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إخالء المسؤولية

الستكشاف وتحميل الوثيقة ،قم بزيارة:
gar.unisdr.org

ال تعني التسميات المستخدمة وعرض المواد في هذا المنشور التعبير عن أي رأي أيًا كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة
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من جانب األمم المتحدة.
يمكن النقل مجا ًنا عن هذا المنشور لكن يُطلب إشعار المصدر.
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المخاطر هي مهمة الجميع
القضية

اإلجراء

إننا نواجه المخاطر ،ونساهم بها ،ونحولها يوميًا .تبحث الطبيعة البشرية عن الزاوية اإليجابية ،وتؤجل األمور المعقدة ،أو التي

يجب أن نحشد الجهود لتحديد الحلول بشكل جماعي .وعلينا ،كأفراد ،االلتزام بالتفاعل اليومي مع السؤال المتمثل في" :هل أعيش

يصعب عليها اتخاذ قرارات مستنيرة بشأنها .نحن جيدون بشكل خاص في نقل المسؤولية :التفكير في أن الحد من المخاطر أمر

اليوم بطريقة يمكنني من خاللها تأمين مستقبلي ومستقبل أطفالي؟" يجب أن ندرك أن المخاطر التي نكدّسها ،سواء على مستوى

يمكن تمريره إلى طرف ثالث  -الحكومة ،جيراننا ،... ،أطفالنا.

الكوكب أو المستوى الفردي ،هي في الغالب نتيجة قراراتنا وخياراتنا؛ ونتيجة تقاعسنا بقدر ما تكون نتيجة عملنا.

والحقيقة هي أن هذه المسؤولية هي مسؤولية مشتركة ،وهذا الحد من المخاطر هو مهمة الجميع .والمخاطر هي في النهاية نتيجة

يجب أن نراجع بصدق كيف تتحول عالقتنا بالسلوك واالختيار إلى المساءلة الفردية والجماعية عن خلق المخاطر أو الحد منها.

للقرارات التي نتخذها جميعًا ،سوا ًء بشكل فردي أو جماعي ،فيما يتعلق بما نقوم به وبما ال نقوم به.

ويجب أن يُترجم هذا الفهم إلى أفعال ،على سبيل المثال ،من خالل إعادة النظر في كيف ننتج ونستهلك وما الذي ننتجه ونستهلكه،

أصبحت عواقب التقاعس عن معالجة الطبيعة المنهجية للمخاطر واضحة بشكل متزايد على األفراد ،والمنظمات ،والمجتمع.

وعن طريق إعادة تشكيل أنظمة الغذاء ،والطاقة ،والنقل.

حتى إذا كانت المخاطر في الجزء اآلخر من الكوكب ،فإنها قد تؤثر علينا إذا ُترك لها المجال ألن تنمو دون رادع وعلى مرأى

يجب أن نقدم سيناريوهات وخيارات مالئمة التخاذ القرارات على النطاقات الفردية الجغرافية المكانية والزمنية ذات الصلة ،من

من الناس .ما علينا سوى تذ ُكر األزمة المالية العالمية في عام  .2008وفي حين أن الحكومات مسؤولة عن التحفيز (على سبيل

خالل توفير البيانات والمعلومات ذات الصلة لدعم األشخاص في فهم طبيعة المخاطر لديهم وكيفية التعامل معها بشكل أفضل.

المثال ،عن طريق وضع القواعد واللوائح) وقيادة الحد من المخاطر ،فإننا بوصفنا أفرا ًدا يجب علينا أن نتحمل عواقب قراراتنا،
أو عملنا ،أو تقاعسنا ،والمخاطر التي ننشئها وننشرها .وهذا يعني إحداث تغييرات أساسية في سلوك كل واحد منا.
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الحكومات – لماذا يمثل التخطيط ليوم ماطر أهمية
القضية

اإلجراء

تتحمل الحكومات مسؤولية تهيئة بيئة يتحقق فيها االزدهار للناس وللكوكب .وهذا أمر غير قابل للتفاوض .يعني االستثمار في

يتطلب الهدف ( )eإلطار سِ نداي من الحكومات وضع استراتيجيات وطنية ومحلية متوافقة للحد من مخاطر الكوارث .وهذا هو

الحد من المخاطر استثمارً ا في الصالح العام ،لكن الدورات السياسية ،وجداول األعمال التنافسية ،والميزانيات المرهقة تجعل من

الهدف الوحيد الذي يجب تحقيقه بحلول عام  .2020و ُتعد هذه االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث هي

الصعب التخطيط وتحمُل المسؤولية عن تحقيق التغيير.

األساس لتحقيق أهداف  .2030كان التقدم ثاب ًتا ،لكننا لسنا على الطريق الصحيح لتحقيق هدف .2020

على الرغم من الدالئل التي تشير إلى أنه ال يوجد أحد ،فر ًدا كان أم بل ًدا ،محصن ضد المخاطر ،فإن وضع ميزانية لسيناريو

يجب على الحكومات الوطنية والمحلية أن تحول التركيز من االستجابة للكوارث إلى منع إيجاد المخاطر ونشرها .ويجب على

"ماذا لو" ال يأتي بشكل طبيعي إلى الحكومات .لكن التخطيط واالستثمار الواعي بالمخاطر أمر منطقي وينبغي ترجمته إلى أفعال.

الحكومات تحفيز الحد من المخاطر وإظهار ذلك ،وأن تكون مثاالً يُحتذى به .ويجب على الناخبين ،والمنظمات غير الحكومية،

القدرة على إنشاء بيانات قوية وجمعها ،وتحديد المخاطر وتنفيذ المبادرات التي تستجيب لها تساعد على اتخاذ قرارات
واستثمارات ذكية .وال ينجح التوجه إلى تحويل األموال أو تعبئتها لتمويل التعافي وإعادة اإلعمار بعد الكوارث إال في تراكم
المخاطر بمرور الوقت.

