضاء المجتمع في المناقشات تشارك الخريطة، 

تغطية منطقة التي تستطيع إشارات اإلنذار حول 
آون بتوقيع بعض  وقام المشار.  بأآملهاالمشروع

األماآن ذلت الصلة على الخرائط مثل أماآن 
شكل (وطرق اإلخالء اآلمنة والمالجئ التجمع 

قام المشارآون بتحديد " ماسانتول "في و). 5
 . األماآن لتثبيت عالمات الفيضاناتنسب أ

ضفاف  على طول ةفيضعالط انقالوحددوا أيضا 
نهار تحت وطأة تي آثيرا ما تبرآة السمك ال

يؤدي مياه المد والجزر، مما أو مطار الغزيرة األ
للقرى إلى حدوث فيضانات على المدى الطويل 

فراد من األقرروا تشكيل فريق مع آما .  المتاخمة
مع تقويتها ، ضفاف البرآةمختلف القرى لمراقبة 
  .واألعاصيرالعالية في أوقات المد والجزر 

ئط البيانات من الخرا إمكانية إدخال  :5خطوة 
نظم المعلومات الجغرافية إلى ثالثية األبعاد 

 . الستخدامها من قبل الحكومات المحلية أو العلماء
رقمنة بالحكومة المحلية قامت ، "داجوبان"في 

  لتحديثها وإضافة المرجعيات الجغرافية الخريطة 
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.  التفصيلية، وإضفاء الصيغة الرسمية لمعلوماتها
 الخرائط ثالثية األبعاد تساعد" ديفينوبو "فيو

على التعامل هالي قدرة األحول دراسة علمية في 
  .ر الساحليةاخطمع األ
لخرائط ثالثية األبعاد في الحد من لقوة نقاط ال

  مخاطر الكوارث
من حيث ومجدية ثية األبعاد فعالة الخرائط ثال

 آما أن . التكلفة وتعزز استخدام المواد المحلية
 هامنهجية بناء الخريطة أيضا من السهل إعداد

تعمل الخرائط ثالثية األبعاد و.  هانتاجعادة إوإ
مشارآة جميع قطاعات المجتمع، حتى على تيسير 

تلك التي غالبا ما تكون مهمشة، مثل األطفال 
وخ والنساء والمعوقين، من خالل مشارآتهم والشي

للحد طويلة األمد قوية المباشرة في بناء أداة 
  .المجتمعي من مخاطر الكوارث

بمقياس رسم دقيق، أبعاد وبثالثة بناء الخريطة و
لحد من مخاطر للتقييم وأساسي لهو أمر 
آذلك أمر االرتفاع العمودي  و. الكوارث

فهم المناطق ل من أجالخرائط بناء ضروري عند 
مرجعية تطلب التي تالمعرضة للخطر 

طبوغرافية، على سبيل المثال للفيضانات 
البعد  وآذلك . واالنهيارات األرضيةالتسونامي و

أيضا لتحديد مواقع المالجئ مهم العمودي 
 . مناطق المرتفعةعلى الخالء اإلومناطق 

البرآانية ثورات نادرة مثل الالر اخطمواجهة األول
من جانب غاضي عنها زالزل، والتي يمكن التأو ال

الخرائط ثالثية مقياس رسم السكان المحليين، فإن 
لعلماء ترسيم المناطق يجب أن يتيح لاألبعاد 
على الخرائط والذي عادة ما يتم  ،المهددة

الطبوغرافية أو باستخدام األدوات المعتمدة على 
تحديد لمهم الرسم الدقيق مقياس  و. الكمبيوتر

للتهديدات تبعا  ،ابير الحد من مخاطر الكوارثتد
أتاح " ديفينوبو "فيو.  قابلية المجتمع للتضررو

أن تكون فيما بعد لخريطة الرسم الدقيق لمقياس 
جدار  (نشائيةمفيدة جدا في تخطيط التدابير اإل

السياحية وقاعة نزل لحماية الالرامية ) البحر
  .متعددة األغراضالمناسبات 

وقابلية التضرر عادة ما تظل مفاهيم إن األخطار 
.  مجردة وال تصبح واقعية إال عند حدوث األخطار

المناطق المعرضة للخطر وخصائص وإظهار 
للناس تحديد تيح نفس الخريطة يعلى المجتمع 
.  في بيئتهمكبيرة لخطورة الالمعرضة لالمناطق 

سرعان ما " ماسانتول"في لى سبيل المثال، ع
  في إحدى القرى آان هناك  األهالي أنهأدرك 
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    2009تموز / ان بالفلبين، یوليو، بانجاسين"داجوبان"الخرائط ثالثية األبعاد في :  3شكل 
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التي تمثل (العديد من األعالم الصغيرة الملونة 
مثل ت(ية يس أسطوان، ودباب)قابلة للتضررالفئات ال
منطقة المعرضة الداخل ) قابلة للتضررالمنازل ال
هذه إلى أن هذا ما دفعهم للنظر  و. للفيضانات

 . لمخاطرفي التعرض لمنطقة ذات أولوية عالية 
من الممكن أيضا أن تكون الخرائط ثالثية األبعاد و

لمجتمعات المهمشة، مثل أولئك الذين ل جدا مفيدة
 الصغيرة أو في المناطق يعيشون في الجزر

الذين هم من بين أآثر الفئات والريفية النائية، 

 . األخطار الطبيعيةقابلية للتضرر من 
 عدد قليل من الرجال ءوباستثنا" ديفينوبو"فيو

الجزيرة ألغراض بالذين آانوا على دراية 
لم فإن معظم األهالي الزراعة وصيد األسماك، 

 . ألراضيها تقييم آامل وملموس هميكن لدي
اآتشف معظم المشارآين الشكل والتضاريس و

 ،استخدام األراضي في الجزيرةآيفية الحقيقية و
  .لخريطةئهم لعند بنافقط 
   مشارآة مجموعة تعززالخرائط ثالثية األبعاد و
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،بامبانجا "ماسانتول"المشارآون یحددون المناطق المعرضة للفيضان على خریطة ثالثية األبعاد بالمشارآة في :  4شكل 
   2008آب / بالفلبين، أغسطس
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التعاون بين العلماء آذلك ، والمعنيينواسعة من 
 آما . والمسؤولين الحكوميين والمجتمعات المحلية

من الممكن أن يتناقش وفر أداة ملموسة أنها ت
األآثر تهميشا، بما في ذلك األميين هالي األحولها 

المفاهيم هم معرفة ضئيلة بديالذين قد يكون ل
الحد من مخاطر الكوارث يتناقشون حول العلمية، 

ديهم مع العلماء، الذين من ناحية أخرى قد يكون ل
يمكن لجميع هكذا و . لسياق المحليلسوء فهم 

 . معرفتهم باستخدام أداة واحدةالمعنيين اإلسهام ب
السكان تحظى بثقة الخرائط ثالثية األبعاد و

 ا الذين بنو)بما في ذلك تالميذ المدارس(المحليين 
وقعوا عليها معظم المعلومات، وبثقة الخريطة و
ذين من الممكن المحلية المثلي الحكومة مالعلماء و

عليهم بسهولة توقيع بياناتهم وخططهم على 
ر الحكومية وتعمل المنظمات غي.  الخريطة

  .مشرف الوسيطميسر والالالشريكة بمثابة 

مع " القاعدة إلى القمة"مداخل دمج جراءات إ
خالل من ، تم التيسير له "القمة إلى القاعدة"

نظم تكامل بيانات الخرائط ثالثية األبعاد مع 
معارف ، من أجل تثبيت المعلومات الجغرافية

اء نقام ببالسكان األصليين خارج المجتمع الذي 
هذه البيانات مفيدة بشكل خاص  و. الخريطة

ي المناطق الفقيرة والمهمشة للحكومات المحلية ف
على شراء صور األقمار  لهم القدرة الذين ليس
 لتحديثلأسهل وأقل تكلفة هذا مكلفة، والالصناعية 

معلومات توفر الخرائط ثالثية األبعاد  و. تظمالمن
 ها ألنه يمكن،االستشعار عن بعديوفره مما أآثر 

أنواع توقيع خصائص معينة على األرض مثل 
وأخيرا،  . لمزروعة في منطقة معينةالمحاصيل ا

تستطيع أن تدمج الحد من الخرائط ثالثية األبعاد 
مخاطر الكوارث ضمن إطار العمل األوسع 

ن ولمشارآ، آان ا"ماسانتول "في . عملية التنميةل
 الستخدام الخريطة لتحديد أفضل مكان ونخططي
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الشرقية " سامار"، "دیفينوبو"ث في خریطة ثالثية األبعاد بالمشارآة وعليها تدابير الحد من مخاطر الكوار:  5شكل 
  2007آب / أغسطسبالفلبين، 
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القرى بقية مع لبناء جسر يربط ست قرى معزولة 
الجسر احتياجات  وسيخدم هذا . لديةلبالتابعة ل

الء خمثل اإل(مخاطر الكوارث ذات الصلة 
، وأيضا احتياجات القرويين )اإلنقاذوصول فرق و

 الخدمات إلىالذين يحتاجون إلى الوصول يوميا 
آما يمكن استخدام  .  التجاريةناطقالعامة والم
لتسوية النزاعات بين مجتمعات أيضا الخريطة 

، "داجوبان"في  . ق الصيدالصيد على مناط
ن الخريطة إلجراء والسكان المحلياستخدم 

  .الصحية وبرامج التغذيةمسوح ال
  القيود واآلفاق

مكن أن تكون أداة من المالخرائط ثالثية األبعاد 
مرحلة  و. قوية ولكن يجب استخدامها بحذر

مع جميع الشرآاء المحتملين تمهيد التشاورية ال
شارآة أآبر عدد ممكن أمر حاسم في ضمان مهي 
، بما في ذلك المهمشين، الذين غالبا المعنيينمن 
جيدة المعرفة الو . داخل المجتمعال ينظر إليهم ما 
 وإجراء تقييم ،المجتمع المحليتمهيدية عن ال

الحتياجات وتطلعات جميع المشارآين واعي 
هذه ومع أداء .   آذلكضروريهو أمر المحتملين 

الخرائط ثالثية األبعاد فإن اية، األنشطة األولية بعن
سواء  -تهميشا أولئك األآثر قد تساعد في تمكين 

 إلى المعرفة العلمية، هموصولتيسير من خالل 
مصداقية المعرفة على لعلماء من خالل التدليل لو

هدف إلى تالخرائط ثالثية األبعاد  و. المحلية
بين السكان المحليين تبسيط الفروق القوية 

بين دمج لالعقبات الرئيسية لهي إحدى  ووالعلماء،
  .رف المحلية والعلميةاالمع

آما هو الحال مع جميع األنشطة المشارآة 
)Chambers, 2008( ، الخرائط ثالثية األبعاد فإن
على سبيل المثال،  . اتخالقياألثير قضايا ت

البيانات المرسومة على الخريطة ليست مجهولة، 
زوجات الل موقع معلومات حساسة جدا مثهناك و

يتعرضن للضرب يجب استبعادها من الالتي 
 ومن الذي يملك ومن الذي ال يملك . الخريطة

 ، حيث أن الخريطةأيضاهو أمر أساسي خريطة ال
ستخدم للحصول على تفي نهاية المطاف قد 

في بعض تقدم أجل إحراز الن مالتمويل أو 
تحوالت حدوث من المهم توقع  و. اتالسياس

 على - السياسية التي قد تؤدي اتي القيادمحتملة ف
المنتظمة تحديثات ال إلى التخلي عن -سبيل المثال 

 و أاستخدام الخريطةعن تحول الخريطة أو إلى لل
  .هاأهداف

ومن الضروري أن نتذآر أن الخرائط ثالثية 
تضمن ال ت فهي . األبعاد ليست أداة قائمة بذاتها

هالي على آل أبعاد قابلية التضرر وقدرات األ
بشكل األخطار الطبيعية وغيرها، ومواجهة 

.  ةاالجتماعيالقدرات / خاص قابلية التضرر
البنى التحتية والمنازل واألراضي توقيع و

عالقات توقيع أنماط المن أسهل آثيرا الزراعية 
عدم المساواة بين أو ، مسؤولين والرعيةالبين 

اوت  آما أن تف. الشبكات االجتماعية، أو الجنسين
قابلية التضرر والقدرات باختالف األوقات وفقا 

، )وخاصة في المدى القصير(لتنقالت األهالي 
على هي قضية أخرى يجب أن تتناولها الخرائط، 

المنزل إلى أماآن تنقالت األفراد من سبيل المثال 
لهذه األسباب، الخرائط ثالثية األبعاد .  العمل

مالمح لاالتقويمات، وب ةكون مقترنتيجب أن 
وغيرها من جوالت االستعراضية، ، والالعامة

الشائعة لتحليل قابلية التضرر والقدرات، األدوات 
 ,Wisner(وآذلك مداخل التعلم والعمل بالمشارآة 

2006.(  
للحد المجتمعي من لخرائط ثالثية األبعاد افائدة إن 

مقياس آبير على تعتمد إلى حد لكوارث مخاطر ا
 وعما إذا آان ،طةيخرلره لالذي تم اختياالرسم 

 ومن الواضح .  فيهاهناك مساحة متاحة للتخزين
رسم لهذا الغرض يتراوح من أفضل مقياس أن 

الحجم أن الرغم من ، ب1000: 1 إلى 500: 1
هذه الخرائط يقصر استخدامها على مجتمع لالكبير 
جدا يتيح العمل الرسم الصغير مقياس  و. واحد

 يتطلب وجود عدد  ولكنه،على مستوى األسرة
 أو ،آاف من المشارآين في المجتمع المحلي

بيانات السلسلة من الجلسات للحصول على 
هذه الخرائط يتم أن أيضا  ومن المفترض . كافيةال

البنى التحتية والظروف حيث أن  بانتظام اتحديثه
 ومن الممكن تحقيق . االجتماعية تتغير بسرعة

عة والتحديث تعتمد المتاب ماعندأفضل استدامة 
ميسري من لخريطة على مشارآة طويلة األجل ل

 .  المحليةالمنظمات غير الحكومية أو الحكومات
ولذلك فمن األهمية بمكان أن تكون هذه الجهات 

ألنشطة الخرائط ثالثية من المنظمين القياديين 
  .على المستوى المحليممن هم األبعاد 

ت أن يكون هناك مزيد من مشروعاومن المقرر 
الخرائط ثالثية األبعاد في المستقبل القريب في 

 وأيضا في إندونيسيا وجزر القمر والرأس ،الفلبين
جب أن تساعد على خبرات ياألخضر، وهذه ال

  .منهجيةللتحسين الصقل ومزيد من ال
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دور  : تغير المناخحول ل اطفت األاصو رفع أ. 9
  المشارآةبالفيدیو 

  
  
  
  
  
  

  "بلشتمارا :  "بقلم
  
  
  
  

  نظرة عامة
جميع القادة الذين يتخذون ود أن نناشد ن"

نريد أن  . القرارات حول تغير المناخ
نتمنى  . مشاآل األطفال: نوضح مشاآلنا

أن يعملوا الكبار ألصواتنا وأن يستمع 
  ."ا يجب أن نقولهعلى م

 عاما، من 17" فيجاي جيري"
  في نيبال" باجيشواري"

حد أهم القضايا الملحة في و أتغير المناخ ه
يشعر بها ضخمة آثار مع ما له من  ،عصرنا

الفقراء والمهمشين الذين يعيشون في البلدان 
في حين أن األطفال  و. النامية، وبخاصة األطفال

إال تغير المناخ، في تسبب  شيئا يذآر للوافعليلم 
هذا يجعلهم في حالة  و. مشاآلهأنهم سيرثون 

 التعامل مع آل من إلىمن االضطرار صعبة 
اآلثار الحالية والمستقبلية من الصدمات 

صناع يقوم وعندما .  المناخية المتزايدةوالضغوط 
وضع سياسات وبرامج التكيف مع تغير بالقرار 

را ما تكون األطفال نادفإن اهتمامات المناخ، 
جزءا من النقاش، على الرغم من األطفال 

من زيادة المعرفة والموارد سيستفيدون آثيرا 
  .والتمويل
 مأصوات األطفال حول احتياجاتهرفع الدافع ل

بحث ال شكل أساس مشروع ،لتكيفلالخاصة 
في نيبال أجري ي ذ ال،شارآةمالالعملي للفيديو ب

مشروع بحوث  آجزء من 2008في عام 

  وبصفتي 32.معهد دراسات التنميةاجستير لالم
متخصصة في  آنت قد عملت آئيسية، الرةالباحث

ستخدم ألم ي  عاما، ولكن15الفيديو ألآثر من 
 والفيديو . لمشارآةلآأداة من قبل الفيديو 

الفيديو يلعب فيها  ،تمكينللالمشارآة هو عملية ب
ويصف .  ر االجتماعيينفسه دورا في التغي

)Kindon, 2003 ( أفراد تدفع عملية ذلك على أنه
دورات متكررة من من خالل المجتمع إلى األمام 

خلق السرد "من أجل " التصوير واالستعراض"
المصور الذي يعمل على توصيل ما يريد 
المشارآون في العملية توصيله فعليا، وبالشكل 

  ".مناسبالذي يعتقدون أنه 
شن أآ"برنامج لمنظمة جرت الدراسة من خالل 

مع األطفال في نيبال قائم بالفعل، وهو يعمل " أيد
 :  وهومواجهة الكوارثعلى  اتهممن أجل بناء قدر

الحد من مخاطر الكوارث من خالل "مشروع 
مشروع الفيديو رآز على خمس   33.المدارس

قادة الم تحديدها من قبل وقد ت ،قرى في نيبال
من الكوارث يين، على أنها شديدة التضرر الحكوم

 . األرضيةبسبب الفيضانات والجفاف واالنهيارات 
ة حاول شارآمالبلفيديو لبحث ومشروع ال

بدال  -استكشاف ما إذا آانت عملية صناعة األفالم 
                                                 

 معر التغيي"مع مشروع آان هذا المشروع مبادرة بحثية مشترآة   32
أآشن "منظمة ، ومعهد دراسات التنمية، و"تغير المناخلمواجهة األطفال 

البحث آجزء من درجة تقدمت بمقترح " بلشتمارا "و.  في نيبال" أيد
وقامت بدور الباحث العملي  ،الماجستير في معهد دراسات التنمية

بنيبال " أآشن أيد"مع المشارآة وميسر عمل الفيديو بالمشروع ومنسق 
 .ل هذه الدراسة التي استغرقت عاما آامالخال

اإلدارة البريطانية  هتمويلمشروع الحد من مخاطر الكوارث يقوم ب  33
 .للتنمية الدولية
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من األساليب التقليدية مثل ورش العمل أو 
بشكل ألطفال  من الممكن أن تساعد ا-محاضرات 

أفضل في فهم تأثيرات تغير المناخ، وتحديد 
 همجيات المواجهة، وأولويات احتياجاتاستراتي

  .تكيف، والدعوة إلى التغييرلل
  المنهجية

بأن تنفيذ مشروع ون عتقديشرآاء البحث آان 
بمعزل عن أنشطة أخرى لن المشارآة بالفيديو 

الكثير لمساعدة األطفال على فهم التأثيرات يقدم 
فإن هكذا و . المناخية واحتياجات التكيف

لن يؤسس القصير المشروع على المدى 
قاموا بتضمين لذلك  و 34.ولملكية الحللإلحساس ب

الحد من مخاطر "بحوث الفيديو ضمن مشروع 
مدته ثالث والذي " الكوارث من خالل المدرسة

 وهو يعمل على . 2006بدأ في عام وسنوات 
، في مواجهة الكوارثتقليل قابلية تضرر السكان 

ومشروع .  بما في ذلك تلك المرتبطة بتغير المناخ
" الحد من مخاطر الكوارث من خالل المدرسة"

وهذه   35.يستخدم تحليل قابلية التضرر بالمشارآة
بالبناء على " أآشن أيد"قام بتطويرها المنهجية 

  .مداخل المشارآة
ن وتحليل قابلية التضرر بالمشارآة تختلف ع

شارآة السابقة ألنها ال تقوم بجمع م الياتمنهج
كن أيضا تعبئة الناس لتقييم البيانات فقط، ول
قابلية التضرر على مستوى األسباب الجذرية ل

ثم يتبع الفرد واألسرة، وعلى مستوى المجتمع، 
 . تصميم خطط العمل المناسبةذلك قيامهم ب

شعار الرئيسي للعملية هو أن المجتمعات وال
أي بالتالي فإن  و،أفضلأوضاعها بشكل تعرف 
 همظروفبتهم على معرفيجب أن يبنى تحليل 
  ).Gautam, 2007(المحلية 

القرى المشارآة في ببحث الفيديو جرى مشروع 
الحد من "الذي يجري فيها مشروع خمس ال

، في ثالث "مخاطر الكوارث من خالل المدرسة
  .مناطق مختلفة جغرافيا ومناخيا في نيبال

  ؛)"تيراي"سهول (" يبانك"منطقة  •
  ؛)منطقة جبلية(" رواوا"منطقة  •
  ).حضرية(ندو آاتما •

                                                 
34 ActionAid Nepal, the Institute of Development Studies, 
and Children in a Changing Climate. 
35 PVA manual: http://tinyurl.com/PVAmanual. Full URL: 
www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/CRA/P
VA_ActionAid2005_meth.pdf 

فيديو حول الورشة عمل جهوية بدراسة آل بدأت 
إلى أولئك الذين موجهة المشارآة لمدة خمسة أيام ب

مشروع الحد يعملون بالفعل مع األطفال من خالل 
تألف و .  من خالل المدرسةالكوارثمن مخاطر 

الشرآاء موظفي من عمل ورشة الالمشارآون في 
نة إدارة الكوارث، ، ولج"أآشن أيد نيبال"لمنظمة 

الحد من مخاطر أعضاء من مواقع مشروع و
ضمت آل ورشة و .  من خالل المدرسةالكوارث

 من الرجال والنساء من مزيج 18- 12عمل من 
  .مستويات التعليممختلف من 
لها ثالثة آان المشارآة بعمل الفيديو وورشات 

  :أهداف التعلممن 
التكيف مع معرفة المشارآين حول تعزيز  •

المتاحة أدوات التعلم غير المناخ من خالل ت
باللغة الفيديو والمواد المطبوعة (محليا 
المعرفة ، بحيث يمكنهم نقل هذه )النيبالية

  لمجموعات األطفال في قراهم؛
بناء مهاراتهم التقنية في استخدام معدات  •

الفيديو تشغيل  حتى يتمكنوا من ،الفيديو
  بصفتهم طاقم تصوير؛

المشارآة بفي استخدام الفيديو بناء مهاراتهم  •
في حملة زيادة الوعي والدعوة التي يقودها 

يتمكنوا من تنفيذ مشروع ، بحيث لاطفاأل
 اتعو واستخدام المهارات للمشر،البحث

  .المستقبلية
وجدنا أن ، اتعوالمشرفي العمل وورشات في 
التحديات هو أن أدوات التعليم المتوفرة محليا أحد 

غالبا ما تكون موجزة جدا أو  ،تغير المناخحول 
العديد من  آما أن . لتعليم األطفالمعقدة جدا 

رآز أيضا على رسالة التخفيف الحضرية تالمواد 
مثل استبدال المصابيح الكهربائية وإعادة (

الترآيز على حلول التكيف وليس ، )التدوير
التي آثر أهمية للمجتمعات الزراعة األالعملية 

هذا هو  و. مصادر الطاقةيل من ليس لديها إال القل
أحد المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من االهتمام 

  . الدوليمستوىفي نيبال وعلى ال
، قام الميسرون المدربون على عملورشات البعد 

المنهجية التالية في آل باستخدام المشارآة بالفيديو 
، لمساعدة األطفال  من مجتمعات المشروعمجتمع

لتكيف مع تغير المناخ ل مهأولوياتعلى صياغة 
  :همتهم اصوبأ
مشروع قام الميسرون بالتقديم وعرض ال •
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لألطفال والمعلمين للحصول على الموافقة 
  .والمدخالت

تعليم بن ون المحليووالمعلمقام الميسرون  •
  .تغير المناخبعض معلومات األطفال 

 ةسئلخلق األباألطفال قام الميسرين، بمساعدة  •
مع  تمقابالإجراء ال و،اخالمتعلقة بتغير المن

لتوليد ، كبارمع ذويهم من البعض والبعضهم 
 ثم . المعارف المحلية حول هذا الموضوع

تفكير لللقطات الفيديو بعد ذلك األطفال شاهد 
  .ما تعلموهوطرح االنعكاسات حول 

بخلق األطفال معا قام الميسرين، بمساعدة  •
اإلشراف ، وهمقصة مصورة والسيناريو لفيلم

تضمن القصة المصورة  و. "المونتاج "على
  .رؤيتهم من خالل عملية اإلنتاجالحفاظ على 

 بصفتهم همنع فيلموا في صشارآتاألطفال  •
  .الممثلين وفريق عمل الدعم

الفيلم تم عرض بقيادة األطفال والميسرين،  •
أن لمجتمع وصناع القرار الذين يمكن على ا

  .األطفاليتناولوا اهتمامات 
من الباحثين عمل مع فريق  عمل الميسرون •

الستفادة من المعلومات التي تم لالمحليين 
إلعداد لم يجمعها من خالل عملية صناعة الف

  .قرير مطبوعت
، ومعهد  دراسات "أآشن أيد نيبال"شرآاء  •

التغيير مع األطفال "وبرنامج ، التنمية
، قاموا بتوزيع التقرير "لمواجهة تغير المناخ

 على الجمهور على لتعرضوأفالم األطفال 
  .المحلية والوطنية والدوليةالمستويات 

 البداية مع ذم المشروع منيمتم أيضا تصقد ل
اإلحساس المحلي االستدامة والوضع في االعتبار 

بحيث اية المعدات بعنر ااختيآما تم .  الملكيةب
 من وسهلة االستخدامتكون مجدية بالنسبة للتكلفة، 

لى ع" المونتاج"حيث التصوير ومن حيث عمل 
 بالمنظمة الشريكة ةالمتاحأجهزة الكمبيوتر 

م استخداعلى سبيل المثال، ".  أآشن أيد نيبال"
آاميرات الفيديو المدمج في القرص الصلب 

ملفات الفيديو وليس مشاهد على هيئة ل اليلتسج
 وهذا المدخل .  فيديوشريطالتسجيل على 

 ليس آان أسهل في الفهم والتعامل لمن "الرقمي"
تجنب تقنية، آما ساعد أيضا على خلفية لديهم 

أجهزة  وأبطاقات الفيديو االضطرار إلى وجود 

 وآل من".  المونتاج"ألغراض عة يآمبيوتر سر
شرآاء المنظمة المدربين تلقوا مجموعة أدوات 

يتمكنوا من االستمرار في استخدام يث حب ،فيديو
 يكون عندما يروا تسجيل ما قدالمشارآة بالفيديو 

  .مالئما لمجتمعات المشروع
رفع الوعي والدعوة إلى سياسات :  المدخل

  "القاعدة إلى القمة"
مدخل تحليل قابلية التضرر بالمشارآة آل من 
ية بحوث الفيديو ج، ومنه"أآشن أيد نيبال "ةلمنظم

 األفراد أن تمكين : دعم فكرةبالمشارآة ت
ة عمليعندما يضطلع األهالي ب يبدأ اتوالسياسي

 وعلى . الخاصةأوضاعهم الفهم والتفكير في 
الذي تم من أجله هذا هو السبب سبيل المثال، 

والتي تتيح  ،شارآةالفيديو بالمتصميم منهجية 
مساحة التفكير، بعد أن يقوم األطفال بإجراء 

في بعضهم البعض ومع الكبار مقابالت مع ال
  .أن يصنعوا فيلمهم النهائيالمجتمع، وقبل 

طفال عن تغير المناخ والكوارث علمه األإن ما يت
في المدرسة يكون له دور قوي في زيادة وعي 

رسائل خلق المشارآتهم في  و. المجتمع المحلي
بشكل آبير في ساعد يالمرئية والشفوية يمكن أن 

وا ليسنيبال حيث من يعرفون القراءة والكتابة 
٪ 34.9٪ للرجال، 62.7(٪ 48.6سوى 
قم ينخفض في المناطق وهذا الر  36).للنساء

 . السيما بين النساءلمجتمع الدراسة، الريفية 
أهمية األطفال في رفع مستوى الوعي هو السبب و

وراء مشروع الحد من مخاطر الكوارث من 
أن األطفال الذين يتلقون خالل المدرسة، لإليمان ب

علمون  سي،الكوارث وتغير المناخ عن تعليمال
وهذا  . لمجتمع المحليوالديهم، واآخرين، وأطفال 

، "المرتكزة على الناسالدعوة "مشابه لمفهوم 
صناع القرار والتأثير من وعية التي تسعى لتو

تمكين "تعمل على بطريقة إلى أعلى القاعدة 
 ,Samuel" (مسهأنف عن واتحدثيالمهمشين ل

تي يقودها هذا الدور المزدوج للتوعية ال).  2002
 تأد" ة إلى القمةالقاعد" والدعوة من ،طفالاأل

يتيح هذا  و. المشارآةبإلى منهجية الفيديو 
عمليين  باحثين وايصبحأن لألطفال أنفسهم 

ستكشاف آثار تغير المناخ والتكيف على مستوى ال
  .المجتمع المحلي

                                                 
  .2001 عاما في نيبال وفقا إلحصاءات 15ق  نسبة المتعلمين فو 36
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من خالل التقرير وعملية صناعة األفالم، وجدنا 
 بالفعل من التأثيرات ونعانيال والشباب أن األطف
جاالت مثل الصحة والتعليم عليهم في مالمناخية 

العقلية والبدنية واألمن الغذائي السالمة و
)Gautam and Oswald, 2008  .(في المقابالت و

متابعة، أعربوا عن تقرير الالفيديو ووها بالتي أجر
  :هموا آيف تأثر

 في  المدرسةإلىمن الصعب الذهاب "
فقد الكثير من األطفال  . وقت الفيضان

وأصبح العديد من  . حوادثالحياتهم في 
  ".المعوقين

 من  عاما،17يري جفيجاي 
  يبال، ن"باجيشواري"
يره من م يعد منتظما، وآذلك غالشتاء ل"

وآان فصل الشتاء  . المواسم قد تغير أيضا
آما أثر على  .  جدا هذا العاماقصير

 الثلوج يساعد وتساقط . محاصيلنا
محاصيل مثل القمح والشعير والحنطة 

ولكن نظرا  . تنمو بشكل جيدأن السوداء 
لعدم وجود الثلوج في العام الماضي، ليس 

لقد واجهت . ما يكفي من الغذاءهناك 
ألن نقصا في المواد الغذائية األسر 

  ".ةكن آافيتمحاصيلهم لم 
سيبرو " عاما، 21" فام مايا تامانج"

  يبال، ن"بيزي
لقد آانت لدينا مشاآل في الحصول على "

 لقد جرفت االنهيارات . الغذاء والماء
 ولم يكن هناك . التربة والصخوراألرضية 

والنباتات لم  . الحيواناتما يكفي لغذاء 

  ".نمو بشكل جيدستطع أن تت
، "رامشي" عاما، 14" ساريتا تامانج"

  نيبال
ت ومن المهم أن نشير إلى أن قصص التأثيرا

المناخية التي سمعناها خالل بحث الفيديو 
فهي .  أسبابهاليست معزولة عن بالمشارآة 

ومعقدة، وترتبط في آثير من مشاآل متداخلة 
على سبيل المثال، فإن  . مشاآل أخرىباألحيان 

  قرباألخيرة األرضيةالعديد من االنهيارات 
قد يرجع جذورها  "راسوا"في منطقة " رامشي"
 ، المحليةىات من قبل سكان القرزالة الغابإل

 . وجنود من ثكنات الجيش القريبة على حد سواء
حيث أن األمطار أصبحت أآثر تكرارا ا وذوهك
  .حدة المشكلةفاقمت من  ا، فإنهغزارةو

 حالة : أثناء األداءالمشارآة بمشروع الفيدیو 
  ، نيبال"باجيشواري "دراسة من

أعطت " باجيشواري "األطفال فيفيديو دراسة 
 جيدة عن آيفية عمل مشروع البحثنظرة عامة 

  .الممارسة العمليةأثناء  يعملال
لجنة إدارة "آخطوة أولى، اختار أعضاء 

تتراوح  طفال 15" باجيشواري"في " الكوارث
في هم طانشالذين أظهروا ، و17-12أعمارهم بين 

من خالل من مخاطر الكوارث الحد مشروع 
ليل القدرات تح، للعمل مع ميسري المدرسة

هذه و . بحث الفيديووقابلية التضرر في 
 المخاطر المناخية المحلية فستستكشمجموعة ال

والمشارآة في صنع فيلم عن القضايا التي 
، آان "باجيشواري "في . ها وأولوياتوهاآتشفا

  مزيد من ب هااستكشافوا التي قررأحد المجاالت 

  الل الفيضاناتخ"  ناالمورجيا"ربور نهع":  باجيشواري "فيدیو أطفال: 1مربع 

   على ضفة النهرهمكتببمجموعة من األطفال  : 1مشهد 
لقد  . ذهب إلى المدرسة اليومنعبر النهر ون أعتقد أننا يجب أن  .ال يوجد اليوم الكثير من المياه ": طفلة
  ." أيام4-3 المدرسة بالفعل لمد  عنناغب

  ."!مدرسة اليوميجب علينا أن نعبر ونذهب إلى ال!!! أصدقاءنعم يا ! نعم! نعم ":  يرددونجوقةالأطفال 
آخر ينقذه من فتى صبي يفقد توازنه وبدأ يغرق، و .  النهر في مياه تصل إلى الخصرونعبريطفال األ

  .النهر لكنه فاقد الوعي
  األطفال يجلسون في دائرة أمام مدرستهم : 2مشهد 
غرق نولكن غدا قد  اليوم آتبنا فقط هي التي تلفت، .  الجسرةأيضا التحدث عن مشكليجب علينا  ": طفل
  ".قريتناآبار ناقش هذه المشاآل مع نأن يجب لذا   .موتنو

  ".لينا مناقشة هذه المسائليجب عنعم،  ": الجميع
الذين يوافقون على ، )ممثلين(لمسؤولين الحكوميين على ااألطفال مشاآلهم بعرض نتهي تالدراما 

  .بناء الجسربمساعدتهم 
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أنها واحدة من حيث  ،الفيضاناتالتعمق هي 
التي تؤثر على والمخاطر المناخية األآثر انتشارا 

في  و. هماألطفال المحليين، وخاصة على تعليم
 ذآريدراسة أجريت مؤخرا مع األطفال، 

)Kathayat, and Yadav, 2008 (ما يلي:  
كن يم وجهات نظر الطالب، لمن .  . ."

