
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غیر المدنیة والحمایة والنزاع المناخ: األزمات لتضاعف االستجابة
 المسلحة

 مقدمة

وثیًقا. حیث تتسبب سرعة تآكل بیئتنا المادیة الناتجة عن أزمة التغیر یرتبط تغَیُّر المناخ والنزاع وحمایة المدنیین ارتباًطا 
المناخي إلى تدھور األمن البشري وتوتر العالقات وشبكات األمن االقتصادي واالجتماعي والتنمیة. وبالتالي فإن 

اد تفاقمھا، إذ أن المجتمعات في جمیع أنحاء العالم تعاني من ھذه التحدیات التي یؤثر بعضھا على بعض، والتي یزد
التھدیدات المناخیة تزید النزاع الذي یعیق بدوره معالجة مشاكل المناخ. ووسط ھذه الصعوبات كلھا، یضطر المدنیون 

 وسالمتھم وسبل عیشھم. أمنھم مواجھة انقضاض التھدیدات على 
 

"إن ھذا أسوأ ما حدث لي في  تعلیق لھومشیرا إلى الفیضانات التي دمرت جنوب السودان ھذه السنة، یقول دانیال دنیغ في 
. وقد ربطت منظمة األمم المتحدة زیادة شدة بقیة المحاصیل حقول الذرة البیضاء وجرفتوالبیوت غمرت المیاه . حیت حیاتي"

الجماعي وتدمیر سبل كسب العیش وفاقمت النزاعات  وقد أدت ھذه الفیضانات إلى النزوح 1الفیضانات بتغیر المناخ.
 للحرب األھلیة.نتیجة االجتماعیة والسیاسیة المتھالكة أصالً 

 
حسب ما ورد في أعمال قوة السالم الالعنفیة. كما أدت والعنف في جمیع أنحاء العالم،  وقد لوحظ ھذا التداخل بین أزمات المناخ

 العنف الجنسي الغذائي وزیادة مخاطراألمن  الزراعیة في مینداناو إلى انعدامفي المجتمعات بالمناخ  المرتبطةالمحاصیل  خسائر
فاع وفي مواجھة ارت 2والقائم على الجنس على النساء والفتیات أثناء انتقالھن خارج مناطق دیارِھنَّ األصلیة للعثور على عمل .

الحرارة والتصحر، فإن الناجین من عنف تنظیم الدولة اإلسالمیة في شمال العراق یكافحون من أجل الحصول على درجات 
 3والجفاف،  واألعاصیرتغیر المناخ، تزاید الفیضانات  لخطر فریدبشكل  المعرضة میانمار،شھدت المیاه أو تطویر سبل العیش. وقد 

ناخیة القاسیة، مما أدى إلى النزوح الجماعي وتزاید النزاعات المواد الغذائیة إزاء الظواھر الم في أسعار باإلضافة لالرتفاع الحاد
 فمن بین الدول الخمس والعشرین المعترف بھا على أنھا األكثر ضعفاً واألقل استعداداً ...  4العرقیة.
 من أجلالتي تكافح -المجتمعات  تشعر 5عنیف. نزاع من ٪ یعانون في نفس الوقت 60من  أكثرالمناخ، ھناك تغیر آثار  لمواجھة

 على أرض الواقع بوطأة ھذا التأثیر.-وجیرانھا من ھذه التھدیدات المتعددة والمتفاقمة  وحمایة نفسھا البقاء
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 المناخ لتغیر للتصدي كأداة المسلحة غیر المدنیة الحمایة

ناخ المترابطة َوَسط ھذه األزمات المتفاقمة، من الضروري الستجابات حمایة المدنیین أن تعترف وأن تستجیب لطبیعة الم
التخلي عن االستجابات العسكریة أن تشمل ھذه التوعیة كذلك  ولتھدیدات النزاعات، وأن تركز القیادة المدنیة المحلیة. كما یجب

فنحن  6یسعون إلى معالجتھا وخلق انبعاثات الكربون على نطاق واسع. العنیفة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى تفاقم المشاكل ذاتھا التي 
 جة إلى سبل بدیلة تقوم على الترابط بین الناس واألمن واألرض.بحا

 
الحمایة المدنیة غیر المسلحة ھي أحد ھذه السبل التي یتم تنفیذھا بالفعل في المجتمعات التي تواجھ ھذه التھدیدات المترابطة. 

وفر المنھجیة المرونة واإللمام الدقیق المطلوب على الالعنف والفاعلیة المدنیة والتوعیة باالحتیاجات والسیاق المحلي، تواعتمادًا 
وتعمل الحمایة المدنیة غیر المسلحة بقیادة مدنیین غیر مسلحین مدربین  لالستجابة لتحدیات أزمات المناخ والنزاعات المعقدة.

القریب العاجل بطریقة  على منع العنف والحد منھ، وتعزیز البنى التحتیة المحلیة للسالم. فھي تسعى إلى حمایة ومنع العنف في
وتتجدر عدسة الحمایة المدنیة  إن نفس المنطق ضروري لضمان مستقبل مناخي آمن.-تراعي العواقب طویلة األمد لھذه االستجابات 

وھي شروط مسبقة أساسیة لحمایة المدنیین في خضم -غیر المسلحة في الترابط والعالقات واالستجابة لالحتیاجات المحلیة 
 مات المعقدة.تحدیات األز

 
بحیث  یجري ھذا العمل بالفعل، بقیادة المجتمعات المحلیة التي تواجھ حالیًا التھدیدات المتعددة ألزمة المناخ والنزاع.