والمجتمع المدني مساءلة الحكومات عن القيام بذلك ،دون إهمال نصيبهم من المسؤولية .لذلك ،يجب على الحكومات االستثمار
في بناء بيانات المخاطر وتبادلها (داخل مؤسسات الدولة وفيما بينها ،وعلى المستويات اإلدارية ،وعامة الجمهور) ،وكذلك
االستثمار في استخدام تلك البيانات لصياغة استراتيجيات وطنية للحد من المخاطر تكون محددة السياق.
تحتاج الحكومات إلى فهم األبعاد االجتماعية ،واإليكولوجية ،واالقتصادية للتعرض قابلية التضرر .ويجب أن تركز الخطط
واالستراتيجيات على الشمولية والمساواة لتعزيز قدرة المجتمع بأكمله على الصمود بشكل فعّال .ويجب ربط تدابير الحد من
قابلية التضرر المنصوص عليها في خطط التنمية المستدامة الوطنية والمحلية ،وخطط التكيف مع تغير المناخ ،واستراتيجيات
وخطط الحد من مخاطر الكوارث عبر القطاعات ،والنطاقات ،واألقاليم .وهناك حاجة إلى دعم هذه االستراتيجيات والخطط
بإجراءات واعية بالمخاطر ودفع الموارد ،المالية والبشرية ،تجاه اتخاذ تلك اإلجراءات.
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نحتاج إلى بناء شراكات مع أصحاب المصلحة اآلخرين والمنظمات المتخصصة لتمكين شبكات قوية لتبادل البيانات واإلبالغ
الشامل ،بما في ذلك تلك التي تعالج تحديات البيانات في خطة عام  .2030ويجب أن تستكشف هذه الشراكات االستخدامات
المتعددة للبيانات ،بحيث يكون هناك زيادة في الطلب والتحفيز الفعلي لجمع البيانات ومشاركتها .ويجب أن نتعامل مع القطاع
الخاص (مثل ،قطاع التأمين ،وقطاع اإلسكان ،والغرف التجارية والصناعية) لتجميع الخسائر االقتصادية بطريقة اكثر شمولية.
تكون هذه اإلجراءات حساسة للوقت إذا كانت أهداف إطار سِ نداي وخطة عام  2030يجب أن تتحقق بحلول نهاية العقد المقبل.
هناك حاجة ملحة لتحسين الوصول إلى البيانات الجيدة ،إذا كان على الدول األعضاء أن تكون قادرة على رصد التقدم المحرز
واإلبالغ عنه بشكل مناسب ،وتحديد متطلبات تصحيح المسار.

لمعرفة المزيد ،يُرجى مراجعة تقرير التقييم
العالمي لعام 2019

الجزء 1
الجزء 2

...إحساس باإللحاح يتم ترجمته
إلى قيادة سياسية ،وتمويل مستدام،
والتزام بسياسات واعية
بالمخاطر مدعومة ببيانات دقيقة،
وفي الوقت المناسب ،وذات صلة،
وقابلة للتعامل معها،
ويمكن الوصول إليها،
ومحددة بالسياق.

البيانات ،االتجاه ،القرارات
اإلجراء
ال يمكننا توقع خطط جيدة في حالة عدم وجود بيانات جيدة .ويجب علينا مقاومة اإلغراء المتمثل في امتالك البيانات .ويجب علينا

يجب االستعانة بجهود جمع البيانات إلطار سِ نداي في مجال اإلحصاءات الرسمية ،بالتنسيق مع مكاتب اإلحصاء الوطنية ،لتوحيد

أن نلتزم بفتح منصات البيانات ومجموعات البيانات التي تسعى إلى الدقة والصدق إلظهار الصورة الحقيقية .يجب أن يتمحور

ممارسات المحاسبة المتعلقة بخسائر الكوارث المصنفة حسب األحداث لدعم التحليل األكثر مصداقية ومراقبة إطار سِ نداي.

إنشاء البيانات وجمعها حول األشخاص ،بحيث تكون المعلومات التي يتم جمعها سياقية و ُتحسّن فهمنا لكيفية تعرض األشخاص
للمخاطر والخسائر ،مما يسمح بوضع حلول مناسبة وفعالة .يجب دمج معلومات المخاطر في مؤشرات التنمية ،ويجب أن تحدد
تسلسل التخطيط ،ووضع الميزانية ،والعمل.

يجب أن نستثمر في البنية التحتية المادية ،ال سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات ،لضمان تحسين اإلبالغ عبر اإلنترنت
وحساب الخسائر على جميع المستويات اإلدارية مع بناء القدرات في مجال رسم الخرائط والبيانات الجغرافية المكانية .يجب
تعميم ابتكارات البيانات ،بما في ذلك دمج المعلومات الجغرافية المكانية ،وكذلك البيانات التي ينشئها المواطنون .ويجب وضع

نحن بحاجة إلى النظر في المؤشرات من جديد ،عبر األهداف والغايات ،ووضع مقاييس لتلك األبعاد من آثار الكوارث التي

أهداف ومؤشرات إقليمية مماثلة (أو على األقل مع بلدان أخرى ذات خصائص جيوسياسية ومالمح أخطار مماثلة) حتى يمكن

تعود على الفئات األكثر ضع ًفا .وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي القيام بذلك من خالل التعمق أكثر في تحليل التوزيع ،واالنتقال من

إجراء مقارنات مكانية.

مستوى البيانات اإلقليمية ،والوطنية ،ودون الوطنية إلى مستوى األسرة .يجب أن نفهم بتفاصيل أكثر دقة كيف تؤثر الصدمات
على حياة الناس بطريقة منهجية .ويجب علينا بعد ذلك دعم الحكومات إليجاد حلول والتأثير في السلوك اإلنساني ،لمنع إنشاء
المخاطر ونشرها بنجاح ،وكذلك للتعافي من الكوارث.
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فهم المخاطر هو أكثر من مجرد فهم األخطار

ربط فهم األخطار المتعددة ،إضافة إلى التعرض
وقابلية التضرر ،يعطي صورة أوضح للمخاطر

الترابط بين كل ما لدينا من معرفة أمر معقد،
ولكن كلما كانت البيانات مترابطة بشكل أفضل،
اتضحت الطبيعة المترابطة للمخاطر بشكل أفضل

البيانات ،االتجاه ،القرارات
القضية
دون وجود دليل دقيق على وضعنا حاليًا ،ال يمكننا رسم مسارنا لألمام بثقة .سيتطلب تحويل تطلعات التنمية المستدامة الواعية

على الرغم من أن الرصد واإلبالغ المتكاملين إلطار عمل سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة ( )SDGsأصبح أمر حقيقي،

بالمخاطر إلى واقع بيانات وإحصاءات قوية تتوفر في الوقت المناسب ،وتكون دقيقة ،ومصنفة ،ومتمحورة حول األشخاص،

بفضل استخدام المقاييس الموحدة ومرصد إطار سِ نداي ( )SFMعبر اإلنترنت ،إال أن جمع البيانات مجزأ ،وغير عالمي،

ويمكن الوصول إليها ،وتمكننا من استيعاب التقدم وتوجيه االستثمارات وف ًقا لذلك.

وغير تناسبي ،ومتحيز .غالبًا ما يكون هناك انفصال بين "معرفة" شيء ما ،وجعله "متاحً ا ويمكن الوصول إليه" و"تطبيق"

بعد حوالي أربع سنوات من اعتماد خطة عام  2030وإطار سِ نداي ،اتخذت البلدان خطوات ملموسة نحو تلبية التطلعات

ما يتم معرفته.