هناك مشكلة لعبور األنهار قبل بضع 
زدياد  الأبدانهم لم يتعرضوا أ و،سنوات

التي يرونها في هذه السيول من الفيضانات 
د من شهد المزي نحن ن.  الحاليةلسنواتا

ون  غير المنتظمة، والطالب يراألمطار
تتسبب في هذه هي التي  األمطارأن أنماط 
  ".الفيضانات

معرفة هي وآانت الخطوة التالية بالنسبة لألطفال 
م تغير المناخ من خالل مواد والمزيد عن عل

تعليمية نيبالية، ووضع اللمسات األخيرة على 
بعض الهم بعض لاالتي سيسألونهالفيديو ة أسئل
قرر ونظرا لتعقيد شرح تغير المناخ،  . كبارللو

يتعلق بشكل أسئلتهم صياغة ن واألطفال والميسر
بعض األمثلة على األسئلة التي  وها هي . بالطقس
  :وضعت

 15(الفيديو على  آخرين أطفااليسألون األطفال 
  ): مقابلة

الذهاب إلى في  كما هي المشاآل التي تواجه •
  طار؟المدرسة في موسم األم

   لتغيير هذا الوضع؟ه تحتاجيذ الما •
  ):  مقابلة15(فيديو يسألون والديهم على الاألطفال 

  ؟  أناعندما ولدتوظيفتك  تآانذا ما •
 بين الزراعة في الماضي هتجدالذي ما الفرق  •

  والحاضر؟ 
في سنتي أنا الطقس منذ آنت تغير آيف  •

  لمدرسة؟بااألولى 
 لتغير نتيجةما هي المشاآل التي نواجهها  •

  الطقس؟ 
 من أجل التغلب على ه يجب أن نفعليذ الما •

  مشاآل تغير الطقس؟
 كبار فيالمن خالل مقابالت األطفال و

تغير المناخ آثار شدة ، اتضحت "باجيشواري"
  :والكوارث على األطفال وأسرهم

هطول األمطار ن على يداعتآنا م"
تهطل المطر، هطل ذا إاآلن، .  المنتظمة

مطر هطل ي ذلك، الل اخالف  .بغزارة شديدة
هناك تغيير  . الحالهذا هو  . على اإلطالق

   . افي الماضي، آان اإلنتاج آبير . آبير
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یقوموا بتمثيل التحدیات التي یواجهونها عند الذهاب للمدرسة في موسم الفيضان، والتي تزداد " باجيشواري"األطفال في 
  حدتها مع تغير المناخ
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انخفاض وليس لدينا في ل يصاحماآلن ال
  ".أي دخل على اإلطالق

 عاما، 50" بودرا باهدور أولي"
 "باجيشواري"

 الذهابستطع خالل الرياح الموسمية لم ن
لقد فاتنا الكثير من  . إلى المدرسة بانتظام

  .االمتحانات
  "باجيشواري" عاما، 14" مينا بوهار"
عندما أذهب إلى المدرسة هناك "

 إننا . هناك نهر قريب جدا . فيضانات
  ."األطفالما يموت أحيانا .  نصاب بالبلل

 عاما، 12" آرشنا باهادور أولي"
  "باجيشواري"
ابالت المجتمعية، آان استعراض محتوى المقعند 

من الواضح أن المعلومات التي تم جمعها عن 
 لنتائج الدراسة التي ةمماثلآانت طريق الفيديو 

التي تم  و،عمل تغير المناخورشات قدمت في 
ن مها من خالل طرق البحث التقليدية ئاستقا

 ,Mitchell, Tanner, and Lussier(تقارير مكتوبة 

المعارف بر األطفال فارق هو آيف شع ال). 2007
التي تم جمعها من خالل بحث الفيديو وإحساسهم 

  :الملكية
العمل الخاصة حول تغير المناخ ورشات 

 أما . في اتجاه واحد فقطهي اتصال 
 . االتجاه ثنائي اتصالهو استخدام الفيديو 

األشياء الخفية في المجتمع تصبح و
  .واضحة

 عاما، 15" راج آوماري روآايا"
  "ريباجيشوا"
المشارآة يتيح التقاط ما هو الفيديو ب"

، شخص ىخراألث وبحالفي  . يحقيق
معلومات قد يجيبون بسؤال والناس اليسأل 

ال يتم إعطاء أو ة كون صحيحتال 
فيديو تساعدنا  عملية ال. المعلومات الحقيقية
  ".على التقاط الواقع

" باجيشواري" عاما، 17" فيجاي جيري"
  في نيبال

مشاآل، الهدة المقابالت ومناقشة من خالل مشا
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والمقابلة .  يجري مقابلة مع جده حول تغيرات الطقس التي شهدها في العقد األخير" ماتيهيا"صبي من 
ن البحث الذي يقوده االطفالفي الفيديو بالمشارآة للبحث في آثار تغير المناخ على آانت جزءا من مكو

  األطفال والحلول التي يمكن أن يقودها األطفال
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فيديو يظهر عمل " باجيشواري "قرر أطفال
" ناالمورجيا "المشاآل التي تواجه عبور نهر 

 قصيرملخص  يعرض 1 مربع . خالل الفيضانات
على أمل صنعوه ي ذالودقيقة  20للفيلم الذي مدته 

  .الحصول على الجسر
وهي من " التميز البيئي لبيهيري"قامت مجموعة 

عرض فيلم ب" أآشن أيد نيبال"شرآاء منظمة 
محلية إلدارة اللجنة اللى ع"باجيشواري "أطفال

المدرسة والمعلمين وأفراد المجتمع والمسؤولين 
وأعرب العديد منهم عن قلقهم على  . الحكوميين

م يرون بوضوح  ألنه،سالمة األطفال وتعليمهم
الدراسة عن األطفال اآلن لماذا يتغيب 

  :ت خالل فترة الفيضاناتواالمتحانا
قد أعجب معظم أعضاء لجنة منطقة ل"
الكثير من ه من وفرلما فيديو بالقرية ال

 وآانت حساسة جدا ألصوات  .المعلومات
 عندما نظر للفيديو بجدية شديدةاألطفال، و

لم عضاء األو. تم عرضه على الجمهور
ولهذا فهي  هذه المشاآل واعرفيكونوا ي

  ".لم جديدةبالنسبة لهم خبرة تع
الحد من "منسق " رام راج آاثايات"

، "مخاطر الكوارث من خالل المدرسة
  ".التميز البيئي لبيهيري"مجموعة 

دعم قدمت العروض فيديو إضافية وأقيمت 
، وهكذا "باجيشواري" إلنشاء الجسر في لمجتمعل

بطلب " التميز البيئي لبيهيري"تقدمت مجموعة 
  :لحصول على التمويلا

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لى إقدمنا "
مشروع إدارة قترح لممع طلب للتمويل 

على منحة المجتمع للكوارث، وحصلنا 
صغير في منطقة إنشائي لمشروع 

ونحن نعتقد أن فيديو األطفال  . "بانكى"
أهم عنصر لبرنامج األمم المتحدة آان 

 ناألننا ذآرالمنحة، يقدم لنا لكي اإلنمائي 
ل على استخدام الفيديو العمبتجربتنا 

لتغير لمواجهة المشارآة من أجل الدعوة ب
  ".المناخ

، المدير التنفيذي لمجموعة "جوبال يوجي"
  "التميز البيئي لبيهيري"
مشروع الحد من  وتمويل ةمنحن خالل الم

من خالل المدرسة، وافق مخاطر الكوارث 
نفاق لبناء جسر اإل على" باجيشواري"مجتمع 

وقد أنجز في منتصف  . "نااليا مورج "فوق نهر
  .2009عام 

خرى األقرى وال" باجيشواري "بإذن من
 الكوارثالحد من مخاطر "المشارآة في مشروع 
 الدراسة، والتي شارآت في "من خالل المدرسة

مقابالت الفيديو ولقطات من أفالم نا استخدم
إلى هدف ي ،األطفال النهائية إلصدار تقرير وفيديو

التكيف مع وتمويل برامج في فل ضمان حقوق الط
وقد وزعت هذه المواد في مؤتمر   37.تغير المناخ

) 14مؤتمر األطراف ( المتحدة لألممتغير المناخ 
آانون األول / ينايربولندا، في في " بوزناي "في

في مجال الدعوة على  تستخدمال تزال ، و2008
منظمات  عن طريق ة والدوليةالوطنيمستويات ال
  ." متغيرمناخاألطفال في " و"أيدأآشن "

أآشن "حصول تقرير والفيلم دور فعال في للوآان 
في وعد من المسؤولين الحكوميين على " أيد نيبال

عمل ال برنامجحقوق الطفل في بتضمين نيبال 
للتكيف برامج العمل الوطنية و.  للتكيفوطنية ال

قل الملحة والعاجلة ألحتياجات الابقوائم تضع 
، التمويل الدوليةمن أجل اعتبارات  البلدان نموا

 /بحلول ديسمبركتمل في نيبال أن يومن المنتظر 
  .2009 األولآانون 

ذات الحكومة لديها الكثير من القضايا "
تقرير الالفيديو وب ذهبنا نالكن و. ةاألولوي

 لهم نا وأظهر،)14(مؤتمر األطراف ل
بحثنا في  و. المحليمستوى الوضع على ال

واتفقوا على أنه  . حقوق الطفلالروابط مع 
 في عملية برامج العمل ،في حالة نيبال

يجب أن قوق الطفل فإن ح، للتكيفالوطنية 
  ".وهذا إنجاز آبير . ذات األولويةتكون 

منسق وطني، مشروع " ناهاآول ثابا"
الحد من مخاطر الكوارث من خالل 

 ".أآشن أيد نيبال"المدرسة، 
  آةالمشارللفيدیو بنقاط القوة 

مبادرة الفيديو فإن بحث العملي، الآما أظهر 
 - إلى العديد من النتائج االيجابية تالمشارآة أدب

   وسيلة توفرحيث  للتغيير امحفزأنها آانت  هاأهم
                                                 

حول " أآشن أيد نيبال"تقرير منظمة هذا الفيديو في تم تضمين   37
يتكلمون األطفال في نيبال :  ، أصوات االطفالمتغيرمناخ طفال في األ

المشارآة بمشروع الفيديو وهو مبني على .  عن التكيف مع تغير المناخ
من لكوارث الحد من مخاطر ا"ع مشارآة في مشروفي المجتمعات ال
على الموقع الفيديو وويمكن االطالع على التقرير ".  خالل المدرسة
:  اإللكتروني

www.childreninachangingclimate.org/project_5.htm 
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قضايا التكيف  بشأن منفسهأ عن واتحدثيلألطفال ل
آان النتائج  وهذه . لهمالمهمة تغير المناخ مع 

ع وعملية استراتيجية في تصميم المشروراءها 
وتنفيذه على أساس قيم العمل مع األطفال لتحديد 

آذلك، أدى  .  الخاصةومعالجة مشكالتهم
مجموعة من الدروس المستفادة إلى المشروع 

  .المشارآة في سياق تغير المناخبدام الفيديو الستخ
تحدیدا شارآة مع األطفال ملبااستخدام الفيدیو 

التحقق ولفهم من اتمكين للیمكن أن یكون طریقة 
  تغير المناخالهتماماتهم حول تضخيم الو

لبحث لعملية آالمشارآة بإذا تم استخدام الفيديو 
 ولد المعرفةييمكن أن والعمل والتفكير، فإنه 

وفر يرفع مستوى وعي المشارآين، ويالمحلية، و
 . لطفلالمحددة لهتمامات االآلية فعالة لنقل 

مجموعة واسعة من يعانون من األطفال و
متفردة احتياجات لهم  و،التأثيرات المناخية

صنع عند دائما ، وال توضع في االعتبار لتكيفل
ومن األمثلة على ذلك  .  تغير المناخاتسياس

التحتية لتأمين العبور ى ول على البنلحصاطلبات 
اآلمن إلى المدرسة أثناء الفيضانات أو االنهيارات 

األرضية، ودعم سبل آسب العيش لألسرة لضمان 
تمكين األطفال من إآمال تعليمهم، أو مواد تعليمية 

للكوارث لالستعداد في المناهج الدراسية أفضل 
  .المناخالمعرفة بتغير و
المشروعات القائمة شارآة في المبج الفيدیو ادمإ

، من المناخالكوارث وتغير من مخاطر للحد 
لتوعية عزز استخدام الفيدیو آأداة لیأن الممكن 

  تمكين والدعوةالو
الكثير من مشاريع التنمية ال تأخذ في االعتبار إن 

من خالل العمل  و. أللفة والثقةلامة المكونات اله
مع ة المنظمات التي لديها عالقات قويمع 

الكوارث، مخاطر في الحد من وخبرة  ،المجتمع
هامة قيمة أن يضيف يمكن فإن الفيديو بالمشارآة 

إلى الجهود الجارية لمساعدة األطفال على الحد 
قد لو . من مخاطر الكوارث وآثار تغير المناخ

روابط مع صناع القرار المنظمات المحلية أسست 
 المستوىووالشبكات على مستوى المقاطعة 

أن أيضا آما أن هذا من الممكن .  الدوليووطني ال
فمن األسهل للمجموعات  . عزز جهود الدعوةي
عرض الفيديو في مناقشات التكيف أن تمألوفة ال

  
من خالل مشروع الفيديو بالمشارآة أظهر األطفال أن لديهم اهتمامات صحيحة ومتميزة حول التكيف مع 

استخدامهم للفيديو استطاعوا إظهار الصعوبات التي يواجهونها عند ذهابهم ومن خالل .  تغير المناخ
مع الحكومة المحلية " أآشن أيد"ومنظمة " برنامج المتحدة اإلنمائي"للمدرسة في موسم الفيضان، ولقد عمل 

  ليتمكن األطفال من الذهاب إلى المدارس بأمان" باجيشواري"في " مورجيانا"على اعتماد وبناء جسر 
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بدأت قبل المشروع تكون  التي قد ،مع تغير المناخ
  .والفيديو، وسوف تستمر بعد نهاية المشروع

عي شارآة آأداة لنشر الومالباستخدام الفيدیو 
عزز ی یمكن أن هالي،والدعوة التي ترآز على األ

تغير المناخ لالروابط بين البيانات العلمية 
مناقشات المزید من من أجل  ،والمعارف المحلية

  المجدیة حول التكيف
 ونصليع القرار اعلماء المناخ وصنوحيث أن 
لتعميق معارفهم أدق المستويات، إلى بهذا الشكل 

المشارآة بالفيديو فإن ية، عن التأثيرات المجتمع
م يعلى تقدليس فقط مع األطفال لديه القدرة 

صوت ات من خالل ولويحلول لألالبيانات، ولكن 
لتقارير لوهذا يخلق بديال  . األآثر تضرراأولئك 

كون أآثر تأثيرا ، والتي قد تالخبراءالذي يعدها 
جهود الدعوة المرتكزة على األهالي، ها تإذا دعم

وبين األطفال  بفاعلية بين اهتمامات تربطالتي و
  .قضايا التنمية

استخدام التكنولوجيا المناسبة السهلة االستخدام، 
الجودة تناسب مع احتياجات توبأسعار معقولة، و

  استدامتها من زیدی ،لتوزیع الفيدیو
تطلب تقييما تاستدامة المشروع فإن ، ءبدالمنذ 

أين ت، المعداهذه الناس أمينا حول آيف سيستخدم 
له، وآيف ومن الذي ستتاح ، سيتم االحتفاظ بها
تنسيق الالذي سيقوم بومن ، ايمكن الحفاظ عليه

الستبدال، صيانة أو قطع الغيار أو االتكلفة ودفع 
 اتعومشرأن تمول الوآيف يمكن للمنظمة 

يجب تحديد آل ذلك منذ البداية و . يةالمستقبل
  .والموارد الالزمةعمالة ودعمه بال

  المشارآةالفيدیو ب قيود
ذا إ مهم لتحديد ما ةشارآمالبلفيديو القيود لفهم 

الستخدام ضمن للتنمية المناسبة اآان هو أداة 
استخدام الفيديو  و.  أم ال تغير المناخاتعومشر

المناخ بتوليد المعارف المحلية لفقط بالمشارآة 
خلق الخوف من المجهول، ويحتاج يتسم بخطورة 

وفي آثير من  . التكيفدة لتعلم أدوات جيإلى دعم 
خلق القلق واالرتباك تاألحيان، المعلومات العلمية 

لها طابع تجريدي ويصعب الذي يجعل المشكلة 
 وعلى الذين . لتطبيق العمليفهمها ألغراض ا
تعلم يسير الألدوات الالزمة لتيقومون بتصميم ا

  :أن يضعوا في االعتبار ما يلي ،تغير المناخحول 
ربما عن طريق استخدام (لم الناس آيف يتع •

وسائل االتصاالت البصرية أآثر مثل الفيديو 

  ؛ )والفن والدراما
مثل زيادة  (مهلما هي المعلومات ذات الصلة  •

  ؛)الشدةتخفيف أآثر من الترآيز على التكيف 
قابلة للحياة ضمن الما هي االستراتيجيات  •

آنوع من  هاميتقد يتم طالما أنه (مسياقه
  ). لفرضهاأنشطة محددة سلفاوليس  التوجيه

 هيمكنليس سحرا المشارآة أيضا إن الفيديو ب
تغيير عالقات السلطة داخل المجتمعات المحلية، 

ألن الفيديو  و. عززهايحتى بل إنه قد يوطدها أو 
فإن كثير من المجتمعات المحلية، لمكلف شيء 

ضيف إلى يتقديمه لمجموعة معينة يمكن أن 
ن يحصل على استخدامها وألي التوترات حول م

 ،ينبغي تنظيم المشروع للتعرف على . غرض
  .واالستجابة لهذه القضايا

يتشارآون ن الناس األخرى أومن أوجه القصور 
نواع ن األبطريقة مختلفة عالخبرات أمام الكاميرا 

يجب واقعية التوقعات  وال. خرى من التفاعالتاأل
 طريق ن تحدد المعلومات التي تم جمعها عنأ

ذلك أن  لضمان ،خرىاألوسائل ال لالفيديو مقاب
  .هو الخيار المناسب لتحقيق أهداف المشروع

 ،قيودأحد اللتكنولوجيا أيضا أن تكون اويمكن 
الرقابة التدريب المستمر والقدرة على استمرار ف

توضع في االعتبار لمشروع يجب أن اإلدارية ل
  .لالستخدام على المدى الطويل

هو آثافة الوقت والطاقة الالزمة هائي القيد النو
المشارآة بفعالية في عملية بالستخدام الفيديو 

 بدال من أن يكون مشروع ،لتغيير االجتماعيا
 . المجتمعيعمل على إشراك فيديو لمرة واحدة 

 خالل تصميم وتنفيذعناية خاصة وهذا يتطلب 
  .هاوتقييم أثرالمشروعات 

عامل محفز المشارآة آبفيدیو  ال: الخالصة
  للتغيير

القوة والضعف في االعتبار، أظهر نقاط أخذ ومع 
كون أداة يالمشارآة يمكن أن بالمشروع أن الفيديو 

 الرامية ملدعم األطفال في جهودهحيوية مالئمة و
ويمكن أن تساعد  . إلى التكيف مع تغير المناخ

آمادة علمية تغير المناخ عن على إزالة الغموض 
التحديات بخالل ربطه لألطفال من ، غير مفهومة

ستطيعون عندما يو . اليومية التي يواجهونها
خاصة، يتعلمون استيعاب أوضاعهم التحليل 

التعبئة من أجل دعم التكيف  و. اآلثار والحلول
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وحجر الزاوية في الدعوة، والتي لهم  ايصبح حق
 إن . من خالل صناعة األفالمتناولها يمكن 

جعل اهتمامات تالفيديو بل الطبيعة الرقمية لالتصا
المسافات متاحة بغض النظر عن بعد األطفال 

على قرارات التخطيط قوى والتأثير األلمشارآة ل
.  والوطنية والدوليةوالسياسات المحلية والجهوية 

األطفال يعانون من آثار مشكلة لم وحيث أن 
لتأمين حقهم في آل الجهود يجب بذل ف ، وهاخلقي

إذا ما  . كيف مع تغير المناخالتوتمويل برامج 
، صحيحبشكل مناسب و الفيديو بالمشارآة استخدم

هذا هو  . أداة قوية لدعم هذه الجهودفإنه يكون 
  . يةجوهر العدالة المناخ

  
  تفاصيل االتصال

Tamara Plush 
Email: tamaraplush@gmail.com 

  شكر وعرفان

مسؤول " ماريون آاميس "-معهد دراسات التنمية ، مسؤولة البحث في "آاتي أوزوالد"تحرير هامات الإس
أآشن أيد "المدير القطري، ، " فنيوالبيمال آومار"إضافية  إسهامات . تصال، معهد دراسات التنميةاال

، ""ل المدرسةالحد من مخاطر الكوارث من خال"، المنسق الوطني لمشروع "ناهاآول ثابا "-" نيبال
منسق ، "رام راج آاثايات "- " هيرييبالبيئي لمجموعة التميز "، مدير "يججوبال يو "-" أآشن أيد نيبال"

  ."هيرييبالبيئي لمجموعة التميز "من خالل المدرسة، مخاطر الكوارث الحد من مشروع 
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التكيف :  الفالحون یصبحون من صناع األفالم. .10
  مع تغير المناخ في مالوي

  
  
  
  
  

  "تشارلز تشادزا"، "بابلو سواریز"، "رالف الساج"، "فرناندا بومهاردت:  "بقلم
  
  
  
  

  مقدمة
نتائج التي توصل الجارب ويصف الت المقال اهذ

 وآان هذا . المشارآةبإليها مشروع الفيديو 
في لية الفيديو يبحث في فاعالتجريبي المشروع 

نقل ونشر ممارسات التكيف المجتمعي مع تغير 
في منطقة آثر قابلية للتضرر بين القرى األالمناخ 

بالتعاون مع و".  مالوي"في ريف " ساليما"
تم الصليب األحمر وخدمات األرصاد الجوية، 

ى قرإحدى المزارعي الكفاف في تعليم بعض 
و، ووضع السيناريو، آيفية تشغيل آاميرا الفيدي

التي عرض أمثلة لممارسات التكيف يفيلم عمل و
ف سبل عيشهم مع تغير يتكيطورها األهالي ل

" مبهونجا"  وبعد ذلك تم عرض فيلم .المناخ
تكيف مع تغير المناخ في أربع قرى مجاورة لل

وتبين النتائج  .  مماثلةيةتعاني من تأثيرات مناخ
كون أداة اتصال ي المشارآة يمكن أنبأن الفيديو 

تدابير التكيف مع حول مفيدة في نشر المعرفة 
  .تغير المناخ بين القرى

  مالوي تغير المناخ في ریف : خلفيةال
وضوحا في مناطق تزداد آثار تغير المناخ إن 

الهيئة "صدر عن آخر تقرير  . العالمحول مختلفة 
االستشارية الحكومية المشترآة المعنية بتغير 

يشير إلى أن " تابعة لألمم المتحدةالمناخ وال
المجتمعات الريفية في أفريقيا هي من بين أآثر 

الهيئة "تذآر و).  IPCC, 2007a(قابلين للتضرر ال
أيضا أن تغير المناخ سيؤدي إلى " االستشارية

أحداث مناخية أآثر تطرفا، مما يهدد المحاصيل 
الزراعية، واألمن الغذائي، والمأوى، وسبل 

 معظم مزارعيو).  IPCC, 2007b (العيش
ال يستطيعون الحصول على معلومات الكفاف 

مفيدة ومفهومة حول المعارف العلمية الجديدة 
في حين أنهم بالفعل تغير المناخ، والمتعلقة ب
أنهم نادرا ما ، إال مع الظروف المتغيرةيتكيفون 

في التي تطورت  تدابير التكيف الممكنة ونيتعلم
 على همساعدتمكن أن ي من الم، والتأماآن أخرى
 ,.Suarez et al(اآلثار السلبية هذه التقليل من 

2008.(  
ياد التقلبات دزمن ابالفعل عاني مالوي تو

بعض من  و. آثر تطرفااألالمناخية واألحداث 
المحاصيل هي انخفاض إنتاجية أسوأ اآلثار 

 بسبب الجفاف يلوفشل المحصال و،الزراعية
 اتاألرواح بسبب المجاعوالفيضانات، وخسائر 

تها وقدر الدولة اقتصاد وضعف . الناجمة عن ذلك
ط على المجتمع الدولي وضغيضع العلى التكيف 

لتمويل برامج التدخل بشكل عاجل لمساعدة 
المجتمعات  و. والتكيفمواجهة السكان على ال

قابلية للتضرر الريفية هي من بين أآثر الفئات 
)NAPA Malawi, 2006.(  

في ذا السياق، بدأت جمعية الصليب األحمر وفي ه
االستعداد لتغير "أطلق عليه اسم مالوي برنامج 

المخاطر تناول  تحديد وإلىيهدف وهو ".  المناخ
 . عملهم اإلنسانيضمن الناجمة عن تغير المناخ 

 إليها عناصر تبناء على النتائج التي توصلوبال
 تحليل لهذا البرنامج، تلقى الصليب األحمرال
القدرات تطوير "من مشروع مالوي منحة ب

، لتطوير )ACCCA "(للتكيف مع تغير المناخ
   . ختغير المنامع أدوات الفيديو لتعزيز التكيف 
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موقع مناطق البحث في مالوي، ویشار إليها من 
خالل دوائر مظللة إلى الشمال والشرق من بلدة 

  "ساليما"

 
مرآز " بالتعاون معوتم صياغة وتنفيذ المقترح 

 وخدمة "الهالل األحمرو/ لصليب األحمرالمناخ ل
  38.مالويباألرصاد الجوية 

أن هي قترح مهذا الفي  ة الرئيسيية الفرضتوآان
لعب دورا ياالتصال السمعي البصري يمكن أن 

المناخ التكيف المجتمعي مع تغير أقوى في 
  :طريقتينب
بين التكيف لمساعدة في نقل خبرات ا •

  لة للتضرر؛قابالمجتمعات ال
الفجوات بين العلم والعالم سد لمساعدة في ا •

  ).Suarez et al., 2009(واقعي ال
هذا المشروع هدف  شهرا، 18على مدى و •

   : إلى
  تجميع المعنيين؛ •
  العمل مع مزارعياتعقد سلسلة من ورش •

لمناقشة تغير المناخ وما يمكن عمله الكفاف 
  حيال ذلك؛

  ة؛دعم تنفيذ تدابير التكيف المحلي •
  ؛إنتاج أدوات الفيديو لنشر ممارسات التكيف •
  . تقييم مدى فعالية هذه األدوات •
  . يبين الخطوات الرئيسية للمشروع1الجدول و
شارآة مالبتقييم الفيديو يعرض إلى  المقال اهذ

 لتعزيز التكيف مع تغير المناخ بين ،آأداة اتصال

                                                 
تطوير القدرات للتكيف مع تغير " للمزيد من المعلومات عن مشروع  38

  org.acccaproject.www، و )Kasamale ,2006:  (انظر" المناخ

 ,Lunch and Lunch(  مالويالزارعين في ريف
 اتفي أطروحشكل جزءا ذا التقييم هو).  2006

إدارة الموارد والبيئة في " في برنامج الماجستير
في " فريجي"، التابع لجامعة "بومهاردت

الذي أن الفيلم هي وآانت الفرضية ".  أمستردام"
محلي، ومدخلهم ال همن من منظوروالقرويينتجه 

، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لنشر تهم المحليةلغبو
  .مجتمعيالتكيف ال

عملنا في خمس قرى في ريف منطقة وقد 
 ). انظر الخريطة(أفريقيا بفي مالوي " ساليما"

، "آاساشي"، و"مبهونجا" قرى وقد تم اختيار
نظرا لقابلية " ماجانجا"، و"موانزا"، و"بيمبا"و

.  التضرر الشديدة من تغير المناخ لهذه القرى
على تعتمد بشكل أساسي لقرويين لوسبل العيش 

األساسي محصول والراعة الحيازات الصغيرة، ز
غالبا ما يفشل بسبب األمطار وهو (الذرة هو 

خالل ورش العمل  و). كافيةالالغزيرة أو غير 
السكان ذآر المخاطر المناخية، حول المشارآة ب

 وقد . ن زيادة حدوث الفيضانات والجفافوالمحلي
بمثابة جمعية الصليب األحمر المالوي آانت 
للمعرفة لالستماع توفير منبر ئيسي لفاعل ر
  .بوابة للمجتمعات المحليةبمثابة  و،المحلية

  عملية الفيدیو بالمشارآة
الصليب األحمر بدأ ، 2008حزيران /يونيوبحلول 

تطوير القدرات للتكيف مع " ومشروع /مالويب
مع الزارعين في العمل  بالتعاون "تغير المناخ

وسط ر المناخ في فهم التهديدات التي يشكلها تغيل
 لقابلية التضرر لرئيسية انقاط المالوي، ومناقشة 

تحديد الخيارات الممكنة للتكيف ، و"مبهونجا"في 
 وهذا . والمتوقعةلحوظة مع الظروف المناخية الم

على  و،المعارف المحليةمن آل العمل بنى على 
الدروس التي جمعتها جمعيات الصليب األحمر 

".  مبهونجا "ألخرى خارجوالمنظمات اإلنسانية ا
عمل الفيديو ورشات لسلة من وتم إقامة س

في الزارعين العديد من تمكين لالمشارآة ب
صناعة معدات ومداخل للتعرف على " مبهونجا"

فيديو قصير يصف قام هؤالء بإنتاج األفالم، و
  39.تأثيرات تغير المناخ في قريتهم

المكون الفرعي ، بدأ 2008تموز / يوليوفي 
  إنتاج األفالم حول  : لمشروعات اوحطرأل

                                                 
39 Mphunga Village, Malawi: Climate Change.’ Watch 
online: http://tinyurl.com/Mphunga-video Full URL: 
www.youtube.com/watch?v=FSquE0WKHuM 
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قامت المشارآة، بفي ورشة  . سات التكيفممار
 صناع أفالم -" موبهانجا "مجموعة من قرويي

بشكل الذي بدأوا يعملونه ما  بتحليل -" موبهانجا"
وآان صناع  . مختلف نتيجة لفهمهم لتغير المناخ

فالم يمثلون المجتمع بشكل واسع، حيث آانوا األ
% 43من النساء، و% 40من الرجال، و% 60

 40 إلى 31من % 37 عاما، و30ى  إل20من 
وشارآت النساء .  عاما، وعدد قليل من آبار السن

ولكنهن آن يفضلن العمل خلف نشط، بشكل 
 نالقرويووجلس .  الكاميرا أآثر من أمامها

وجهات نظرهم شارآوا في في دائرة وتالعشرون 
تدابير الميسر ذآر الو . واألمثلة على التكيف

ت على التدابير األآثر قامت المجموعة بالتصويو
عدد أو القيود من حيث أي لم تكن هناك و.  أهمية
المقترحات، وآان لهم مطلق الحرية في نوع 

رسائل التكيف الست بقائمة ثم حددوا .  االقتراح
 ة،قصيرفالم إلى أذين سيعملون على تحويلها ال

القرى في " عروضجولة "في واصطحابها 
قرى على بعد نحو وآانت هذه ال . األربع األخرى

اتصال م يكن هناك  ول، آيلومترا في المتوسط40
  .مع بعضها البعض

استخدام معدات ب" للتذآير"جلسة قصيرة بعد 
 حيث . يفي إطار دائرة نشطأالتصوير، بدأنا 

مع " بالتعامل"يقوم آل من صناع األفالم 
هو تحدث له، ثم يتصوير صديق يقوم بالكاميرا، و

ثقة، وا بالعندما شعر . اميراأيضا أمام الكنفسه 
مراسل  : تنظيم أنفسهم في أزواجعليهم ا نقترحا

اآلخر  و،رسالة التكيفوصيل أمام الكاميرا لت
وآان الزارعون  . كاميرا لتسجيل ذلكالمشغل 

 وتصوير ،التعبير عن معارفهمعلى قادرين 
  .الخاصةدراآاتهم آل شيء وفقا إلوإخراج 

  ير المناخالرسائل الست للتكيف مع تغ
" مبهونجا "ع األفالم فياصنها حددتي التدابير ال

بسيطة وسهلة الفهم، وآذلك من آانت لفيديو في ا
في غيرها من القرى التي تعاني تكرارها السهل 

ها ريصوت وهاوقد تم تحديد  40.من مشاآل مماثلة
  .  أنفسهمالقرويينبواسطة 

                                                 
40 Video: 'Adaptation to Climate Change by Mphunga 
Villagers.’ Watch online: http://tinyurl.com/Mphunga-video2 
Full URL: www.youtube.com/watch?v=2PcVn4oy3NI 
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  تنویع المحاصيل
يعتمد معظم الزارعين بشكل آبير على الذرة، 

 جيدة عندما آان يةإنتاجتوفير والتي فشلت في 
 ومن خالل . المطرمن قليل الهناك الكثير جدا أو 

 األرز نزراعة المزيد من األراضي م
، خرىاألمحاصيل الوالفاصوليا، والكسافا، و

يمكن للزارعين ضمان إنتاج بعض المواد الغذائية 
  .نسبياالمنتظم حتى مع هطول األمطار غير 
  الزراعة بطرق الري األخرى
تعتمد " مبهونجا "الممارسات الزراعية في

ولكن في القرية  . اعتمادا آليا على مياه األمطار
تتيح كنولوجيا بسيطة هناك ت" آاساشي "المجاورة

مضخات الري، وتوفير المياه لزراعة عن طريق ا
  .للنباتات وزيادة اإلنتاج

  البط مقابل الدجاج
عندما تحدث الفيضانات في القرية، ال يمكن 

لدجاج السباحة ويغرق في آثير من األحيان، مما ل
خالل ورشة  . يؤثر على األمن الغذائي المحلي

عمل الصليب األحمر على التكيف مع تغير 
لمرأة في آيف أن ا نوالمناخ، استمع الزارع

بنجالديش قررت أن تستبدل تربية الدجاج بتربية 

البط، الذي يستطيع الطفو والعوم ومن الممكن أن 
اآلن يبيع أهالي .  يظل حيا بعد الفيضان