السودان ضروریة لالستجابة للفیضانات، في جنوب  المسلحین غیر المدنیین حمایةعلى  المدربة المرأة حمایةفرق كانت 
 وللدعم المباشر الحتیاجات

والبنى القائمةالعالقات وتمّكن 7لالنتقال. منةسبآلمنأجلتوفیرللسلطات الحكومیةفي مجتمعاتھم والدعمالناجحللخطرالمعرضیناألفراد
ة في میانمار، التحتیة للسالم التي تم تطویرھا من خالل الحمایة المدنیة غیر المسلحة خالل موسم الریاح الموسمیة الغزیر

موظفي قوة السالم الالعنفیة والمجتمعات المحلیة من العمل بسرعة وبحسم للتأقلم مع نھج الحمایة والتفاوض بشأن الوصول 
 إلى المجتمعات المتأثرة. 

عن انعدام  تَستخدم المجتمعات النازحة في العراق ممارسات الحمایة المدنیة غیر المسلحة لتخفیف التوترات المجتمعیة الناجمة 
األمن الغذائي والتصحر. وتتیح أیضا المرونة التي تتحرك بھا فرق الحمایة المدنیة غیر المسلحة في األماكن المتضررة من 

النزاع بسبب عالقاتھا مع جمیع أطراف النزاع، الوصول إلى المناطق التي یصعب الوصول إلیھا في خضم أزمة المناخ 
 والنزاع.

https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual
https://www.nonviolentpeaceforce.org/blog/south-sudan-news/847-npss3rdannual


المدافعون  إذ یواجھ المدنیة غیر المسلحة لحمایة أولئك الذین یسعون إلى حمایة الكوكب. ممارسات الحمایة أیضا خدملطالما استُ 
سنة في والكوكب  الطبیعیة األرض وعن المواردعن  فردًا لدفاعھم 227غیر مسبوقة، حیث قُتل عنیفة تھدیدات  حالیًا لبیئةعن ا

لمواجھة التھدیدات التي ومع تفاقم أزمة المناخ وتعبئة المجتمعات المحلیة  8دمویة على اإلطالق.  األكثر السنة وھي - 2020
 وفي تتعرض لھا أراضیھا وسبل عیشھا، فإن  احتیاجات حمایة المجتمعات والناشطین في الخطوط األمامیة تتصاعد بسرعة.

رع، فإن أحد األسالیب الوقائیة الرئیسة التي یتم تنفیذھا ھي الحمایة المدنیة غیر المسلحة، وال سیما أسالیب خضم العنف المتسا
 الوجود والمرافقة الوقائیة. 

 العالم حول نالمدنیو یستخدم 
في  UCPفي غواتیماال، فإن  األصلیین السكانجیرونیم، المدافع عن عمر حد تعبیروعلى بعضھم البعض.  ھذه األسالیب لحمایة

 9غواتیماال "تنقذ األرواح". 
 

لمدنیین، من الضروري أن تكون حمایة المدنیین المتمثل في فوضى المناخ وانتشار العنف ضد ا الوشیك الخطر وفي مواجھة
 غیر المسلحین متاحة على نطاق أوسع ویمكن الوصول إلیھا. 

 -المتبعة في الحمایة التي ال تراعي الترابط العمیق بین تغیر المناخ وأزمات النزاع غیر فعالة  األسالیب تكونأن  ومن المرجح 
 بالذین یعتزمون مساعدتھم.أو أسوأ من ذلك، من المحتمل أن تلحق ضررا 

 
 :العاجلة اإلجراءات

 إن ضرورة التصدي للمخاوف المرتبطة تحدیدا بالنزاع والمناخ وحمایة المدنیین ھو أمر ملح. 
 وتحقیقاً لھذه الغایة، نطالب بما یلي:  
 

 
 في طلیعة استجابات الحمایة خالل مواجھة أزمات المناخ والنزاع ؛ التي یقودھا المدنیون  اآللیات غیر العنیفةأن تكون  .1
 
 اإلیذاء ؛ دمج حمایة المدنیین في االستجابة لتغیر المناخ، وإعطاء األولویة لمبدأ عدم  .2
 
یدات زیادة تمویل آلیات حمایة المدنیین، كالحمایة المدنیة غیر المسلحة، التي تعطي األولویة لالستجابات المتكاملة للتھد .3

 المعقدة المتمثلة في تغیر المناخ والنزاع العنیف ؛ 
 
 االعتراف بالتأثیر السلبي للحمایة العسكریة في تسریع وتیرة تغیر المناخ وتفاقم التھدیدات العنیفة للمدنیین ؛ و .4
امج حمایة المدنیین، التخفیف من آثار تغیر المناخ في سیاسات وممارسات وبر وممارساتاألخالقیة البیئیة  إدماج الممارسات .5

 بما في ذلك المبادرات الحكومیة وغیر الحكومیة واألمم المتحدة وغیرھا من المبادرات المتعددة األطراف.
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