الطموحة لهذه الخطط التحوليةُ .تكرر الدروس المبكرة المستفادة من السنوات األولى لإلبالغ ،باستخدام مرصد إطار سِ نداي

توافر البيانات وجودتها يتحسنان ّ
باطراد .يتوسع مشهد بناء القدرات اإلحصائية الستيعاب التعاون وأوجه التآزر عبر أنظمة

( ،)SFMاالتجاهات السابقة التي ُتظهر أعلى عدد من الكوارث التي تعاني منها شرائح السكان االكثر قابلية للتضرر في العالم،

البيانات المتزايدة التعقيد .يتزايد االهتمام الدولي والتمويل المر ّكز عبر مختلف األهداف والمؤشرات ويبدآن ببطء في تحقيق نتائج

مما يؤكد عدم المساواة الجسيمة في تقاسم األعباء بين البلدان .تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكبر األثر من حيث

(مثل ،توافر البيانات ودراسة الخسائر الزراعية حسب نوع المحاصيل).

الوفيات ومتوسط الخسائر االقتصادية السنوية مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي.
البيانات هي عادة مجال يتطلب التجهيز والتمويل .ال تملك العديد من الحكومات الوطنية القدرة على تحليل البيانات واستخدامها،
حتى لو كانت لديها الوسائل المطلوبة لجمعها .تملك الجهات الفاعلة في مجال التنمية والقطاع الخاص القدرة ،ولكن الثمار
الحقيقية للبيانات والتحليالت المتقاربة القابلة للتشغيل المتبادل ُتعد مفقودة.

من األهمية بمكان أال يضيع الزخم ،وأن تستمر الجهود العالمية والوطنية المنسّقة والمتكاملة التي تعزز توليد البيانات ،والقدرة
اإلحصائية ،واإلبالغ.
هناك العديد من البلدان التي ال يمكنها اإلبالغ بشكل مالئم عن التقدم المحرز في تنفيذ إطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة ذات
الصلة بالمخاطر .ولن يتغير هذا دون إحساس باإللحاح يتم ترجمته إلى قيادة سياسية ،وتمويل مستدام ،والتزام بسياسات واعية
بالمخاطر مدعومة ببيانات دقيقة ،وفي الوقت المناسب ،وذات صلة ،وقابلة للتعامل معها ،ويمكن الوصول إليها ،ومحددة بالسياق.
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اإلجراء
يقدم التقرير الخاص لعام  2018الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول ظاهرة االحترار العالمي بمقدار
 1.5درجة مئوية دليل جديد بشأن تغير المناخ لم يكن متوفراً عند اعتماد إطار سِ نداي .إنه يحدد أننا يجب أن نكون أكثر طموحً ا

"إذا كان من المستحيل إيجاد حلول
داخل النظام ،فربما يتعين علينا تغيير
النظام نفسه".

بشأن سرعة التغييرات التي نحتاج إليها وحجمها .يجب وضع أي تدابير للحد من قابلية التضرر ،تم تسجيلها في خطط التكيف
الوطنية والمحلية وخطط الحد من مخاطر الكوارث ،باالقتران مع التغييرات النظامية المتزامنة التي يجب تصميمها في أنظمة
الطاقة ،والصناعات ،واألراضي ،واألنظمة اإليكولوجية ،والحضرية.
إن وضع استراتيجيات وخطط للحد من مخاطر الكوارث على المستويات المحلية ،والوطنية ،واإلقليمية ،ووضع التقييمات التي
تدعمها ،يجب أن تدمج سيناريوهات تغير المناخ على المدى القريب ،وأن تهيء الظروف المواتية للتكيف التحولي المقدمة من
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

غريتا ثونبرغ ،السويد ،داعية الشباب للعمل العالمي بشأن تغير
المناخ2019 ،

لمعرفة المزيد ،يُرجى مراجعة تقرير التقييم
العالمي لعام 2019

الفصل 6
الفصل 13

تغير المناخ  -مضخم المخاطر الكبير
القضية
تغير المناخ هو المحرك والدافع الرئيسي وراء خسائر الكوارث وفشل التنمية .فهو يضخم المخاطر .وقد أصبحت التوقعات

إذا تم انتهاك حد  1.5درجة مئوية ،فإن احتماليات التكيف سوف تتناقص مع انهيار خدمات النظام اإليكولوجي – عدم القدرة

التي استمرت على مدى عقود حول التغير المناخي حقيقة بشكل أسرع بكثير مما توقعنا وعلى نطاق كارثي .سيتم في أواخر

على دعم النشاط االقتصادي الحالي والسكان ،وقد تبدأ الهجرة على نطاق لم يسبق له مثيل من المناطق القاحلة وشبه القاحلة

/2030وأوائل  2040تجاوز عتبة الحد من الزيادة في االحترار العالمي إلى  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة

إلى المناطق الساحلية المنخفضة ،مما يؤدي إلى بناء المخاطر .ستكون تكنولوجيات االنبعاثات السلبية ( – )NETمثل إعادة

التي سعى اتفاق باريس للحد منها .األسوأ من ذلك ،تقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCأنه إذا قيدت

التحريج ،أو التحريج ،أو تعزيز الكربون في التربة  -المالذ الوحيد ،غير أنها سيكون لها آثار هائلة من حيث المخاطر من

البلدان الجهود على االلتزامات التي تم التعهد بها في اتفاق باريس ،فإننا نتوقع احترارً ا في نطاق يتراوح من  2.9درجة مئوية

الدرجة األولى والثانية على نطاق إقليمي.

إلى  3.4درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

تملك عمليات الحد من المخاطر صالت متعددة بتخفيف حدة تغير المناخ ،والتكيف معه ،والحد من التعرض له (على سبيل

لقد أصبح التغير غير الخطي في شدة الخطر وتكراره بالفعل حقيقة واقعة .يمكن للتغير المناخي ان يؤدي الى على الطبيعة

المثال ،الحيازة األكثر أما ًنا لألراضي وإمكانية الوصول إلى خدمات الكهرباء واإلرشاد الزراعي بشكل أفضل يمكن أن يسهل

المركزة وواسعة النطاق للمخاطر ،أن يُو ِجد عواصف أكثر قوة ،ويُزيد الفيضانات الساحلية ،ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة،

من تخفيف حدة الجفاف) .ومع ذلك ،فإن القليل من خطط الحد من مخاطر الكوارث تأخذ هذه الصالت في االعتبار .سيؤدي عدم

ويُحدِث موجات جفاف أطول .ستؤدي المخاطر الناشئة المتعلقة بالمناخ إلى تغيير معظم مقاييس المخاطر الحالية لدينا .إذا لم يتم

إدراج سيناريوهات تغير المناخ في التقييم وتخطيط الحد من المخاطر إلى تكرار متأصل في كل ما نقوم به.