  .البط للمجتمعات المجاورة" مبهونجا"
  ف المياه وعشب الفيلیصرت

تآآل السبب تأثناء الفيضانات، المياه الجارية 
بعض التدابير ع  وم.  األضراروغيرها من

  .يمكن الحد من آثارها السلبيةالسليمة، 
  تخزین المواد الغذائية 

خزين محاصيلهم ت" مبهونجا" في ناعتاد القرويو
مياه ها غمرتعندما  و. الغاللصوامع في 

قرويون ال.  يتلفموسم آان حصاد ال، الفيضانات
 50سعة الحبوب في أآياس نون خزاآلن ي
 داخل أآواخهم، وعندما ترتفع المياه راماجآيلو
  .أماآن أعلىلغذائي إلى نقل مخزونهم ا هميمكن

  إنذارات الفيضانات
ع نسبيا، يسربشكل لمياه من الممكن أن ترتفع ا

بدأ منذ  و. ةمستعدتلحق الضرر بالمنازل غير الو
محلية، العمل التشكيل فرق يدعم الصليب األحمر 

 ونمع مسؤولأفراد المجتمن بعض أصبح هناك 
بارتفاع المياه من خالل إطالق القرية إنذار عن 

  .الصفارات
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    "تنبيه الغذاء"یصورون فيلم رسالة " نجامبهو"أهالي قریة 
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  جولة عروض الفيلم
نظم الصليب األحمر عروض الفيديو في 

وتم اختيار مجموعات من  . المجتمعات المجاورة
 وتجمعوا في ،ة قرويا من قبل عمدة القري20نحو 

في حين أن  و. مدارس القرى لمشاهدة العروض
في صلب م تكن قضايا المساواة بين الجنسين ل

آانت هناك محاولة إال أنه تصميم المشروع، 
من % 60وعموما آان هناك  . لضمان التوازن

، "ماجانجا"قرى و . من النساء% 40ورجال ال
ما ، بينزناآانت أآثر توا" آاساشي"، و"موانزا"و

أقل توازنا حيث شكل الرجال " بيمبا"آانت قرية 
آانت وهذه األحداث %.  20، والنساء 80%

كلمة ترحيب حيث تبدأ بالتقاليد المحلية، تراعي 
قام الفيديو  هذا أنلهم وأوضحنا  . ةيوصالة جماع

، من أجل التشارك ن مثلهمورن آخوقرويبعمله 
عرض  ثم قمنا أوال ب. التي يتضمنهارسائل في ال

وهو ما  الفيلم، ونصنعوهم يلقرويين لصور 
  .خلق مناخ مفتوحعلى ساعد 
 ،على جهاز آمبيوتر محموليعرض الفيلم آان 
في مكان يتيح لجميع القرويين ضع يوو

جمهور الوعندما رأى .  الحاضرين مشاهدته جيدا
ساد  في فيلم، م خبراتهونقدميقرويين مثلهم أن 

  .االحتراملي والقاعة جو من االهتمام الفضو
، أجاب المشارآون طريقةلمساعدتنا على تقييم ال

قبل العرض واآلخر بعد استبيانين، واحد على 
، للمساعدة على تمييز ما تعلموه من العرض
لصليب األحمر المنسق الميداني لوساعد  . الفيديو

 في تحديد أسئلة للتأآد من ين،قرويواالتصال بال
 . اغة وفقا له ومصأنها تعكس الواقع المحلي

آانوا يحصلون على المساعدة ن ون األميوالقرويو
الصليب األحمر أو من مزارع أحد أعضاء من 
.  يل لقراءة االستبيان وآتابة اإلجابة نيابة عنهزم

مع مجموعة من مصورة آما أجريت مقابالت 
، عرضقبل وبعد ال  41.القرويين قبل وبعد الفيلم

إذا بما ق أساسا تتعلعلى أسئلة أجاب المشارآون 
، وفيما وآيفية ذلكمن تغير المناخ ون عانوا يآان
بالفعل وما إذا آانوا  آان له تأثير على حياتهم، إذا
ما مدى  ممارسات رزقهم نتيجة لذلك، وونكيفي

لقيام اجديدة لطرق أفكار الستكشاف انفتاحهم 
بأن لقرويون الخيار للكل إجابة، آان  . بذلك
  القرويين قبل إجابات  يقارن 1شكل ".  ال" وايقول

                                                 
ضمن متطلبات " فرناندا بوهاردت"م هذا المكون يصمقام بت  41

، وهي "بالنيتابرو " يمؤسسمن  أيضا يفرناندا ه . الماجستيرأطروحة 
لها تأثير مواد سمعية بصرية إعالمية، نشاء تكرس جهودها إلمنظمة 

 .اإلنسانيةإيجابي على تطوير المشاريع 
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    یشاهدون فيلمهم" مبهونجا"صناع فيلم 
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يظهر زيادة عامة قدرها  وهو . وبعد مشاهدة الفيلم
لتكيف مختلفة لالعتماد تدابير  ستعداداال٪ في 55

اللتقاط  و. سبل العيش بعد مشاهدة الفيلممن أجل 
تم إجراء مقابالت وجهات نظرهم، المزيد من 
انظر (آل قرية من أربعة مشارآين الفيديو مع 

  42).1مربع 
مرة أخرى عدنا في المرحلة النهائية من المشروع 

.  وهي قرية صناع األفالم" مبهونجا "إلى
تشارآنا فيلم على المجموعة بأآملها، وعرضنا الو

عرضت  التي الصور والقصص من القرى األربع
مقابالت مع صناع بأيضا  آما قمنا . أفالمهمفيها 

  .وجهات نظرهم في هذه العمليةحول الفيلم 
بأنهم آانوا ع األفالم اصنمن % 88وأآد 

مقدار ألنها أظهرت يستمتعون بصناعة األفالم، 
بالتمكن من ألنهم شعروا ما لديهم من معرفة، و

يق بروح الفر، والعمل الجماعي فعل األشياء
نه بوجه عام، قد استفادوا وضحوا أأ و). 2شكل (

وآانت هناك مالحظات آثيرة حول  . من تجربتهم
 ،القرى األخرىمن تشجيع القرويين ل هممدى حب

بخبراتهم في  هملامثوتعليم القرويين اآلخرين من أ
  ).1مربع انظر (التكيف مع تغير المناخ 

  الدروس المستفادة والخطوات التالية
 . منا دروسا آثيرة خالل هذا المشروعلقد تعل

أوال، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لوضع أطر 
شارآة آأداة لنقل مالبلتصميم وتنفيذ وتقييم الفيديو 

 . مع تغير المناخ يالمجتمعممارسات التكيف 
                                                 

 .تحليل أآثر تعمقا لهذه النتائج" بومهاردت" تقدم  42

خذ في االعتبار محدودية الموارد يؤويجب أن 
 . البشرية والمالية فضال عن ضخامة المهمة

آبير من الطاقة قدر  إلى ةحاجهناك ، وثانيا
 موظفي الصليب -لتنسيق المشارآة الفاعلة 

الفنيين الدولي، على المستوى القطري واألحمر 
لتعزيز  و. والقرويين المحليينفي صناعة الفيديو، 

بناء نظم المتداخلة فمن األهمية بمكان هذه ال
  .ولئك المعنيينقدرات جميع أ

آان من الممكن أن  إلى حد ما، هذا المشروع
على سبيل المثال،  . المشارآةيتمتع بمزيد من 

صناع شارك ممثلون من يكن أن آان من المم
وهذا .  عروضفي جولة ال" مبهونجا"األفالم من 

 إال أن . خطوة قيمة وإضافيةسيكون بالتأآيد آان 
آان هو هذا الجزء من المشروع لالهدف الرئيسي 

 فعالالقيام بنقل ن تقييم ما إذا آان من الممك
مجتمع إلى مجتمع من للمعرفة والخبرات من 

تم عمله بالمشارآة الفيديو  حيث أن . خالل الفيديو
لعرضه على ات المجتمعمن جانب واحد من 

وفي هذا السياق،  . المجاورةاألربع المجتمعات 
" مبهونجا"صناع األفالم من آان الفيديو يمثل 

في حد " رسالةال"عكس وجهات نظرهم، وآان وي
  .ذاتها

، هناك متطلبات فالموفيما يتعلق بعملية إنتاج األ
أوال، إذا .  وضعها في االعتباريجب وعملية تقنية 

اللغة مونتاجه بوسيتم صنعه آان هذا الفيلم 
أن يكون مشروع اليجب على مترجم فالمحلية، 

وعلى وجه  . ةل الجيداتصلديه مهارات اال
  حيث يجب ، نتاججلسات الموالخصوص، خالل 

  سبل العيش، سواء قبل وبعد مشاهدة الفيلممن أجل لتكيف المختلفة لتدابير التصورات  مقارنة : 1شكل 
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القائم بالمونتاج  بين  فعاالاالمترجم وسيطأن يكون 
وثانيا،  . لتقنياونتير المبين والقروي ) المونتير(

 . ا المهمة أيضاياقضمن الالطاقة الكهربائية 
انقطاع التيار ويجب االستعداد مسبقا الحتمال 

ولقد .  وخاصة خالل عملية المونتاجالكهربائي 
حدث هذا في آثير من األحيان خالل هذا 

ضافي لتغطية إوقت  ويجب إتاحة . المشروع
ع، مع نقطااالالذي قد يترتب على هذا التأخير 

.  حفظ اللقطات المصورة بشكل مستمر وأوال بأول
وباإلضافة إلى ذلك، لو آان لدينا مولد للطاقة، 

أآبر تأثير فإن عروض األفالم آان سيكون لها 
ا، حيث آان من الممكن عرض األفالم على ريآث

  .شاشات آبيرة وبمكبرات صوت ضخمة

                                                 
43 Full URL: 
www.youtube.com/watch?v=MQYM3iRtABs 

يجب مواصلة وهناك مجموعة من المهام المتبقية 
تدابير تبني مستويات ام بها، وهي تتعلق بالقي

  :ذلكشمل يو . التكيف وأثرها
التي التكيف مع تغير المناخ "عرض أفالم  •

من في قرى أخرى " صنعت في مبهونجا
  ؛"ساليما"منطقة القابلة للتضرر في 

مزيد مدخل الفيديو بالمشارآة ليمتد إلى توسيع  •
مالوي فضال عن غيرها من في من القرى 

  ؛قابلة للتضرر الالبلدان
تطوير أدوات فيديو جديدة تهدف إلى تدريب  •

 حول ، الصليب األحمريالموظفين ومتطوع
ل واستخدام المعلومات إلدارة اصتآيفية اال

  ؛مخاطر تغير المناخ

  مفال األةعاحول صن" مبهونجا"نهائية لصناع األفالم في تصورات ال ال: 2شكل 

 

  "مبهونجا"والت مكتوبة من المقابالت التي أجراها صناع األفالم في مق : 1مربع 
  "جميلة أنوسا"

، لدرجة أننا ول تغير المناخحالكثير وبدقة جيد جدا ألنني تعلمت آانت الطريقة التي رأيتها في صنع هذا الفيلم 
  .صدقائنا في قرى أخرىنستطيع نعلم ذلك أل

  
 "زاينبو نايدو"

أريد تعليم  . مورعن هذه األشيئا  الذين ال يعرفون اآلخرينالفيديو هو تشجيع القرويين عمل في أآثر ما أعجبني 
  .متشجيعهلاآلخرين 

  

 Farmers " من خالل التسجيل الوثائقي القصير 43من الممكن مشاهدة عينة من هذه المقابالت على اإلنترنت
Become Filmmakers" وهو على العنوان ،  "filmmakers-farmer/com.tinyurl://http.  
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حدة وبمالوي في األحمر الصليب تجهيز  •
هذه األفالم  لعرض ،متنقلةعرض فيديو 

آجزء من عمليات المشارآة في المجتمعات 
  .األخرى البعيدة

  االستنتاجات
شكل الخطوة تهنا التي عرضناها مبادرات إن ال

المشارآة في باألولى في استكشاف دور الفيديو 
دعم صياغة ونشر المعلومات حول التكيف 

على و . يمع تغير المناخ في مالوالمجتمعي 
النحو األمثل، يجب إدماج ذلك ضمن عمليات 
مشارآة أآبر وأآثر طموحا للتعلم والعمل 

إلى معالجة األسباب بالمشارآة، وتهدف أيضا 
مخاطر تغير المناخ قابلية التضرر من الجذرية ل

ومع ذلك، فإن  . القرى المجاورةو" مبهونجا "في
تطلب مستويات من الخبرة مدخل سيمثل هذا ال

الموارد تتجاوز ما هو متاح حاليا للصليب و
  .مالويفي األحمر 

هنا النتائج فإن ولكن حتى مع التحديات والقيود، 
المشارآة هو أداة مناسبة لنقل بأن الفيديو توضح 

 ةتدابير التكيف الناجححول المعرفة المجتمعية 

قابلة المناخ بين المجتمعات المحلية المع تغير 
أيضا أن القرويين في آما أظهرت .  للتضرر

آيفية صنع تعلم  بسهولة همالبلدان النامية يمكن
قصصهم الخاصة وفقا لتصوراتهم تحكي أفالم 
  .المحلية

 هتكاملومن خالل المشارآة، مدخل الفيديو بو
بعض قد ساعد بالفعل مل منظمة إنسانية، ضمن ع

تحسين األمن الغذائي على مالوي في الزارعين 
  .يرمتغظل المناخ الفي 

تعلم مهارات جديدة للتعامل مع يستطيع الناس 
إمكانية تتاح لهم اآلثار السلبية لتغير المناخ، عندما 

بعد ستة  ف. الحصول على المعلومات ذات الصلة
عرض األفالم التي صنعت في أشهر من 

أحد الزارعين " أليك مالونجي"، قال "مبهونجا"
  :صليب األحمرإلى عضو بال" آاساشي"من قرية 
/  يناير2في  و. أآياسالذرة في حفظ بلقد بدأت 

 . لفيضاناتلقريتنا  تعرضت 2009آانون الثاني 
دون بآياس إلى مأوى مؤقت استطعت نقل األو

، ولكن هؤالء الذين نافقد طعامنلم  . صعوبات
  .غذائهما والذرة في صومعة فقدتفظون بيح
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    یصورون فيلم رسالة الري" آاساجي"أهالي قریة 
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مرآز المناخ "عمل واستنادا إلى هذه التجربة، 
 مع الشرآاء "والهالل األحمر/  األحمرلصليبل

قترحات متقديم لبما في ذلك المجتمعات المحلية، 
 ، وآينيا،مماثلة في السنغال، وبورآينا فاسو

تم  ةجديدآل من هذه المقترحات الو . وتنزانيا
بالتعاون مع الجهات المعنية الوطنية تشكيله 
في المشروع الرائد فإن ونتيجة لذلك،  . والمحلية

  .أساس للعمل في المستقبلصبح بمثابة وي أمال
تم تمويل القترح فإن مفي بورآينا فاسو والسنغال، 

المرفق العالمي للحد من "من اعتماده بالفعل 
تضمن أيضا عملية ي سيذ، وال"طر الكوارثاخم

له ترآيز يكون سولكن ، "النظير من النظير"تعلم 
ي ف يةلعلماإدماج التنبؤات المناخية على ر بأآ

ليس تغير المناخ (مختلفة المخططات الزمنية ال
وشيكة، وتوقعات الفيضانات الفحسب، بل أيضا 
كينيا  وبالنسبة ل 44).الخ. . . الجفاف الموسمي 

 "مؤسسة روآفلر"إلى المقدم فالمقترح وتنزانيا، 
ولكن ، "نظيرمن النظير ال"تعلم يشمل أيضا 

ت على األبعاد الصحية للفيضانامنصب الترآيز 
تي تنتقل مثل األمراض ال(في المناطق الحضرية 

  ).عن طريق المياه
تعلم "أيضا مشروع فيديو  آما بدأ في إثيوبيا

، والذي تدعمه "من الزارع للمناخ المتغيرزارع ال
  45.جمعيات الصليب األحمر في إسبانيا وهولندا

ما " ليجامبو "الزارعون من مجتمعويشرح 
عن طريق الفيديو، يقومون به حول تغير المناخ 

وهو ومن ثم تتم مشارآة الفيديو مع مجتمع آخر 
ق يوثهو عبارة عن تفيلم وال".  إبنات"مجتمع 

هذه العملية، ويهدف إلى تشجيع الجهات المانحة ل
المحتملة لدعم وتعزيز جوانب المشارآة في نقل 

  .االمعرفة أفقي
عن " بالنتابرو "تبحث منظمة وفي الوقت نفسه، 

سب لدعم التوسع في هذه الطريقة عبر شريك منا
في مماثلة من القابلة للتضرر أو المتضررة قرى 

شير إلى ت" مبهونجا "تجربةو  .جميع أنحاء العالم
تصور وضع  المبالغ فيه أن نطموحمن الأنه ليس 

تمع إلى مجتمع في جميع روابط عالمية بين مج
الفيديو ويدعم هذه الروابط أنحاء العالم، 

ة، لتبادل الخبرات والممارسات المحلية، المشارآب
أن للمساعدة على تمكين المجتمعات المحلية و

                                                 
44  http://gfdrr.org 

:  لفيديو على العنوان يمكن مشاهدة النسخ األولية ألفالم ا45 
learning-farmer/com.tinyurl://http: Full URL. 
QTgQA4q1O4m=v?watch/com.youtube.www 

 البعض على التكيف مع تغير اساعد بعضهت
لرعاة في جبال الهيمااليا قد يكون او . المناخ

 الكثير ملديه" األنديز"في جبال  "الكوتشواس"و
الكثير من األشياء و. بعضهم البعضلمما يقولونه 

  . . . احد فقط بويبدأ 
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وصف المقاالت في هذا القسم هي 
 لكيفية ،خطوة بخطوةولكن أقصر 

المجتمع، على أداة معينة في يسير ت
سبيل المثال، تقویمات المطر 

وآثار مسببات والنماذج العقلية لل
 .تغير المناخ
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  تطویر تحليل تغير المناخ.  11
  
  
  
  
  

  "آریستيان أید"اقتباس بتعدیل من مجموعة أدوات منظمة 
  
  
  
  

  مقدمة
تحليل تغير المناخ هو تطوير ألساسي لمدخل اال

مصادر الحصول على معلومات من اثنين من 
  :يةالخبرة المناخ

بيانات نماذج   ما الذي تقوله: علم المناخ •
الطقس والمناخ عن الماضي / األرصاد الجوية

 سواء من حيث التقلبات ،والحاضر والمستقبل
االتجاهات من حيث والطقس  /الموسمية

  .الطويلة األجل لتغير المناخ
المحلية الخاصة بأولئك أو معرفة المجتمعية ال •

  .هذه العملياتأثرا بثر تآاأل
السيناريو األآثر "لوضع لك ويمكن استخدام ذ

بين ما يي ذمع المجتمعات المحلية، وال" احتماال
هي االتجاهات المناخية الناشئة، وآيف أنها قد 

تحليل هذا الو . تؤثر على سبل العيش في المستقبل
تقييم قابلية التضرر "من الممكن أن يغذي 

رآز على يي قد ذوال، "المشارآةقدرات بالو
من قابلية زيد المتعددة التي ت اتعوامل األولوي

هذا بدوره  و. ، بما في ذلك تغير المناخالتضرر
للتخطيط للتكيف مع ستخدم آأساس ييمكن أن 

  .المجتمعات المحليةقبل تغير المناخ من 
 . تحليل تغير المناختطوير  عملية 1ويظهر الشكل 

قد تكشف أيضا مع والتغذية االسترجاعية للمجت
علماء المناخ بحثها عوامل المناخ التي لم يبعض 

عملية للحصول فإن تكرار اللذلك و، 1في الخطوة 
.  أمر ضروريعلى أقصى فائدة من العلم هو 

جعل علماء المناخ هو ذلك وأفضل طريقة ل
مباشر مع المجتمعات المحلية، بشكل  ونتصلي

 مورد منهأل(ولكن هذا غالبا ما يكون غير ممكن 

ولذلك فمن الممكن لبعض األشخاص  ،)نادر
 أو موظفي ين الزراعيينرشدممثل الالوسيطة 

  .أن يقوموا بتيسير ذلكالمنظمات غير الحكومية 
  م المناخوعلعلى صول حال
تشمل مفيدة لتحليل تغير المناخ العلمية البيانات ال

  :ما يلي
 األرصاد إداراتالبيانات التاريخية من  •

الدوائر األآاديمية ، ومحطات  و،الجوية
  .لخا. . . األرصاد الجوية 

 إداراتالتوقعات الموسمية للعام المقبل من  •
  .  الجوية ونظم اإلنذار المبكراألرصاد

علم المناخ على المدى أن يقوله ما الذي يمكن  •
المستقبل من حول تغير المناخ في الطويل 

  .نماذج تغير المناخخالل 
التحديات في الحصول على هناك عدد من إال أن 

  ):2الشكل (م المناخ وعل
 ناوقتحتى على سبيل المثال،   :ثغرات العلم •

النماذج المنشورة لتغير المناخ على  ،الحالي
توفر تنبؤات على المستوى ال المدى الطويل 

  .الوطني، أو حتى اإلقليمي
على سبيل المثال، مؤسسات   :الهياآل •

ن ضعيفة األرصاد الجوية وغالبا ما تكو
مرافق توليد البيانات وتفتقر للعمالة والموارد، 

وهذا يزيد من المناخية، وغير محوسبة 
  .صعوبة الوصول للبيانات

للعالقات فهم المجتمع   :التوعية واالتصال •
كون قد يتغير المناخ ثار ل واآلاتسببمالبين 

  معلومات عن تغير محدودا جدا، آما أن ال
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احتماالت غالبا ما تكون في شكل المناخ 
يجعل من الصعب على وهو ما وإحصاءات، 

وآذلك محدودية ، هاالمجتمعات المحلية فهم
الطقس تغيرات معلومات حول على صول حال

حتى المدى الطويل، ووعلى المدى القصير 
المعلومات غالبا ما في حال توفر مثل هذه 

  .المحليةوثوق بها من المجتمعات تكون غير م
فإن ونظرا لتحديات الوصول إلى علم المناخ، 

معرفة  بشكل آبير على ونعتمدقد يلممارسين ا
التغيرات دير  وتق،التغيرات في الماضيبالمجتمع 

  .المستقبلية المحتملة
  استخدام علم المناخ

وحتى عندما تتوفر معلومات علمية، فإنها تحتاج 
 هفهمت شكل يمكن أن إلى أن تعرض في

المجتمعات المحلية، ويمكن التحقق منها محليا 
لدى آلما آان ذلك ممكنا، لضمان المصداقية 

طرق المشارآة لعرض  وهكذا فإن . المستخدمين
علوم المناخ، والجمع بينها وبين المعرفة المحلية، 

تحليل تغير تطوير أساسي بالنسبة لعملية أمر هي 
  .المناخ

منظمة والمستمدة من ة التالية سدراوحاالت ال

وضح توتجارب قيمة أخرى، " آريستيان أيد"
  .بعض األمثلة على آيفية القيام بذلك

في التنبؤات الموسمية تكامل :  1دراسة حالة ال
  زمبابوي
خليط من يزرعون بحث الن في منطقة والزارع

 والدخن ، والذرة الرفيعة،موسمالالذرة قصيرة 
تحصل ذه المجتمعات ه و. محاصيل رئيسيةآ

 ،توقعات هطول األمطار الموسميةعلى بالفعل 
منتدى التوقعات المناخية السنوية "والتي يقوم بها 
إدارة خدمات األرصاد "تقوم و".  لجنوب أفريقيا

 التنبؤاتهذه اختزال في زيمبابوي ب" الجوية
وتوضيحها ونشرها من خالل اإلذاعة، حيث أنها 

وتتضمن .  ثر شيوعاالوسيلة اإلعالمية األآ
هطول األمطار عن فترة أول تقديرات التنبؤات 
آانون / ر ديسمب-تشرين األول / أآتوبر(الموسم 
آانون الثاني حتى / يناير(الموسم خر آو) األول
شكل احتماالت ، ويكون ذلك في )آذار/ مارس

  :بالمعدالت المقارنة التالية األمطارهطول 
مواسم  10بأآثر مقارنة (أقل من العادي  •

  ؛)ماضيةعاما  30 ـجفافا في ال
  ؛عادي •

  تحليل تغير المناخ تطویرخمس خطوات ل : 1شكل 
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مواسم غزارة  10بأآثر مقارنة (فوق العادي  •
  ).ماضيةعاما  30 ـفي ال

  ورشات عمل التنبؤات المناخية بالمشارآة
سلسلة من بدأت إقامة  ،2000لول أي/ سبتمبر ذمن

ؤات المناخية لتنبورشات العمل السنوية ل
مصممة لمساعدة وهي في آل قرية،  المشارآةب

 زارعا على فهم أفضل 50مجموعة من 
 ذلك على تطبيقين قادرأن يصبحوا  و،لتوقعاتل

  .تهمعافي قرارات إدارة زر
موظفو اإلرشاد (آان المنسقون المحليون و

يقومون ) الخ. . . الزراعي، قيادات القرية 
نصفهم  الزارعين اختيار مجموعة عشوائية منب

في العام و.  من الرجال والنصف اآلخر من النساء
المنسق عشوائيا نصف المشارآين و دعيالتالي، 

 وعينة عشوائية ،في ورشة عمل السنة السابقة
  .النساء والرجالمن  25ة من جديد
بتدائية االمدرسة آانت ورشة العمل تقام في الو

غة اللتجرى بستمر ثالث ساعات، وت، وللقرية

بالفيديو عمل آل ورشة يتم تصوير و . المحلية
  .الزارعينوتعليقات أسئلة كتابة ل

  .وآل ورشات العمل آانت لها نفس الخطوات
طلب من الزارعين التعليق على بيانات يأوال،  •

هطول األمطار في الموسم السابق، وعما إذا 
  .اتمن التوقعون تذآرما ي مع تتفققد ا تآان

مدى ن التعليق على يالزارعثم يطلب من  •
في العام تهم لزراعاتهم نجاح ممارسات إدار

  .األمطاروفقا لما هطل من الماضي، 
عن عرض وجهات نظرهم يقوم الزارعون بثم  •

هطول األمطار في السنة القادمة، بناء على 
طول التقليدية لهمحلية للمؤشرات التفسيرهم 
  .األمطار

ين، لموسم القادم للزارعاتوقعات ثم يتم شرح  •
 معدالت هطول األمطار، من حيث احتمال

  .سواء عادية أو أقل أو أآثر
التوقعات باستخدام بيانات وآان يتم اختزال  •

  تحدیات الوصول إلى علوم المناخ:  2شكل 
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كميات األمطار، بالزارعين التاريخية الخاصة 
بالمقارنة هطول األمطار ت لتقدير احتماال

  . لهطول األمطارفعليةبالوقائع ال
المعلومات التي تستخدم لوضع يتم شرح  •

المناخية بأسلوب ومصطلحات توقعات لا
مبسطة، مع الطلب من المشارآين توجيه أي 

  .مناقشة ظاهرة النينيوأسئلة بما في ذلك 
وبين مناقشة بين الزارعين يتم تيسير أخيرا،  •

ممارسات حول المحلي المرشد الزراعي 
 للسنة المقبلة، مع األخذ في اتإدارة الزارع

مدى المحلية واالعتبار التوقعات والمؤشرات 
  .توافر البذور

المواتية ظروف ستغالل الايستطيعون والزارعون 
ن فإلذلك لزراعة ما قد تكون إنتاجيته أعلى، و

لزارعين قد تكون لها قيمة قصوى لدى االتوقعات 
على عكس المخططين وذلك في السنوات الجيدة، 

 واعرفين أعلى المستوى الوطني الذي يجب 
الحتياطات من االستعداد  للتمكنسنوات الجفاف، 

  .األمن الغذائي

Source: Effects of seasonal climate forecasts 
and participatory workshops among 
subsistence farmers in Zimbabwe – Anthony 
Patt, Pablo Suarez, and Chiedza Gwata 
(PNAS, August 2005) 

في ية الميدانالمناخ مدارس :  2دراسة حالة ال
  إندونيسيا

للمرة األولى  ةالمناخ الميدانيمدارس تم تطوير 
في اندونيسيا، على غرار مدارس الزارعين 

إلى تعزيز اإلدارة المتكاملة تي تهدف الميدانية ال
هو وآان الهدف األساسي   46.مكافحة اآلفاتل

تطوير وسيلة فعالة لنقل معلومات التنبؤات 
وبشكل أآثر  . المناخية للمستخدمين النهائيين

  : فإن مدارس المناخ الميدانية تهدف إلىتحديدا،
 مالمناخ وقدرتهحول الزارعين زيادة معرفة  •

  على توقع األحداث المناخية المتطرفة؛ 
المؤشرات مراقبة على مساعدة الزارعين  •

المناخية واستخدامها في توجيه األنشطة 

                                                 
دل خبراتهم، وتعزيز للزارعين تباتتيح الميدانية الزارعين دارس م  46

من خالل تجارب التعلم، وتحديد سبل تحسين الزراعة تهم البيئية معرف
، "بنتلي" و"شيروود"انظر أيضا  . لمشاآللة يعاجمال ولحلالمن خالل 

 .عدد الاهذ

  ؛الزراعية
معلومات مساعدة الزارعين على تفسير  •

 قرارات الزراعةوخاصة ، المناخ )تنبؤاتال(
  .المحاصيلاستراتيجية و

وعملية تطوير مدارس المناخ الميدانية تتم تبعا 
  :لمرحلتين

ستمر وت" إضفاء الطابع االجتماعي"مرحلة  •
رآز على زيادة معارف تلمدة ثمانية أشهر، و

معلومات  واستخدام ،المناخحول الزارعين 
راتيجية زراعة ت الموسمية لوضع استنبؤاالت

  ؛المحاصيل
 والتي "إضفاء الطابع المؤسسي"مرحلة  •

رآز على وضع ت، وإضافيا شهرا 32تستمر 
بناء قدرات هذه االستراتيجية موضع التنفيذ، و

وتنبؤات معلومات على إدماج الزارعين 
  .المناخ في أنشطتهم الزراعية

قام من أجل اإلعداد لتنفيذ هاتين المرحلتين، 
تدريب العاملين باألرصاد الجوية  إدارة وموظف

 بدور واقوميل، في مجال اإلرشاد الزراعي
عدد من ، آما تم تطوير  المدربين/الوسيط

اختبارها ميدانيا، الالزمة لذلك وتم وحدات ال
  :ويشمل ذلك

عناصر الطقس والمناخ، والفرق بين الطقس  •
  والمناخ؛

  المطر؛عمليات تكون  •
تنبؤ فهم المصطلحات المستخدمة في ال •

  الموسمي؛
  ؛تحتماالاالفهم مفاهيم  •
المناخ / الطقسأدوات قياس استخدام ومعايرة  •

  غير القياسية؛
المناخية في التنبؤات استخدام معلومات  •

  ؛ الزراعةاستراتيجيات 
التوازن المائي لتقدير استخدام مفاهيم  •

  ؛احتياجات الري، ومخاطر الفيضانات
ستخدام االقتصادية الالكمي للمنفعة تحديد ال •

  .المناختنبؤات معلومات 
وتعتمد مدارس المناخ الميدانية بقوة على مدخل 

ن والزارعحيث يقوم ، "التعلم عن طريق العمل"
  خالل ات في الواقع الفعلي وحدبوضع معلومات ال
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ثم يطرحون انعكاساتهم حول  ،الموسم الزراعي
تجربتهم من خالل عملية مستمرة من المناقشات 

إللمام  ل،الجماعية والتحليل مع المرشدين
  .ومراجعة االستراتيجيةتالية اإلجراءات الب

٪ من الزارعين 78 شعر تم تقييم هذه العملية، عند
ي المناخ فالتنبؤ و على دمج معلومات مأن قدرته

 قد ارتفع بدرجة آبيرة يةلو المحصماستراتيجياته
التحديات الرئيسية آانت و ).  أو أفضل10/ 7(

ترجمة المعلومات المناخية إلى هي ها والتي حدد
لغة سهلة االستخدام للمزارعين، وإدماج ذلك في 

  .التكيف الفعال
Source: Communicating Climate Forecasts 
to Farmers through Climate Field Schools: 

the Indonesian Experience – Rizaldi Boer, 
Kusnomo Tamkani, and A.R. Subbiah 

القدیمة والحدیثة حول توثيق المعارف المجتمع 
  تغير المناخ

المجتمعات المحلية، والسيما تلك التي تعتمد على 
درجة عالية من قد طورت الموارد الطبيعية، 

ه هذالتقاط وتوثيق المهم  ومن ،المعرفة المحلية
  .المعارف

التقاط هذا النوع من المعرفة من ومن الممكن 
خالل أدوات المشارآة مثل الخرائط أو الجداول 

انظر  (يةالمجتمعواألشكال التخطيطية الزمنية 
  ).1مربع 

  السودانفي لمناخ لالجدول الزمني  : 1مربع 
زيادة مشروع مراجعة آجزء من ورشة عمل ل بتطوير جدول زمني للمناخ "عطبرةائتالف شرآاء "قام أعضاء 
 وا وناقش،عضاء مالمح المناخ الرئيسية التي تؤثر على حياتهم وسبل معيشتهم وحدد األ. تغير المناخالوعي ب
) أ( لسببين  الماضية10 ـ الماضية، ولكن مع الترآيز على السنوات ال30 ـعلى مدى السنوات الالمناخ  اتاتجاه

. تتجاوز التقلبات الطبيعية للمناختغيرات هناك اتفاق على أن أصبح فيه وقت الذي هو ال) ب(، تذآرفي الأسهل 
وجها بعض األسئلة حول  نذيلالو، بعطبرة الجوية األرصادن من موظفي من محطة امناقشة اثنالوشارك أيضا في 

  .مه األدلة اإلحصائية من سجالتاالتواريخ، وقدمبعض  واصححوتصورات أعضاء االتحاد، 

محدودية محطات  مع هأنبخبراء األرصاد الجوية وقد أقر أنماط هطول األمطار، حول الخالفات البارزة وترآزت 
زيادة من لم يتم التحقق  و. السجالت، والطبيعة المفاجئة للفيضانات المحلية، فإن ذلك قد تغفل عنه بعض األمطار

تزيد من ي تال(زيادة الرطوبة ربطت ذلك بعضاء  ولكن مفاهيم األ،متوسط درجات الحرارة من اإلحصاءات
وهو ما دفع علماء المناخ بالقول بنشوء ، )2007أعلى متوسط في (لتباين المتزايد ، وآذلك ا)اإلحساس بحرارة الجو
  :ما يليفكانت فق عليها االئتالف اتالتحديات التي  أما . نمط جديد من المناخ

  ؛اتهوتقلبالمناخ  اتجاهشمل االختالفات في اتيتعميق التحليل ل •
   سنوات المقبلة؛10لـ السيناريو المحتمل لهو عملية لتحديد ما المواصلة  •
  ؛مصادر رزقهميمكن أن تضرر آيف  •
  .التنمية وتنفيذ المشاريعالذي يمكن أن يفعله االئتالف حيال ذلك من حيث ما  •

 
Source: Review of the CC Innovation Fund 2007-8, Christian Aid 
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  : الجداول الزمنيةرييسبعض النصائح لت
حاول تغطية أحداث الطقس المتطرفة على  •

 الماضية، على سبيل 30 ـمدى السنوات ال
المثال زيادة حاالت الجفاف الشديد 

الفيضانات، فضال عن التأخر في بدء هطول و
األمطار، حدوث فترات الجفاف في مواسم 

  .على سبل العيش آل من ذلك األمطار، وتأثير
تكون بشكل التي وأي من هذه األحداث ية غطت •

أو لم يسبق لها فعلية  الاتهمضح خارج خبراو
 توهذا سيعطي مؤشرا عما إذا آان . مثيل

في خبراتهم هي التي تقع ضمن  اتالتغيير
تغير المناخ أو جزء من ناجمة عن الحقيقة 

تكرر ي تالمناخ الخاصية (العقدية الدورات 
تأآد من  ). ا على مدى عدة سنواتيدور

الوصول إلى معرفة آبار السن في المجتمع 
ألنها سوف تكون قادرة على تذآر األحداث 

ث احداألهذه  ت تأآيد ما إذا آانهاويمكناألقدم، 
أن حدث لم يسبق عليا فحدث مؤخرا التي ت

  .مثلها أم ال

االستجابات المحلية المرتبطة بهذه تضمين  •
بين الريف (األحداث، مثل أي هجرة مؤقتة 

، )غيرها من المناطق الريفية إلى وأوالحضر، 
والسيما آليات التكيف المستخدمة، وأعضاء 
 . المجتمع األآثر تضررا، والسبب في ذلك

 مزيد من المعلومات عن تقديملك ويمكن لذ
  . لحدث معينةشدة النسبيال

زيادة حاول  األخيرة، 10 ـلسنوات البالنسبة ل •
 وتسليط الضوء على ،مستوى التفاصيل

السيئة والسيئة  وةمتوسطجيدة والمواسم الال
والحظ أي الهامة  يةالمناخالمالمح  و،جدا

  .عالقات متبادلة
يل تحلالشكل التخطيطي لل:  3دراسة حالة ال

  لهندفي االموسمي 
مجموعات ، قامت )غرب البنغال" (بوروليا "في

المواسم بها  تتحليل الطريقة التي تغيربالمجتمع 
على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، 

على أعضاء المجموعة وهي الفترة التي اتفق فيها 
  .  سماموفي اللتغيرات بها اظهرت أنها الفترة التي 

  الهندفي تحليل الموسمي  الشكل التخطيطي لل: 1جدول 
  الناشئةحوال األ  النموذجيةحوال األ  توقيتال  الموسم
 -نيسان /أبريل  الصيف

  أيار/مايو
 درجة 40 - 30حار وجاف، 

  مئوية 
في سخن أن يكون أميل إلى يالصيف 

ى من أوائل الثالثينات علأ(درجات الحرارة 
 معبشكل مفاجئ ينتهي أو ) درجة مئوية

  أيار /مايوفي  ةمطار مبكرأ
أمطار 
  مبكرة

والتي  ة المبكرةعازرأمطار ال   حزيران/ يونيو
  تكسر حرارة الصيف

الموسم 
  الرئيسي

 -تموز / يوليو
  آب/ سبتمبر

زيادة  درجة مئوية، 35 - 30
اعي زرنمو الالرطوبة، موسم ال

  الرئيسي

/ أبريل(تهطل مبكرا ألمطار، هطل اعندما ت
 وعادة ما تكون ثابتة ،)أيار/ مايو -نيسان 

وقد  أيام، مع توقف بسيط، 7 - 6على مدى 
  جافة ةفترات حارذلك لي ي

أمطار 
  حصادال

تشرين / أآتوبر
/ نوفمبر -األول 

  تشرين الثاني

غالبا زخات من المطر، 
والطقس غائم مع سماء زرقاء 

زاهية، وانخفاض الرطوبة 
  وقت سعيد -ودرجة الحرارة 

  يبدو أن أمطار الحصاد في تراجع

تشرين / نوفمبر  ندىال
  الثاني 

 وجافة ةردادرجات حرارة ب
صباح على في ندى الولكن مع 
  النباتات

  يبدو أن موسم الندى آخذ في االختفاء

آانون / ديسمبر  شتاءال
 آذار/  مارس-األول 

 درجة 1طقس بارد جاف، 
  مئوية أو أقل

الشتاء يميل إلى أن يكون أقصر وأآثر دفئا، 
درجة  1تنفض الحرارة ألقل من ونادرا ما 

  مئوية
الشتاء حيث ينتقل  ،ختفيربيع ييبدو أن ال  جافدفيء     ربيعال

   الصيفإلىبسرعة 
Source: Climate Change Review of DRCSC – Richard Ewbank, Christian Aid. 
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على مدى المناخ ن اتجاه عوتحدث الزارعون 
نحو ليصبح السنوات الخمس أو الست الماضية 

فصل الشتاء والصيف والرياح  -ثالثة مواسم فقط 
آانوا المواسم التي ستة البدال من  -الموسمية 
حتى آبار قد أشار إليه وآان هذا شيء .  يعرفونها

مثيل ذآروا أن ذلك لم يكن له و بالمجتمع،السن 
مشاآل توقيت االحتفاالت آما ذآروا ، من قبل

  ).1انظر جدول (حصاد فترة أمطار الالتقليدية في 
في المواسم الثالثة آما ذآروا أيضا تغير األحوال 

 الصيف، واألمطار الموسمية، والشتاء -الرئيسية 
آثر األالصيف و، األآثر دفئا مثل الشتاء -

وفترات ساخنة ممتدة في موسم الرياح سخونة، 
الموسمية التي تسبب ظاهرة اإلجهاد الحراري 

في الماضي،  . لمحاصيل وغيرها من النباتاتل
يميل ليكون أغزر  الرئيسي آان موسم األمطار

بعد  هدأتاليوم، والتي من  وقت مبكر مطرا في
لعمل في حقول األرز، مع بما آان يتيح اذلك 

 أما . غالبا في المساءة أخرى مر تزايد األمطار
 لفترات مستمر لألمطاراالتجاه الحالي هو هطول 

وهذا يؤثر على  . ليه موجات حارة وجافةيطويلة 
أنماط العمل، مما يجعل من زراعة المحاصيل 

لتكيف لهي استراتيجية و(أمرا صعبا التكميلية 
  .)تهاأهميتتزايد 

ع المجتمسبل العيش، سلط لستجابة االمن حيث 
بما في ذلك زيادة (الضوء على تنويع المحاصيل 

في زراعة الذرة والفول السوداني واللوبيا 
زراعة األرز من تغيير ، وال)واتوالخضر
أصناف األرز إلى  يوما 60الذي يستغرق الهجين 
حمال هي أآثر تو ، يوما30التي تستغرق التقليدية 

زيادة استخدام البرك للري آذلك لجفاف، ول
  .يةسمك باإلضافة الستغاللها آمزارع يالتكميل

  التوقعات في المستقبل
لطقس التي تعطي االحتمالية لوخالفا للتوقعات 

المجتمع في حاجة فإن نسبة احتمال وقوع حدث، 
" األآثر احتماال"ى أنه  السيناريو المتفق علإلى

ويمكن تحقيق ذلك  . لتوجيه التكيف في المستقبل
  :عن طريق

) آحد أقصى(لثالثة إلى أربعة إعطاء األولوية  •
المناخ تغير العوامل التي تعتبر تهديدات من 
 أي تلك التي ؛ على سبل العيشآثر تأثيرا األ

ويمكن  . سبل العيشباألضرار أآبر تسبب 
عوامل تحديد هذه العوامل من خالل سرد آافة 

المناخ التي تؤثر على سبل العيش التي تم 
ثم ترتيبها ة، تحديدها مع المجتمعات المحلي

  47.زوجيا
 اتجاه التغيير الذي حدث يةاستخدام فرض •

                                                 
 Pair wise‘:   للمزيد من المعلومات عن الترتيب الزوجي انظر 47
: Online. 28otes in PLA N, ’ Tim Russell,ranking made easy

PDF.02806_plan/documents/org.planotes.www 

  جدول الزمني لتغير المناختطویر ال:  3شكل 
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 الماضية سوف تستمر 10 ـخالل السنوات ال
واستخدم  المقبلة، 10 ـعلى مدى السنوات ال

 ،على حد سواءوالتقلبات تجاه ذلك بالنسبة لال
 يةنماذج مناخمعلومات لولكن استخدم أي 

 متاحة على المدى الطويل آدليل على ما إذا
  .تعديلحتاج إلى ت ية الفرضه هذتآان

عوامل كل عامل من ليجب إتاحة المناقشة  •
وهذه  . بين أعضاء المجتمع المناخ األولوية
على أن االتفاق  ولكن يجب ةليست عملية دقيق

  .يكون التحليل مقبوال
 أعاله، 3شكل الموجود في منطق الاتباع  •

المجتمع يستطيع تسجيل لولكن استخدم وسيلة ل
 أن قد يكون من الممكن - بسهولة هافهميأن 
لتمثيل ليست رياضية تماما ستخدم وسائل ت

في الماضي عن المناخ وجهة نظرهم 
للتحليل شكل التخطيطي مثل ال(والمستقبل 

  ).الموسمي أو الجدول الزمني
خطط بالفعل المجتمعات المحلية عندما تضع  •

فمن الممكن تكامل هذا التحليل ضمن العمل، 
التأثير المحتمل حول تفاصيل  وال. خططالهذه 

التي تم تحديدها في المح على الموارد والم
في هذا جدا  أداة مفيدة يخرائط المجتمع ه

  48.الصدد
بالنظر إلى الترآيز على تغير المناخ البشري  •

د يالمنشأ أو من صنع اإلنسان، فمن المهم التأآ
هي  األآثر احتماال هاتأن السيناريوعلى 

وليس مع تغير المناخ، بعد حد مرتبطة أل
ر على اثآالعوامل األخرى التي قد يكون لها 

 تحويل مجاري األنهار ؛ سبل العيش مثل
وليس انخفاض خفض موارد مياه الري ي

  .األمطارهطول 
  إبالغ علماء المناخ بالدروس المستفادة

عملية عن التقرير يجب آتابة إذا آان ذلك ممكنا، 
/ المقام األول في إداراتفي (إلى علماء المناخ 

 األرصاد الجوية، ولكن أيضا مؤسسات
منظمات المؤسسات األآاديمية المتخصصة أو 

 واكونيبحيث ) تخصصة تغير المناخ الم/المناخ
  : بما يليعلى علم

  التمرين؛نتائج  •

                                                 
في " ماسيدا"و" جيالرد" للمزيد عن أداة الخرائط المجتمعية، انظر  48

 .هذ العدد

  ؛هاتواجهتم مالمعوقات والتحديات التي  •
علم يتناوله أن لما يجب أولويات المجتمع  •

  .المستقبلالمناخ في 
الروابط وسيكون هذا مهما في تطوير أو تعزيز 

وتسليط الضوء على ، المناخبين المجتمع وعلم 
  .في هذه الجوانبأهمية زيادة الموارد 

Source: adapted from Christian Aid (2009). 
‘Module I: Framework and Approach.’ 
Christian Aid Adaptation Toolkit: 
Integrating adaptation to climate change into 
secure livelihoods. Christian Aid: UK. The 
manual (available from Christian Aid) gives 
fuller details of this process, including how 
to find and interpret scientific 
meteorological and climate change data
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. 

  تفاصيل االتصال
Richard Ewbank  
Christian Aid 
35 Lower Marsh London SE1 7RL UK 
Email: REwbank@christian-aid.org 
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هطول أداة لفهم التغير في أنماط  : تقاویم المطر . 12
   على سبل العيشهاألمطار وآثار

  
  
  
  
  

  " هاميلأني"، "سينثيا أوار:  "بقلم
  
  
  
  

المعهد الدولي للتنمية " و"آير"منظمة تعاونت 
تجريب استخدام وسيلة مبتكرة على " المستدامة
 . المشارآة لتغير أنماط سقوط األمطاربللتحليل 

تم تصميم أداة تقويم المطر لجمع تصورات و
ن أنماط سقوط األمطار، لتحديد عالمجتمع 
سيئة من ال وةمتوسطوال ةجيدالسنوات معامالت ال

منبر لمناقشة آذلك إتاحة طار، و هطول األمحيث
استراتيجيات إدارة المخاطر للتكيف مع تغير 

  .األمطارهطول أنماط 
  آيفية تيسير األداة

جدول زمني ما بين  يأساسبشكل جمع تاألداة 
  .تقويم موسميوتاريخي 

هطول األمطار إدخال يطلب من المشارآين  •
ى مدى خمس علالتي حدثت حرارة الودرجات 

  .سنوات أو أآثر
توقيت، وهو األشهر أو آما يقومون بإدخال ال •

التي ) محددةالسابيع األوحيثما أمكن، (المواسم 
آما يدخلون .  فيها على منطقتهمالمطر هطل 
:  آالتالياألمطار لهطول كمية الفئات الأيضا 
العادي، أو / ةعادي، متوسطالأقل من / قليلة

  . العادينأآثر م/ غزيرة
مستوى درجة عن وبنفس الطريقة، المعلومات  •

، )شديد البرودة، ردابمرتفع، عادي، (الحرارة 
  .والتوقيت عن آل سنة

 ومدتها، ،صف المشارآون أيضا طبيعتهاي •
هطول ألحوال والتوزيع، واآلثار المترتبة 

على سبل  الحرارة اتاألمطار ودرج

  .معيشتهم
الجوية رصاد سجالت األوعندما تتوفر  •

مستوى تقارير األخرى ذات الصلة على الوال
هذه المعلومات تها مع تم مقارنيالمحلي، 

المقدمة من قبل المجتمعات المحلية من أجل 
  .تهاالتحقق من صح

الرعاة لتغير قابلية تضرر دراسة  : دراسةحالة ال
  المناخ في إثيوبيا

المعهد الدولي للتنمية "و" آير"قامت منظمة 
 ،" المملكة المتحدة-لطفولة إنقاذ ا"و" المستدامة

استخدام األداة على أساس تجريبي في مشروع ب
/ يونيو وأيار/ مايوفي الفترة بحث تعاوني 

على دراسة المشروع عمل و . 2009حزيران 
المجتمعات في تغير المناخ قابلية التضرر من 

في  "بورانا"و" صومالي"الرعوية في المناطق 
ة مجموع 24وشارك ما يقرب من  . إثيوبيا

وضع لمصنفة حسب نوع الجنس والعمر مرآزية 
  .تقاويم المطر

تقويم ساعد ، "شينيلي"بمنطقة " آاالبياد"في قرية 
مقارنة على المجتمع مجموعات  األمطار

هطول األمطار ودرجة (الظروف المناخية 
والتوزيع نوعية  من حيث الكمية وال،)الحرارة

عبر ) و وآارانج(خالل المواسم الرئيسية 
وأظهرت   ). 1جدول (السنوات الماضية 

درجات آانت ، 2009ام في عأنه التقويمات 
مارس إلى  ("جو"الحرارة خالل النهار في موسم 

 السنوات الخمس أعلى مما عرفوه طوال) مايو
  االختالفات المحلية في أظهرتآما  . سابقةال



60 -التعلم والعمل بالمشارآة   152

منطقة المواقع داخل بعض ال : هطول األمطار
 مياه األمطار أعلى نسبيا من غيرها في تتلق

مواسم معينة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع ترآيز 
إمكانية الثروة الحيوانية في هذه المناطق و

 آما سجلت . االنتشار السريع ألمراض الماشية
التقويمات األحداث الرئيسية األخرى التي أثرت 

 ،تقويم المطرعلى حياة المجتمعات عبر سنوات 
شهدت حاالت التي سنوات العلى سبيل المثال، 

                :المفتاح

 
زخات 
یهطل لم  X  خفيفة

   مطر
مطر 
   عادي

مطر 
  غزیر

 

حرارة 
   عادیة

حرارة 
  مرتفعة

 

حرارة 
   منخفضة

برودة 
  شدیدة

R مطر              

T  درجة
  الحرارة
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فيها آانت وات التي سنالالجفاف الشديد، وآذلك 
 الماشية فيخسائر آبيرة الاألمطار جيدة، أو 

  .بسبب األمراض والجفاف
 المناقشات رسييوقد استخدم تقويم المطر لت

  :ما يليحول نعكاسات االو
التي مشاآل ال العوامل األخرى التي تساهم في• 

المجتمعات، مثل النمو السكاني والضغط تعانيها 
  .على الموارد

استراتيجيات المواجهة الحالية مثل تغذية الثروة • 
الحيوانية على المساعدات الغذائية، وتنويع 

 . ، وشراء الحبوب، وبيع الحطب والفحمانالقطع
استدامة انعكاساتها حول المجتمعات وطرحت 

صاغوا ، ومواجهةالفي يجياتها وفعالية استرات
ي يحتاجونه ذاحتياجاتهم من حيث أنواع الدعم ال

ساعدهم على التكيف مع التغيرات على المدى يل
الطويل، والحد من اآلثار السلبية لمختلف 

على سبيل المثال، الحظ  . استراتيجيات المواجهة
نه يتعين على الحكومة توفير أ" آاالبياد "مجتمع

ية والمالية لبناء خزانات المياه، الموارد الماد
واالستفادة من المياه الجوفية المتاحة وتوزيعها في 

  .المنطقة
  نقاط القوة والقيود لتقویمات المطر

سهلة مشارآة بسيطة وأداة هو تقويم المطر 
ستغرق فترة زمنية قصيرة نسبيا  وت. االستخدام

أنها ال تحتاج إلى مستوى عال من آما ، هالتطبيق
  .برة في استخدامهاالخ
تقويم المطر يوفر معلومات مفيدة يمكن و

استخدامها للمقارنة بين الظروف الجوية لمواقع 
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على وهي تساعد  . محددة عبر الفصول والسنين
مواسم األمطار بالتغييرات في التنبؤ توثيق 

آما .  بدايتها وانتهائهاوالجفاف، استنادا إلى 
التغييرات على يوضح أيضا اآلثار المترتبة على 

ساعد في يومع ذلك، فإنه قد ال  . سبل العيش
  .توفير أنماط األحوال الجوية

تقويم المطر هو أداة مفيدة على وحيث أن 
 المعلومات ةمن المهم ترجمفالمستوى المحلي، 

داة في األمن وإلى اللغات المحلية عند تطبيق بدقة 
أن ومن المهم أيضا للميسرين  . هذا المجال

أنواع ومعايير المعلومات بشأن  ين واضحاويكون
بما في (، واستخدام قالب قياسي التي سيجمعونها

 .  لتسجيل المعلومات التي تم جمعها،)ذلك الرموز
حدثت  فهم الظروف التي األسهلهذا يجعل من و

مثل هذه لالتجانس آذلك يحقق ، ونظرة خاطفةفي 
  .المعلومات

مات المناخية المعلومن تقويم المطر يوفر نوعية و
وهي تساعد العاملين في المشروع  . لمواقع محددة

أفراد قيام والباحثين على فهم أفضل لكيفية 
الجوية، وآيف يمكن أحوالهم تقييم بالمجتمع 

تؤثر على سبل حوال أن للتغييرات في هذه األ
من الدراسة التجريبية، لوحظ أن تفسير  و. عيشهم

سيئة يتضمن الجيدة أو المواسم للالمجتمعات 
  :األخرى مثلباإلضافة إلى الظروف الطقس 

  المحاصيل الزراعية؛إنتاجية آميات  •
  توافر المراعي؛ •
  الماشية؛إنتاجية  •
أمراض ووفيات غير عادية سواء حدوث  •

  للبشر أو الماشية؛
سوء قد ترجع إلى ي تالو (اتالهجرفترات  •

 الجوية، والصراعات السياسية وما األحوال
  ؛)إلى ذلك

  . ل إلى األسواقالوصو •
على سبيل المثال، الحظت مجموعة من الرجال 

نه خالل السنوات أ" آاالبياد "األآبر سنا في قرية
أن المنطقة آانت أعلى من حيث  الماضية، 10 ـال

وبناء على ذلك،  .  جفافادرجات الحرارة وأآثر
خفضت أعداد الماشية وآميات الحليب فقد ان

 اسن آبراأللنساء وا.  ه الفترةالمنتج خالل هذ
منازل شبه دائمة في عام ن شيدن أنهذآرن 
 عندما آان هناك الكثير من األمطار 2004

أيضا  آما ذآرن . جودةأعشاب عالية الوفيرة، وال
 جدا اجافآان  آان عاما سيئا ألنه 2007أن عام 

اضطر  و،"آاران" و"جو"موسم في آل من 
، "أوروميا"أفراد أسرهم لترحيل المواشي إلى 

سرقات بسبب ماشية وأنهم تكبدوا خسائر في ال
  ."أوروميا"في اإلبل 
 فمن المهم للميسرين توجيه المناقشات لك ولذ

بطريقة من شأنها أن تبرز معلومات دقيقة عن 
حوال األحوال الجوية بشكل منفصل عن األ
على  . األخرى التي تؤثر في المجتمعات المحلية

ها تعلومات التي قدمسبيل المثال، استنادا إلى الم
ن وسأل الميسريالمجتمعات المحلية، يجب أن 
معلومات ستخراج أسئلة لالستطراد أو التوجيه ال

  .سعى لتطوير تقويم المطرتإضافية ومحددة 
الجماعية ذاآرة التقويم المطر يعتمد على 

المعلومات صحة ولوحظ أن دقة و . لمشارآينل
ال يمكن ولذلك،  . قل بعد خمس سنواتتالمقدمة 

تقويم المطر لتحديد التغيرات في استخدام 
التي يجري لمواقع في ااتجاهات األحوال الجوية 

  .تطبيقه فيها
المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل تقويم 

بيانات األرصاد الجوية إضافتها إلى  يمكن ،المطر
تخطيط من أجل  اوسع نطاقالكمية واأل

  . وتنفيذهااتعوالمشر

  
  ل االتصالتفاصي

Cynthia Awuor 
Regional Climate Change Focal Point, East and Central Africa CARE International in Kenya 
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PO Box 43864-00100 
Nairobi 
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Tel. + 254 20 2710069/ 2712374 
Email: cynthia@care.or.ke 
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  المناخ

  
  
  

  "ریجينا ساجوي"، "بترا تشاآيرت:  "بقلم
  
  
  

   وأغراضهاالنماذج العقلية
 معقدة، وآثير من الناس ضيةقتغير المناخ هو إن 

 ونواجه ي-فقط ليس في الدول النامية  - العاديين 
سبب بالضبط تفهم واستيعاب ما يفي صعوبات 

تغيرات النظام المناخي وما هي النتائج في 
فهم فإن ومع ذلك  . المترتبة على هذه التغييرات

هو أمر ضروري التخاذ ساسية األديناميات ال
ة أخرى، إذا آان أحد ال وبعبار.  قرار التكيف

اختيار فإن ، الذي يجب أن يتكيف معهيفهم ما 
 ستباقياالنسب في الوقت االستراتيجيات األ

األنسب، وآذلك استبدال بعض الممارسات 
  .إن لم يكن مستحيالسيكون إشكاليا، 

شبكة غانا "العمل الجماعي في مشروع في سياق 
 الممول) CCLONG" (لتعلم ورصد تغير المناخ

استخدمنا دولية، المن الوآالة األمريكية للتنمية 
تيح للمعنيين النماذج العقلية بوصفها أداة بصرية ت

التغيرات آثار ومسببات  فهم يةتصور آيف
ن، من بينهم يأربعة باحث تم تدريب  49.المناخية

المعهد اإلقليمي للدراسات "ثالثة طالب من 
ئيسي الروهو الشريك  في جامعة غانا، "يةالسكان

شبكة غانا لتعلم ورصد تغير  "في مشروع
مثل هذه لبناء ومناقشة ، تم تدريبهم "المناخ

نماذج العقلية مع أعضاء المجتمع المحلي، ال
 على اتالسياسصناع والمرشدين الزراعيين، و
هذه أداة المشارآة  و. مستوى المقاطعات في غانا

الدافعة فرصة إلبراز الصالت بين العوامل تتيح ال
التي تشكل التغيرات ) سباباأل(لمحلية والعالمية ا

التي المطر ودرجة الحرارة هطول في أنماط 

                                                 
اآل للمش" سيكولوجي" توصف النماذج العقلية على أنها تمثيل نفسي  49

 Bostrom et al. (1992 and:  انظر.  في شكل خرائط مفاهيمية لألفكار
1994 ) and Zaksek and Arvai (2004). 

وفي الوقت  . المحليمستوى على الونها لحظي
للوآاالت المفاهيم تتيح نفسه، فإن خرائط 

 مثل الباحثين والمنظمات غير يةخارجال
مكن  تحديد الفجوات المعرفية التي ي،الحكومية

 ال تعزز فقط الفهم -ساليب عندئذ سدها بأ
ولكن  -المقتصر على استيعاب العمليات المعقدة 

  .، القدرة على التكيفأيضافي نهاية المطاف 
  العملية
 من مجتمعات 9النماذج العقلية مع نا استخدم
 من 12 مرشدا زراعيا، و20، والصيد/ الزراعة

حكوميين على مستوى المجالس المحلية الممثلين ال
  :وهيلمشروع الثالث في غانا في مناطق ا

بما في ذلك مجتمعات (الشمالية " آواهو" •
، "أآيمفور"، "زدزودزوآوبي"، "ميمشيمفر"
  ؛)عاصمة المقاطعة" دونكورآروم"و

 قرىبما في ذلك ( "ينات"و" ونشي"مقاطعات  •
، وآذلك بلدة "بوفي"، و"أسوانو"و" بوآو"
  ؛")ونشي"

، "آادي "مجتمعات( الشرقية "باوآو" •
  ").بوسيجا"، و"نوجودي"و

، تم إنتاج 2008يوليو  و 2007تموز / بين يوليو
  : من النماذج العقلية مع18

 شخصا، من 30مجموعات آبيرة تصل إلى  •
المجموعات الرجال والنساء، خالل مناقشات 

  ؛لمجتمعالمرآزية ل
بشكل ، أو أفراد، وثنائياتمجموعات صغيرة،  •

  .السياسات والمرشدين مع صناع خاص
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  الخطوة األولى
لمناقشات مراجعة لمحادثة قصيرة أو بالنشاط يبدأ 

المشارآون إما  ويقوم . تغير المناخحول السابقة 
ملحوظة مثل تغير المناخ أو آتابة يرسم رمز ب

 يتم . ة على ورقة صغيربلغتهم المحليةآبيرة 
آبيرة ملحوظة الكبيرة في وسط لوحة وضع هذه ال
بمثابة نقطة انطالق لنشاط تكون  و،من الورق

هناك دائما تعبير ليس  هوبما أن . نموذج العقليال
فمن الممكن اللغة المحلية، ب "تغير المناخ"عن 

 أفراد المجتمعموجز يتفق عليه وصف استخدام 
  ).1مربع انظر (

  الخطوة الثانية
ب من المشارآين تحديد جميع العوامل طل

تغيرات الوالعمليات التي يعتقدون أنها تسبب 
 على ورقة رسمأو يكتب  وآل عامل ي. المناخية
، ثم يوضع بعد ذلك على الجانب األيسر منفصلة

ويمكن تحديد سلسلة من اآلثار  . من لوحة الورق
أو العمليات عن طريق ربط أسباب محددة من 

 من المشارآين التمييز بين ناطلب و. خالل األسهم
وتلك نسان العوامل والعمليات التي نتجت عن اإل

  .التي هي خارج سيطرة اإلنسان
  الخطوة الثالثة

عندما يتم تحديد جميع األسباب، يتم تشجيع 
المشارآين على تحديد اآلثار المترتبة على هذه 

  البيئة، لناس أو التغييرات، سواء بالنسبة ل

 . الورقلوحة وإضافتها إلى الجانب األيمن من 
هذه النتائج أو اآلثار إيجابية من الممكن أن تكون و

مرة أخرى، يتم  . ةأو سلبية وضارومرغوبة، 
صلة منفورقة آل أثر أو تأثير على أو رسم آتابة 

يجب بعد ذلك وضع و . لتثبيتها على اللوحة
األسهم اإلضافية بين العوامل التي ترتبط مع 

  .بعضها البعض
  الخطوة الرابعة

، بشكل آلينموذج العقلي البمجرد االنتهاء من 
لتفكير في االخطوة األخيرة هي تكون 

االستراتيجيات التي يستخدمها الناس في الوقت 
  :لمن أج الماضي الحاضر أو قد استخدمت في

  ؛الحد من اآلثار السلبية للتغيرات المناخية •
  .للتغييرثار اإليجابية تعزيز اآل •

  ماذا تقول لنا النماذج العقلية؟
معظم المشارآين على أن  ،من المثير لالهتمام

أو " اهللا"وا أن مستوى المجتمع المحلي ذآر
عن التغيرات في أنماط  المسؤولهو " اإلله"

غالبا ويعتقد أن هذه التغييرات   .األمطارهطول 
 . بعض التصرفات الخاطئة من البشرما ترجع ل

 ،لوعيلرفع  وأ ،عدم وجود اتصال جيدظل في و
الناس ، فإن أدوات ومواد متعلقة بتغير المناخأو 

 على األطر ونعتمديفي المناطق الريفية في غانا 
لتبرير العمليات التي ال م، المرجعية الخاصة به

 . ها تماما أو التي هي خارجة عن إرادتهميفهمون
إزالة الغابات ذآرا هو وآان ثاني األسباب األآثر 

نتاج الفحم، من أجل إقطع األشجار نتيجة لالمحلية 
 وتدهور األراضي، وحرائق ،والزراعة المكثفة

ن والمشارآفقط ربط وفي حاالت نادرة  . الغابات
  ار مع األمطهطول التغييرات الملحوظة في أنماط 

  تغير المناخ عبارات : 1 مربع

 في ةواحدأو عبارة في غانا، ليس هناك تعبير 
/ نافارا "-" إيويس "-" توي("اللهجات المحلية 

فكرة تغير ، تعبر عن ")آوسال "- " باندا
إلى مصطلح هناك حاجة فالمناخ، وبالتالي، 

 في .  ذلكوصفلعلى المدى القصير 
زيزيم " مصطلح استخدمنا، "زدزودزوآوبي"
" بواآو"، وفي "إيوي"بلهجة " ي توتروف

" تينجا ساميا"الشرقية استخدمنا مصطلح 
 "ينات"في مقاطعة ، و"آوسال"بلهجة 

/ نافارا"بلهجة " وانجرا تشين"استخدمنا 
استخدمنا مصطلح " ميمشيمفري" وفي ،"باندا

أيضا " إيويس"بلهجة " راييفي في تورتو"
 فهومولكن مع تغير طفيف في التعبير عن م

استخدمنا مصطلح " أآيمفور" في تغير المناخ،
  ".توي"بلهجة " إيوويم ناسكاراي"
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المشارآون یضيفون العوامل إلى النماذج العقلية في 
  ، غانا"زدزودزوآوبي"
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المشار ( مثل االنبعاثات اسع نطاقسباب األواأل
 . من السيارات والصناعات) "دخان"إليها باسم 
 أن ونن معظم أعضاء المجتمع يعتقدإومع ذلك ف

آلها نابعة من الداخل، وأن هذه األسباب 
فهي صانع والسيارات االنبعاثات الناتجة عن الم

وليس من  ،أوروبا أو الواليات المتحدةبعيدة في 
  .أن تؤثر على المناخ في غاناالمحتمل 

ة المحليسباب هذا الترآيز المفرط على األو
 وه -في اعتقادنا  - لتغيرات المناخيةبالنسبة ل

على مدى  ف. متأصل في خطاب التصحر القديم
 المناطق سكانآان  الماضية، 25 ـالسنوات ال

مرارا وتكرارا ، آثيرا والريفية في غرب أفريقيا
ن عن الجفاف المدمر في وأنهم مسؤولما يقال لهم 

بسبب السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، 
سوء ممارسات إدارة األراضي، بما في ذلك قطع 

 ريبوتاألشجار وحرائق الغابات، وتقلص فترات 
لمشارآين على العديد من ا و. األرض لراحتها

على اقتناع بأن هذه آانوا مستوى المجتمع المحلي 
بشكل األشجار تناقص الممارسات أدت إلى 

األشجار إن هذه فومن منظورهم العقلي، .  مستمر
أو اعتراض " القتناص"لم تعد فعالة القليلة 
نقص اليسبب هو ما العالية، وأثناء رحلتها السحب 

ون للبيئة اآلن  والذين يسيئ. األمطارهطول في 
وعند ، القناصونالفحم، وآما ذآروا هم منتجو 
 ونشعلالذين ي، والرعاة ةعاإعداد األرض للزر

في حين أن  و. المراعي الجديدةفي الحرائق 
المحاوالت الرامية إلى تحسين وتطبيق القوانين 

هي محاوالت  ،البيئية على المستوى المحلي
أن تكرار إال لتحقيق االستدامة، مهمة حميدة و

سوء اإلدارة ولتصرف لسوء اتوجيه اللوم 
، قد يصرف االنتباه عن المشاآل األآبر المحلية

  ".  دول الشمال"آثيرا وهي التي تنبع من 

د األحفوري، والتصنيع اإلفراط في حرق الوقوو
، آل على نطاق واسع، وإزالة الغابات االستوائية