احتواء االحترار العالمي في نطاق  1.5درجة مئوية خالل جيل واحد ،فإن التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ بشأن االحترار البالغ  1.5درجة مئوية يقدر أن عدد األشخاص المعرّ ضين لتراجع غلة المحاصيل قد يرتفع من حوالي
 35مليون عند  1.5درجة مئوية إلى  370مليون عند  2درجة مئوية.
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تحقيق تكافؤ الفرص
القضية

اإلجراء

يواجه النهج المتعدد األطراف للتنمية العالمية والسياسة العالمية تحديات كبيرة .يتقاسم عدد محدود من البلدان فوائد التنمية

يجب أن يستند التعاون الدولي على نظام منصف ويمكن الوصول إليه ويعترف بقابلية التضرر المتأصل في المراحل المختلفة

االجتماعية واالقتصادية ،والتكامل االقتصادي ،والتجارة مما يترك للبلدان األخرى مساحة سياسية مقيدة للتفاوض على شروط

للتنمية االجتماعية واالقتصادية .كما أن إصالح النظم المالية أمر أساسي  -وخاصة تلك التي تربط البلدان بآليات الديون التي

تتناسب مع احتياجاتها .هناك أدلة متزايدة على أن فوائد زيادة التكامل االقتصادي لم يتم تقاسمها بشكل منصف بين البلدان

يصعب الهروب منها.

وداخلهاُ .تخفي أنماط النمو غير المستدامة تراكم المخاطر النظامية في مختلف القطاعات (مثل ،االعتماد المفرط لالقتصاد الكلي
على محصول/قطاع واحد مقترن بتجاوز االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة) ،مما سيؤدي
إلى تعطيل النشاط االقتصادي بشدة ويسبب أضرارً ا بعيدة المدى على التنمية المستدامة.
إننا نشهد تفاوتات حادة في تقاسم األعباء بين البلدان المنخفضة والمرتفعة الدخل ،حيث يتحمل أفقرها أعلى الخسائر وأكبر
التكاليف الناتجة عن الكوارث .تميل الخسائر البشرية وخسائر األصول المتعلقة بالناتج المحلي اإلجمالي إلى أن تكون أعلى
في البلدان األقل قدرة على االستعداد للكوارث وتغير المناخ ،وتمويلهما ،واالستجابة لهما ،مثلما هو الحال في الدول الجزرية
الصغيرة النامية ( .)SIDSبالنسبة لكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية ( ،)SIDSتمثل الكوارث المستقبلية تهدي ًدا وجوديًا.

يجب أن ندرك أن وجود نظام دولي لتمويل التنمية يخصص حوالي  20ضعف التمويل ألنشطة االستجابة في حاالت الطوارئ،
وإعادة اإلعمار ،واإلغاثة ،وإعادة التأهيل بدالً من الوقاية والتأهب ،يتعارض مع مبادئ االستدامة .وبالتالي ،يجب علينا إعادة
تصميم أنظمة التعاون العالمية للتمويل والتنمية الدولية لتشمل حلوالً متناسبة وقائمة على السياق بما يتناسب مع التعرض غير
المتناسب للمخاطر البيئية واالقتصادية التي تواجهها بعض البلدان.
يجب أن يحقق الضغط الدولي من أجل إيجاد كوكب أكثر عدالً ،واستدامة ،وإنصا ًفا نهج تمويل مختلطة ومبتكرة ،وسياسات
ضريبية مؤيدة للنمو ،وتعبئة مُدارة بشكل جيد للموارد المحلية تستجيب للطبيعة المتداخلة والمتشابكة لهذه المخاطر.

إدرا ًكا لهذا التحدي ،يدعو الهدف ( )fمن إطار سِ نداي إلى تعزيز التعاون الدولي بشكل كبير مع البلدان النامية ،مما يتيح مساحة
للبلدان لتبني سياسات فعالة تعزز التمويل العام المحلي من أجل التنمية المستدامة الواعية بالمخاطر.
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۱۹٥۰
۱۹٦۰
۱۹۷۰
۱۹۸۰

اﺟﺗﻣﺎع ﻓرﯾق اﻟﺧﺑراء )ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻟﺗﻧﺳﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻛوارث(

اﻟﻣوﺋل اﻷول

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺿﻌف

اﻟﻌﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
)(IDNDR
ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ
ﺑﺎﻷرض

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾوﻛوھﺎﻣﺎ

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹطﺎرﯾﺔ ﺑﺷﺄن
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﺿﻌف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺑﺎرز

اﻟﻣوﺋل اﻟﺛﺎﻧﻲ

۲۰۰۰

اﻟﺑُﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻛوارث

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن
اﻟﻛوارث )(ISDR

اﻷھداف اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ )(MDGs

إدارة اﻟﻛوارث

۱۹۹۰

اﻟ ُﻧﮭﺞ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺧطﺎر

اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر

إطﺎر ﻋﻣل ھﯾوﻏو
۲۰۱٥-۲۰۰٥

۲۰۱۰

۲۰۱٥

إطﺎر ﺳِ ﻧداي ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث ﻟﻠﻔﺗرة ۲۰۳۰-۲۰۱٥

ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۳۰

ﻣﻧظور اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ

۲۰۳۰
۲۰٤۰
۲۰٥۰
۲۰٦۰

اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﯾس

اﻟﺧطﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
اﻟﺟدﯾدة

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ واﻟ ُﻧﮭﺞ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

۲۰۲۰

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻟﻸﻣم واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

رﯾو ۲۰+

اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟواﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر

يقوض التنمية مثل الكوارث
ال شيء ّ
القضية

اإلجراء

لم يتمكن العالم من تج ُنب الحلقة المفرّ غة المتمثلة في الكوارث  -االستجابة  -إعادة البناء  -التكرار .لقد ر ّكز التمويل في الحقبات

يتضمن جدول أعمال السياسة العالمية رسالة مشتركة  -أال وهي أن فهم خصائص الخطر وكيفية تفاعلها ،وكذلك إدارة التعرض

السابقة على تدارك ما يمكن تداركه بعد وقوع الكوارث .ومع ذلك ،فإن نهج "العالج بعد الكارثة" هذا غير مناسب .حيث يواصل

وقابلية التضرر (الجوانب األساسية للمخاطر) تمثل عوامل حتمية لتحقيق التنمية ،ناهيك عن استدامتها.

تقويض التقدم نحو التنمية المستدامة .تؤدي المخاطر الناتجة عن تفاعل النظم البشرية والطبيعية المركبة والتي تضخمت بسبب

تكمن المخاطر غير المعترف بها ،وغير المعَا َلجة ،وغير المعروفة في قلب التهديد العالمي على التنمية المستدامة .ومن منطلق

التغيرات في المناخ ،إلى عكس الجهود المبذولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام ( 2030خطة عام  .)2030أصبح

كون إطار سِ نداي إطارً ا عمليًا للتعامل مع المخاطر ،فإن هذا اإلطار يُعد هو النسيج الذي يربط بين االتفاقيات الدولية لما بعد عام

بقاء البشر على هذا الكوكب في خطر.