المعرفة أو اإلدراك التجريبي يظل خارج ذلك 
  .الريفلسكان 

المرشدين نجد ليس من المستغرب، أن و
الزراعيين والمسؤولين الحكوميين أآثر اطالعا 

هذه الروابط  فهمهم بسهولة ، ويمكنبشكل عام
ل المثال، آان هناك فهم أوسع على سبي . العالمية

لدور الغازات، والتلوث، واالنبعاثات من 
 بل أن . المرآبات في ظاهرة االحتباس الحراري

 غازات الدفيئة مثلمنهم يعرف بعض ال
الذي يستخدم في المبردات  "آلوروفلورو آربون"

 . از الميثان من الثروة الحيوانيةوالثالجات، وغ
 ساهمتات البرآانية الثورإلى أن وأشار آخرون 
آان هناك بعض مع ذلك و . في تغير المناخ

االرتباك بشأن الفرق بين تغير المناخ واستنفاد 
 ينالزراعيأحد المرشدين وآان  . طبقة األوزون

أثناء خروجها من سفن الفضاء مقتنعا تماما أن 
الثقوب في طبقة الغالف الجوي هي التي تحدث 

زيد من أشعة الشمس لمالسماح األوزون، وبالتالي 
  .تصل إلى األرضبأن 

وفيما يتعلق بآثار تغير المناخ على الناس والبيئة، 
   . اآلثار السلبية أوالذآروا جميع المشارآين فإن 
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  ، غانا"آادي"نموذج عقلي تصويري،   
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مدير التنسيق في مجلس المقاطعة يعمل على أحد 
  ، غانا"دونكورآروم"النماذج العقلية في 
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ال أحوتقريبا بين ة بالتساوي وآانت منقسم
يمكن وزيادة المياه واألحوال التي ال جفاف ال

ألنشطة الزراعية، مما أدى بها من أجل االتنبؤ 
المحاصيل، والجوع، وسوء إنتاجية إلى انخفاض 

وعلى الجانب .  ربما الوفياتالصحة، والتغذية و
األسماك، وتوافر مياه  ازدياد واذآراإليجابي، 

فيها ر كثالتي تمناخية الظروف الالشرب في ظل 
ن وممثلال وون الزراعيونرشدرآز المو . المياه

ارتفاع مستوى سطح البحر على ن أيضا وحكوميال
 . والفيضانات، والهجرة، وانقراض األنواع

المثير للدهشة أن الغالبية العظمى من و
 المشارآون للتعامل هااالستراتيجيات التي اقترح

 على زراعة تمع التغيرات الملحوظة ترآز
ر، وبناء شبكات الصرف الصحي والسدود األشجا

وتخزين المواد الغذائية، ومنع إزالة الغابات 
معظم  والذي لم يذآره . وحرائق الغابات

بما في ذلك المرشدون وصناع المشارآين 
 . ضرورة تحسين التنبؤات المناخيةالسياسات هو 

المناخية وذلك على الرغم من االستعداد للظروف 
ما ض ل مع عدم التيقن لبع، والتعامالمتطرفة

 .  صميم التكيف الناجحوالتوقعات هتنطوي عليه 
لزيادة الوعي ولذلك فهناك الكثير مما يجب عمله 

  .في هذا المجال
  مزایا النماذج العقلية

كل من لالمشارآة بيمكن استخدام النماذج العقلية 
 وقصاصات الورق الملونة . المتعلمين واألميين
آل العناصر  الممكن أن تتتبع وأقالم التلوين من
 ، وبالتالي جعل النشاط آامالهاالتي يتم ذآر

وفي الوقت نفسه، يمكن تصحيح .  تماما اشفافو
القصاصات على  بسهولة من خالل نقل األخطاء
يظهر من معلومات خالل  ومدى ما . ورقلوحة ال

 يعتمد على مهارة ،والمداوالتعمليات التخطيط 
لمشارآين ل هعيشجمدى تآيف و من حيث رلميسا

صالت بين لعلى تحديد أسباب محددة ل
تفاصيل  وتبعا ل. لتي توصلوا إليهاالمالحظات ا

فمن الممكن أن يستغرق هذا النشاط ما المناقشات، 
  .ثالث ساعاتيصل إلى 

أداة مفيدة جدا ها ذج العقلية أنانمال تلقد أثبتو
 أمرا واضحا لجعل تعقيد التغيرات المناخية
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    "بواآو"و" تاین/ وینشي"و" آواهو"نموذج عقلي تجميعي من مجتمعات 
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المحليين  فهي ال تتيح فقط للمعنيين . ماومفهو
 -في بعض األحيان -لدخول في مناقشات ساخنة ا

حول من هو المسؤول عن هذه التغييرات، بل 
سيطرة لتفكير في العلى اتشجع أيضا المشارآين 

 وطالما . لعواقببا والقدرة على التنبؤ ،الممكنة
 -محتفظون بإيمانهم بقدرية األشياء الناس ظل 

ال يستطيعون الحصول على المواد أنهم حيث 
منابر الاإلعالمية المناسبة وقنوات االتصال و

تكيف المجتمع  فإن -وسع حول تغير المناخ األ
المحلي سيظل يمثل تحديا هائال، خاصة في 

وحتى لو .  قابلية للتضررأوساط السكان األآثر 
ن، ليس لديهم ون والرعاة والصيادوالزارعآان 

وسع األنطاق مسببات على الظم السيطرة على مع
مثل االنبعاثات من السيارات والصناعات في (

مسببات فضل لآلليات وراء األفهم فإن ال، )الشمال
تعزز الثقة في توقع التغيرات سوف التغيير هذا 

 ونشدالمرالخرائط التي وضعها  و. المستقبلية 
جدواها  أثبتتعلى مستوى المقاطعة يون الزراع

لمساعدين ل انظم شهريتات التي في التدريب
 المساعدة التقنية ونقدميالميدانيين الذين 

  .للزارعين
أيضا للغاية مفيدة الخرائط المفاهيمية مثل هذه 

في حين أن  ف. دمج قواعد المعرفة المختلفةر سييلت
المحليين المعنيين أفراد المجتمع المحلي و

طبقا التغيرات المناخية يضعون اآلخرين 
عادة ما إال أنهم ، اتهم عن آيفية حدوثهاالعتقاد

يطلبون المزيد من المعلومات المفصلة من 
المرشدين أن الرغم من وب".  الخبراء الخارجيين"

تغير المناخ، هم أآثر معرفة بوموظفي الحكومة 
 . ثغرات آبيرة أيضاتبين أن بها عارفهم إال أن م

الباحثين أو موظفي المنظمات فإن على ومن هنا، 
ير الحكومية مسؤولية آبيرة، خاصة إذا آان غ

 إال .  للغايةامستوى وعي المجتمع المحلي منخفض
ن وفترض المشارآإذا ا، اصعبيصبح ضع أن الو
آثر تفصيال ألسباب وعواقب التغيرات األفهم أن ال

التكهن بموعد موسم " للخبراء"ح يتيالمناخية س
ن لى متى سيستمر، وما إذا آاإاألمطار المقبل و

هذا بالطبع أمر غير و.  سيحدث جفاف أم ال
 ومن الضروري واألساسي أن يعمل . ممكن
ف اعترعلى االن و أو الميسريونخارجالن والباحث

بوضوح عن أين تنتهي معرفتهم في حال قيامهم 
إغراق دون وبتصحيح مفاهيم المجتمع، / بتكميل

  .معقدةالعلمية التفاصيل في الاألفراد 
ائط المفاهيمية تمثل أداة يمكن الخرأن في حين و

إال أننا استخدامها بسهولة آنشاط قائم بذاته، 
الوعي، بتمرين رفع له يكميتم تنوصي بشدة أن 

المفاهيم الخاطئة تناول الله الذي يمكن من خو
 وأفضل ما يمكن تحقيق ذلك يكون . وتصحيحها

ورشات من خالل أنشطة التعلم الجماعي، مثل 
اإلذاعية محطات الإلذاعية على العمل، والبرامج ا

المحلية، أو التدريب العملي على تجارب مثل 
رصد األمطار البسيطة التي تشجع أفراد المجتمع 
للتعامل مع التعقيدات الناجمة عن تغير المناخ، 

لى إجراءات التكيف إواالنتقال من المالحظات 
، هذا "هاميل"و" أوور" المثالانظر على سبيل(

  ).العدد
، "شبكة غانا لتعلم ورصد المناخ "روعفي مش

إلعداد لاستخدمنا النتائج من هذه النماذج العقلية 
تغير المناخ في عام حول " أيام مفتوحة"لفعاليات 

هما المقاطعات اثنين من  في عواصم 2009
هو وآان هدفنا ".  وينشي"و" دوآورآروم"

نتشار شرح غازات الدفيئة، وأنماط االتوضيح و
المناخ بطريقة توقعات لجوي، وفي الغالف ا

 أن ويمكن ،المفاهيميةهالي إلى خرائط األتضيف 
حتى اآلن،  و.  على التكيفمتهاعزز قدرت
صل إلى قد تالتنبؤات المناخية الموسمية بالكاد ف

ما  و. ع القرار في المناطق الريفية في غانااصن
عمل الكثير من أجل التواصل بفعالية يجب زال 

التوقعات حدود لتفسير وواضمون المحول 
 التوقعاتوالقصيرة األجل والطويلة األجل 

وهذا يعني أيضا تحسين التعاون بين  . المصغرة
 الجوية والمنظمات األرصادوآاالت والباحثين، 

، وخدمات اإلرشاد واإلعالميينغير الحكومية، 
األيام "وآانت  . الزراعي في المناطق الريفية

وآالة األمريكية للتنمية التي مولتها ال" المفتوحة
  .الدولية جهدا قيما وفي االتجاه الصحيح

  شكر وعرفان
تمويل الوآالة األمريكية ل ناامتنانب عن رعنحن ن

، )برنامج المناخ العالمي(الدولية للتنمية 
جيفتي "التي قام بها والمشارآة في جمع البيانات 

سامويل "، و"آيرك أندرسون"، و"أوفورو دارآو
  ".وينياي آودج
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  "فران سيبالوس"، "ر، توماس تان"فاتيما مولينا"، "جریس مولينا:  "بقلم
  
  
  
  
  

  مقدمة
الميداني في مجال التكيف إن البحث العملي 

المجتمعي مع تغير المناخ يحتاج إلى التعامل مع 
طفال  واأل. مختلفة من المجتمعاتالشرائح الجميع 

آثيرا ما يتم وهي  ، مجموعة آبيرةونشكلي
تجاهلها من قبل البحث والممارسة على مستوى 

عدم إلى ذلك جزئيا يرجع  والمجتمع المحلي،
 العملية بحوثالوجود األدوات المناسبة إلجراء 

، نصف بعض مقالة القصيرةفي هذه ال و. معهم
التي و ،المشارآة المالئمة لألطفالبلبحث اأدوات 

  .تم استخدامها في الفلبين
الصديق البحث العملي بشكل عام، وجدنا أن 

  :تيعندما يتسم باآلأآثر نجاحا يكون للطفل 
مشارآين والشريحة العمرية للالمعايير الثقافية  •

  ؛تصميم البحثهي التي تشكل 
  مرتكزة على المرح والمتعة؛البحث طرق  •
األنشطة في مجموعات صغيرة، بحيث تنفيذ  •

يشعر بالثقة الكافية أن طفل كل يتسنى ل
  ؛للمشارآة

لألطفال تيح ما يبر، اتكرتتسم بالطرق ال •
  ؛ وتغييرهاهاأنفسهم تشكيل

ألداة أو اشرح على لباحث ايقتصر تدخل  •
  الطريقة؛

 ةوالمرئياألنشطة الشفهية  من امزيجيستخدم  •
ساعد األطفال للتعبير عن وهذه ت.  والكتابية
 المتعلقة هم وأفكارهم وخبراتهمتصورات

  ؛قدراتقابلية التضرر والر واخطاألب

أيضا من تجربة المشارآة يستفيدون األطفال  •
  .في البحث

  م األدوات الصدیقة للطفلاستخدا
آلما  و. تنظيم األطفال في مجموعات صغيرة •

حسب نوع أمكن، حاول تقسيم المجموعات 
 لتسليط الضوء على الفروق ،الجنس والعمر

بين األطفال الصغار بين الذآور واإلناث، و
  .ا سنواألآبر

) إذابة الثلوج(ر أنشطة إزالة الحواجز سييت •
مجموعة، ط النشاللحفاظ على جلسات بين ال

  .الطرقدوات والتقديم لألالثقة، وبناء و
مفيدة للعمل الدوات األبعض  يعرض 1الجدول و

ذه األدوات بينما الكثير من هو.  مع األطفال
في آثير من األحيان لكن مألوفة للممارسين، و

 آما . لجعلها أآثر مالئمة لألطفاليجب تعديلها 
األدوات عديل ابتكار وتعلى األطفال يجب تشجيع 

  .طرقوال
   تدليك اإلعصار- إذابة الثلوج 

من الممكن أن تتنوع تمرينات إذابة الثلوج من 
لعبات النشاط التقديمية التي تربط األسماء، أو 

تدليك "حرآات الرقص، أو تمرينات ذات صلة 
 . في خط دائريتقف المجموعة ".  اإلعصار

وعندما ينادي قائد المجموعة المناطق الجغرافية 
مراحل اإلعصار، تقوم المجموعة بتدليك ظهور و

".  مراحل اإلعصار"بعضها البعض عند سماع 
ناطق تمثل المظهر مختلفة من الالمناطق وال

 في الشمال "لوزون ": الثالث للفلبينالجغرافية 
  وسط (في الوسط  "فيساياس"، و)آتافاأل(
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 ). أسفل الظهر( في الجنوب "مينداناو"و) الظهر
تطور بمراحل رتبط يالتدليك " أسلوب"و

، )األصابعنقر بال(" المبكرالمطر  ": اإلعصار
، ) متقطعةحرآة ("مطار الغزيرةاأل"
  ).المفاصلقرع على ال ("العاصفة"و
  لمعنيينل خرائطالتحليل وال

رسم الخرائط القياسية للمعنيين يتطلب أن يفهم 
بعد ثم يستخدم .  المشارآون أوال مفهوم المعنيين

/ تخطيطي لتمثيل السلطةال" فين"ذلك مدخل شكل 
باستخدام دوائر أآبر ، "المعنيين"مختلف لالنفوذ 

يعكس " خريطةال"موقع الدائرة على  . أو أصغر
 . مع المجموعةمن المعيين آل إشراك درجة 
ت الماالتخطيطي يمثل آل من المع" فين"وشكل 

حجم الدائرة بالرسم من خالل في نفس الوقت 
مباشرة على له ممثل وقع المالمناسب في ال

  .الخريطة
آان األطفال " آاموتيس "في جزرفومع ذلك، 

ة يطارتبالمفاهيم االاستيعاب صعوبات في يجدون 
ذلك و".  شراكاإل"و" السلطة"و" المعنيين"بين 

، "نحن/ أنا"خريطة "يقدموا الباحثين جعل 
رسم وتطوير مدخل يجري خطوة بخطوة لعملية 

  ).1نظر شكل ا (ةطيالخر
قسيم بعض الورق إلى أربعة أرباع، مع قم بت •

 ضع . تمثيل مجموعة من األطفال في المرآز
منزل كل ربع مع مساحة للتفاعل مثل الا لسما

خارج أولئك الذين والمدرسة،  وأمجتمع أو ال
طلب من األطفال تسجيل الناس  ا. المجتمع
هو هذه المساحات، وفي  هممعون تفاعلالذين ي

  .المحتملينالمعنيين كشف جميع ما ي
األطفال يستطيع استخدام الخريطة آدليل، وب •

في ما من المعنيين  نفوذ أو قوة آل وامثليأن 
لى عهم  خالل تسجيلمجموعة مناليتعلق ب
  .ملونةبطاقات 

بمجرد االنتهاء، يمكن عندئذ إعادة توزيع هذه  •
فرد إلى القربها أواحد، مع صف البطاقات في 

 مما يعكس درجة ،)نحن/ أنا(المجموعة أو 
  .إشراك المعنيين

  المخاطر وتمرینات مرتبة النشاط
تمرينات تحديد المرتبة تتيح للمشارآين في 

 القضايا ذات واحددمجموعات األطفال أن ي
  .يجب تناولهاولوية، التي األ
 منفصلة، ةآتب آل خطر على بطاقاأوال،  •

  .على سبيل المثال انهيارات أرضية
 والذي تتطلب 3 × 3 ثم ضع هذه على شبكة •

  أن يضعوا في االعتبار أثر ألطفال من ا

  شارآة للعمل مع األطفالمبعض أدوات ال : 1جدول 

  طبيقلتا  األداة
  )والقدراتقابلية التضرر ر واخطاأل(المخاطر   رسم الخرائط 

  مسارات االتصال-المعنيين
  ر والتكيف والمخاطراخطإجراءات إدارة األ  تحديد المرتبة

  التصور لمستقبلهم ومستقبل المجتمعتمرينات   رسم ال
  المشاعر

  الدوافع للمشارآة 
  لعملخطط ا-المخاطرتحديد   جوالت االستعراضيةال

الدعوة لتغيير باإلضافة إلى ، واالستجابة لهاإعادة تمثيل أحداث الكوارث   التمثيل والمسرح 
   من قبل اآلخرينات والسياسياتالسلوآ

   العمل إلىمشكلة المن بدءا لمسار  لالبصريالتمثيل   هرام األ
  مختلفة الجراءات آل من اإلسرعة التعرف على فوائد   سباقات ال

  عملية الدعوةرفع الوعي، والبحث في المشكلة، و  لمشارآةاالفيديو ب
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 مقسمواحد آل (ومعدل تكرار حدوثه الخطر، 
  ).عالي، ومتوسط، ومنخفض: إلى

اطلب  و،عط آل طفل ثالثة أصواتابعد ذلك،  •
لمخاطر على االتصويت بشكل فردي منهم 
  .آبر عليهمالخطر األتشكل أنها يشعرون التي 

قائمة وضع وأخيرا، اطلب من األطفال  •
ستجابة قاموا بها آنوع من االباألنشطة التي 

  . المشار إليهااطرلمخل
يصبح قائمة، الالشبكة وخالل إنتاج هذه ن وم

آل وضع في االعتبار ن على الياألطفال قادر
الكوارث، نتائج تكيفهم وأنشطتهم للحد من مخاطر 

والنظر في خططهم على المدى الطويل، ومناقشة 
المبادرات الجديدة التي قد تساعد في التعامل مع 

مفيد بشكل لتمرين أن اوجدنا  وقد . المخاطر
وجد فيها آان يخاص في إبراز األنشطة التي 

منافع متعددة لألنشطة والتكيف مع مخاطر 
غابات زراعة على سبيل المثال إعادة الكوارث، 

  .روفجالمن
  سباقات الفوائد

صغيرة من اللمجموعات تتيح ل" سباقات الفوائد"
 توليد نتائج لبحثبسرعة لاألطفال تطوير األفكار 

ي فسباق الفوائد ، شكل في الفلبين . معين
أآثر لكتابة لألطفال تحديا لهم مختلفة مجموعات 

يرونها لخيارات مزايا ما يستطيعون آتابته من 

آان و.  الكوارثالتكيف والحد من مخاطر 
المردود لذلك أن هذا آان من أآثر التمارين 

  .ا وحيالألطفال ألنه آان مثيرالمفضلة 
  الل التصورتحدید الرسائل من خ

 تسليط الضوء على إلىيهدف للرسم نشاط هو 
 األطفال لتمكين إجراءات هانقليالرسائل التي 

  . الكوارثالحد من مخاطروالتكيف 
األطفال رسم رؤيتهم لمستقبل طلب من ا •

إنجاز أنشطة ح في انجالمجتمعهم وحياتهم بعد 
  .الكوارثالحد من مخاطر 

ختلف في مال ما هو وان يحددأطلب منهم اثم  •
  .حاليالوضع الن الصورة ع

الرسم يساعد على تحفيز التفكير اإلبداعي  •
هذه األشياء حول ما تحاول تحقيقه، لماذا 

يجب أن وما هي األشياء األخرى التي ، ةمهم
لمجتمع الوصول حدث لمساعدتهم على ت

  .المستقبل
تحديد الرسائل التي من ألطفال ايمكن الرسم و •

 من -المعنيين  مع وها أن يثيرونريدي
 -المستوى المحلي وحتى المستوى الوطني 

يستطيعون تقديم الدعم من أجل تحقيق الذين 
  .مجتمعهمل مهاتصور

  " ليلوان"و" آاتيج "عملية الرسم، األطفال فيبعد 

 

یر
صو

ت
 :

ينا
ول
 م
س
ری
ج

  

    الجلسات المنتظمة إلذابة الثلوج تحافظ على نشاط المجموعات 
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تهم أنشطأدرآوا أن ، "الجنوبية" لييت"في 
زيادة عدد األسماك  آانت تهدف لالساحللتنظيف 

رسالة لجمعيات (وتحسين استدامة سبل العيش 
لحصول على دعم الحكومة ل و،الصيادين
لمجتمع في االجميع من ، ولكن المطلوب )المحلية

والفرز السليم دارة أنشطة اإللمشارآة في ا
  ).رسالة لألسرة ومجلس القرية(لنفايات ل

 والتحقق من صحة مسارات بناء األهرامات
  االتصال

تم استخدام خالل مرحلة العمل الميداني الثاني، 
السابقة لعمل  الزيارات  التي تم جمعها فيالبيانات

من بدءا لمسارات االتصال الخريطة خريطة 
ثم ، وحتى اتخاذ اإلجراءات المناسبةالمخاطر 

ير من قبل الرسائل األساسية الالزمة لتشجيع التغي
أشكال وحواجز وانتهاء باآلخرين، المعنيين 
  .االتصال

 مع األطفال المشارآين تستخدمالتي اطريقة وال
 عملية تآانبشكل تخطيطي، لتوضيح هذا التدفق 

وآان الهرم وسيلة  . شكل هرملوصول لة ليراتكر
لتمثيل والتحقق من الرسائل الرئيسية المتعلقة ل
ألطفال في التي يقودها  ا،األنشطة ذات األولويةب

يعرض والهرم  .  وتتناسب مع قدراتهمآل مجتمع
  : بشكل وجيز

لحد لهدف التحديد نحو ض من المسعى رالغ •
متفرد على (من المخاطر ذات األولوية 

  ؛)القمةمستوى 
أو  ،اجتماعية : األسباب الرئيسية للمخاطر •

  ؛ )المستوى الثاني(اقتصادية، أو طبيعية 
 على ،ار الرئيسية للمخاطرالتعرف على اآلث •

 أو ،تكاثر البعوضمواطن سبيل المثال زيادة 
طن امومثل القضاء على فوائد تحقيق هدفهم 

  ؛)المستوى الثالث(لبعوض تكاثر ا
قوم بها التي تالكوارث أنشطة الحد من مخاطر  •

مستوى (تحقيق هدفهم المجموعات حاليا ل
  ).القاعدة
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    بالفلبين" بوبالسيون"تمرینات ترتيب األخطار والمخاطر في 
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، تم إعطاء األطفال مرئيمن خالل التمثيل ال
لمزيد من التفكير في المعلومات التي قد مسارا 

وهذا يساعد على تمهيد .  ة أو ناقصةتكون مفقود
ل اتصمسارات االالواضح لتحديد لالطريق ل

ألطفال والشباب من خالل مساعدة المشارآين ل
  :إدراكعلى 

لمعلومات والمعارف المتعلقة بكل ل ممصادره •
  ؛ منفعةو تأثير أوأقضية 

يجب التي و ،رسائلالمن مستهدفون التلقون الم •
حول االتصال  تختلف باختالف ما إذا آانأن 

السبب أو التأثير أو فائدة اإلجراءات، أو مزيج 
  .من بعض، أو آل ذلك

ي ساعد على تعزيز التعلم فياستخدام هذه األدوات 
الحد من جال  في م،اتجاهين للباحثين والشباب

 والطبيعة . االكوارث والتكيف معهمخاطر 
لكل لهذه األدوات تتيح التشارآية والتفاعلية 

آتساب مشارك تبادل األفكار، وفي الوقت نفسه ا
 آما تتيح . همعي من تجارب اآلخرين وأفكارالو

الستكشاف مزيد من الفرص مساحة أيضا 
سين ، لتحجهوداستدامة التعزيز وستمرار الال

على السالمة واالستدامة وقدرة المجتمعات 
  .المواجهة

  تقييدالتمكين والعوامل ترتيب 
لألطفال لتحقيق نحو مزيد من الدعم طرق إحدى ال
من خالل تحديد هي  ،لتغييرلوآالء آ مدوره

 مقدرتهتقيد وتقييم العوامل التي يمكن أن تمكن أو 
  .على العمل

 تحديد هاالبحث على مراحل يمكنوسائل  •
عوامل مشترآة من مخرجات المرحلة األولى 

  .) واحدةدولة (البلد مواقع البحث في من 
ترتيب باألطفال يقوم متابعة، مراحل الخالل  •

  . أهميةلى األقلإهم األمجموعة العوامل من 
الطفل الحرية إلزالة العوامل اء طإعيجب  •

ة تلك التي لم سياقه أو إضافبالتي ال صلة لها 
  .تدرج
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ح لألطفال معرفة ما هي القضايا التي تيهذا ي •
تحتاج إلى معالجة، وآذلك ما هي الموارد التي 

على اتخاذ مبادرات م تهايحتاجونها لتعزيز قدر
موجهة نحو التنمية، بما في ذلك الحد من 

  .الكوارثطر مخا
العوامل المشترآة التي تحد من مشارآة األطفال 

في المبادرات الموجهة نحو التنمية ين الفلبيني
 نقص التمويل، وعدم الثقة، وعدم فهم : شملت

هذه هي المجاالت التي  و. هدافهمألالكبار 
  .تهايخططون اآلن لمعالج

  أدوات أخرى للتعبير الخالق 
تنوعة من البحث أيضا مجموعة موييسر 

 . المساحات لألطفال للتعبير عن آرائهم وأفكارهم
أدوات م الورق ويقدتم ت،  التمارينحدأفي و

دوافعهم رسم  وطلب من المشارآين ،الرسم

 ثم . للمشارآة في مجموعات الشباب وأنشطتهم
لى عمرة أخرى رسوم عرض هذه التم 
ز النقاش، وآذلك تسليط الضوء يحفلت اتمجموعال

انضم أيضا  آما . الدوافع للمشارآةعلى تنوع 
  . دوافعهم للقيام بالبحثوارسمون، والباحث

أغاني أو قصائد آتابة األطفال طلب من وبالمثل، 
تمثيليات أو مسرحيات حول ، وعمل معن أنشطته

انظر (ة لها لكوارث واالستجابالمختلفة لثار اآل
أنشطة الفيديو  ومثل ).  العدد وآخرون، هذا"تانر"
 وقد أتاحت ،) العددهذا، "بلش"انظر (ة ارآشمالب

هذه الطريقة المناقشة والتعلم ضمن مجموعات 
لدعوة إلى أداة لآانت بمثابة األطفال، وأيضا 

ردود من هذه  والم. التغيير في مناطق أخرى
أآبر قدر من عملية وا األنشطة أن األطفال اآتسب

من ما يمكن أن يكتسبوه التعبير اإلبداعي مثل 
  .تج النهائي نفسهالمن

  
  

  تفاصيل االتصال

Fatima Molina and Grace Molina Center for Disaster Preparedness (CDP) 
CSWCD Bldg., R. Magsaysay Avenue 
University of the Philippines Campus 
Diliman, Quezon City, 
Philippines 
Telephone: +632 9266996 Email: cdp@info.com.ph  
Website: www.cdp.org.ph 
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Thomas Tanner and Fran Seballos 
Institute of Development Studies (IDS) 
University of Sussex 
Brighton BN1 9RE UK 
Telephone: +44 1273 606261 
Email: climatechange@ids.ac.uk 
Website: www.ids.ac.uk/climatechange 

  مالحظات

طر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ، بما في اخالحد من ممزيد من المعلومات حول عمل األطفال في لل
  org.childreninachangingclimate.www:   ، يرجى زيارة الموقع المراجعمسردذلك 

Child Oriented Participatory Risk Assessment and Planning (COPRAP): A Toolkit. Center for 
Positive Future, Center for Disaster Preparedness, Philippines. Online: 
http://proventionconsortium.org/?pageid=43 

Child-led Disaster Risk Reduction: A practical guide. Save the Children Alliance. Online: 
www.savethechildren.org/publications/ emergencies/Child-led-Disaster- Risk- Reduction. 
pdf 

Children on the Frontline: Children and Young People in Disaster Risk Reduction. Plan 
International and World Vision. Online: www.plan-uk.org/pdfs/childernonthefrontline.pdf 

  شكر وعرفان

للدعم اللوجستي عن امتنانهم  و،جميع المشارآين في البحثل همشكريود آتاب هذه المقالة أن يعربوا عن 
  .حوث االقتصادية واالجتماعية، والمجلس البريطاني للب"بالن الدولية"والمالي من 





 171 وضع السيناریوهات بالمشارآة للتكيف مع تغير المناخ

للتكيف مع تغير بالمشارآة وضع السيناریوهات  . 15
  المناخ

  
  
  
  
  
  

  "السزلو ینتير"، "ثي دیكينسون"، "ليفيا بيزیكوفا:  "بقلم
  
  
  
  

  مقدمة
آثار تغير حول هناك عدد متزايد من الدراسات 

أصبحت التي المناخ وخيارات التكيف المحتملة 
ما تقع في خطأ عدم فإنها عادة ذلك،  ومع . متاحة

ضمن دمج تأثيرات تغير المناخ وخيارات التكيف 
خيارات التنمية وأولوياتها، وآذلك تفتقر إلى 

التي قد تنتج عن  للتأثيرات ة السليماتفيوصالت
درات قالتكيف وعلى يارات التنمية المختلفة خ

السيناريو توفر وسيلة وضع منهجيات  و. التكيف
اف خيارات التنمية في المستقبل، مفيدة الستكش

والمسارات والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ 
ات أو سياسالوخيارات التكيف، فضال عن أشكال 

 . دعم االستثمارات الالزم لتيسير التكيف الفعال
وسيلة لصانعي السياسات آما أنها توفر أيضا 

 في االعتبار األولويات واأخذيومقدمي الخدمات ل
  .المحلية في صنع القرارة والمعرف

  وضع السيناریو بالمشارآة
السيناريوهات ليست توقعات التنمية االجتماعية 

تأثيرات تغير المناخ، بل  توقعات وأ ،واالقتصادية
بها ول للكيفية التي قد تتطور بهي وصف مق

استخدام من خالل المستقبل، وذلك األمور في 
جاهات الحالية حول االتوالفرضيات المعلومات 
تساعد أيضا على استكشاف  آما أنها . المستقبلية

النتائج المتباينة التي قد تنشأ إذا ما تغيرت 
من أجل و).  UNEP, 2002 (ات األساسيةيالفرض

مدخل ن متام بشكل استكشاف الفرص 
 وتكريس ،هتماماالتزايد فقد ، هاتالسيناريو

لسيناريوهات، ولكن لوضع اليس فقط الجهود 
ويشمل ذلك زيادة  . سيناريوية تطوير العملأيضا ل

في وضع المعنيين الترآيز على مشارآة 
وهو ما يطلق عليه وضع السيناريو سيناريوهات ال

  .بالمشارآة
الدراسات المتوافرة حاليا تظهر بدرجات و

متفاوتة من المشارآة في وضع السيناريوهات، 
إشراك المعنيين آمراجعين تتراوح بين 
تغير المناخ، " خبراء"تي وضعها للسيناريوهات ال

ووصوال إلى أن يقوم المعنيون أنفسهم بتطوير 
وقد وجدنا أن .  السيناريوهات وتقييم جدواها

هي تلك العملية التي تجمع عملية األآثر فعالية ال
وهي ".  الخبراء"بين معرفة المعنيين ومعرفة 

  :تشمل
 ذات ةمحلياستجابات في خلق المعنيين إشراك  •

مزيج من خيارات كون عبارة عن ت ،صلة
  التنمية، وخيارات التكيف، والقدرات؛

حول آثار تغير لمعنيين خلق فرص التعلم ل •
مستوى المناخ واآلثار المترتبة عليه على ال

  المحلي؛
المعنيين تعزيز التعاون بين الباحثين و •

للمساعدة في تحقيق التوازن بين المخاطر 
بين  و،المناخ الحيوية المرتبطة بتغير ماديةال

لمحلية مثل ااالجتماعية والقضايا المخاطر 
، والحصول على الخدمات التحسن المعيشي

  .األساسية، والعمالة، واألمن الغذائي
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وضع السيناریوهات لالخطوات الرئيسية 
  المشارآةب

المعرفة الكمية للمعنيين والمعرفة الجمع بين إن 
في ) تغير المناختوقعات وآثار (العلمية الكيفية 

فردة متفرصة وضع السيناريو بالمشارآة، يتيح 
الدقة العلمية، وجيدة، البيانات بين اللمزج ل

وجهات نظر مختلفة والخيال، والخبرة من 
)Volkery et al., 2008  .( ووضع السيناريو

  :الخطوات الخمس التاليةبالمشارآة يتكون من 
تغير المناخ يؤثر   :تحدید نطاق عملية السيناریو

 ،على مختلف المجاالت والقطاعات بطرق مختلفة
 . اآلثار مع تغير المناخ تدريجياسوف تتغير و

في ظل التوقعات  : هوعندئذ والسؤال األساسي 
عديل المتاحة لتغير المناخ ، آيف يمكن للمجتمع ت

خططه وسياساته لتحقيق االستفادة القصوى من 
  ؟ ية المتوقعة المستقبلتتطوراال

التنمية شكل تحدید العوامل الرئيسية التي ت
جمع المعلومات عن النظام الحالي   :المحلية
 تأطير اإلجراءات ذات الجدوىساعد على يسوف 

على المدى القصير والمدى الطويل، وما هي 

التنمية من حيث احتياجات الثغرات في القدرات 
لتنمية التي تشكل اوالعوامل الرئيسية  . التكيفو

المحلية تشمل القطاعات االقتصادية الرئيسية، 
والتغيرات السكانية والهجرة، والحصول على 
الخدمات األساسية، ومستويات الفقر، والبنية 

  .وفرةتحتية المتال
ستند إلى  يجب أن ي :سيناریوهاتوضع ال

آيف يمكن للعوامل التي تم تحديدها حول مناقشة ال
رؤية الهذا يعني تحديد  و. تتطور في المستقبلأن 

، والخيارات التي المستهدفة على المدى الطويل
يتحرك الذي تحرك نحو هذا الهدف التؤدي إلى 
ق داخليا اتسة اال ويجب مراعا 50.تابعةبطريقة مت

في عامل واحد ال أن التطورات أي تماما؛ 
ضع لوو.  آخرعامل تتعارض مع التطورات في 

السيناريوهات، يمكن استخدام تقنيات مختلفة مثل 
  ).1شكل ( أو بطاقات الفهرسة التجميعات

                                                 
ى قوالوجه التنظيم الذاتي، والذي يمتحرك الهدف تعني الرؤية ال  50

 يوه.  والتي بدون ذلك ستظل هذه القوى مشتتةللمجتمع، اإلبداعية 
صورة ملموسة للمجتمع في المستقبل أنها في العام هدف الختلف عن ت
تعريفات الدقيقة التي تميز تفعيل العنيف حول الجدل لدون أن تخضع لب

 ).Jaeger et al., 2000(األهداف 
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السيناریوهات التي وضعت أثناء ورشة العمل للسيناریو بالمشارآة باستخدام طریقة التجميع، منطقة بحيرة :  1شكل 
  تون بالمجرباال
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السيناريوهات التي تم   :سيناریوهاتمراجعة ال
بعناية لفحص قدرتها يجب مراجعتها تحديدها 

على تحديد آثار تغير المناخ على تحقيق رؤى 
لتحديد " إذاماذا "أسئلة استخدمنا  . التنمية المحلية

و االتجاهات في ما إذا آانت التغييرات أ
هطول  الحيوية مثل أنماط ماديةالمؤشرات ال

ارتفاع مستوى سطح أو  ،األمطار في المستقبل
الحارة متتالية اليام األالبحر، أو التغيرات في عدد 

هذه ضمن ناولها  يمكن ت،باردةالأو 
شمل ذلك تحديد آثار تغير قد و . السيناريوهات

ثم إلنسان،  اةالمناخ على البيئة المحلية ورفاه
  ).2شكل (تحديد خيارات التكيف 

في ين كون فعالنإذا أردنا أن   :بناء استراتيجية
فمن الضروري ، بعيدة المدىرؤية الالوصول إلى 

 ويشمل . المدىوطويلة إجراءات قصيرة تحديد 
اتية والسياسات الالزمة لتهيئة بيئة مذلك تحديد 

تم التدابير التي لالنتقال من السيناريوهات و
  .تحديدها، إلى حيز الواقع والعمل

 وضع السيناریو بالمشارآة في : دراسةحالة ال
  في المجر" باالتون"منطقة بحيرة 

هذه قادها فريق البحث بالتعاون مع الدراسة حالة 
وآالة تنسيق تنمية "وهي تنمية محلية وآالة 

وقدم الباحثون معلومات بشأن   51".بحيرة باالتون
التوجيه آذلك التكيف معه، وتأثيرات المناخ و

وآانت  . المشارآة وتجميع النتائججلسات بشأن 
وآالة التنمية المحلية مسؤولة عن تحديد وجمع 
الممارسين ألنشطة المشارآة، وإبالغ النتائج إلى 
المنظمات غير الحكومية المحلية، وأعضاء 

  .، والقنوات اإلخبارية المحليالمجلس
  لمشارآةاإلعداد لوضع السيناریو با

 اجلسة وضع السيناريو بالمشارآة، قمنقبل 
ستكشاف الالمشارآة بسلسلة من األحداث بتطوير 

                                                 
األعضاء الرئيسيين في هم " السزلو ينتير"، "ليفيا بيزيكوفا"آان   51

قاعدة بيانات "نطوني ليمان من أ/ دفريق البحث، الذي ضم أيضا 
 آارولي/ ودوجامعة جينيف، "  أوروبا- الموارد العالمية معلومات
 .وآخرين" جيل جيجر"، و"آوتكس
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    ن، وخيارات التكيف والسيناریوهات المستقبلية في جنوب غاناآثار تغير المناخ على البيئة المحلية ورفاهة اإلنسا: 2شكل 
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بدأنا بتقييم آثار  . آثار تغير المناخ والتكيف معه
 آم مربع، 50على مساحة بدقة تغير المناخ 

وأعقب ذلك .  باستخدام التوقعات المنشورة أصال
عصف  وجلسات اليةرآزممجموعات الجلسات ال

 .  المحتملةالتأثيرات المحليةهي الذهني لمناقشة ما 
انخفاض هطول توقع على سبيل المثال، آثار 
يؤدي إلى خسائر ، قد األمطار في فصل الصيف

في اإلنتاج الزراعي، وانخفاض في توافر المياه، 
 المحلي وعلى حيويوآثار سلبية على التنوع ال

اعد وس . عائدات األنشطة التجارية المحلية
النماذج مخرجات المشارآين على تفسير 

مع اآلثار العواقب الهامة لهذه وتحديد المصغرة، 
نقاط الضعف األخرى التي تواجه مراعاة 
تهم ومعرفخبرتهم لى قد اعتمدوا عو . المنطقة

بالمنطقة، وتقييم الدروس المستفادة من الظواهر 
وتبادل الخبرات حول السابقة، الجوية القصوى 

  .السابقةاالستجابات  فعالية
ثار تغير المناخ على المستوى آلفهم آتساب البعد ا

المشارآة في ب عمل اتالمحلي، عقدنا ثالث ورش
 . المنطقة لتحديد خيارات التكيفمن مواقع مختلفة 

اآتشفنا أنه تم بالفعل تنفيذ العديد من خيارات 
أتاحت التكيف ذاتيا على المستوى الفردي، و

الدروس للتشارك في فرص ورشات العمل ال
تم تحديد في بعض الحاالت،  . المستفادة من ذلك

وقواعد تحظر استخدام لوائح ثغرات وعوائق في 
اإلدارية المعقدة جراءات اإلمواد محلية، وآذلك 

التدابير التي تؤثر على عدد من على لموافقة ل
أيضا عدم ورشات العمل أبرزت  وقد . القطاعات

حول دون وضع وهو ما ي ،ةوجود الخبرة التقني
هذه ت انته و. الحلول الممكنة موضع التنفيذ

  .قائمة أولويات العمل في مجال التكيفجلسات بال
   عمل وضع السيناریو بالمشارآةةورش

ذات عمل وضع السيناريو بالمشارآة ورشات 
 مشارآا من 80واحد شملت ما يقرب من اليوم ال

، ومنظمات الجامعات المحلية والمدارس الثانوية
األعمال المحلية، ومنظمات الزارعين وموظفي 
البلديات والمنظمات غير الحكومية المحلية، 

  .وغيرهم من أفراد المجتمع
هو وآان الهدف من وضع السيناريو بالمشارآة 

محتملة لتطوير القطاعات السيناريوهات الخلق 
بما في ذلك الزراعة (الرئيسية لالقتصاد المحلي 

والعوامل  . يحيومع حماية التنوع ال ،)والسياحة
الرئيسية التي تعتبر هامة بالنسبة لالقتصاد 

 ويمكن أن تساهم في تطوير إجراءات ،المحلي
من خالل ، قام بتحديدها المعنيون التكيفوقدرات 

 مع الترآيز على القضايا االقتصادية ،المشاورات
وآانت العوامل الرئيسية  . والبيئية واالجتماعية

  : هيددةالمح
إدارة الموارد المائية التي ترآز على  •

مستوى المياه في على السياسات التي تؤثر 
  بحيرة باالتون؛

الممارسات الزراعية، بما في ذلك األنواع  •
  المزروعة ونظم الري المتاحة؛

  األداء االقتصادي للقطاع الزراعي؛ •
الليالي السياحية في ب ممثلة -تطوير السياحة  •

واإليرادات، والعمالة، الموسم الواحد، 
  موسمية؛الو

  ؛تطوير العقارات الساحلية •
د اعداألي، بما في ذلك حيوحماية التنوع ال •

مساحات  من األنواع المحمية وةالحالي
  .المحميات

ثم تم تحديد االتجاهات الحالية للعوامل التي تم 
  .جمعها من خالل تحليل البيانات اإلحصائية

قامت الرئيسية، الترآيز على هذه العوامل مع 
السيناريوهات وضع بالمعنيين بعد ذلك مجموعات 

وفي نفس الوقت معقولة  ة،وجالمستقبلية المر
وشملت  . الظروف الراهنةويمكن تحقيقها في ظل 

عملية السيناريو خلق رؤية للمستقبل من العوامل 
الرئيسية وتحديد اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه 

ؤية في مجموعات وقد تم تطوير الر . الرؤى
 اتالخبرذوي من من المعنيين صغيرة 

 تجميعمتنوعة باستخدام تقنية الالنتماءات االو
  ).1شكل (

  :واإلجراءات التي تم تحديدها شملت
حماية األراضي الزراعية والساحلية الحساسة  •

  الحد من التنمية؛خالل ن م
التعجيل باستخدام أنواع العنب المحلية  •

  وتنويعها؛
الت اإلرشاد الزراعي وحوافز إنشاء وآا •

  ؛لألسواق المحلية
الصغيرة والمتوسطة، شروعات تنمية الم •

  .قلاألالسياحية ذات الكثافة وخاصة في المدن 
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أسئلة السيناريوهات باستخدام جعنا بعد ذلك ارثم 
مجتمع يمكن للهل على سبيل المثال، ".  ماذا إذا"

ن زيد مأن يتناول في رؤيته لتوقعات المستقبل م
تزايد  و،االنخفاض في هطول األمطار الصيفية

توقعات قدم الخبراء المحليون ؟  درجات الحرارة
مجموعات بدأت  ثم ،لمنطقةالمتعلقة باتغير المناخ 

 والتكيف، وبعد لتأثيرات المحتملةالمعنيين في ا
قاموا بالتقييم عما في مجموعات صغيرة، ذلك، و

في جة مدم هذه التأثيرات والتكيف تآانإذا 
  . أم السيناريوهات المستقبل

  :واآلثار التي تم تحدیدها شملت
وتوقيت هطول غزارة تغييرات في حجم و •

  األمطار؛
  انخفاض تساقط الثلوج؛  •
المياه والحرارة على مزارع الكروم ضغوط  •

  المنشأة حديثا؛
  تآآل؛ الزيادة  •
اشتعال الحرائق في مثل والخلل ضطرابات اال •

  ؛شراتالحانتشار ، واألحراش
  .تغيرات في نمو النباتات •

لسيناريوهات المحلية قائمة لوأضيفت بعد ذلك 
  :ةسياق الزراعة اإلقليميلخيارات التكيف ب
 آاستجابة زيادة سعة تخزين مياه األمطار •

  لجفاف؛ ل
المحاصيل وسالالت زيادة التنوع في أنواع  •

لحرارة اتحمل تالمزروعة، بما فيها تلك التي 
  والجفاف؛

واألصناف لترآيز على زراعة األنواع زيادة ا •
  ؛المحلية التقليدية

األوسع نطاقا للتغطية بالحشائش ستخدام اال •
دائمة لزيادة االحتفاظ بالرطوبة في التغطية وال

  التربة؛
الشمس ظالت من نباتات الظل لخلق مإدخال  •

  خالل موجات الحر؛
  ؛زيادة آفاءة أساليب الري •
  .ةعازرتعديل المواعيد الزمنية لل •

وضع السياسات بالسيناريو تمرين تبعنا أوأخيرا، 
واإلجراءات الالزمة لدعم التكيف مع تغير 

نحو األهداف المنشودة مع التحرك  ،المناخ
 وعلى سبيل المثال، شملت . للمجتمع في المستقبل

زيادة آفاءة الري ؛ جراءات على المدى القصيراإل
 ،)بما في ذلك اتخاذ إجراءات على نطاق صغير(

ومن  . وتشجيع إنتاج األغذية المحلية والتقليدية
 ؛جراءات على المدى الطويلاإلاألمثلة على 

 ،وضع استراتيجية األمن الغذائي المحلي
سياسة استخدام األراضي بلتزام طويل األجل االو

من التنمية الساحلية، وحماية األراضي التي تحد 
  .الزراعية

  شارآةاألثر السياسي لوضع السيناریو بالم
 سياسات ةتغذيعملت على العمل ورشات نتائج 

  :مختلفةالطرق بعدد من الالتكيف مع تغير المناخ 
تم إدماجها  هاديحدتي تم تبعض اإلجراءات ال •

  في االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ؛
 "وآالة تنسيق تنمية بحيرة باالتون"قامت  •

 اتعو لتقييم مقترحات مشراوجيهاته تغييربت
 اتعومشرآل الة المحلية، بحيث أن التنمي

التي تعتمد على المدى المتوسط والقصير 
  ها؛ديحدتي تم تاإلجراءات اليجب أن تالئم 

من ضغطا إضافيا وضعت  العمل اتورش •
المضي قدما في اإلجراءات التي سبق أجل 

قد  ولكن ،تضمينها في خطط التنمية اإلقليمية
ال التنفيذ، على سبيل المثفي أهملت تكون 

، زراعات الغاباتتحسين الري، وإعادة 
  .وحماية األراضي الزراعية

  المشارآةبالسيناریو وضع فوائد وتحدیات 
وضع السيناريو بالمشارآة فإن بناء على تجاربنا، 

مع التنمية وخطط يتيح فرصة لدمج أولويات 
 . هاتلتصدي لتغير المناخ وتقلبلاحتياجات التكيف 

  :ما يليالنتائج الرئيسية وآانت 
تحديد أولويات التنمية واإلجراءات التي يجب  •

من زيد تأن يتم التعجيل بها، ألنها أيضا 
مثل تحسين خدمات الرعاية (قدرات التكيف 

الصحية في المناطق المعرضة لألمراض 
  ).بسبب تغير المناخ

الجارية بالفعل، برامج التنمية فعاليات وتحديد  •
يجب التي و ،عامل مع اآلثار الحاليةوالتي تت

 وتطبيقها على المناطق األخرى التي هاتكثيف
مثل جمع مياه (تواجه آثار مماثلة في المستقبل 

كون مبادرة على يغالبا ما والي األمطار 
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نطاق صغير، ولكن يمكن توسيعها في 
أن ينخفض فيها التي من المتوقع ناطق الم

  ). هطول األمطار
تشجيع التفكير في مستقبل المجتمع  •

 أفراد هاملكيخالص المعارف القيمة التي واست
المجتمع المحلي حول آثار تغير المناخ 

هذه الممارسات حتى لو آانت والتكيف معه، 
نظر إليها على أنها موجهة بشكل خاص ال ي

 . تغير المناخقابلية التضرر من للحد من 
المجتمعات التآلف والدراية ب ابناء على هذفال

هذه المجتمعات، آما يعمل على تمكين المحلية 
القرار في تنمية يزيد من إشراك صناع 

مجتمعاتهم، وبناء القدرة على التكيف مع تغير 

  .المناخ
تواجه وضع السيناريو عدد من التحديات هناك و

التحديات الرئيسية يتمثل في وأحد .  بالمشارآة
طرق لربط المعلومات الكمية عن الإيجاد 

 مع ،المناخيةاالتجاهات الحالية والتوقعات 
 . سيناريوهات النوعية، وتحويلها إلى سياساتال

لحفاظ على لمزيد من االهتمام ويجب إيالء 
حول الحوار بين الباحثين وفئات المجتمع المحلي 

 وأوجه عدم التيقن من توقعات تغير ،التحديات
 وتبادل المعلومات التي يمكن استخدامها ،المناخ

غم من الشكوك لدفع التنمية والتكيف على الر
  .القائمة
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للتكيف  انعكاسات حول األخالقيات العملية . 16
  المشارآةالمجتمعي ب

  
  
  
  
  

  نیوآخر" جياآومو رامبالدي"وآخرین، " أسولوم إلكانا:  "نمقتطفات م
  
  
  
  

  مقدمة
تي من اثنين من المقاالت الهي مقتطفات التالية ال

 . ةشارآمالب سابقا في التعلم والعمل تنشر
 حتوي على نفس الرسالة األساسيةي هماآالو

حتاج إلى تلمشارآة الجيدة لممارسة الأن :  وهي
 من األخالق العملية التي قوم على أساس متينتأن 

  .ترآز على التمكين
التعلم مذآرات "من مقال في مقتطف األول 

في  كالتشار"، 22العدد " المشارآةوالعمل ب
 Absalom et (" المستقبلإلىاهتماماتنا والتطلع 

al., 1994.(52  مضتخمسة عشر عاما  فمنذ ،
ممارسي التقييم الريفي قامت مجموعة من 

مجموعة من حول مع القراء ارك بالمشارآة بالتش
التنمية لممارسات المبادئ التوجيهية الرئيسية 

  .المشارآةب
بعد ذلك بحوالي ي من مقال نشر ناثالمقتطف ال

هنا سلسلة من الصور  ونحن نضمن .  عاما12
روبرت "التي التقطت خالل العرض الذي قدمه 

أصبح   53. المشارآةياتخالقحول أ" تشامبر
ساس لمقال عن أخالقيات  األ"روبرت"عرض 

المشارآة بالممارسة العملية لرسم الخرائط 
                                                 

العدد األول في هذه السلسلة آان  22العدد أن من المثير لالهتمام،   52
في " مذآرات التعلم والعمل بالمشارآة"وهو تحت اسم جديد الذي ينشر 

لتقييم الريفي ا"  باسم 1988ي عام فسلسلة بدأت الوآانت .  1994
إلى " التقييم الريفي السريع"تطور من قد أظهر الهذا التغيير و".  السريع

التعلم والعمل "إلى المصطلح األشمل " التقييم الريفي بالمشارآة"
 ياتمنهجمداخل ووالذي يشمل مجموعة واسعة من ، "بالمشارآة
 .المشارآة

في " الخرائط من أجل التغيير"حول العرض " روبرت"قدم   53
والذي عقد " إلدارة المعلومات واالتصال بالمشارآة المؤتمر الدولي"

 .2005أيلول / في نيروبي في آينيا ، سبتمبر

)Rambaldi et al., 2006 .( ونحن نعرض هنا مع 
الواردة " لمن؟"و" من؟"بعض التعديل أسئلة 

  ).1مربع انظر (ضمن هذا المقال 
 قدما مع التكيف المجتمعي مع تغير نامضيفي و

 ات انعكاسهذه المبادئ التوجيهية تقدمفإن المناخ، 
الممارسات حول  المناسب هافي وقتمناسبة و

  .المشارآةبالجيدة للتنمية 
 والتطلع االتشارك في اهتماماتن:  المقتطف األول
  إلى المستقبل

نحن مجموعة غير رسمية من العاملين في مجال 
التنمية والباحثين والمدربين من الجنوب والشمال، 

ل مداختطوير نعمل على دعم ونستخدم ونو
التقييم "تي غالبا ما يطلق عليها المشارآة، وال

والوصف العملي للتقييم ".  الريفي بالمشارآة
  :هو" الريفي بالمشارآة

واألساليب لتمكين مداخل  من الةعائلة متزايد.  . .
وتعزيز وتحليل شارك تمن الالسكان المحليين 

من أجل التخطيط  تهم وأوضاعهم،حياة بمعرفال
  .والعمل على ذلك

المشارآة الريفية الريفي بتقييم الم ااستخدعند 
 -تمكين السكان المحليين بشكل جيد، فإنه يستطيع 

 من أن يجروا بأنفسهم -  أو الحضر في الريف
 آما . والتقييممتابعة والتحليل والعمل والدير تقال

تمكين المرأة والفقراء أنه يعمل على 
م في تحكوالمحرومين، مما يتيح لهم المزيد من ال

  .حياتهم
التشارك، قمنا آجزء من عملية التفكير والتعلم و



60 -التعلم والعمل بالمشارآة   178

الكثير  و. التطورات الراهنةبمراجعة خبراتنا و
الحكومية، وآاالت من الجهات المانحة، وال

أن يكون والمنظمات غير الحكومية تطلب اآلن، 
برامجها جزءا من المشارآة التقييم الريفي ب

 . والمخاطرالفرص هذا يزيد من و . هااتعوومشر
 : بدء ودعم عمليات التغييرتتمثل في والفرص 

تمكين الفئات المحرومة والمجتمعات المحلية، 
 . همإعادة توجيهومات واألفراد ينظتوتحويل ال

،  مما هو ممكنآثربأ ةطالبالممن ى أتتتمخاطر وال
، والسرعة الشديدة، بالرغم "من القمة للقاعدة"

المشارآة بنمية لتمما هو موجود من فهم قليل ل
  .مضامينهاو
خلصوا إلى مشارآة الممارسون للتقييم الريفي بالو

 ة، الشخصيياتعلى السلوآضرورة الترآيز 
 وتسهيل المشارآة من ، وتبديل األدوار،والمواقف

 والتصور والوعي اتخالل عمليات المجموع
التشارك بال واء خطاأل، واحتضان الحساسالذاتي 
ه من الضروري وضع هذه ونحن نعتقد بأن . حدود

المبادئ والمفاهيم في صلب جميع أنشطة التنمية 
 -ا نكثير غيرالو -تجربة قادتنا الوقد  . المشارآةب
مثل دراك بأن مضامين مداخل المشارآة، لإل

  :من أجلهي المشارآة التقييم الريفي ب
القيم الشخصية والمهنية والمعايير  •

  ؛ ياتوالسلوآ
   قضايا المجتمع المحلي؛ •
الهياآل التنظيمية، وأساليب وممارسات  •

  اإلدارة؛ 
  وأساليب التدريب؛ مداخل  •
التواصل وتبادل المعلومات بين جميع الجهات  •

ونشر فكر مضطلعة بالتنمية الفاعلة ال
  ؛المشارآةات وممارس

  .سياسات وممارسات الجهات المانحة •
سوى عدد قليل من بين سنا ونحن ندرك أننا ل

لعالم الذين يسعون إلى تطوير أنحاء افي العديد 
ونحن نقدم بيان  . المشارآةمداخل انتشار يسير وت
على أمل أن اآلخرين سوف هذا، لمبادئ ا

 بنفس الروح هم،وقيمئهم  وآراهمخبراتيتشارآون ب
جميعا أن نواصل التعلم من بها حتى نتمكن 

  .بكل استجاباتكمونحن نرحب  . البعضنا بعض
شيلو "، "رت تشامبرروب"، "الومإلكانا أبس"

، "جتوإیرین ج"، "جييبارا "، "فرانسيس

تشاریتي " "جونسوندیب "، "جوزیفسام "
وبرت ر "،"خانمحمودة رحمن "، "آابوثا
بات "، "ماسكارینهاسجيمي "، "ليرز

 ،"جولز بریتي"، "ميتشيل بيمبرت "،"نوریش
ميرا "، "إیان سكونز"، "ماليكا سامارانایاآي"

، "جتاماندیفيكا "، "شاه بارميش "،"آول شاه
 أليس"، "جيني تيم "،"جون تومسون"

  ".ویلبورن
  1994أيار /  مايو20

  الشخصية والمهنية
الريفي لكوننا نمارس التقييم نحن نعتقد بقوة 

نتحمل مسؤولية بشكل مهني، فإننا المشارآة ب
  :نحوشخصية 

النقد الذاتي، واالعتراف بأننا توجهات تطوير  •
بالمراجعات ب يرحالتتعلم باستمرار، ون

  .ناأقرانالصارمة من 
، هل وماتالوضوح بشأن الحصول على المعل •

في إلدماجها لالستخدام الخارجي، أو هي 
جب وي . العمليات المؤدية إلى العمل المجتمعي

مجتمع  للاتمييز واضحالجعل هذا نأن علينا 
، ويجب توثيق ذلك تبعا لما معهالذي نتفاعل 

  .نعلن
الزمالء وأفراد المجتمع (خرين التفاعل مع اآل •

مع االحترام والتعاطف ) ، والمهنيين اآلخرين
  .دعمالوالشفافية و

مهارات اإلقرار بالحاجة إلى الحصول على  •
حد سواء، على " الخبرات العملية"و ،التدريب

التقييم الريفي من أجل القيام بعمليات 
  .ة ميدانياشارآمالب

مقدمة سهامات البالتقييم النزيه لكل اإلااللتزام  •
 اشمال، محليالجنوب، ال(من جميع الشرآاء 

تنوع آراء ضرورة  واحترام ،)اوخارجي
  .اآلخرينومداخل 

 -شراآة مع المجتمعات المحلية  وبال-تحديد  •
لتعويض عندما نحصل على لمناسبة المداخل ال

  .معلومات لالستخدام الخارجيال
 يكونالتعويض  وأمنح االئتمان أن التأآد من  •

  .  فقطعند استحقاقها
السعي نحو عملية تمكين الناس المهمشين،  •

والتي من الممكن أن يقوم فيها التقييم الريفي 
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  .بالمشارآة بدور هام
الشبكات القائمة المهنيين ولربط مع امحاولة  •

 في آل ةشارآمالبلتقييم الريفي فعليا ل
  . اتسياقال

ة ضرورية لكي تجهيز أنفسنا بأي مهار •
تنوع العالقات نتناول ر ونعترف ونق

  .االجتماعية في آل سياق
لتزام الشخصي والمهني االوهذه آلها دالئل على 

لمتابعة عمليات التنمية التي تسعى إلى تحسين 
  ).نسبيا(ين حياة أولئك المهمش
  قضایا المجتمع

  األخالقيات
التفاعل مع المجتمعات المحلية، نحن بفيما يتعلق 

  :إلىنسعى جاهدين 
 االحترام المتبادل، بما في ذلك االلتزام تحقيق •

  لشراآات طويلة األجل؛با
األهداف حول أن نكون صادقين مع أنفسنا  •

  بنا؛الخاصة 
هدافنا أحول ين شفافأمناء ووين فتحنكون منأن  •

  .مع جميع شرائح المجتمع
  المساواة

  :نحن ندرك أن
محليا حديدها مختلفة، آما تم تالمجموعات ال •

 أو العرق أو ةس والرفاهحسب العمر والجن
 واللغة وما إلى الدين أو الطبقة االجتماعية

  .وجهات نظر مختلفةذلك، هي أيضا لها 
منظمات اليجب أن يكون هناك التزام من قبل  •

جهات و و، لفهم االحتياجات المختلفةيةخارجال
  .متعددة داخل المجتمعات المحليةالنظر ال

يجب أن ستجابة الحتياجات الفئات الضعيفة اال •
قد  وهذا . نطوي على احترام جميع الفئاتت

من خالل يعني تحدي العالقات غير المتكافئة 
  .حل النزاعاتطرق 

  شروط مسبقة للمشارآة
يمكن أن مع المجتمع حول ما أمينا آن  •

  يحصلوا عليه من تدخالتك؛
أنشطة التقييم الريفي بالمشارآة يجب أن تؤدي  •

  :اللتحسن مباشر في المجتمع من خإلى 

o ؛على أرض الواقعداء اإلنمائي األ  
o  على المستوى التغيرات في المؤسسات

مثل البحوث واإلرشاد (األعلى 
التي لها تأثير على و ،)والتخطيط

  ؛مستوى المجتمع المحلي
o التي لها تأثير اتالتحوالت في السياس ،

  ؛المجتمع المحلي على
o بعض هذه  يجب أن نعترف أيضا أن

د يكون تحقيها غير قالتغيرات المتوقعة 
  مضمون؛

رة  ولو لميكون هناك أي تدريبال أن جب ي •
دون تعريف واضح ، واحدة في المجتمع

  .النتائج على النحو المبين أعالهب
  الممارسة •
وضيحات التبتبدأ يجب أن لعملية مع المجتمع ا •

  ؛هممن وطلب اإلذن روالتفسي
 وإيقاع العمل يجب أن يحكمهما تالتوقيتا •

  ؛من المجتمعختلفة مللمناطق الي السياق المحل
تتولد بواسطة المعلومات بأن حقيقة الاحترام  •

لذلك اطلب منهم اإلذن عند  و،السكان المحليين
 . المعلوماتهذه استخدام توثيق أو محو أو 

آلما أمكن ذلك، تأآد من أن المخططات و
  .في المجتمعتظل  ونسخ التقارير األصلية

  المحلية دعم وتنمية الموارد البشریة
  :وهذا ينطوي على االلتزام بما يلي

تعزيز قدرة السكان المحليين، على أساس  •
وا كونيأساس مؤسسي، لعلى فردي وآذلك 

 ،المشارآةممارسين ومدربين للتقييم الريفي ب
تحليل وتنفيذ األنشطة التنموية في مجتمعاتهم ل

  المحلية والمجاورة؛
ة المشارآأن أنشطة التقييم الريفي بضمان  •

أو تشكيل / القائمة واألنشطة  تعزيز إلىؤدي ت
تلبية من أجل محلية جديدة، مؤسسات 

  ؛االحتياجات المحلية
  .تأمين الدعم لمتابعة أقسام المجتمع ومؤسساته •

  الجوانب المؤسسية 
  لعملية باالتزام طويل األجل 

أن يجب صانعي القرار / آبار المديرين •
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ما إلى للمضي عملية طويلة األجل ب والتزمي
التنمية مدخل  لتعزيز "مشروعاتال"وراء 

  .المشارآةب
  البيئة والثقافة التنظيمية

أن تتيح الفرص الثقافة التنظيمية على يجب  •
لتمكين التعلم من التجارب واألخطاء، وينبغي 

  .التجريبب بما يسمح ةكون مرنتأن 
  اإلدارة واألساليب المؤسسية

اإلدارة يجب أن يكون هناك انتقال من أساليب  •
انعدام القائمة على التسلسل الهرمي، و

، إلى طاعةعالقة األوامر والاالتصال، و
عضوية التي تشجع على األساليب األآثر 

دوار األجماعية، والسلطة الل األفقي، واتصاال
  .مرنةالجراءات اإلو

المؤسسات تهيئة الظروف التي يجب على  •
المشارآة في تسموا بتشجع الموظفين على أن ي

ملهم مع بعضهم البعض، وليس فقط خالل ع
  ."الزيارات الميدانية"

  الحوافز والمكافآت
الحوافز والمكافآت الموظفين تشجع يجب أن  •

 مع يا، والعمل ميدانأمناء واكونيعلى أن 
، ةفيوظحفاظ على الالمجتمعات المحلية، وال

وتشجيع العمل المشترك بين المؤسسات 
  .والقرى

  ى مستوى المنظمةاإلجراءات والتنفيذ عل
إدارة وجراءات التنظيمية اإليجب تغيير  •

تمكين الربط بين بحيث تعمل على البرامج 
التقييم الريفي بالمشارآة مع إدارة البرامج 

 ). ليموتمثل الالمرآزية في إدارة ال(وتنفيذها 
يجب البدء ببناء التقييم الريفي بالمشارآة منذ و

  .بداية دورة البرنامج
وعمليات المشارآة المشارآة يفي بالتقييم الر •

نطاق المرتبطة به، يجب تجريبها أوال على 
 من يأساسبشكل  هاذي وينبغي تنف،صغير

  .خالل المؤسسات المحلية
  الروابط إلى الخارج

مثل تبادل (تطوير روابط فعالة يجب  •
 ات،عوالتدريب، واإلدارة المشترآة للمشر

مع من هم خارج المؤسسة ) تدفق المعلومات

بما في ذلك الجهات (الشرآاء لمساعدة 
تعزيز الفهم و، على مزيد من ال)المانحة

ويجب أن تستند هذه  . لعمليات المشارآة
االحترام المتبادل من ساس ألى إالروابط 

  .والنزاهة والثقة
  المانحون

مع التقييم الريفي الجهات المانحة العاملة 
  :يجب أنالمشارآة ب
المشارآة على أنه في بالريتقييم الالترآيز على  •

عملية تؤدي إلى تغيير، وليس منتج في حد 
وهذا يعني االلتزام بعمليات التنمية (ذاته 

  ؛) طويلة األجلوأنشطة المتابعة والدعم
المضي نحو  و،توفير تمويل أآثر مرونة •

وأآثر ترآيزا على  ،أآثر انفتاحاأهداف 
  األحداث، من أجل اإلنفاق واإلنجاز المادي؛

والتقييم ة، شارآمالمتابعة بالإجراءات تعزيز  •
المساءلة المتبادلة أسس تبني ، والتي الذاتي

 ،المجتمعات المحلية، والمنظمات اإلنمائية(
  ؛)والجهات المانحة

ن تتحرك أتشجيع ودعم المنظمات التي يمكن  •
المشارآة لمساعدة والتعلم بنحو التدريب 

  التغيير؛على المنظمات األخرى 
برامج التي تقدم مجموعة الات وسياسالتشجيع  •

على التي ترتكز واسعة من خيارات التنمية 
  معايير واحتياجات وأولويات محددة محليا؛

ذاتيا من فرق الصغيرة المدارة تشجيع إنشاء ال •
 - الممارسين والمدربين داخل منظمات التنمية

ب يمع حرية التجر - وإذا آان هذا ممكن 
  ل؛م والعواالبتكار والتعلم من األخطاء

/ جريبي على مراحلدعم عمليات التعلم الت •
اعتمادا نطاقات تدريجية إلى أوسع وأعلى، 

  ؛على الظروف المحلية
المنظمات زيادة األعباء على تجنب الخلط و •

التمويل مداخل مواءمة ، من خالل اإلنمائية
  .والمحاسبة وإجراءات تقديم التقارير

Source: Participatory Learning and 
Action Notes (1995), Issue 22, pp. 5–10, 
IIED: London 
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 نظم يوالميسرین والوسطاء التقنيين والباحثين ف العملية للعاملين ياتاألخالق:  لمقتطف الثانيا
  المعلومات الجغرافية بالمشارآة

    "٪ لمن؟" و" ٪ من؟" أسئلة تجميع : 1مربع 
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:  الجيدتغيير من أجل الالمشارآة الخرائط ب
" روبرت تشامبرز"ملحوظات من عرض 

التغيير، الخرائط من أجل "في مؤتمر 
2005"  
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  التخطيط : المرحلة األولى 
  من يشارك؟

  شارك؟أن يالذي يقرر من الذي يجب من 
  في عملية التكيف المجتمعي لمن؟الذي من 

  خارج؟ بالالذي ترك من .  . .
  الذي يحدد المشكلة؟ من 
  من المشاآل؟ ل

  ؟ لمن األسئلة
  وجهات النظر؟لمن 

  ؟ يلتفت إليهاالتي لموجهات النظر والمشاآل واألسئلة لمن . . .

  عملية المشارآة  : المرحلة الثانية
الذي من الذي يسيطر على هذه العملية؟ من   المهم؟ صوتلمن ال

  مهم؟ اليقرر ما هو 
 ما الذي يمكن توثيقه وجعله قرريأن جب الذي يمن الذي يقرر، ومن 

  متاحا للعامة؟
  واللمس؟رؤية الذي لديه حق المن 
  المعلومات؟ يسيطر على استخدام الذي من 

  ؟امهمشيترك الذي من .  . .
  الذي يفهم؟من ؟ و الحقيقيواقعلمن ال

  لمن الواقع الذي تم التعبير عنه؟
  تصورات؟الالمعرفة والفئات ولمن 

  الحقيقة؟لمن هذا المنطق و
  )الشفافية(من الذي يحاط علما بما يتم توثيقه؟ 

  ؟ يفهمالذي المن يفهم الناتج المادي؟ و يمن الذ
  لمن الواقع المتروك؟و.  . .

والكشف عن، والتخلص من   على،السيطرة : المرحلة الثالثة
  المعلومات الناتجة

  ؟ اتخرجمالذي يملك المن 
  من يملك البيانات الناتجة؟ 

  ا معرفتهم؟ والمعلومات وتبادلوا ولئك الذين ولدألماذا بقي 
  تظم؟بالمخرجات المادية ويعمل على تحديثها المنالذي يحتفظ من 

  ؟  يفعل ذلكالذي المن و.  . .
  لمن التحليل واالستخدام؟

  من الذي يحلل المعلومات التي تم جمعها؟
الذي من الذي له حق الوصول إلى المعلومات، ولماذا؟ ومن 
  ها، وفي أي شيء؟يستخدمس
  واستخدامها؟يها ال يستطيع الحصول عل الذيمن و.  . .

  . . . وفي النهاية 
  ما الذي تغير؟

  ولمن آانت التكلفة؟ن المستفيد من هذه التغييرات؟ م
  من الذي آسب؟ ومن الذي خسر؟

  من الذي تم تمكينه؟
  ومن الذي فقد التمكين؟

    
  



60 -التعلم والعمل بالمشارآة   182

  
یر
صو

ت
 :

ني
مين

ن 
ها
جو

 /
نك
بال
ير
ن ف
وی
ير
ج

  

روبرت "آما عرضها " لمن"و" من"أسئلة 
  "تشامبرز

مناقشة حول ":  لمن"و" من"بناء على أسئلة ال  
  أخالقيات المشارآة
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  االتصالوعالقات 

  
  
  
  
  

  "سونال زافيري:  "بقلم
  
  
  
  
  

  مقدمة
مهم أمر العالقات واالتصال هي إن خرائط 

 فهي تعلمنا من الذي . لمعظم برامج التنمية
يتحدثون عنه، الذي ما و ،نوالمشارآيتحدث إليه 

حد السبل السؤال هو أو.  تهمدى أهميما و
 أو تالمقابالمن خالل إجراء  إما ،لمعرفةل

 . جماعيةالمناقشات الاالستبيان، أو من خالل 
كشف عن تقد ال  و. لها قيودهاولكن هذه األساليب 
الميسر قد ال / المقابلةمجري جميع العالقات، و

المعلومات، الحصول على رة في االمهله يكون 
.   عن ذلكبرغبة في التحدثالناس قد ال يشعر و
 قد يكون من عند العمل مع األطفال والشباب،و

  .أجوبة لفظيةالحصول على األصعب 
تتسم المشارآة بأداة هي االتصال وخرائط 

بالبساطة والفاعلية في ترسيم وفهم آيفية اتصال 
وقد وضعت هذه  . األطفال مع الناس في حياتهم

تقييم برنامج الصحة عند األداة في نيبال 
 حيث تم تعليم األطفال رسائل صحية المدرسية،

مدخل بسيطة باستخدام أساليب التعلم النشط ل
تواصلوا بهذه األطفال   و54".طفل من طفل"

أصدقائهم وأفراد العائلة مع تلقائيا الرسائل 
السلوك الصحي في بدأوا ممارسة  و،والمجتمع

خريطة أيضا استخدام آما تم  . حياتهم اليومية
 األخرى التي تشمل األطفال االتصال في البرامج

والشباب، في أفريقيا وآسيا، وآان آخرها برنامج 
 "المهارات الحياتية"وطني على المستوى ال

                                                 
54 www.child-to-child.org/about/approach.html 

لألطفال المتضررين من فيروس نقص المناعة 
سهلة   أداة بصريةيوه . البشرية في الهند

األطفال في مختلف السياقات استخدمها  و،إلدارةا
م هذه األداة في بداية ويمكن استخدا . والبلدان

لتدخل ل، مع مجموعة معينونهاية برنامج 
ملموس دليل توفير لعدم التدخل مجموعة من و

  .أنماط االتصالحول وقابل للقياس الكمي 
   خرائط االتصالملع
 60حوالي (لوحة رسم ورقية نصف احضر  •

ومن .  ، ومجموعة من أقالم التلوين) سم45× 
ألن  سميكةية أن تكون اللوحة الورقالمهم 

 آما أن . حريحبون الرسم بشكل األطفال 
  .تعبر عن مشاعرهمالتلوين أقالم 

، وارسم دائرة يدكفي بيضاء الورقة امسك ال •
في الهواء بما يشير إلى مرآز اللوحة، واطلب 
من األطفال أن يرسموا أنفسهم في مرآز 
اللوحة، بأي شكل يتصورونه، أو حتى مجرد 

  .ة اسمهأن يشير لنفسه بكتاب
بعد ذلك، ضع يدك على أجزاء متفرقة من  •

اللوحة، واطلب منهم أن يرسموا أو يكتبوا 
وبعد .  ة آل منهمص في حيااشخأسماء آل األ

ذلك ارسم خطوط تصل بين صورتك على 
اللوحة وهذا الشخص لتعبر عن مدى ما 
تتحدث عنه مع آل شخص من هؤالء 

فإذا آنت تتحدث آثيرا لشخص .  األشخاص
 خطوط، وإذا آنت ال تتحدث 3ين ارسم مع

  معه بكثرة ارسم خطين، وإذا آنت ال تتحدث 
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وبعد ذلك اآتب .  معه إطالقا ارسم خطا واحدا
على هذه الخطوط ما الذي تتحدث عنه مع آل 

  .شخص
نموذج توضيحي " أعرض"أحب أن أنا عادة ال و

ون سخيناألطفال لخريطة تم عملها من قبل، ألن 
الرسم من خالل ولكن  . بسهولة بالغةفي عقولهم 

يسهل فإن ذلك في الهواء واستخدام ورقة بيضاء، 
" قالب"األطفال إعطاء دون بلتعليمات افهم 

من هذه التعليمات تمكن األطفال  و. وهنسخيل
 والسماح بحرية تدفق األفكار ،التفكير بال قيود

 ات مجموع ودائما ما اندهش من ال. والتعبيرات
ن األطفال مالخرائط التي يصنعها متنوعة من ال

  .  البسيطةاإلرشاداتهذه خالل 

يحبون أن ينظروا األطفال هام، فوهناك تحذير 
إلى ما يفعله زمالؤهم، ولذلك من المهم استخدام 

مل األطفال في قاعة أو غرفة واسعة بحيث يع
في آثير من الثقافات، آما أن .  أماآن متباعدة

والتصرف معينة ع قواعد اتبااألطفال ينتظر 
 وهذا هو السبب في أهمية التشديد -بطريقة محددة 
رسم نفسك ب -لألطفال لتعليمات والتكرار ل
  .بأي شكل تتصورهواآلخرين 
سينهمكوا في النشاط معظم األطفال ستجد أن 
يستغرق ذلك في المرجح أن ، ومن يرةبسرعة آب

وبمجرد  .  دقيقة40 إلى 30معظم المناطق من 
فمن الممكن أن يتشارآوا نتهاء األطفال، ا

مناقشة  وال. خرائطهم مع الميسر أو أصدقائهم
  األطفال، التشارك تسلط الضوء على ما آتبه و

 
  نيبالفي " سندهوبالتشواك"، وهو طالب بالصف الرابع من "جاناك "خریطة رسمها : 1شكل 
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 وهناك . الحقا ذلك  أفضل لتحليلاخلق فهمتو
ن من التعليقات األآثر شيوعا التي تلقيتها من ااثن

أستطيع أن أرى حياة الطفل :  "هماالميسرين 
منذ لقد عرفت هذا الطفل "،  "صورة أمام عينيآ

آل هذه أآن أعرف شيئا عن  ولكن لم ،فترة طويلة
  ."العالقات
  الخرائط ألغراض التقييماستخدام 

في دراستنا  و. ستخدم خريطة االتصال في التقييمت
حول يتواصلون علمنا أن األطفال تفي نيبال، 

 وآان هناك اختالفات ،واألشقاءء آلباتهم مع اصح
، )بعد/ قبل (خرىاألتقييمات الفي  . بين الجنسين
األطفال العاملين في مجال الجنس وجدنا أن 

استهم وأهداف الحياة، وآانوا  حول درونتواصلي
 منهألعار، وجيرانهم دون الشعور با إلىيتحدثون 

آانوا أولئك الذين ب عن االتصال واتوقف
  ".يستغلونهم جنسيا"

أبعاد الدراسة، العديد من وفر تخريطة وحيث أن ال

  :توقيع التغيرات التاليةمكن فمن الم
  ؛األطفالمن الذين يتواصل معهم  •
سطر واحد هو (التصال  على اممدى قدرته •

  ؛)هي األآثرسطور األقل، وثالثة 
يمكن تحديد (ما الذي يتواصلون بشأنه  •

  ).الموضوعات والقضايا
إذا  و. آمياوحساب آل ذلك جمع من الممكن و

أو عينة  ،"بعد/ قبل"تصميمات آنت تستخدم 
االحتفاظ الضروري ضابطة، فمن عشوائية 

ة مع وقت الحق للمقارنجيدا إلى الخرائط ب
  .تدخلالبعد التي نتجت خرائط ال

 لألطفال اعلى الرغم من أن هذه األداة تم تطويره
 على نطاق واسع اقد تم استخدامهفوالشباب ، 

البرامج ، آما أن العديد من خالل تدريب الميسرين
ألطفال ا مع آباء وأمهات اهتالميدانية استخدم

  .أيضا
  

  تفاصيل االتصال
Sonal Zaveri 
International Advisor 
Child-to-Child Trust, London Mumbai, India 
Email: sonalzaveri@gmail.com 

 
  في الهند" كور نایتأن" عاما في ملجأ 13وهي فتاة عمرها " جایوتي"خریطة رسمتها 
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   أنهار الحياة .18
  
  
  
  
  
  

  زیاد موسى 
  
  
  
  
  

  مقدمة 
التي دوات األ هي واحدة من أقوى "أنهار الحياة"

نية آمدرب المهتعاملت معها خالل خبرات حياتي 
ساعد المجموعات على حيث أنها توميسر، 

تيح للمشارآين وهي ت.  بسرعة آبيرة" الربط"
 الشخصية همتجاربوطرح انعكاساتهم عن لتفكير ا

افع لهم في حياتهم والدشكلت والتأثيرات التي 
ن يالمشارآ ونطلب من . الشخصية والمهنية

لتفكير في المراحل لرمز آ" النهر"استخدام 
والتأثيرات سية في حياتهم، والتجارب الرئي

  .صعبةالتحديات الاإليجابية، و
  اإلعداد

أقترح أن ترسم بنفسك آنوع من اإلعداد، فأنا 
التمرين مع شخص آخر  وافعل هذا . "نهر الحياة"

  .ا خبراتكمإذا آان ذلك ممكنا وتبادال
 اآثيرستجد أن التمرين يعتمد خالل ورشة العمل، 
قد وجدت أنه من المفيد  و. فرةعلى المساحة المتو

وتدع الحائط، تعليق لوحات الرسم على جدا 
  .يرسموا أنهارهمالمشارآين 

  الوقت
  ؛"األنهار" دقيقة إلعداد 15 •
  .يعتمد على الوقت المتاحالتشارك  •

تمرين  الانتائج هذلتشارك في لالزم لالوقت ا
 وآم من الوقت لديك ه،يتوقف على ما تتوقع تحقيق

مثل، فإنه من على النحو األو . في ورشة العمل
  في تمرين  الاشارك في نتائج هذتلاالمستحسن 

  .عمومية تضم جميع المشارآينجلسة 
 دقيقة الالزمة إلعداد األنهار، 15عيدا عن الـ وب
دقائق لكل  5 أو 4إلى متوسط تحتاج في الس

 عددآان وهكذا، إذا .  ما قام بهيقدم لمشارك 
ذلك في قوم ب يمكنك أن ت،18-12المجموعة 
يجب أن تراعي الوقت  ولكن ،ةوميالجلسات العم
 أو 18 التي تتكون منمجموعات وال.  بشكل دقيق

صغر من أمجموعات إلى أآثر، يمكنك تقسيمها 
  .ا لكل مجموعة مشارآ9-12
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مشارآون یرسمون أنهار حياتهم في ورشة العمل 
  2008آذار / بالقاهرة، مارس
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  المواد 
  وقلم لكل مشارك فارغة ورقة  •
   ةيضاحياإل اتطيطلوحة عرض التخ •

   ااختياری
   األلوانورق متعدد  •
 موأقالأقالم تلوين عريضة، وأقالم ملونة،  •

  عادية
  صمغمجالت، مقص،  •

  الطریقة
  األولىخطوة ال

استخدام رمز شارآين منطلب من الفي هذا النشاط 
 . النهر للتفكير في حياتهم الشخصية الخاصة

في له مغزى أن النهر هو رمز ويجب التوضيح 
آثير من الثقافات، وأن الناس قد تجد أنه من 

نها على ألتفكير في حياتهم المحفز جدا االطبيعي و
  .نهر

  الخطوة الثانية 
ورقة فارغة وقلم اطلب من آل شخص أن يأخذ 

مواد ذا آنت تريد مدخال أآثر إبداعا، وفر الأو إ(
  ).ضافيةاإل

  الخطوة الثالثة 
  :آتب ما يليا ةيضاحيلوحة التخطيطات اإلعلى 

  في حياتك الرئيسية المراحل : نهر الحياة •
  ت التجارب اإليجابية والتأثيرا : روافدال •
  صعبةالتحديات  ال: هائجةالمياه ال •

  الخطوة الرابعة 
مياه الشرح آيف يمكن رسم النهر وروافده وا
بدأ وبعد ذلك اطلب من آل شخص أن يهائجة، ال

تعددة على مجرى نقاط م وهناك . خاصرسمه ال
  :اإلنساننهر تمثل مراحل هامة في حياة ال
مثل (إلى التأثيرات الرئيسية الروافد تشير  •

اس، والتعليم، والكتب، والخبرات، الن
 التي ساهمت بشكل ،)الخ. . . واألحداث 

  .حياتهم وعملهمفي مباشر أو غير مباشر 
شير إلى األوقات التي في النهر تهائجة المياه ال •

 ،أحد التحديات الصعبة في الحياةواجهت فيها 
  .للتعلمقيما تكون مصدرا قد التي و
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    2008آذار / من شبكة نيبال للعمل بالمشارآة تعرض نهر حياتها في ورشة العمل بالقاهرة، مارس"  أوتام أبرتي"
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يسير في خط مستقيم أو النهر يمكن مجرى  •
في حياة التحول  لحظات ؛مثل(يتعرج 
يضيق المجرى أو يتسع، ويمكن أن  ). اإلنسان

فق في لحظة معينة منظورك لألعتمادا على ا
  .من الزمن

  الخطوة الخامسة 
الذاتي كشف والعرض تشجيع المشارآين على ال
طلب ست كأن ووضح . في هذه العملية ألنها مريحة

بعض من هذه التجارب سواء التشارك في منهم 
  . وميةفي مجموعات صغيرة، أو في الجلسات العم

  الخطوة السادسة 
في حالة  . دقائق لرسم النهر 7إلى  5خصص من 

مثل الصور من (استخدام مواد إضافية 
 صلقلمزيد من الوقت خصص ، )المجالت

شجع الفريق على اإلبداع، على سبيل  . لصقالو
المثال، استخدام األلوان للتعبير عن أمزجة مختلفة 

آنت أطلب أحيانا  . في فترات مختلفة من حياتهم
يلصقون في جيوبهم و يبحثوامن المشارآين أن 

نفسهم وأسرهم، وبطاقات ألصور على اللوحة 
  .الخ. . . العمل، والهدايا التذآارية 

  بعة اسالخطوة ال

آل مشارك  . ةوميمناقشة األنهار في الجلسة العم
هو واقف إلى جواره، والمشارآين  وهيشرح نهر

يمكن أن يتحرآوا في القاعة الستعراض لوحات 
  .األنهار

  نة مثاالخطوة ال
النشاط، أآد على ثروة الخبرات التي تم نهاء إل

ن أعلى سبيل المثال، يمكنك .  قاعةتجميعها في ال
م تطلب من المشارآين تسليط الضوء على آ

ثم يضربونها ، لمشارآينلة سنوات الخبرمتوسط 
في عدد المشارآين، وهي ما قد يصل إلى قرون 

 يمكن( للعالم ةمن الممكن استخدام خريط.  عديدة
، وتضع عالمات )بشكل تخطيطي سريعرسمها 

أو درسوا ن والمشارآ فيها البلدان التي عاشعلى 
يمكن أن تكون النتيجة مؤثرة و.  أو عملوا بها

  !جدا
  تنویعات

 احياتهم باعتبارهإلى ينظر العديد من الناس 
ميسر، من وبصفتك ".  نهر"بدال من " طريق"

يعمل رمزين الكون مرنا لمعرفة أي تالمهم أن 
أيضا، قد ال يشعر  . لناسدى ابشكل أفضل ل

 يمكن أن . الرسمبالراحة إلى بعض المشارآين 
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نموذج لنهر الحياة حيث یضع المشارك عالمات على   
  التواریخ المهمة في حياته

مثال على آيف رسم فریق أنهار حياتهم بالتوازي مع   
  بعضهم البعض
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  .همسرطلب منهم آتابة نهر حياتهم بدال من ت
خر للتمرين عندما يكون المشارآون هم آتنويع 

لب من ويمكن عند ذلك أن تطجزء من فريق، 

 وجعل ، بالتوازيمأنهارهرسموا الفريق أن ي
مع بعضهم ن والمشارآعندما يتقابل لتقي تنهار األ

  .البعض
  

  تفاصيل االتصال
Ziad Moussa 
Email: ziadmoussa@yahoo.com 

  

  المصدر

  :"أنهار الحياة"بتعديل من تمرين 
‘River of Life’ exercise in Community Organizing curriculum published by New Mexico 
Department of Health, Public Health Division, 1994. 
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 على اتصال
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من التعلم " على اتصال"مرحبا بكم في قسم 
الل هذه  نحن نأمل من خ. والعمل بالمشارآة

لمشارآة أآبر لالصفحات إنشاء مورد 
نضعك ل، المشارآةعمل بالوالتعلم لجمهور 
 . اتصال مع القراء اآلخرینعلى آقارئ، 

یكون مصدرا أن م هذا القسلونحن نرید 
التدریب، المحدثة حول رئيسيا للمعلومات 

لنا هو مساعدتكم  و. ، والشبكاتطبوعاتوالم
ا على اتصال نجميعلكي نكون أمر حيوي 

  :حول
شبكات هل لدیكم عالقات مع  . الشبكات •

محلية لممارسي التعلم بالمشارآة، سواء 
إذا آان األمر آذلك،  أو وطنية أو دولية؟ 

 التدریب؟   ؟هذه الشبكةدمه  الذي تقما
 مكتبة؟ / مواد مرجعيةدوریة؟  النشرات ال
من فضلك  الخبرات؟ لتشارك في منتدى ل

تفاصيل زودنا ب و،اخبرنا عن الشبكة
  .خریناآللقراء لاالتصال 

أحداث أو من  تعرف أي  هل. التدریب •
منهجيات حول دورات التدریب المقبلة 

على هل أنت مدرب؟ هل أنت  المشارآة؟ 
مواد التدریب الرئيسية التي من علم بأي 

  ترغب في مشارآتها مع مدربين آخرین؟

هل تعرف أي من  . طبوعاتالم •
منهجيات حول  الرئيسية طبوعاتالم
أو (هل سبق لك  شارآة واستخدامها؟ مال

أي آتب أو تقاریر، أن أنتجت ) تكلمؤسس
في أن یتعرف أو أشرطة فيدیو ترغب 

  ء؟  من القراكغيرعليها 
هل تعرف  . تبادل المعلومات اإللكترونية •

أي من المؤتمرات اإللكترونية أو صفحات 
توفر أو تتيح على شبكة اإلنترنت التي 

 ياتمعلومات عن منهجالتشارك في ال
  شارآة؟مال

لدیك أفكار یكون ربما  . معلومات أخرى •
حول أنواع أخرى من المعلومات التي قد 

 آان األمر إذا . تكون مفيدة لهذا القسم
  .  بهاإعالمنابرجاء آذلك، 

  :برجاء إرسال استجاباتكم إلى
Participatory Learning and Action, 
IIED, 3 Endsleigh Street, London 
WC1H ODD, UK. 
Fax: + 44 20 7388 2826; 

Email: pla.notes@iied.org 



 195 استعراض الكتب

  استعراض الكتب
  
  
  
  

  تغير المناخ
Tiempo – a 
quarterly bulletin 
on climate and 
development 
• IIED and SEI 

عن المناخ ) ربع سنوية(نشرة فصلية هي " تيمبو"
المعهد الدولي للبيئة "، ويقوم بنشرها والتنمية

غطي هي تو . "معهد استكهولم للبيئة"، و"التنميةو
 ،مناخ وتغير ال،ظاهرة االحتباس الحراري

وارتفاع مستوى سطح البحر، والقضايا المتصلة 
مقاالت بالساهم  وي. بتغير المناخ في العالم النامي

نسخ ومزيد من اللتحميل  . آتاب من البلدان النامية
  :المعلومات

www.tiempocyberclimate.org/portal/ 
bulletin.htm 

اآلن تتاح هذه النشرة :  بالفرنسيةينللقراء الناطقو
في ) ENDA Tiers Monde(الفرنسية من خالل ب

الترآيز اإلقليمي هي تتسم بو . داآار، السنغال
  للمزيد من المعلومات برجاء .لغرب أفريقيا

 fr.orange@energy.enda  :االتصال
 org.endaenergy://http/  :و زيارة الموقعأ

2008/11/13/tiempo-afrique.  
 

 

Joto Afrika 

•ALIN and IDS 

" أفريقيا تشعر بالحرارة"تعني " جوتو أفريكا"
عبارة عن سلسلة جديدة ، وهي ةباللغة السواحيلي

وتنشر  ،مواردوالنشرات اإلعالمية الموجزة من ال
التكيف مع تغير المناخ في حول االنترنت على 

 ويقوم على إنتاجها شبكة معلومات . أفريقيا
 شراآة معبال في آينيا ،)ALIN(القاحلة األراضي 

)AfricaAdapt (في "معهد دراسات التنمية"و 
  .المملكة المتحدة

 ترآز على مجاالت موضوعية "أفريكاجوتو "و
هي و . المناخ والتنميةحول التكيف مع تغير 

الدروس والتجارب والمعلومات العملية من تستقي 
 .  بأفريقيامختلف أنحاء جنوب الصحراء الكبرى

آما واضح وسهل القراءة، بأسلوب كتب وهي ت
تضمن ملخصات للبحوث العلمية بشأن تغير ت

المعرفة المجتمعية ة عن دراسحاالت الالمناخ، و
المناخ، والتغذية والعمل في االستجابة لتغير 

المنظمات  وهي موجهة إلى . المرتدة من القراء
غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين والباحثين 

والمنظمات التخطيط، وصناع القرار، وإدارات 
 األهلية، وجميع األفراد الموجودين في أفريقيا

التكيف مع تغير بحاجة للمعرفة حول  نالذيو
  .والمحليالمناخ على الصعيد اإلقليمي 

من " فيكتور أوريندي"قام بتحريره العدد األول، و
  في نيروبي، آينيا،"لتنمية الدوليةامرآز بحوث "

، األفريقيتغير المناخ واألمن الغذائي وهو يتناول 
  .2009حزيران / يونيوفي تم إنتاجه و

  :لمزيد من المعلومات برجاء زيارة
net.inal.www.  

 

Understanding Climate 
Change Adaptation: 
lessons from community- 
based approaches 

• Jonathan Ensor and 
Rachel Berger 

Practical Action 
Publishing, 2009 

ISBN: 978 1 85339 683 0 

دروس من مداخل :  فهم التكيف مع تغير المناخ"
حد أتأليف ال شارك في".  التكيف المجتمعي

والعمل التعلم "هذا العدد من لف وضيالالمحررين 
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، وهذا الكتاب هو مساهمة مهمة في "المشارآةب
ت مناسب لمناقشة التكيف مع تغير المناخ، يقتو

وتقديم آل من التحليل والخبرة المكتسبة من 
  .الممارسة

التكيف المجتمعي في السياق تضع مقدمة وال
 والمفاوضات الدوليةاألوسع لتحديات التنمية 

  . الجارية
حاالت الرئيسي يتألف من سلسلة من والمتن 

 التكيف، والتي تسعى إلى اتعولمشرة دراسال
توضيح معنى التكيف واستخالص الدروس 

آل تم إعداد و . للممارسين وصانعي السياسات
قام أحد أعضاء الفريق الذي مع مشارآة بالفصل 

ك فصول  آما أن هنا. العمل في المشروعب
تحتوي على الدروس المستفادة إلعطاء مناقشة 

بشكل جيد، فضال عن أي تم إنجازه صريحة لما 
  .ظهرتقد نقاط ضعف 

العالقة بين الحد من تناول الفصل الختامي يو
تغير المناخ، وبناء القدرة على قابلية التضرر من 

آما يتناول  . التكيف، وتعزيز القدرة على التكيف
 اتعوتواجه التوسع في مشرالتحديات التي 

العالقات بين التكيف، مشيرا إلى ضرورة معالجة 
 ى، وعالقات القويينالسياسات القائمة، والسياس
تحديد مكينها من  لت،في المجتمعات المحلية

  .الحلول المناسبة لتحديات تغير المناختطوير و
  :متاح لدى

org.practicalactionpublishing.www  
 

 

The Earthscan Reader 
on Adaptation to 
Climate Change 

Edited by E. Lisa F. 
Schipper and Ian 
Burton Earthscan, 
2009 

ISBN 978 1 84407 531 7 

".  القارئ األرضي في التكيف مع تغير المناخ"
مفاهيم أصول ويفتتح بفصل عن هذا القارئ 

مع ذلك واصل ي و،تكيفال ات وسياساتوممارس
العديد من خبراء المناخ المختلفة من مساهمات ال

استكشاف نظرية التكيف، الذين يعكفون على 
وتقديم مجموعة من بعض أهم الكتابات في مجال 

  .التكيف مع تغير المناخ خالل العقدين الماضيين

 تكيفنظرية ال : وينقسم الكتاب إلى خمسة أجزاء
 التكيف - وقابلية التضرر والمواجهة التكيف -

التكيف  -التكيف والتنمية  -ومخاطر الكوارث 
  .والسياسات المتعلقة بتغير المناخ

الذين وهو من الكتب التي يوصى بها إلى 
جميع جوانب حول يحتاجون إلى أساس متين 

  . التكيف مع تغير المناخ
  uk.co.earthscan.www  :متاح لدى

 

 

Climate Change and 
Vulnerability 

Edited by Neil Leary, 
Cecilia Conde, Jyoti 
Kulkarni, Anthony Nyong, 
and Juan Pulhin 

ISBN: 978 1 84407 688 8 
Earthscan, 2009 
(paperback) 

باإلضافة إلى ".  تغير المناخ وقابلية التضرر"
نتيجة لمبادرة فإنهما " تغير المناخ والتكيف"تاب آ

الهيئة االستشارية "ها تالبحوث التي اقترح
الحكومية المشترآة المعنية بتغير المناخ والتابعة 

، 2001بعد التقييم الثالث في عام " لألمم المتحدة
ملحة  الضوء على االستثمارات الانسلطهما يو

  .قابلية التضررللحد من الالزمة 
معروضة بشكل الكتاب االت الدراسة في حو

 توفر تحليالآما أنها ومدروسة جيدا، تفصيلي، 
من تغير المناخ في مختلف لقابلية التضرر أعمق 

  .القطاعات والبلدان في العالم النامي
الكتاب ضروري ألولئك الذين يرغبون في وهذا 

فهم لكيفية تأثير تغير المناخ على الناس المزيد من 
قابلية  وما يمكن القيام به للحد من وبيئتهم،
  .التضرر
  uk.co.earthscan.www  :متاح لدى

 

Climate Change in Africa 

Camilla Toulmin African 
Arguments 

ISBN: 9 78 1 84813 015 9 

هذا الكتاب يقدم ".  تغير المناخ في أفريقيا"
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 ،ت مناسبيوقا وفي تموجزوامال استعراضا ش
 في سياق تغير أفريقياللتحديات التي تواجه 

لمحة عامة عن علم تغير بح تفتهو يو . المناخ
الهيئة االستشارية الحكومية  "مضامين  و،المناخ

المشترآة المعنية بتغير المناخ والتابعة لألمم 
 لمناطق مختلفة من ،2007لعام "  المتحدة

التفاقات ر بشكل عام إلنشاء اآما يشيأفريقيا، 
األداء في مراجعة  و،والمؤسسات وآليات تمويل

آما  و. نبعاثات غازات الدفيئةالتخفيض التحقيق 
فإن أماآن أخرى من العالم النامي، هو الحال في 

تحدي تغير المناخ في أفريقيا هو إيجاد سبل 
التكيف يحتاج إلى اهتمام على العديد  ف. لتكيفا

ات، ويؤآد الكتاب على ضرورة من المستوي
نظم للمياه والغذاء الجمع بين الترآيز على بناء 

قدرة على المواجهة، مع الخطط على أآثر 
دولية  وإدارة ،ألمن الغذائيالمستويات الوطنية ل

  .لموارد الرئيسيةل
 في تأثير تغير المناخ على توافر "تولمين"وتبحث 

تنظر ، ووإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية
بعض تحول ع  وم. أوال في آيفية تأثر توافر المياه

رطوبة نتيجة األخرى إلى الجفاف وإلى الالمناطق 
فمن الضروري معالجة لتغير المناخ، 

محدودة جدا في إدارة إمدادات ال اتاالستثمار
المياه المنزلية في المناطق الريفية والحضرية، 

سدود مستغلة من الالمكانات غير اإلفضال عن 
  .المياه لتوليد الطاقة واإلنتاج الزراعيحتجاز ال
اعتماد البلدان األفريقية على الزراعة والموارد و

الطبيعية يعني أن المزارعين يواجهون تحديات 
إلى " تولمين" وتشير . أآبر من أي وقت مضى

قصص النجاح التي تتضمن مزيدا من المرونة في 
ساحل النظم الزراعية، وخاصة في منطقة ال

  .غرب أفريقياب
الغابات هي مصدر آبير للدخل وتوفير و

مخططات الخدمات، والنمو في أسواق الكربون و
تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات "

 . محتملة ألفريقيافوائد جلب قد ي" وتدهورها
 ،الحق في األشجارعمن له " تولمين"وتتساءل 

 قيداصنالمدفوعات من طالب بالذي يمن و
على الوقت والجهد الالزمين  وتؤآد . ةعالميال

هذه لستخدام االلتوضيح وإنفاذ حقوق الوصول و
الموارد، وذلك لتوزيع أفضل عوائد من هذه 
المخططات بين السكان المحليين والحكومة 

في رأيها، مزيج  و. المحلية، والسلطات الوطنية

قد يكون وطني الدعم المن التمكين المحلي و
  .مكن للعمل على الوجه األفضلأرجح ما ي
العديد من اآلثار يجلب النمو الحضري آما أن 

قابلية السلبية على صحة الناس والبيئة، فضال عن 
" تولمين"  وتنظر . في سياق تغير المناخالتضرر 

إلى إمكانات المدن لتكون جزءا من الحل وليس 
حتاج إلى تتصميم التي الالمشكلة، من خالل إعادة 

لمجتمعات المحلية، ومجموعات بين اثيق تعاون و
  .السكان ومجالس البلديات، والحكومة المحلية

، اتتغير المناخ والصراعحول في فصل و
عزى ت ما إذا آان يمكن أن "تولمين"تتساءل 
تغير إلى  المستقبل وحروب الموارد اتصراع
ندرة هي تبحث في ما قد تؤثر به و . المناخ

، والتي غالبا ما يكون أنماط الهجرةعلى الموارد 
درس تهي و . لها تأثير آبير جدا على دخل الناس

االستيالء "أيضا ارتفاع زراعة الوقود الحيوي و
 . في بعض المناطقيحدث ي ذ ال"على األراضي

للمضي  سبال إيجابية "تولمين"تقترح مرة أخرى، 
  .للحد من التغيرات في مدى توافر المواردقدما 

 على الفرص التي "تولمين"وبعد آل ذلك، ترآز 
تيارات فريقيا، وآيف يمكن أن تستفيد من تاح ألت

 التي ستنشأ من المفاوضات ةالتمويل الجديد
آبير لها دور أفريقيا  و. المتعلقة بتغير المناخ

إنها لكربون، ولكن لقتصاد الجديد االي تقوم به فل
الذين هم األآثر  -أصوات الفقراء والضعفاء 

 عند سمعتالبد أن  التي - المناخ تضررا من تغير
لتصدي ، من أجل االسياسات والمؤسساتتصميم 

  .لتغير المناخ
  uk.co.zedbooks.www:متاح لدى

 

Planning with 
Uncertainty: Using 
Scenario Planning with 
African Pastoralists 

SOS Sahel UK and IIED, 
2009 

ISBN: 978 1 84369 743 5 

استخدام تخطيط :  التخطيط في ظل عدم التيقن"
هذا الكتيب ".  السيناريوهات مع الرعاة األفارقة

استخدم  هاتالسيناريوأن تخطيط يوضح آيف 
على لمساعدة الرعاة في أفريقيا  للمشارآة آأداة

ويستخدم تخطيط  . والتغييرالتعامل مع عدم التيقن 
أشكال متعددة يو بطريقة بناءة لتخيل السينار
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تأثر ي والنظر في الكيفية التي يمكن أن ،مستقبللل
في متمرسون الرعاة  و.  آل من هذه األشكالبها