 :2015خطة عام  ،2030واتفاق باريس ،والخطة الحضرية الجديدة ،وخطة عمل أديس أبابا ،وخطة العمل من أجل اإلنسانية .كما

كانت المساعدة اإلنمائية للحد من المخاطر متقلبة وهامشية للغاية ،وتضاءلت بسبب تمويل االستجابة للكوارث .يمثل ما مجموعه
 5.2مليار دوالر للحد من مخاطر الكوارث بين عامي  2005و 2017مقدارً ا ضئيالً ( )٪3.8من المبلغ اإلجمالي للمساعدة

أنه يخلق العالقة المنطقية بين الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود ،ألن الفهم المحسّن للمخاطر ،وتعزيز إدارة المخاطر،
وزيادة االستثمار ،والتأهب بشكل أفضل يخلق أساسًا لقدرة األفراد ،والمجتمعات ،والحكومات ،والشركات على الصمود.

اإلنمائية الخارجية .بشكل عام ،تهيمن المساعدات الالحقة للصدمات (أي ،لالستجابة للكوارث ،وإعادة اإلعمار ،وإعادة التأهيل،

واع بالمخاطر إلحداث تغيير مستدام .فالتنمية الواعية بالمخاطر تعني أن المبادرات يجب أن
يجب أن يكون تخطيط التنمية ٍ
تتضمن تقييمات سياقية ومتكاملة تحدد نطاق األخطار والمخاطر المتفاعلة الحالية والمحتملة ومدى تعقدها .وهذا يعني القبول

العالمية من الموارد للتعامل مع المخاطر المتزايدة بشكل أسرع من القدرات الوطنية والدولية المطلوبة لمواجهتها ،مما يؤدي

بتفاعل المخاطر ،والخيارات البشرية ،واألنظمة الطبيعية ،والتأكيد على االستخدام الرشيد للموارد المحدودة المتاحة .ولتحقيق

بدوره إلى إغفال الماليين من المتضررين.

ذلك ،يجب أن ننتقل من التخطيط والتنفيذ قصيري النظر والمجزأين إلى النهج التعاونية متعددة التخصصات التي تبني القدرة

والتعافي) على حساب التمويل المخصص لفهم نقاط قابلية التضرر الكامنة التي تسهم في المخاطر والحد منها .تزداد المتطلبات

على الصمود (مثل ،النهج التي تعزز النظم الغذائية المحلية والمتنوعة التي تلبي بالكامل بمتطلبات صحة اإلنسان الغذائية للجميع
بطريقة مستقرة) والتي تجدد الموارد ذات الصلة ،مع تج ُنب العواقب السلبية المتوقعة وغير المتوقعة على حد سواء.
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اإلجراء
من األهمية بمكان ،انطال ًقا من فطرتنا اإلنسانية المشتركة ،أن نقدم الدعم لمن ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات .وعلينا ،في

نحتاج إلى أن نفهم كيف تؤثر ظروف الحياة على احتمال أن ينعم األفراد بالصحة الجيدة والتعليم ،والحصول على الخدمات

طبيعة قابلية التضرر التراكمية والمتتالية ،أن ُنجري تدخالت في الوقت المناسب من أجل الحماية الفعّالة لتلك الفئات التي تتسبب

األساسية ،وعيش حياة كريمة ،وأخيرً ا "إعادة البناء على نحو أفضل" بعد الصدمة .إننا أيضًا نحتاج إلى إدارة اجتماعية اقتصادية

مالمح قابلية التضرر التي تعاني منها (العديد من هذه المالمح هيكلي والعديد منها يرتبط بدورة الحياة) في جعلها أكثر عرضة

سليمة تتسم بأنها أكثر عدالً ،وشموالً ،ومساواة ،ويعززها فهم منهجي متعدد األبعاد بشأن قابلية التضرر (بما في ذلك أوجه عدم

ً
حلول لبعض المشكالت المتعلقة بفهم المخاطر وإدارتها.
لمخاطر الكوارث .تقدم التغييرات في التكنولوجيا وأشكال التعاون

المساواة والتفاوتات في الرخاء المشترك مع تزايد ثراء العالم) .يجب أن نستثمر في رأس المال البشري لتمكين القرارات الواعية
بالمخاطر ،وتمكين المستضعفين بوصفهم دوافع للتغيير.

ومع ذلك ،لفهم نقاط قابلية التضرر بشكل أفضل ،نحتاج إلى جهد منتظم وتمويل مستدام من أجل التقييم المتكامل للمخاطر وجمع
البيانات المفصلة .ويشمل ذلك تسخير البيانات عبر مختلف األ ُ ُ
طر والمؤشرات العالمية التي يمكن استخدامها لمقارنة النتائج والتغيرات

يمكن أن تكون البيانات التفصيلية (على سبيل المثال ،حسب الجنس ،أو العمر ،أو اإلعاقة ،أو العرق ،أو الدخل ،أو الموقع

مع مرور الوقت ،بين البلدان واألسر وداخلها ،ولضمان عدم استمرار تجاهل احتياجات الفئات السكانية األكثر قابلية للتضرر.

الجغرافي) عامل تمكين ،حيث تكشف عن اآلثار والتجارب المتفاوتة لألشخاص في الكوارث .ومن شأن هذه البيانات أن تحدد
ً
شمول الظروف التي تتراكم فيها المخاطر وتتحقق ،وذلك للوعي بتدخالت السياسة التي تعطي
الثغرات وتعكس بشكل أكثر
األولوية إلدارة المخاطر المحتملة والتصحيحية على إدارة المخاطر التعويضية.
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التكلفة العالية لقابلية التضرر
القضية
تتطور المخاطر ،واألثر ،والقدرة على التعامل طوال دورة حياة الشخص .قد تظهر نقاط قابلية التضرر وتتغير ،وتتضاعف،

ويبدو هذا جليًا بشكل خاص في البلدان المتأثرة بالصراعات ،حيث تشير النتائج المبكرة المستخلصة من التقارير الوطنية إلى

وتستمر على مدى فترات طويلة – مما يؤدي إلى تفاوت في الدخل ،وعدم المساواة على أساس الجنس ،والعرق ،واألسرة،

وجود عالقة ثنائية االتجاه في حاالت الحوادث ،والتعرض ،ونقاط قابلية التضرر المتفاقمة الناجمة عن التفاعل بين الكوارث

والوضع االجتماعي .ويمكن أن يُسهم ذلك في انتقال قابلية التضرر بين األجيال وتوسيع عدم المساواة .على الرغم من أن قابلية

والصراعات .قد تؤدي الكوارث إلى تفاقم الصراع من خالل وضع ضغوط إضافية على أنظمة الحكم المنهكة وتغذية االنشقاقات

ّ
تضخم أوجه عدم المساواة االجتماعية القائمة و ُتزيد من حرمان الفئات القابلة
التضرر ليس نتيجة الفقر وحده ،فإن الكوارث

القائمة .وبالمثل ،قد يتم تعميق المظالم التي تحدد شكل الصراع ومدته بسبب الكوارث ،مما يزيد من حدة االختالالت الموجودة.

للتضرر بالفعل.

يتطلب قياس الكوارث بحسب معاناة األفراد األفراد أن يتم الوضع في االعتبار كيفية تقاسم الموارد بين المجتمعات ،بل وأيضًا

يجب أن نعترف أيضًا بأنه ليس لدينا جميعًا فرصة متماثلة التخاذ خيارات إيجابية .حيث يؤثر الموقع ،والعمر ،والجنس ،وفئة

بين أفراد األسر نفسها .ومع ذلك ،لم تتمكن هذه القياسات التقليدية من تسجيل هذه االختالفات ألنها تتوقف عند حد المستوى

الدخل ،واإلعاقة ،والوصول إلى برامج الحماية االجتماعية وشبكات األمان أو االستفادة منها بشكل كبير على الخيارات المتاحة

الوطني أو دون الوطني .غالبًا ما ُتخفي المتوسطات الوطنية ،وحتى المتوسطات على مستوى المدينة ،تباينات واسعة النطاق

أمام األشخاص من أجل توقع المخاطر ،ومنعها ،والتخفيف من حدتها.

بين المجموعات السكانية واألسُر.

يؤثر الموقع ،والعمر ،والجنس ،وفئة الدخل ،واإلعاقة،
والوصول إلى برامج الحماية االجتماعية وشبكات األمان

أو االستفادة منها بشكل كبير على الخيارات المتاحة
أمام األشخاص من أجل توقع المخاطر ،ومنعها،
والتخفيف من حدتها.
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اإلجراء
هناك بعض درجات االختزال التي ال مفر منها (وفي العلوم ،جنى هذا النهج ثمارً ا كبيرة،
مثل التقدم في البيولوجيا الجزيئية وفهمنا لعلم المناعة واألمراض البشرية) .يجب علينا تج ُنب
ومنفصل إذا أردنا تحسين فهمنا لألنظمة والمخاطر المركبة وتحديد الحلول بشكل جماعي.

دﺳ ﺔ

اﻟﻣﻌ

ﺣ

ﻣﺎرﯾﺔ

أﻧ

ﻛﻣﺔ

اﻟ
ﺷﻌو
اﻟ ب ا ﻷ ﺻ ﻠ ﯾ ﺔ
د ﯾﺎ
ﻧ ﺎ ت  /اﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ﺋ د

اﻟﺗ ﻣ وﯾ

ل وا ﻻ

اﻟﺳ

ﺳﺔ
ﯾﺎ
ﻠم ا
ﻋ

ظﻣﺔ

ﯾﺎت
ﺗ ﺻﺎد
اﻻﻗ

ﻷﻋ

ﺻﺎ

اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟواﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر

ﺗﻘﻧﯾ ﺔ

اﻟﻌﻠوم
اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ

اﻷ ر
زر
اﻟ

وﻟوﺟﯾﺎ
اﻟ

ﻣ ﻌﻠ

ﻋﻠم اﻷ
طﻧ

ﺎﻋ

متعددة التخصصات ،لتشمل نظراء غير تقليديين (مثل ،حكمة الشعوب األصلية ،والمعتقدات،
والعلم التشاركي) ،والسماح باتخاذ إجراءات مبتكرة وجماعية (على سبيل المثال ،بين خبراء
الزالزل ،والباحثين االجتماعيين ،والمهندسين المدنيين ،أو من خالل أطر إدارة الحوادث
متعددة التخصصات).
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مختلفة .على سبيل المثال ،يجب علينا إعادة تصميم منهجيات البحث لدينا لتعمل بطريقة
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ﻟﻣ ﺣ

اﻟﮭ ﻧ د ﺳ ﺔ

اﻟﻌﻠوم
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

نحن بحاجة إلى اعتماد ُنهج عملية تعددية يمكنها دراسة ظاهرة المخاطر على مستويات

ﯾطﺎت

ﺳ ﯾ ﺎﺳ ﺎ ت

اﻟ ﻌ ﻠ و م ا ﻟ ﺳ ﻠ و ﻛ ﯾ ﺔ

اﻟﺗواﺻ ل

اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ /
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

ﺗﺻ

ﻋﻠوم
اﻟﺗﺻﻣﯾم

ينطبق على التنظيم المجتمعي ،ومساعينا البحثية ،وسياسة االقتصاد الكلي.

اﻟ ﻔ ﯾ ز ﯾﺎ ء
ﻋ ﻠم اﻟ
ﺟ ﯾو ﻟو ﺟ ﯾﺎ

ﻣﺎ ر
ﺳ ﺗﺛ
اﻟ

اﻟ و ا
ﻣﯾم

ب

ا
ﻟﮭﻧ

ينطبق هذا بالقدر ذاته على الهيئات واآلليات المؤسسية الخاصة بنا إلدارة المخاطر مثلما

ﺟ ﮭﺔ

ﻋﺎم

الممارسة السائدة المتمثلة في إجراء بحوث مجزأة وتقييم المخاطر وإدارتها بشكل فردي

و
ﻣﺎت
ﻋ ﻠو م

ا

ﻟﺑﯾﺎﻧﺎ ت

ﺻ
ﺎء ا ﻻ ذج
ﻛ
ﻟﻧ ﻣ ﺎ
اﻟ ذ ﺿ ﻊ ا
و
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اﻟﺗدھور
اﻟﺑﯾﺋﻲ
ﻧﻣو
اﻟﺳﻛﺎن

اﻻﺣﺗرار
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

ﻛل

اﻟﺣدود
اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ

رض
* ﯾﻌ

اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎﻟﻲ

ﻣﻛ ّو

ﺗﻧﺧﻔض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻷﺣداث اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
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ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة
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نا

ر ﺗﺑﺎ

ﺗﻌﻘُد اﻟﺗﺟﺎرة
اﻟدوﻟﯾﺔ

اﻟﺟﻔﺎف
اﻟﺟﻔﺎ

ُﻣﺟﮭدات اﻟﺑﻧﺎء

ﻣوﺟﺎت اﻟﺣر

ط ﺎ ت ﻣرﻛﺑ
ﺔ وﺣﻠﻘﺎ
ت
راﺟ
ﻌﺔ

ﻓﻘدان اﻟﺗﻧوع
ﻟﺗﻧوع
ﺗﻧوع
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ

اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳوق

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺿرر اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل

ﺗﻘﻠب اﻟﺳوق
ﺗﺷ د
اﻟﺗﺷرد
ﻧﻘﺎط اﻟﺗﻘﻠب اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ
واﻟﺗدرﯾﺟﯾﺔ

ﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل

اﻟﻧزاع ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺎء

اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
ﺋﺔ
اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت

اﻟﺣدث ذو اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر أو اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﻌددة
ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﻗد ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﺟﺄة ﻛل اﻟﻘدرة
اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ

ا

ﻹﺧﻔﺎق

اﻟ ﻣ ﺗ ﻌ د

د ﻟﺳﻠﺔ

اﻟﻐذاء

ﻋدم
اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻓﺷل اﻟﻧظﺎم

اﻟﮭﺟرة

أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب
ب
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐذاء
اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﺑ

اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ

ﻋدم
اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﺣروب
اﻟﺣرو

مخاطر متزايدة في عالم متراجع
القضية

اإلجراء

التغيير ال يحدث في عُزلة أو في خطوط مستقيمة .يخلق التغيير غير الخطي أنماط تهديد جديدة؛ كما أن المتغيرات التي تتحكم في

لقد انتهى عصر الحد من المخاطر كل على حدة .فنحن بحاجة إلى أن نعكس الطبيعة المنهجية للمخاطر في كيفية تعاملنا

مستقبلنا في حالة تغير مستمر .والخيارات التي نتخذها تخلق مخاطر جديدة ،وناشئة اكبر نطا ًقا .يُزيد النشاط البشري من مستوى

معها .كما أننا بحاجة إلى تحسين كيفية ضبط فهمنا لألنظمة البشرية المنشأ في الطبيعة لتحديد إشارات وروابط سابقة من أجل

التعرض ،مما يزيد من الميل إلى حدوث تغيرات باألنظمة ،وخلق ردود افعال ذات عواقب متتالية يصعب التنبؤ بها.

االستعداد ،والتوقع ،والتكيف بشكل أفضل.

تميل البيانات والتحليالت (وعناوين األخبار) إلى تجزئة المخاطر وجعلها تبدو بسيطة وقابلة للقياس الكمي .وهذا أمر خطير.

هذا يعني أنه يجب علينا تج ُنب العمل على مجاالت محددة من المخاطر (على سبيل المثال ،المكانية ،والجغرافية ،والزمانية،

يؤكد التركيز على األرقام ،وخاصة األرقام المرتبطة بأحداث قاسية منفصلة مثل تسونامي أو األوبئة ،على العواقب المباشرة

والمنظبطة) عند تصميم التدخالت وتنفيذها .وفي حين قد يكون من العملي تصنيف المخاطر حتى نتمكن من تفويض المسؤولية

قصيرة األجل .وهذا يعني أننا نفشل عادة في فهم المخاطر وتصويرها بشكل صحيح ،وخاصة آثارها الممتدة .على سبيل المثال،

إلى مختلف المنظمات ،أو المؤسسات ،أو األفراد ،إال أننا نحتاج إلى تحفيز تقييم المخاطر واتخاذ القرارت بشكل متكامل ومتعدد

بعي ًدا عن التأثيرات المباشرة ،ال يوجد سوى القليل من التحليل للعواقب الممتدة على الرفاهية وتطلعات التنمية في البلدان،

التخصصات ومتعدد القطاعات لتحسين الكفاءة ،وتقليل ازدواجية الجهود ،والسماح بالعمل المترابط والجماعي.

أو المقاطعات ،أو المدن التي دُمرت فيها المدارس وقُتل األطفال بسبب الكوارث.

هذا أمر بالغ األهمية بشكل خاص على المستوى الحكومي الوطني .يجب أال يتم تقسيم إداريا .يجب عقد هيئات التخطيط

مع تزايد تعقيد ال ُنظم البشرية ،واالقتصادية ،والسياسية وتفاعلها (مثل النظام المالي الدولي ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،

الوطنية التي تضم ممثلين من جميع القطاعات لوضع استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تفترض اتباع نهج لجميع

والتجارة وسالسل اإلمداد ،والمدن الضخمة ،والتحضر) واألنظمة الطبيعية (البحرية ،والبرية ،والجوية) ،أصبحت المخاطر

مؤسسات الدولة للحد من المخاطر .تم بالفعل وضع عملية لتطوير إطار عالمي لتقييم المخاطر ( )GRAFلتسهيل إنشاء

شاملة بشكل متزايد.

المعلومات واألفكار التي من شأنها أن تدعم هذا النوع من الجهود وتوجهه .هناك حاجة إلى تمويل وتعاون مستمرين ومبتكرين

ان في التغير المناخي الناتج عن االحترار العالمي يساهم اآلن في التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي مع التأثيرات
الطبيعية المترتبة على غلة المحاصيل وإنتاج الغذاء ،والتجارة الدولية ،وتقلب األسواق المالية ،وعدم االستقرار السياسي.

وممتدين لسنوات حتى يكون لدى أجهزة الدولة وقادتها األدوات التي يحتاجونها لتحديد المخاطر المنتظمة بشكل أفضل وتطبيق
االستراتيجيات الممولة والمستدامة إلدارة المخاطر  -على جميع المستويات.

أو الكوارث الطبيعة التكنولوجية ( )NATECHحيث يحدث ،على سبيل المثال ،أنّ حدث طقس قاس يؤدي إلى مخاطر
تكنولوجية "خفية" ،مما يتسبب في تعطيل جزئي أو كلي لشبكة كهرباء وطنية األمر الذي يكون له تأثيرات متتالية على
استمرارية األعمال ،أو البنية التحتية الحيوية ،أو األمن المدني ،أو تعطل الخدمات األساسية.
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المفاجأة هي المعيار الجديد
القضية

اإلجراء

دائمًا ما يشهد كوكبنا ،وظروفنا ،واحتياجاتنا ،وخياراتنا تطورات وتغيرات باستمرار .وتمثل المخاطر جزءًا من تجربتنا البشرية

هناك إجراءات واضحة يمكننا اتخاذها ،بوصفنا دول ،ومجتمعات ،وأفراد ،ومنظمات .يجب علينا ان نعمل بشكل جماعي .يحدد

الشاملة .ومن المفارقات ،أنه على الرغم من أننا في هذا العصر من البيانات والمعلومات واالتصال يمكننا تحديد المزيد عما كان

ً
مخططا عالميًا متف ًقا عليه لمعالجة المخاطر .يجب أن نتجنب خلق مخاطر جديدة ،ويجب علينا الحد بشكل منهجي
إطار سِ نداي

غير مؤكد في السابق ،إال أنه يبدو جليًا القدر الكبير من عدم المعرفة الذي نحن بصدده .ما هو واضح ،هو أن التغيير يحدث

من المخاطر الحالية .ويجب أن نعزز قدرة الناس ،والمجتمعات ،والبلدان ،واألنظمة على الصمود في وجه الصدمات ،والتعافي

بسرعة وبطريقة مفاجئة عبر أبعاد ومستويات متعددة أكثر مما توقعنا.