، ميقن وتحويله لصالحهتفن التعامل مع عدم ال
أن عدم القدرة على التنبؤ هي سمة مميزة حيث 

  . فيهاونعملييكولوجية التي للبيئة اإل
 - استغاثة الساحل" الكتاب على عمل ويستند هذا

" البوران"الرعاة  مع ،"المملكة المتحدة
 وعمل المعهد الدولي ، في آينياوالصوماليين

في " وودابي" في مع الرعاةوالتنمية للبيئة 
األولى لهذا يلتقط الدروس  والكتاب . النيجر

  .المدخل الذي أدهش آل من عمل به
ثالثة ألول في القسم ايبحث بعد مقدمة موجزة، 

في  اثنين - هذا الكتيب استند إليها ي تتجارب من ال
القسم الثاني يناقش  و.  في النيجرة وواحد،آينيا

الثالث يصف العناصر ر، بينما القسم لميسادور 
 األخيرالقسم  و.  السيناريوعملية تخطيطلالرئيسية 

  .يقدم بعض األفكار الختامية
ي مجال التنمية كتيب مع العاملين فال آتابة تتم

في االعتبار في المقام مع الوضع  ،المجتمعية
ر سييتين ب مهتمواكوني أولئك الذين قد -األول 

 ،تخطيط السيناريو مع المجتمعات المحلية
 . ويرغبون في معرفة المزيد حول هذا الموضوع

منافع والتحديات الويناقش ، عمليةالفهو يصف 
كتيب  وال. مدخلواآلثار المترتبة على هذا ال

 ةباللغمتاح أيضا  و"دي في دي"يتضمن 
  .الفرنسية

  :لطلب نسخة مطبوعة برجاء االتصال
SarahWitts@sahel.org.uk 

  :ولتنزيل نسخة من على اإلنترنت
www.iied.org/pubs/display. 
php?o=12562IIED 

  آتب عامة
Communication for 
Another Development: 
Listening Before Telling 

Wendy Quarry and 
Ricardo Ramirez 

Zed Books, 2009 

ISBN: 978 1 84813 009 8 

االستماع قبل :  االتصال من أجل تنمية أخرى"
يبحث ا آتاب ممتع ومسلي، وهو هذ".  اإلخبار

 وهو آتابة . تحديات االتصال في قطاع التنميةفي 
من العاملين في مجال التنمية اللذين قد حية الثنين 
لم يتم التي  ا بسبب نتائج بحثهماخاب أملهم

  .إبالغها على نحو فعال
 هو الذي ليس االتصال": هذا الكتابومما يرد في 

حتوي التنمية هي التي ت، ولكن ةتنمية جيديصنع 
كشف النقاب عن يكتاب  وال". دعلى اتصال جي

 يبحث -وهو مقسم إلى ثالثة أجزاء  . هذه الفكرة
 على ةالقائممداخل األول في االبتعاد عن الالجزء 

أن آيف و ،النتائج في االتصال من أجل التنمية
التنمية هي االآتشاف والتمكين، أآثر من آونها 

لماذا تناول الكتاب أيضا وي.  مجرد وصف العالج
التصال صعوبة في شرح ما لعاملون بايجد ا

  .يقومون به
 . تجربةطرح االنعكاسات حول الالجزء الثاني ي

، جالالموهو يشير إلى األبطال األوائل في هذا 
" متصلين"ويعرض المبادئ التي جعلت منهم 

الجمع بين الدعوة هذه المبادئ؛ تشمل  و- ين ناجح
 آما . المشارآة بواالتصالوعية ووظائف الت

جديدة للعمل مع وسائل الطرق الأيضا ناول يت
  .وجودة الماإلعالم

تطلع إلى الكيفية التي يمكن بها يالجزء األخير و
فعل ذلك بطريقة مختلفة، مشيرا إلى أنه حتى مع 

التي هناك بعض المبادئ فالتكنولوجيات الجديدة، 
الكتاب ال بد منه لجميع  و.  بهاااللتزاميصعب 

بوضوح الفرص عرض  ويالعاملين في التنمية،
  .عمليات االتصاللجيد النشر تي تنشأ من الال

  Zed Books uk.co.zedbooks.www  :متاح لدى
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 . "لى السلطةإالتحدث "من لتمكين الناس العاديين 
 ونشملأصواتهم يأولئك الذين نادرا ما تسمع و

 -النساء واألقليات والشعوب األصلية والفقراء 
وجعل صوت هؤالء الناس مسموعا في رسم 

  .السياسات ال يزال يمثل مشكلة خطيرة
 أنه إذا آان من هم يةويستند هذا الكتاب على فرض

فمن  ، إلى الناس العاديينونستمعيلطة ال في الس
حدة لمحاولة وهم المااستخدام قوالممكن ألولئك 

ويقدم الكتاب أدوات وآليات .  ى السلطةالتأثير عل
وبالتالي يبثونها لآلخرين، لتنظيم أصوات الناس ل

المحلي مع مستوى ربط صوت المجتمع على ال
  . أعلى مستويات صنع السياسات

أدوات  من 27الكتاب يقدم فوان، آما يقول العنو
وتنقسم هذه إلى  . ممارسة من خالل الصوتال

 وأدوات للمساءلة ،أدوات لتقييم المشارآة
 منهجيات األولىوتضم المجموعة  . االجتماعية
التقييم متابعة و وال،شارآةملبات الفقر امثل تقييم

التي تساعد على ، ومعظم األدوات ةشارآمالب
عمل المجموعة الثانية تضم  . ةكبيرال اتتغييرال
المواطنين، شورى شارآة، ومجالس مالبزنة واالم

  .وآسب التأييد والمناصرة، ومحاآم الشعب
نظر في جوانب إضفاء الطابع تالفصول الختامية 

المؤسسي على صوت المجتمع، بما في ذلك 
الثغرات ونقاط الضعف الرئيسية في إطار 

  . العامة التقليديةاتالسياس
  : لدىمتاح

Concept Publishing Company, New Delhi: 
www.conceptpub.com 
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 التأآيد على الحياة -تقوية أصوات المستبعدين "
والتنوع، صور وأصوات حول االستقالل الغذائي 

 من التعلم والعمل 58في العدد ".  في جنوب الهند

 . "ياة والتنوعالحالتأآيد على "بالمشارآة، أعلنا 
 حول ا أفكارهمانقدمين من المراجعين اهنا، اثنو

  .متعددةالوسائط العمل للهذا 
، مدير ومشارك في تأسيس "نيك لنش"مراجعة 

  )InsightShare" (إنسايت شير"
تحتفي بشكل خاص " التأآيد على الحياة والتنوع"

المعرفة المحلية، وتقرير المصير، بإبداعات 
 . المحلي من أجل التغييروى مستوالعمل على ال

 شريط فيديو أنتجتها صانعات األفالم 12وهناك 
من النساء، والالتي آن آلهن زارعات محليات 

جمعية "وآن يعملن مع  "را براديشهندأ"والية 
، وهذه " أمانة اإلعالم المجتمعي-تنمية ديكان 

لبحوث التي الشرائط هي نتيجة واضحة ومتميزة ل
والتي عمل على توجيهها لمحلي، يقودها المجتمع ا

  ".الجمعية الدولية ألخالقيات التنوع الحيوي"
جمعية "قامت طوال ثماني سنوات من العمل، و

" والتنميةالمعهد الدولي للبيئة "و" تنمية ديكان
المجتمعات المحلية إلجراء البحوث بتشجيع 

هذا و.  عمل إنتاجهم الخاصوم، الخاصة به
أفضل الخبراء هم لمحليين السكان اعتبر المنطق ي

إلجراء البحوث في مجال التنوع الحيوي في 
 على لتعمباستخدام أداة  و. مجتمعاتهم المحلية

نساء قامت الوصول إلى النتائج، مساواة 
 يةالمجتمعواإلذاعة استخدام الفيديو ب "الداليت"
على المستويين ألصوات ظومي لمنالتسجيل لل
  .الرأسيفقي واأل
أيضا بوضوح العمل آنتيجة يمجد ع هذا المشروو

" ميشيل بيمبرت"يقول آما  و. لبحوثلمباشرة 
 A World ("سومر مارك" مع إذاعيةفي مقابلة 

of Possibilities, 2008("  : يعملالالبحث إن 
الديمقراطية المباشرة وتأآيد من يوفر مساحة 
أشرطة الفيديو المنتجة في هذا  و 55.الهوية الثقافية
تعاون المدى، تظهر ال طويل يملالبحث الع

دور المع الشائعة، رف امعالمن تحقق نتاج والواإل
   ."اتمخرجهذه اللمجتمع في لنشط ال
شكل سابقة في ي" التأآيد على الحياة والتنوع"و

آيفية عمل ، توضح المشارآةالبحث والعمل ب
أداة مثالية لنشر النتائج وتحقيق آالوسائط المتعددة 
نفس الوقت في و، للمدخالتصول المساواة في الو

االستخدامات عدد وافر من مخرجات لها خلق ت
                                                 

55 http://tinyurl.com/pimbert-interview Full URL: 
http://aworldofpossibilities.org/program/vanishing-and-re-
emerging-revivingbiological-and-cultural-diversity 
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فإن المدخل لى جانب ذلك،  إ. آأدوات للدعوة
مساحة خالقة لبناء القدرات أطلق طويل األجل 

ون، الزارعالتي يقودها بحوث ال وتعزيز ،المحلية
المعلومات لتوفير المعرفة قصاء بدال من است
  .للخارجيين

عملية آشفت عن  يةلفيديو المجتمعأشرطة او
ممارسات  بدقيقاللتزام اال تبرزأ، وةعاآس

التي أدت إلى الحصول على الحكم و ،المشارآة
 ،لمجتمعات المحلية في عملية صنع القرارلالذاتي 

األفقي من المحلية إلى التشارك فضال عن 
تبادل  آما يكون لهذه األشرطة أثر في ال. العالمية

م المتبادل بين الزارعين من الهند، لتعلاوعمليات 
وبيرو، ومالي، وإيران، واندونيسيا، وجنوب 

مع العديد من الزارعين في جميع أنحاء ، أفريقيا
  .العالم

 يعالالمستوى الملموسة هي الالنتيجة النهائية 
مستويين ، على اليتعاون المجتمعلمتقدم لالو

التي تنطوي على التمكين والمحلي والعالمي، 
يتم الحكم  و. على صنع القرارقدرة  وال،ياسيالس

تضع على نتائج البحوث من حيث الدرجة التي 
 . السياساتأطر البحوث وأجندات المجتمعات بها 

آما أن التعلم من تدخالت الفيديو بالمشارآة 
، لمعرفةطويلة األجل، يعمل على تحديث ا

باإلضافة إلى ما أدت إليه هذه التدخالت من 
  .جابية عديدة في حياة السكان المحليينتغييرات إي

شرطة فيدیو  الهيكل العام أل: العمليةعلى أدلة 
  56.المجتمع

 بعناية شديدة بحيث 12الـ تنظم أشرطة الفيديو تم 
الزارعين  : المتنوعةألصوات تصوغ المقوالت ل

والعلماء وممثلي منظمات المجتمع المدني، 
 . ليينالدوالمعنيين والمسؤولين الحكوميين، و

الذي قاده المجتمع نتيجة لهذا البحث ال هوهذ
بالمشارآة، قد وضعت آل فرد في مستوى 

بمعنى مستوى ":  سانجام"اللقطات المصورة في 
العين الناظرة عند الجلوس سويا مع جماعات 

في " ساتيش"آما علق و".  سانجام"جمعية 
قد ل:  "قابلة فيديوفي م" إنسايت شير" إلى 2007

 العملية للزارعين الحديث مع الزارعين حققت هذه
  :محليا وعالميا

  .يقوة الفيديو المجتمعهي وهذا بالنسبة لي 
والنصوص الواردة في شرائط الفيديو التي 

                                                 
56 www.insightshare.org/video_PVSateesh1.html 

  :صنعتها النساء تشمل
شرح لمشروع البحث والعملية، وتقديم  •

  .حالةوالالمعنيين 
واعتبارها التنوع الحيوي هتمام بفعاليات اال •

ى لتوعية المجتمع وصنع القرار، بمثابة منتد
 ،وخلق مساحة مميزة لتبادل المعارف المحلية

ستقالل بشأن االوضع أجندات العمل و
توثيق وتصوير عملية أيضا تم  آما . الغذائي

  .المجتمععرض األفالم 
األمثلة الملموسة على نجاح الدعوة باستخدام  •

، على سبيل المثال يأفالم الفيديو المجتمع
 الذي أغرق "ظام التوزيع العامن"تغيير 

األرز المدعوم، وأصبح باألسواق المحلية 
ويعمل على " المجتمعحبوب صندوق "اآلن 

مثل الذرة البيضاء، أو األصلية تعزيز الحبوب 
الستبعاد األقطان المعدلة وراثيا رائعة الحالة ال

حملة فيديو ، بعد "أندرا براديش"من والية 
مانة اإلعالم أ"قامت بها  األجل ةطويل

لمحلفين لمثير للجدل العمل الأو ، "المجتمعي
أثاروا قضية المواطنين المحليين الذين من 

وشرآائها " البريطانيةالدولية إدارة التنمية "
التخلي عن ، من أجل المملكة المتحدةمن 

أساليب الثورة الخضراء التي تؤيد انتشار 
 والزراعة الصناعية ،البذور المعدلة وراثيا

  . ريصدتالآليات قودها تالتي 
، ) غير الزراعيالغذاء(لتنوع الحيوي اتحليل  •

بما في ذلك مجموعة متنوعة من األصوات 
  .ومقارنة المعارف التقليدية والعلمية

 المحلية ة التكنولوجياتالبتكارالتشارك في ا •
  . بين الزارعين المحليين

تحليل األسواق وتأثيرها في مجتمعات والية  •
والحلول، قضايا عرض ال . "راديشندرا بأ"

 المجتمع، وبدائل ألسواق المنشأ، اتمثل شهاد
وتطوير مجموعات العمل المجتمعي، وإنشاء 
مؤسسات جديدة في السوق المحلية، وحمالت 

في هذه المعنيين التوعية، وإدراج جميع 
  .العملية

مشروع في وطني التعلم الدور فريق مراجعة  •
مع أفراد المجتمع والتفاعل العملي، البحث 
شريط الفيديو أيضا عملية  آما يوثق . المحلي

شارآة آأداة للبحث وفتح مسارات الفيديو بالم
من  ("أسلحتناهما الراديو والفيديو  ": جديدة
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  ).أقوال صانعة فيلم من جمعية سانجام
جمعية تنمية "أحرزته توثيق التقدم الذي  •

" مسانجا"وتأثير الجمعيات المجتمعية " ديكان
صنع السياسات على المستوى المحلي على 

دليل على  وال. واإلقليمي والوطني والدولي
دقيقة وقوية آأداة المجتمعي قوة الفيديو 

  .للبحوث والدعوة
من زارعون لا : حالة التبادل العالمي األفقي •

 تبادل التقنيات الزراعية توشمل . الهند وبيرو
المستدامة، والثقافة، ومؤسسات السوق، 

شارآة م، وأدوات اليوأشرطة الفيديو المجتمع
الجانب  و هاهذ و. حيويلتسجيل التنوع ال

الروحي اإلنساني القوي من التنمية، والذي 
  .نادرا ما نراه

ث عن طريق الفيديو وبحإجراء التوثيق عملية  •
.  قضية القطن المعدل وراثياالمشارآة في ب

ثالث سنوات، لمدة وقد أجري البحث 
 . مرة آل شهر بصورة منتظمةوالتصوير 

ثر على األقصص والالترآيز على وآان 
  .العمل والتغيير

العملية  تأخذ هذه آيف : لدعوة العالميةلالفيديو  •
فالم  األاتنعا صتقرر . ذلكمن بعد إلى أ

المحلية أن يعرضوا األفالم على عالم 
، بما في ذلك الزارعين والعلماء، الجنوب

 أفريقياجنوب من المعنيين وغيرهم من 
خبرات واندونيسيا وتايالند ومالي، لتسجيل ال

 ناقطحول الكائنات المعدلة وراثيا واأل
  . المعدلة

  "إنسایت شير"خبرات ومداخل مماثلة من 
" باشتابور "ي منزله في ف57"ساتيش"لقد قابلت 

، على ذلكن تضحك أيمكنك  . 2005ي عام ف
علم الممع جتماع إلى حد ما مثل االولكنه آان 

 تحت شجرة ضخمة في ساحة نا جلس،!التقليدي 
زارعين ، بينما المحليء غذاتناولنا  و،جميلة

 المتنوعة من االجتماعاتيذهبون ويرجعون 
تجاذبنا أطراف الحديث للجمعيات المجتمعية، و

تحدثنا إلى السيدات في والمشارآة، بحول الفيديو 
أشرطة ، وتبادلنا "أمانة اإلعالم المجتمعي"
آخرين جلب رواد على يديو، واتفقا على العمل الف

 ،جميع أنحاء العالم معاللفيديو المجتمعي من 
وأآثر .  عالم المجتمعيوبناء حرآة متماسكة لإل

                                                 
57 www.insightshare.org/videos 

هو " ساتيش"مع ما أدهشني من ذلك االجتماع 
لغرس البذور التغيير، وأنه لتفاني وااللتزام ا

ولدى عودتي إلى .  !ما يبشر بهبيعيش ويتنفس 
ميشيل  "لمملكة المتحدة، اجتمعت أيضا معا

معلمه ذلك الحين الذي ظل منذ " بيمبرت
  .وصديقه

خضم نشعر في " إنسايت شير"ونحن اآلن في 
طويلة الروابط وسنستمر في رعاية  . تيار قوي
معهد الدولي ال"لشرآاء األوسع العمل األمد مع 

ئي، الغذااالستقالل في برنامج " والتنميةللبيئة 
لمعهد الدولي للبيئة ل عن المبادرات األخرى فضال

التي ترآز على التكيف المجتمعي مع والتنمية 
  .تغير المناخ

 يبناء القدرات في مجال الفيديو المجتمعقمنا بلقد 
 . 1996في العديد من البلدان منذ بداياتنا في عام 

ال يوجد مسار قياسي، إال أنه لنا وضح ذلك وقد أ
 هللعمل معكيان القائم فعليا لا(" آيان الوصل"أن 
، على غرار يإنتاج أشرطة الفيديو المجتمعفي 

 نوع إلىحتاج ي سوف ،) المجتمعياإلعالمأمانة 
التشجيع والتوجيه  والعمليالدعم التدريبي من 

ما و.  على األقلثالث سنوات أو لمدة سنتين 
 هو أننا بحاجة اءخطمن أ ه فيناوقعما تعلمناه م

ات على مستوى القاعدة الشعبية إلى بناء عالق
 نساهم في التغيير االجتماعي أننا لضمان األوسع
ونحن نعمل أقل وأقل مع وآاالت  . اإليجابي
  . مع المجتمعات المحليةوأآثر  وأآثر ،التنمية

آيان الوصل "هناك مزايا ضخمة لترسيخ 
مستجيبة إطار شبكة داعمة وضمن " المجتمعي

المنح "برامج  و"نصندوق آريستنس"مثل برامج 
لبرنامج لمرفق البيئة العالمية التابع " الصغيرة

األرض هي "شبكة أو ،األمم المتحدة اإلنمائي
فعلنا ما وهذا منظمات السكان األصليين، ل" الحياة

  .التنوع الحيوي الثقافيبرنامج في 
، "مرحلة الحمل"طلق على العام األول ونحن ن

 . الوصلان آيلعام الثاني هو والدة افي حين 
عدم استضافة يفضلوا بعض شرآاء المجتمع و

 ولكن العديد يختار االستمرار ،إعالمي دائمآيان 
بصفة المجتمع آيان إعالمي يقوده في تطوير 

هو لث اثعام الوال.  دائمة وعلى المدى الطويل
وضع استراتيجية أآثر ترآيزا الذي سيرى 

 ا لمثل هذهستدامة محليملتطوير استراتيجيات 
الكيانات اإلعالمية، مع التقليل من المشارآة 

سوف تكون و".  إنسايت شير"العملية لمنظمة 
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تماما باالحتياجات مدفوعة بعد ذلك  اتعوالمشر
  .ةمحليال

، مع ربط لمجتمعاتلداة األسليم هي تاستراتيجيتنا 
لفيديو لعالمية الشبكة الفي هذه المجتمعات 

 : األولىعالمية اإل ناآزاها مرتالتي أنشأالمجتمعي 
في أحد العام، و  وهذا 58".لندن"و" ديربان"

أحاديث "مشروعات الوسائط المتعددة الذي يسمى 
من نعمل حاليا مع ست مجتمعات ، "مع األرض

السكان األصليين في تحديد وتدريب وتجهيز 
 من تسجيل م لتمكينهينمصوري الفيديو المحلي

لمستوى ثار واالستجابات لتغير المناخ على ااآل
  .المحلي

هذه تعمل على قصص الفيديو  في شاركالتو
تقديم وجهات نظرهم من تمكين الشعوب األصلية 

، إلطالع الخاصة حول آثار تغير المناخ
وبناء قدرات اإلعالم عليها،  ةالعالميالمجريات 
 وآيانات . محلياالمدفوعة لعمليات لالمجتمعي 

 ، وبنما،يروب:  فيهذه الوصل الست 
  . والفلبين،الكنديةأرآتيكت  و، وآينيا،ميرونوالكا
الروح (" دجنجوي "كلماتبأنا مقتنع "

 الذي تنبأ بمستقبل ،)العظيم في الغابات
نا ذاهب أ بين أيدينا، وهأرى أن : مشرق
  ". جل ذلكأ العمل من إلى

في شرق " جمعية باآا"عضو في 
  الكاميرون

صور وأصوات ":  التأآيد على الحياة والتنوع"
 هو دليل "الغذائي في جنوب الهندلالستقالل يفية ر

محدودة المكانات غير اإلن عال يمكن إنكاره 
سائل بين شارآة ومالية بالعملالبحوث لجمع بين ل

اإلعالم المجتمعية لتأآيد الهوية الثقافية، وتقرير 
تغيير االجتماعي الالمصير، وبناء القدرات، و
من أجل  و بقيادة- والسياسي المحلي والعالمي 

أفراد المجتمع،  وهم : خبراء التنمية الحقيقية
ن، والشعوب األصلية، والسكان يوالزارع
أولئك  وهي شرائط يجب أن يراها آل . المحليين

ين صناعة التنمية، واألآاديميالمهتمين ب
مصدر إلهام هي و . ع السياساتا، وصناإلنمائيين

  .! المجتمعييناإلعالميينللزمالء من 
":  إنسايت شير"ن المعلومات عن لمزيد م

org.insightshare.www  
 يالفيديو المجتمعل وحلمزيد من المعلومات 
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تضخيم أصوات الشعوب األصلية في تغير و
  org.conversationsearth.www:  المناخ

وهي من منتجات " زوي يونج"ام بالمراجعة ق
محاضرة في البيئة " سيان سوليفان"األفالم، و

  ، جامعة لندن"بيرآبيك"والتنمية في آلية 
مجموعة هذا العند اإلنتاج والتجميع بذآاء، فإن 

للبحث ة هاموثيقة تشكل  وصمن األفالم والنص
العملي واإلعالم المتمرآز حول المجتمع، والذي 

لمهمشين في المناطق لالغذائي ستقالل االكشف يست
وهو  .  في الهند"ندرا براديشأ"من والية جافة ال

إجراء تعليقات ألصوات متعددة حول يقدم 
المواد الغذائية، والزراعة، والبيئة بشأن بحوث ال

من خالل، ومع، ومن أجل أولئك وسبل العيش، 
الناس الذين تتعامل معهم النخب المجتمعية على 

للصدقات " متلقين"أو ومجرد " مواد بحثية "أنهم
ومن نقاط الترآيز المهمة .  أو اإلرشاد الزراعي

التنوعات المحلية في ذلك السياق، آانت إزاحة 
المحاصيل والتكنولوجيات والممارسات (

 ،)الزراعية، واستراتيجيات الصرف وما إلى ذلك
من خالل توزيع األرز األبيض المجاني أو 

  الصناعيةالمزارعج في الرخيص المنت
ة تتطلب القليل من رئيسيسلعة هو  و. االحتكارية

 . منخفض نسبيا في القيمة الغذائيةالعمل، ولكنه 
األفالم تسلط الضوء على بعض النتائج المثيرة و

.  في الهند" الثورة الخضراء"هذه لوقائع للجدل 
 السكان ةشارآموثق تنها ولكن األآثر أهمية، أ

شكل خاص النساء المحليات، في وبالمحليين 
المعارف األصلية شارك  وت، واستعادة،تذآر

راضي والممارسات الزراعية المناسبة لمختلف األ
والجافة التي يعيشون فيها، في المناطق الريفية 

من حيث الوصول إلى األسواق (والنائية نسبيا 
  .)الحضرية

شملت البحث غطاها القضايا التي و
على ديلة لتوزيع المواد الغذائية االستراتيجيات الب

من زراعة المحاصيل الجديدة والتقليدية وألفقر، ا
ق، واستخدام األسمدة الطبيعية، وإقامة يسوتلأجل ا

التنوع الحيوي المحلي، بالمهرجانات لالحتفال 
من والمشاآل التي واجهها الزارعون المحليون 

 آما آان . زراعة القطن المعدل وراثيالط والضغ
اك ترآيز آبير على العمل الجاري، والربط هن

الشبكي، والتطوير التنظيمي لجمعية تنمية ديكان 
.  فعالة وماضية في التقدمآمنظمة غير حكومية 

له ي ذأحد الجوانب الرئيسية لهذه المبادرة، والو
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لمعهد الدولي للبيئة لأهمية خاصة بالنسبة 
، للعمل التنموي بالمشارآة بشكل عام، ووالتنمية

وضع بروتوآول لهذه الدورية، آان هو و
جمعية تنمية البحوث من قبل ممارسة و اتأخالقي

 وجمعيات ،والتنميةديكان والمعهد الدولي للبيئة 
طوعية  نسائية تجمعياي وه.  القروية" سانجام"

، ولكن "الداليت" أساسا نساء هاشكلت، للفقيرات
مجموعة المن يرات الفقالنساء ليس الستبعاد 

قواعد ملحق يحدد وهناك .  واسعة من الطبقاتال
 عليها توافقتأسست و، التي األخالقيات الشاملة

  تمالتي، و"الجمعية الدولية التنوع الحيوي"
االعتماد عليها في هذا المشروع لتوجيه 

،  الجديدالممارسات الجيدة للبحوث في هذا اإلطار
وهو بال شك إطار أخالقي يجعل الزارع في 

  .المقدمة
 ، محلياةصورللمواد الممبتكرة مجموعة هذه و

 وصنصما يرافقها من والمواد البصرية مع 
مزيد من التفصيالت بشأن مكتوبة جيدا ، إلعطاء 

هذه  و. وضع الجغرافي والمؤسسي للبحثال
األفالم تحتوي على لحظات من الجمال الحقيقي 

عندما  ،بالنسبةمن اللقطات الرائعة و . واإلثارة
لعمل ، ميما بينهيتحدثون فن وارعالزآان 

مصفوفات لسجالت التنوع الحيوي المحلي، 
نشآت تقسيم المنافع بين القرويين، وتوثيق مو

وآان يتضح منها مشاعر .  البذوروحفظ تخزين 
الواسع الشعبي مدخل بهذا الهم مالتزواالمتكلمين 

ومن ناحية أخرى .  البيئةلتنمية والحفاظ على ل
جيدة آانت واضحة والفيلم  لقطات فإنأآثر تقنية، 

وآان .  الصوت آان ناجحاومزج بشكل عام، 
مثل (هناك مستويات متفاوتة في بعض األفالم 

آما أن ، )الفيلم الثالث حيث آانت اإلضاءة ضعيفة
ئهن بشكل ثابت ستخدام النساء وغناتكرار ا

تقريبا، وبغض النظر عن الحدث المصاحب أو 
  .ب ذلك في الملل بعد فترةآلمات األغنية، فقد تسب

فتقد قليال تكاملة المجموعة أن ال، أهميةآثر األ
توثيق الحقيقة وعرض المشروع آعملية الفرصة ل

ويذآر الكتيب  . المشارآةبللفيديو مكنة نموذجية م
جزء ال يتجزأ هو المشارآة الفيديو ب ": المرافق

أمانة اإلعالم المجتمعي من هذا البحث العملي، و
توثيق ديناميات ونتائج البحوث من لى عملت ع

 من الزارعين اتخالل عيون النساء المهمش
لكن  و). 12ص (وصغار المزارعين اآلخرين 

تراه  مباشر ما مت بشكلالكاميرا قدبالرغم من أن 
إال أن شريط ، تهاعيون المرأة المحلية ورؤي

.  ن أو ماذا يقلنيقدم أصواتهآان الصوت نادرا ما 
يعطي مساحة ) التعلم من الشعب(بع اسالفيلم وال

أآبر لصوت المرأة، بما في ذلك وجهات نظرها 
المشارآة في عملية ببشأن دور وممارسة الفيديو 

غالبية المشترك، ولكن بالنسبة للستعالم اال
بشكل أساسي صوت المرأة آان ، العظمى

وعندما .  لمجموعة تغني في الخلفية دون ترجمة
خاصة، وإجراء مقابالت  النرواية قصصهيقمن ب

 الشكل السردي اءعط البعض إلنمع بعضه
بدال آان رجل هو الذي يقوم بالسرد لألفالم، 

هن، وآان ذلك تبعا للسيناريو الذي آتبه من
".  جمعية تنمية ديكان"المخرج في " ساتيش"

صانعات األفالم النساء لم تصف  لماذا ناوتساءل
الخاصة المهرجانات أهمية وآلماتهن  نأنفسهب
 في نتجاربهتشارك التنوع الحيوي المحلي، أو تب

السفر إلى بيرو لمناقشة قضايا التنوع الحيوي 
 األنديز؟ في الزراعي مع الزارعين المحليين 

لترآيز لهنا لمشاهدة فيلم منفصل ساحة هناك مو
المشارآة نفسها في سياق هذا بعلى عملية الفيديو 

 إلى مثال،على سبيل الة راشع اإلالمشروع، م
عمليات على آيف وافقت الجماعات النسائية 

بما في ذلك بعض ، التحرير والتصوير
مع المتخصصين في هن ن تعاقدعالتوضيحات 

يجب أن وثمة خيار آخر  . إنتاج النسخ النهائية
هو سماع الصوت والخبرة الهتمام يحظى با

القوة ، باعتباره "ساتيش"الشخصية والمهنية لـ 
جتماعية حرآة التنظيم االيسية وراء الدافعة الرئ

  .العالميمستوى لى الوالمبتكرة عهامة ال
اقترب من المدخل بنجاح أآبر، ي ذحد األفالم الأ

ويدور حول ) 4دي في دي (هو الفيلم األول على 
هندسة الوراثية، مواجهة القاعدة الشعبية لل

  القطننزارعي ارانجال ملماذا غضب "عنوانه و
زارعين للمقاطع بالفيلم ويبدأ ".   ؟المعدل وراثيا

غضب أن القطن المعدل ال يعطي عائدا  بونيشرح
استحوذ على اح تبالنسبة لنا، هذا االفت.  جيدا

مشاهدين، ألننا آنا قادرين على رؤية آاهتمامنا 
وجهات و ،لك المتضرر مباشرةذوسماع صوت 

وفي الوقت نفسه، من  . النظر والخبرات مباشرة
وقت واهتمام أن يفهم الذي لمخرج وجهة نظر ا

الزارعين الذين بعض لكن وهو األساس، المشاهد 
تحدثوا عن األخطاء التي حدثت عند إدخال هذه 

، قد أطال آثيرا في الحديث المحاصيل النقدية
وهذه  . المشاهدولذلك فقد جذب انتباه واهتمام 

في ون رغبالذين يلصناع السينما شكلة شائعة م
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صوات التي ال تزال في األلآلراء وإعطاء مساحة 
غير مسموعة، مع المحافظة في آثير من األحيان 

نفس الوقت على سرعة مونتاج اللقطات لكي 
تكون متسقة، وتجذب انتباه المشاهد عند عرض 

 .العمل
لمحات من لدينا المزيد فإن بشكل عام ومع ذلك، و

 واشاهدالذي صنعوا و للسكان المحليين التقدير
مزيد من الوقت تخصيص  معا، فضال عن األفالم

ألنصارهم ومشجعيهم بالتحدث إليهم حول لسماح ل
أن يمكن القول،  و. هم الخاصةآرائهم وخبرات

التغير األوسع والمستدام لالحتفاء بالتنوع سواء 
تمكين من خالل الحيوي أو الثقافي قد يظهر فقط 

من الناس من الشعور واالتصال بين هذه األنواع 
.  متماثلة والتي تعاني من قيود ،ات مختلفةسياق

ستخدام الحساس في الترجمة التحريرية، االومع 
قوية سيلة وفمن الممكن لهذه األفالم أن تمثل 

يمكن من خاللها توليد االتصال الدقيق والقوي في 
  .نفس الوقت

 ،هذه مبادرة مثيرةمع ذلك فبشكل إجمالي، و

 من حيث قيمة تعليمية آبيرةلها والمنتجات 
 . المؤسسيواإلطار المحتوى، والمنهجيات، 

حرير والمونتاج لهذه نحب أن نرى نوعا من التو
ينسج القضايا ، لمواد في فيلم واحد لمدة ساعةا

لصور، امتزاج وجيز لبط من خالل ارتمبشكل 
، وسيشكل  وهذا ممكن فعليا. والمحتوى، والسرد

ة من عظيمة لمجموعة واسعتعليمية قيمة له  امنتج
تبادل الخبرات بين  قد يكون منها . السياقات

العالم، حول المحليات المختلفة، وسكان الريف 
فضال عن آمصدر للمهنيين اإلنمائيين، و

مع التي تعمل االجتماعية والحمالت الحرآات 
القضايا ذات الصلة، والتدريس الجامعي 

 وهذا . البرامجالفصول الدراسية ولمجموعة من 
واجه بطبيعة يلمنتج سوف خيصي لالعمل التل

من التوتر في التفاعالت بين منتجي نوعا الحال 
ولكننا نرى أن هذه  . مونتاجالمحتوى وخيارات ال

ع، اصرتستحق مثل هذا النتج تي قد تالتوترات ال
وذلك لتعزيز وصول وتأثير القصص والتجارب 

 .الموثقة فيها" التطورات"و
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