منها ،ومواجهة الضغوط ،والتحول عبر األزمات.

هذا يعني أنه على الرغم من أهمية النمذجة والمقاييس ،لم يعد بإمكاننا استخدام الماضي بوصفه مؤشرً ا موثو ًقا به للمستقبل.

يجب أن نتوقع ونفسح المجال للتعامل مع التغيير المفاجئ وغير الخطي بمرونة وحنكة في استراتيجياتنا وخططنا .يجب أن

على سبيل المثال ،عادة ما ُتنتج تحليالت المخاطر قيمًا مشتقة اقتصاديًا حول التكلفة المتوقعة لبعض أنواع الكوارث .وتستند هذه

نكون قادرين على إجراء تعديالت في الوقت الفعلي تتوقع التغيير وتستجيب له عند متابعة النشاط االقتصادي والتنمية المستدامة.
ويعني ذلك وجود أُطر تخطيط تكيفية واستباقية تسعى إلى تحديد دوافع المخاطر عبر األنظمة لمنع المخاطر والتخفيف ،وتسمح

مخاطر وعالقات جديدة بطريقة لم نتوقعها .التهديدات التي كانت تعتبر من قبل غير متصورة ،لم تعد كذلك اآلن.

للمنفذين بالعمل بسرعة من خالل اتخاذ قرارات تمويل في أقرب وقت ممكن .يجب أن تكون مرونتنا ديناميكية مثل التغيير

التحليالت عادة إلى أنماط خطر ،وأنماط تعرض ،ومقاييس ضعف يتفوق عليها الواقع على أساس يومي .عالوة على ذلك ،تظهر

سيكون هناك قدر أكبر من عدم التيقن الذي يجب أن نتعامل معه .ويؤدي عدم التيقن والمفاجأة إلى خلق انزعاج (نحن البشر

الذي نأمل في مواجهته.

نتوق للسيطرة) ،ولكنهما يوجدان أيضًا فرصة .وعلينا أن نقبل حالة عدم اليقين ونفهم أننا ال نستطيع أن نفترض السيطرة

يجب أن نطبق ما نعرفه ونعترف بالفجوات القائمة في معرفتنا ،مع إعطاء األولوية لطرق فهم ما ال نعرفه حتى اآلن .قبل كل

على كل التغيير ،على الرغم من إدراكنا لصعوبة هذا األمر .وهو أيضًا وصف أكثر صد ًقا للعالم يتجاوز المقاييس المبسطة.

شيء ،ال يمكننا أن ندع الجمود وقصر النظر يعرقالن العمل .يجب أن نتصرف بسرعة وبطموح أكبر يتناسب مع حجم التهديد.

وهذا اإلقرار يجب أن يش ّكل السلوك القادم في المستقبل .تحدث تغيرات حادة في النظم الكوكبية واالجتماعية-اإليكولوجية؛
ولم يعد لدينا ترف التأجيل .إذا واصلنا العيش بهذه الطريقة ،والتعامل مع بعضنا البعض ومع الكوكب بالطريقة التي نحن عليها
اآلن ،فإن بقاءنا ذاته سيكون موضع شك .مثل هذه التحديات يمكن أن تبدو مستحيله .يمكن أن يؤدي عدم التيقن إلى الشلل ،مما
يضاعف من المخاطر.
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ﺟدد

تقرير التقييم العالمي المنقّح لعام 2019
يعمل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNDRRمع المفكرين ،والممارسين ،والخبراء ،والمبتكرين للتحقيق

في المقابل ،يمتد تقرير التقييم العالمي األخير (تقرير التقييم العالمي لعام  )2019إلى ما هو أبعد من مخاطر الكوارث ليُراعي

في حالة المخاطر في جميع أنحاء العالم ،من خالل تسليط الضوء على ما هو جديد ،وتحديد االتجاهات الناشئة ،وكشف األنماط

ً
تحديثا حول كيفية فهمنا ،نحن
الطبيعة التعددية للمخاطر :بأبعاد متعددة ،وعلى مستويات متعددة ،وبتأثيرات متعددة .حيث يوفر

المزعجة ،ودراسة السلوك ،وعرض التقدم المُحرز في الحد من المخاطر .وتش ّكل النتائج تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من

بوصفنا حكومات ومجتمعات وأفراد ،لعالقتنا بالمخاطر والحد منها.

مخاطر الكوارث ( ،)GARالذي يتم نشره كل عامين.

يقدم التقرير أول تحديث من البلدان بشأن التقدم المُحرز في األهداف السبعة إلطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث

من المعروف أن تقرير التقييم العالمي يفتح آفا ًقا جديدة بشأن المخاطر والحد منها  -من خالل تحدي المعايير السائدة وحثنا جميعًا

للفترة ( 2030-2015إطار سِنداي) :الدليل العالمي لفهم المخاطر والتعامل معها ،ويركز بشكل خاص على

على إعادة النظر في سلوكنا وخياراتنا .وفي حين أن مخاطر الكوارث كانت نقطة االنطالق ،فمن الواضح أنه في عالم متزايد

هدف  - )e( 2020زيادة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام .2020

الترابط ،ليس هناك ما يتم إخفائه بشأن المخاطر .ال يمكننا أن نكون ضيقي األفق في تعريفنا للمخاطر ،أو في طريقة معالجتنا لها.

يشتمل تقرير التقييم العالمي المنقّح لعام  2019على عشرة مالحظات مقتبسة من تقرير التقييم العالمي لعام  .2019ويجب أن
تحثنا هذه المالحظات على تفحصنا لرؤيتنا بشأن المخاطر وكيف نفكر فيها  -المشكالت واإلجراءات المقابلة التي نتخذها .تتصل
كل مالحظة بالقسم ذي الصلة في تقرير التقييم العالمي الرئيسي لعام  ،2019حتى يتسنى لك التعمق في تفاصيلها حسبما تريد.

ُ
ُطررت إلى اختيار جملة واحدة لوصف حالة العالم ،فسأقول إننا في عالم يواجه تحديات عالمية تزداد تكامالً ،بينما ُتعد
"إذا اض
واإلستجابات تزداد تجزأ ،وإذا لم ينعكس الوضع ،فإن هذا يمثل وصف الكارثة".
أنطونيو غوتيريس ،األمين العام لألمم المتحدة ،يناير 2019

ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث

ﻣﻧﻘّﺢ

۲۰۱۹
ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﻟﻌﺎم

اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة

