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مقدمة
يجري إصدار الطبعة الخامسة هذه من تقرير التقييم العالمي لألمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث ( )GARبعد
أربع سنوات من اعتماد إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من  2015إلى ( 2030إطار سِ نداي) .ولقد أصبحت
هناك حاجة عالمية مُلحّ ة ومتزايدة في الوقت الحالي ،وأصبحت الحاجة إلى عمل جماعي طموح للحد من مخاطر الكوارث،
وبناء القدرة على الصمود ،وتحقيق التنمية المستدامة أكبر من أي وقت مضى.
لم يحدث في أي من مراحل التاريخ البشري أن واجهنا مثل هذه المجموعة من المخاطر المألوفة وغير المألوفة على حد سواء
التي تتفاعل في عالم شديد الترابط وسريع التغير .هناك مخاطر وروابط جديدة آخذة في الظهور .وقد أصبحت التوقعات التي
استمرت على مدى عقود حول التغير المناخي حقيقة بشكل أسرع بكثير مما توقعنا .ويصحب ذلك تغييرات في شدة األخطار
وتواترها .كذلك تتسم المخاطر بأنها نظامية بالفعل وتتطلب بذل جهود متضافرة ومُلحّ ة للحد منها بطرق متكاملة ومبتكرة.
اعتمدت البلدان إطار سِ نداي في عام  2015لتناول نطاق أوسع من األخطار والمخاطر .ويرسم إطار سِ نداي مسارً ا واضحً ا
للسياسة العامة التي ستتبعها الحكومات والمواطنين للحيلولة دون حدوث الصدمات الناجمة عن األخطار الطبيعية وتلك الناتجة
عن األنشطة البشرية والتخفيف من وطأتها ،وكذلك المخاطر واألخطار البيئية ،والتكنولوجية ،والبيولوجية ذات الصلة .في
سبيل إيجاد ترابط منطقي بين الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود ،يوفر إطار سِ نداي النسيج الرابط بين خطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس ،والخطة الحضرية الجديدة ،وخطة عمل أديس أبابا ،وخطة عمل من أجل اإلنسانية.
ً
تحديثا بشأن التقدم
يمثل هذا اإلصدار من تقرير التقييم العالمي ( )GARالخطوة األولى في تنفيذ إطار سِ نداي .فهو يقدم
المحرز في تنفيذ نتائج إطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالكوارث ،وغاياتهما ،وأهدافهما ،وأولوياتهما .كما
ً
مساع إضافية ،ويستكشف جوانب فهم المخاطر
تحليل لكيفية تغير علم المخاطر ،ويعرض المجاالت التي تستوجب
يوفر
ٍ
ً
النظامية وإدارتها .ويقدم اإلصدار كذلك بحوثا وممارسات مبتكرة للسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة الواعية بالمخاطر،
ً
مدخل إلى النطاق األوسع وكذلك طبيعة األخطار والمخاطر ذات الصلة التي يتعين أخذهما بعين االعتبار.
ويوفر
يمثل هذا التقرير خطوة كبيرة نحو رؤية القرن الحادي والعشرين عن المخاطر والحد منها – وهو تفهم حتمي في إطار
جهودنا الجماعية لصياغة مستقبل مستدام .ونحن نسرع الخطى نحو الوصول إلى المرحلة التي قد نعجز عندها عن التخفيف
من وطأة اآلثار الناجمة عن المخاطر النظامية والمتعاقبة المدركة أو إصالحها ،وال سيما تلك الناجمة عن تغير المناخ .فال
شك أن هناك ضرورة ملحة للقيام بذلك .ويتطلب األمر طموحً ا أكبر بكثير بشأن سرعة التغييرات التي يحتاج المجتمع العالمي
إلى إجرائها وحجمها؛ تلك التغييرات التي يجب أن تكون متناسبة مع حجم التهديد .قبل كل شيء ،ال يمكننا أن ندع الجمود
وقصر النظر يعرقالن العمل .ومثلما سبق للسيدة /غريتا تونبرغ (الناشطة السويدية المعنية بتغير المناخ) وأن ذكرتنا عندما
قالت" :عندما يتعلق األمر بالبقاء على قيد الحياة ،فال توجد أي جوانب ضبابية .فقد بتنا جميعًا نملك خيارً ا .بإمكاننا اتخاذ
إجراء تحولي من شأنه أن يحمي الظروف المعيشية البشرية في المستقبل ،أو بمقدورنا االستمرار في أعمالنا على النحو
المعتاد ومن ث ّم سيكون الفشل حليفنا .هذا هو الخيار المتاح أمامنا جميعًا".

مامي ميزوتوري
الممثل الخاص لألمين العام للحد من مخاطر الكوارث
رئيس مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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المفاجأة هي المعيار الجديد

تحدي االفتراضات

أضحى التغيير غير الخطي أمرً ا واقعًا ويهدد جميع
الركائز الثالث (االجتماعية ،والبيئية ،واالقتصادية) للتنمية
المستدامة .فهو يحدث على أبعاد ونطاقات متعددة بوتيرة
أسرع وأكثر مباغتة مما كان متوقعًا في السابق .وتظهر
مخاطر وروابط جديدة بطرق لم تكن متوقعة .لقد أضحت
الحضارة البشرية "مجتمعًا متماس ًكا" بإمكانه أن يغير البيئة
التي نشأ منها ويُحدث أخطارً ا جديدة ال مثيل لها إثر الترابط
العالمي لألنظمة االجتماعية ،والفنية ،والبيولوجية شديدة
الترابط.

ما يزال من الصعب حتى اآلن التنبؤ بالطريقة التي تؤثر بها
مثل هذه التغييرات على النشاط البشري ،بما في ذلك أثناء شدة
المخاطر وتواترها .و ُتعد النهج الحالية المتبعة لقياس المخاطر
وإدارتها غير كافية لمواجهة تحديات الترابط متعدد األوجه
للخطر ،ونطاق التعرض الذي ال يتوفر إال فهم ضئيل بصدده،
والتفاصيل العميقة لقابلية التضرر ،ويجب معالجة هذا القصور
إذا أردنا أن نفعل ما هو أكثر من مجرد عالج األعراض.

يُزيد النشاط البشري من مستوى التعرض ،مما يزيد
من الميل إلى حدوث ارتدادات باألنظمة ،وإنشاء حلقات
ارتجاعية ذات عواقب متتالية يصعب التنبؤ بها .ويمكن أن
تؤدي التغييرات الصغيرة إلى تموجات أولية ربما تتضخم
بفعل التأثيرات غير الخطية وتبعيات المسار المرتبطة بذلك؛
مما يؤدي إلى تغييرات ُتفضي إلى عواقب وخيمة وربما
يكون من غير الممكن إصالحها .ومع زيادة تعقيد النظم
البشرية ،واالقتصادية ،والسياسية داخل النظم اإليكولوجية
وتفاعلها ،غدت المخاطر نظامية بصورة مطردة.
إلفساح المجال للبشرية لالنطالق في مسار إنمائي يتسم
بإمكانية التحكم فيه على أقل تقدير ،وفي أحسن األحوال
يكون مستدا مًا ومتجد ًد ا (بما يتوافق مع تطلعات عام
 ،)2030يُعد من الضروري إجراء إعادة فحص وإعادة
تصميم أساسيين بشأن كيفية التعامل مع المخاطر.

غالبًا ما ُتوضع النهج الحالية الرامية إلى فهم المخاطر
استنا ًدا إلى دراسة أكبر المخاطر على البشر التي كانت أكثر
وضوحً ا وقابلية للتعقب في السابق وليس استنا ًدا إلى الدراسة
الدقيقة لخريطة المخاطر بأكملها .كذلك تستند معظم النماذج
على البيانات والمالحظات السابقة على افتراض أن الماضي
هو دليل استرشادي مقبول للحاضر والمستقبل .ويقف عائ ًقا
أمام هذا االفتراض وجود عدد هائل من البشر على كوكب
األرض ،إضافة إلى تغير المناخ والترابط الديناميكي بين
العوالم البيولوجية والفيزيائية ،وهذا يتطلب منا إعادة النظر
في االفتراضات المطروحة بشأن العالقة بين المخاطر
السابقة والمخاطر المستقبلية.
لقد انتهى عصر الحد من المخاطر بالنظر إلى كل خطر
على حدة ،ولكن ال ُنهج الحالية والمستقبلية الرامية إلى إدارة
المخاطر تتطلب فهمًا للطبيعة النظامية للمخاطر .وهذا
يستلزم تحسينات كبيرة في فهمنا لطبيعة األنظمة البشرية
لتحديد إشارات وروابط سابقة من أجل االستعداد ،والتوقع،
والتكيف بشكل أفضل.
لذلك ،ثمة حاجة إلى إحداث تجديدات رئيسية لل ُنهج الحالية
المتبعة في تقييم المخاطر حتى يتسنى لها تحقيق نتائج اتفاقات
ما بعد عام  2015وأهدافها – إطار سِ نداي للحد من مخاطر
الكوارث للفترة من  2015إلى ( 2030إطار سِ نداي)،
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تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام ( 2030خطة
 ،)2030واتفاق باريس ،وخطة عمل أديس أبابا (،)AAAA
والخطة الحضرية الجديدة (.)NUA

تعلم التعامل مع التعقيد
المخاطر أمر مع ّقد .ومع أنه قد يكون من العملي تصنيف
المخاطر ليتسنى تفويض المسؤوليات لمختلف المنظمات،
أو المؤسسات ،أو األفراد ،يجب عدم "تجزئة" إدارة
المخاطر .ويقف التعقيد عائ ًقا أمام نموذج حل المشكالت
المتمثل في فصل المشكالت إلى أجزاء منفردة ومعالجة
األعراض .ويجب أن يتطور فهمنا للمخاطر دون اللجوء
إلى تدابير اختزالية تنفصل عن السياق وتزيل منه ،وتتجاهل
الخصائص النظامية .ينطبق هذا بالقدر ذاته على ترتيباتنا
المؤسسية لحوكمة المخاطر مثلما ينطبق على التنظيم
المجتمعي ،أو المساعي البحثية ،أو صياغة السياسات.
يمثل منظور التحقيقات السياقية والبحوث في سياقات متعددة
منظورً ا يجمع بين التخصصات والعديد من أشكال المعرفة
األخرى ،بما في ذلك المعرفة لدى الممارسين المحليين
القائمة على أساس المكان وكذلك نقاط التأثر الثقافية وتلك
الخاصة بالشعوب األصلية .ومن خالل تحفيز البحوث
المشتركة بين التخصصات ،والمتكاملة ،والمتعددة القطاعات
التي تشتمل على نظراء غير تقليديين ،يمكن تحسين تقييم
المخاطر وكفاءة اتخاذ القرارات ،وتقليل ازدواجية الجهود،
وتيسير العمل الجماعي المترابط.
يتعين على هيئات التخطيط الوطنية التي تضم ممثلين من
جميع القطاعات وضع استراتيجيات للحد من المخاطر
تفترض اتباع نهج لجميع مؤسسات الدولة للحد من
المخاطر؛ وذلك ليتسنى لها التصدي على النحو المناسب
للنطاق المتوسع لألخطار والمخاطر الممثلة في إطار
سِ نداي .وقد تم بالفعل وضع عملية لتطوير إطار عالمي
لتقييم المخاطر ( )GRAFلتيسير إنشاء المعلومات والرؤى
التي من شأنها دعم دمج الفرص والمخاطر النظامية في
السياسات واالستثمارات وتوجيها .كذلك يجب توفير التمويل
والتعاون المستدا َميْن ،والمبت َكريْن ،والممتدَ يْن لسنوات لدعم

الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية حتى يكون لديها
األدوات التي تحتاجها للتعرف على المخاطر النظامية
ومعالجتها بشكل أفضل وتطبيق االستراتيجيات المستدامة
إلدارة المخاطر على جميع النطاقات.

البيانات ،االتجاه ،القرارات
يتطلب تحويل تطلعات التنمية المستدامة الواعية بالمخاطر
إلى حقيقة واقعة إحصاءات وبيانات قوية تتوفر في
الوقت المناسب ،وتكون دقيقة ،ومفصلة ،ومتمحورة حول
األشخاص ،ويمكن الوصول إليها ،وتمكننا من رصد
التقدم المحرز وتوجيه االستثمارات وف ًقا لذلك .وبعد مرور
أربع سنوات من اعتماد خطة عام  2030وإطار سِ نداي،
اتخذت العديد من البلدان خطوات ملموسة نحو تلبية
التطلعات الطموحة لهذه الخطط التحولية ،بما في ذلك في
مجال البيانات.
يعد الرصد واإلبالغ المتكامالن بشأن إطار سِ نداي وأهداف
التنمية المستدامة المتعلقة بالكوارث ( )SDGحقيقة واقعة –
بفضل استخدام المقاييس الموحدة ونظام رصد إطار سِ نداي
عبر اإلنترنت ( .)SFMوتقوم المكاتب اإلحصائية الوطنية
ببناء اإلطار لتضمين البيانات المتعلقة بالكوارث في مجال
اإلحصاءات الرسمية .وقد ارتفعت نسبة إبالغ الدول
األعضاء بخصوص بيانات الخسائر االقتصادية ،لجميع
فئات الدخل ،في السنوات األربع الماضية.
إن توافر البيانات وجودتها آخذان في التحسن بشكل مطرد،
وبدأ مجال بناء القدرات اإلحصائية في التوسع الستيعاب
التعاون وأوجه التآزر عبر أنظمة البيانات المتزايدة التعقيد.
وال بد من مواصلة الجهود العالمية والوطنية المنسقة
والمتكاملة الرامية إلى تعزيز إنشاء البيانات ،وتصنيفها،
والتشغيل المتبادل لها ،واإلبالغ والقدرات اإلحصائية
بشأنها .ومن المهم تعزيز الجهود ذات الصلة المستمرة عبر
مختلف األطر العالمية – ويشمل ذلك دعم ثورة البيانات
ألغراض التنمية المستدامة واالستفادة منها التي أوصى
بها فريق الخبراء االستشاريين المستقل لألمين العام لألمم
المتحدة ( .)IEAGكذلك بدأ االهتمام الدولي المتزايد
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والتمويل الموجّ ه عبر أهداف مختلفة في جني ثماره ببطء.
فمن الضروري للغاية عدم فقدان الزخم.
ومع ذلك غالبًا ما يتسم جمع البيانات بأنه مجزأً ،وال يتم
ً
ومنحازا ،وفي أغلب
على نطاق عالمي ،وغير قابل للقياس،
األحيان يبقى هناك فصل بين "المعرفة" باألمور ،ومن ث ّم
جعلها "متاحة ويمكن الوصول إليها" ،ثم بعد ذلك "تطبيق"
ما تم معرفته .وتعجز العديد من البلدان عن اإلبالغ بشكل
مالئم بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إطار سِ نداي وأهداف
التنمية المستدامة ذات الصلة بالمخاطر .وتفتقر بلدان أخرى
إلى القدرة على تحليل البيانات واستخدامها ،حتى لو كانت
لديها الوسائل المطلوبة لجمعها .وقد تتمتع الجهات الفاعلة
في مجال التنمية ،والقطاع الخاص ،واألوساط األكاديمية
والبحثية بتلك القدرة ،ولكن في أغلب األحيان تظل الثمار
الحقيقية للبيانات والتحليالت المتقاربة والقابلة للتشغيل
المتبادل أمرً ا بعيد المنال .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 للتشغيل المتبادل،
ويمكن الوصول إليها ،ومحددة بالسياق.
ثمة حاجة إلى االستثمار في البنية التحتية المادية ،ال سيما
في قطاع تكنولوجيا المعلومات ،وذلك لضمان تحسين
ا إل بال غ عبر ا إل نتر نت و حسا ب ا لخسا ئر على جميع
المستويات اإلدارية وفي الوقت نفسه أيضًا بناء القدرات
في مجال رسم الخرائط والبيانات الجغرافية المكانية .يجب
كذلك تعميم ابتكارات البيانات ،بما في ذلك البيانات التي
ينشئها المواطنون.
يجب إ قا مة ا لشر ا كا ت مع سا ئر أ صحا ب ا لمصلحة
والمنظمات المتخصصة – بما في ذلك من القطاع الخاص –
على أساس المنفعة العامة العالمية؛ وذلك لتمكين إيجاد
شبكات قوية لمشاركة البيانات واإلبالغ الشامل ،بما في ذلك
تلك التي تتناول التحديات المتعلقة بالبيانات في خطة عام
 .2030وينبغي أن تستكشف هذه الشراكات االستخدامات
المتعددة للبيانات ،لتعزيز الطلب والتحفيز الفعلي لجمع
البيانات ومشاركتها – بما في ذلك في سياق األهداف
والمؤشرات اإلقليمية المتوائمة (على سبيل المثال في البلدان
التي تتماثل بها الخصائص المتعلقة باألخطار والخصائص
الجيوسياسية) التي تسمح بإجراء مقارنات مكانية.
تعد التطورات الجارية في البيانات والتحليالت المفتوحة،
والبرامج المشتركة والقابلة للتشغيل المتبادل ،والقدرة
الحاسوبية ،وغيرها من التكنولوجيات عوامل تقنية مساندة
لتحسين علم البيانات ،وتقييم المخاطر ،ونمذجة المخاطر،
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واإلبالغ ،وأخيرً ا السياسات التي تستند إلى األدلة .ولضمان
نجاح تلك التطورات ،فإنها تعتمد على االستثمار ورغبة
األشخاص في العمل مع التخصصات األخرى ،عبر الحدود
الثقافية ،واللغوية ،والسياسية ،ورغبتهم في خلق البيئة
التنظيمية المناسبة التي تدعم استمرار األعمال الجديدة
والعاجلة.
يأتي ذلك بمثابة إجراءات يمثل الوقت عنصرً ا حاسمًا فيها
لتحقيق أهداف إطار سِ نداي وخطة عام  2030بحلول نهاية
العقد المقبل .ومن خالل تحسين الوصول إلى مستوى جيد
من البيانات ،يمكن للدول األعضاء مراقبة التقدم المحرز
واإلبالغ بشأنه ،وتحديد األولويات لمجاالت استثمار الموارد
وتحديد متطلبات تصحيح المسار.

الحالة الراهنة
يسترشد تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر
الكوارث لعام  2019بأحدث البيانات – بما في ذلك
اإلبالغ عن غاية إطار سِ نداي من قبل البلدان التي تستخدم
نظام رصد إطار سِ نداي – ويستخلص دروسًا أولية بشأن
حالة المشهد العالمي لمخاطر الكوارث .وفي حين أن
الفترة التي جرت مالحظتها ال تزال قصيرة للغاية بما ال
يضمن الوصول إلى استنتاجات نهائية على نطاق عالمي،
فمن الممكن التثبت من أنماط معينة من حيث حجم اآلثار
وتوزيعها الجغرافي واالجتماعي واالقتصادي واستخالص
نقاط انطالق متعددة بشأن المجاالت الذي شهدت فيها البلدان
نجاحات في الحد من المخاطر والطرق التي انتهجتها في
سبيل تحقيق ذلك.
من حيث الخسائر ،توجد أوجه عدم مساواة شديدة قائمة
بين البلدان منخفضة الدخل والبلدان مرتفعة الدخل ،إذ
ً
دخل قد تحملت التكاليف النسبية األكبر
إن البلدان األقل
للكوارث .وتميل الخسائر البشرية وخسائر األصول مقارنة
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.
الغاية أ من إطار سِ نداي – انخفض معدل الوفيات مقارنة
بحجم السكان على المدى البعيد .ومع ذلك ،فمنذ عام
 ،1990وقعت نسبة تبلغ  ٪92من معدل الوفيات
التي ُتعزى إلى الكوارث المبلغ عنها دوليًا المرتبطة
باألخطار الطبيعية في البلدان المنخفضة والمتوسطة

الدخل ،والتي تركزت بشكل مستمر في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ وأفريقيا .وقد أوقعت األحداث المتعلقة
باألخطار الجيوفيزيائية أعلى نسبة من الخسائر في
األرواح البشرية .ومع أن معظم الوفيات ناجمة عن
مخاطر حادة محققة ،فإن نسبة الوفيات التي ُتعزى إلى
مخاطر ممتدة محققة آخذة في االرتفاع.
انخفض وقوع الكوارث المبلغ عنها المرتبطة باألخطار
البيولوجية على مدى العقدين الماضيين ،بينما زاد عدد
الكوارث المرتبطة باألخطار الطبيعية زيادة طفيفة.
الغاية ب – أضرت الكوارث المتعددة األخطار بـ  88مليون
شخص في البلدان التي كانت ُتبلغ عن طريق نظام
رصد إطار سِ نداي في الفترة من  1997إلى ،2017
كما أضرت الفيضانات بـ  76مليون شخص .كما أدت
الكوارث الناشئة عن األخطار الطبيعية إلى نزوح
متوسط بلغ زهاء  24مليون شخص كل عام على
مدار العقد الماضي ،وتبقى هي السبب الرئيسي وراء
النزوح.
الغاية ج – ُتعزى نسبة تبلغ  %68.5من جميع الخسائر
االقتصادية في الفترة من  2005إلى  2017إلى
أحداث تنطوي على مخاطر ممتدة ،مثلما يتجسد في
التراجع المستمر ألصول التنمية حسبما يرد في تقارير
التقييم العالمي السابقة .وال تزال الخسائر المتكبدة نتيجة
إدراك المخاطر الممتدة يتم التقليل من شأنها إلى حد
كبير وفي أغلب األحيان تتحملها المجتمعات واألسر
المعيشية منخفضة الدخل.
الغاية د – تمثل الخسائر االقتصادية المتكبدة في قطاع
اإلسكان ثلثي إجمالي الخسائر ،فيما يأتي قطاع الزراعة
كثاني أكثر القطاعات تضررً ا .تبقى البيانات غير كاملة
ويظل اإلبالغ عن خسائر الكوارث أقل بكثير مما هو
مطلوب ،وهو ما يضر بالحسابات الدقيقة للتأثير.
الغاية هـ – ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراء فوري و مُر ّكز
للوفاء بالموعد النهائي لعام  2020المحدد لوضع
االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر
الكوارث ( )DRRالمتوائمة مع إطار سِ نداي .وقد
كان التقدم المحرز يسير بشكل ثابت ،ولكنه غير
كا ٍ
ف بالنظر إلى أن هذه االستراتيجيات ُتعتبر األساس
لتحقيق أهداف عام .2030

الغاية و – كانت المساعدة اإلنمائية للحد من مخاطر
الكوارث شديدة التقلب ،وناتجة عن وقائع فعلية،
وهامشية .كما أنها ضئيلة للغاية مقارنة بتمويل
االستجابة للكوارث .وكان قد أنفق مبلغ إجمالي قدره
 5.2مليار دوالر للحد من مخاطر الكوارث وهو
ما يمثل  %3.8من إجمالي تمويل األنشطة اإلنسانية
بين عامي  2005و – 2017أي أقل من  4دوالر من
بين كل  100دوالر يتم إنفاقها.
الغاية ز – يشير اإلبالغ األولي بشأن الممارسة المتعلقة
بنظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة إلى الدروس
التي يجب تعلمها والتحسينات التي يجب إدخالها
على الكفاءة فيما يتعلق بالتحليل (جمع البيانات وتقييم
المخاطر) واإلجراءات الالحقة (االستجابة).
هناك حاجة إلى بذل جهد أكبر للمضي إلى ما هو أبعد من
تحليل الخسائر واألضرار المباشرة ،لفهم التأثير بصورة
أشمل .دعت تقارير التقييم العالمي السابقة إلى مزيد من
التركيز على الكشف عن نسبة الدخل أو األصول المفقودة
في إطار تحليل الخسائر .ويتطلب تحقيق ذلك منا النظر
إلى مؤشرات اتفاقيات ما بعد عام  2015من جديد ،عبر
األهداف والغايات ،ووضع مقاييس ألبعاد آثار الكوارث
التي تتحملها الفئات األكثر ضع ًفا .وتجدر اإلشارة إلى أنه
ينبغي القيام بذلك من خالل التعمق أكثر في تحليل التوزيع،
واالنتقال من مستوى البيانات اإلقليمية ،والوطنية ،ودون
الوطنية إلى مستوى األسرة .ويقتضي األمر بذل جهود
فورية لكي نفهم بتفاصيل أكثر دقة كيف تؤثر الصدمات
على حياة الناس بطريقة نظامية .ويمكن فيما بعد تقديم الدعم
إلى البلدان لوضع الحلول والتأثير في السلوك اإلنساني،
لمنع نشأة المخاطر وانتشارها ،وكذلك للتعافي من الكوارث.

عدم استثناء أحد
مثلما أن المخاطر تتسم بأنها نظامية ومترابطة ،فاألمر
نفسه ينطبق على قابلية التضرر .تتطور المخاطر ،واألثر،
والقدرة على التعامل طوال دورة حياة الشخص .وقد تظهر
مكامن قابلية التضرر ،وتتغير ،وتتفاقم ،وتستمر على مدى
فترات طويلة ،ويمكن أن تسهم في انتقال قابلية التضرر من
جيل إلى آخر وتوسيع نطاق أوجه عدم المساواة.
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تضخم أوجه عدم المساواة االجتماعية
في حين أن الكوارث
القائمة وتضيف مزي ًدا من الضرر على الفئات الضعيفة
بالفعل ،فإن قابلية التضرر ليس نتاج الفقر وحده .ال يحصل
جميع األشخاص على فرصة متكافئة التخاذ خيارات
إيجابية .ويكون لعوامل الموقع ،والعمر ،ونوع الجنس،
وفئة الدخل ،واإلعاقة ،وإمكانية الوصول إلى برامج الحماية
االجتماعية وشبكات األمان تأثير هائل على الخيارات
المتاحة أمام األشخاص لتوقع المخاطر ،ومنعها ،والتخفيف
من حدتها .وتتراكم مكامن قابلية التضرر وتتعاقب ،وبالتالي
يصبح من الضروري القيام بالتدخالت التي من شأنها حماية
تلك المجموعات التي تعاني من أوضاع قابلية تضرر تجعلها
أكثر عرضة للكوارث.
ال يزال قياس قابلية التضرر المتعدد األبعاد يفتقر إلى
الخبرة؛ ولذلك ثمة حاجة إلى بذل جهد ممنهج وتمويل
مستدام لجمع البيانات المفصلة .ومع ذلك ،فإن استخدام
عالمات كمية ،ومؤشرات بديلة ،وبيانات مستقرأة يمثل
مسارات استفسار تحتاج لمزيد من التوضيح .ويمكن أن
تدعم تلك األمور بدورها تطوير فهم أكثر تماس ًكا وذي
استبانة أعلى فيما يتعلق بقابلية التضرر في المجتمع بما قد
يثري االستجابة التشغيلية وشمول َمن تخلفوا عن الركب.
إذا تم تجميع تقييمات منظمات عدة ،يمكن حينئ ٍذ تحقيق
التنسيق في جمع البيانات ونشرها لدمجها في الخطط
واالستراتيجيات الخاصة بالحد من المخاطر.
يجب أن يتمحور 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.
يقتضي تصميم التدخالت الفعالة فهم السياق – كيف تؤثر
ظروف الحياة على احتمال أن ينعم األفراد بالصحة الجيدة
والتعليم ،والحصول على الخدمات األساسية ،وعيش حياة
كريمة ،وأخيرً ا "إعادة البناء على نحو أفضل" بعد الصدمة.
ً
عدل،
وهذا يتطلب إدارة اجتماعية اقتصادية سليمة أكثر
ً
وشمول ،وإنصا ًفا ،مدعومة بفهم ممنهج ومتعدد األبعاد لقابلية
التضرر .يتطلب قياس آثار الكوارث حسبما واجهها األفراد
أن يتم الوضع في االعتبار كيفية تقاسم الموارد بين المناطق،
والمدن ،والمجتمعات ،بل وأيضًا بين أفراد األسر نفسها.
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تحقيق تكافؤ الفرص
يتقاسم عدد محدود من البلدان معظم فوائد التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،والتكامل االقتصادي ،والتجارة مما يترك
للبلدان األخرى حيز سياساتي مقيد للتفاوض على شروط
تتناسب مع احتياجاتها .هناك أدلة متزايدة على أن فوائد
زيادة التكامل االقتصادي لم يتم تقاسمها بشكل منصف بين
البلدان وداخلها .كما يننتج عن أنماط النمو غير المستدامة
اختفاء تراكم المخاطر النظامية في مختلف القطاعات.
وعند إدراك تلك المخاطر ،فإنها ستؤدي إلى عرقلة النشاط
االقتصادي بشدة وإلحاق أضرار بالغة طويلة األجل بالتنمية
المستدامة.
يستدعي ذلك إعادة تصميم أساسية ألنظمة التعاون اإلنمائي
ً
الدولي والتمويل العالمي لتشمل
حلول متناسبة وقائمة على
السياق بما يتناسب مع التعرض غير المتناسب للمخاطر
البيئية واالقتصادية التي تواجهها العديد من البلدان .وإدرا ًكا
لهذا التحدي ،يضع إطار سِ نداي الغاية "و" لتعزيز التعاون
الدولي بشكل كبير لدى البلدان النامية ،وإتاحة مساحة للبلدان
لتبني سياسات فعالة تعزز التمويل العام المحلي من أجل
التنمية المستدامة الواعية بالمخاطر.
يجب أن يتبع الضغط الدولي من أجل إيجاد كوكب أكثر
عد الً ،واستدامة ،وإنصا ًفا نهج تمويل مختلطة ومبتكرة،
وسياسات ضريبية مؤيدة للنمو ،وتعبئة مُدارة بشكل جيد
للموارد المحلية تستجيب للطبيعة المتداخلة والمتشابكة لهذه
المخاطر.

البيئات المواتية الوطنية والمحلية

وقدرات ،وموارد ،ومساواة اجتماعية/قابلية تضرر ،وأدوار
جنسانية ،ووعي األشخاص بالمخاطر ومعالجتها المعتادة.

تقع المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ إطار سِ نداي على
كاهل الدول األعضاء .ويكون لألطر الوطنية األوسع
نطا ًقا للقوانين ،والسياسات ،والمؤسسات المتعلقة بالحد
من المخاطر ،والتنمية المستدامة ،واإلجراءات المتعلقة
بتغير المناخ تأثير كبير على قدرات الدول على صياغة
االستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية وتنفيذها بشأن
الحد من مخاطر الكوارث ( ،)DRRوالتنمية ،والتكيف
مع تغير المناخ ( .)CCAكما تعد هذه األُطر ذات أهمية
بالغة في تمكين جميع أصحاب المصلحة وإشراكهم ،وفي
إرساء األساس للمساواة الجنسانية ،وإلشراك األشخاص
والمجموعات األكثر تعر ضًا واألكثر تضررً ا من آثار
الكوارث.

ترتبط عمليات الحد من المخاطر بصالت متعددة مع
التخفيف من تغير المناخ ،والتكيف معه ،والحد من قابلية
التأثر به ،غير أنه ما يزال هناك القليل من خطط الحد من
مخاطر الكوارث يأخذ هذه الصالت في الحسبان .بالنظر إلى
التهديد الحقيقي الذي تشكله آثار تغير المناخ على البشرية،
تدعو الحاجة ،عند السعي لمنع نشأة مخاطر جديدة عبر
ً
تكامل للتكيف مع المخاطر
التنمية ،إلى اتباع نهج أكثر
الناجمة عن تغير المناخ والحد منها ،وكذا الحال بالنسبة
للمخاطر األقصر ً
أجل الناجمة عن األخطار الطبيعية وتلك
التي يتسبب فيها اإلنسان ،والمخاطر واألخطار البيولوجية،
والتكنولوجية ،والبيئية ذات الصلة .سيؤدي عدم إدراج
سيناريوهات تغير المناخ في التقييم وتخطيط الحد من
المخاطر إلى تكرار متأصل في كل ما نقوم به.

تؤدي الهياكل والعمليات التشريعية والسياساتية والمؤسسية
التي تشمل اآلراء والتجارب الخاصة بالنساء ،والفتيات،
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وكبار السن ،وعلى سبيل المثال،
أشخاص ذوي أصول عرقية أو دينية مختلفة ،والتي تشمل
تدابير لحماية األطفال ،إلى وجود تدابير ،على الصعيدين
الوطني والمحلي ،تسمح بدورها بالحد من المخاطر بشكل
أكثر مساواة وفعالية.
يمكن فهم هذه األطر التمكينية على أنها عناصر محورية
للخطط الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث،
والتنمية ،والتكيف مع تغير المناخ ،والنهج المتكاملة
الناشئة للحد من المخاطر .وتمثل الخطط الوطنية والمحلية
المتماسكة والمتكاملة الوسيلة التي يمكن للدول األعضاء
من خاللها تنفيذ االلتزامات المشتركة المتخذة بموجب إطار
سِ نداي ،وخطة عام  ،2030واتفاق باريس ،وخطة عمل
أديس أبابا ،والخطة الحضرية الجديدة ،إضافة إلى االتفاقيات
األخرى المتعلقة بمناطق ،أو قطاعات ،أو موضوعات
معينة .وتقتضي الطبيعة المتعددة األبعاد لهذه االلتزامات،
واألكثر أهمية من ذلك المخاطر الكامنة التي تتصدى لها تلك
االلتزامات ،اتباع ُنهج قائمة على األنظمة لتقييم االحتياجات
واتخاذ القرارات الوطنية والمحلية بشأن االستخدام األكثر
فعالية للموارد المتاحة.
ولذلكُ ،تشجَّ ع الحكومات وأصحاب المصلحة الوطنيين،
بدعم من القطاع الخاص والمجتمع المدني ،على استعراض
هذه األُطر لتحديد العوامل المساندة والفرص ،إضافة إلى
العقبات التي تعترض الحوكمة المتكاملة للمخاطر .وقد
تتخذ هذه األطر شكل واليات تشريعية ،وهياكل مؤسسية،

في حين أن آليات التعاون اإلقليمي يمكن أن توفر الدعم
الرئيسي لتبادل المعرفة وبناء القدرات بين البلدان التي لها
خصائص مخاطر وشواغل إقليمية مماثلة ،إال أنه يجب
تعزيز جوانب مثل تقييم المخاطر على المستوى اإلقليمي،
وأنظمة معلومات المخاطر ،وبناء القدرات الوطنية بشكل
أكثر فعالية.
سيتم الفهم بشكل أفضل لمدى إمكانية تجديد األنظمة
االجتماعية والطبيعية المتصورة في االتفاقات المتوائمة
لما بعد عام  ،2015وسيتم تعجيل التقدم المحرز ،من
خالل دمج المخاطر النظامية والفرصة النظامية في تصميم
السياسات واالستثمارات على جميع المستويات .ومع ذلك،
يطبق عدد قليل من البلدان آليات تنسيق مركزية بين الحد
من مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغير المناخ ،والتخطيط
ً
فضل عن هياكل التقييم ،والتخطيط ،وصنع القرار
اإلنمائي،
المشتركة بين التخصصات ،والمتكاملة ،والمتعددة القطاعات
الالزمة لفهم المخاطر النظامية والتصدي لها.
تستخدم البلدان مجموعة متنوعة من النهج في السعي
لتحقيق الغاية "هـ" ،ووضع استراتيجيات وطنية ومحلية
للحد من مخاطر الكوارث أو إعادة تنظيمها بما يتوافق مع
إطار سِ نداي .وتشتمل هذه النهج على :خطط واستراتيجيات
قائمة بذاتها ،واإلدماج الكامل في خطط التنمية المستدامة،
واستراتيجيات متكاملة للحد من مخاطر الكوارث والتكيف
مع تغير المناخ ،واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في
المناطق الحضرية أو استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
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في سياقات معقدة .مع إصدار تقرير التقييم العالمي هذا بعد
فترة وجيزة من اعتماد المؤشرات المتعلقة بقياس الغايات
العالمية إلطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة
بالكوارث ،ال تتوافر معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت هذه
التدابير تؤثر على النتائج ،وال سيما نشأة مخاطر جديدة.
تتطلب المخاطر الديناميكية ،والمترابطة ،والمتعددة األبعاد
القائمة في المناطق الحضرية ُنهج نظامية تسعى إلى فهم
طبيعة األنظمة المتفاعلة وتبني حوكمة تتالءم مع السياق.
وتطرح السياقات الهشة والمعقدة ،وخاصة حيثما توجد هجرة
داخلية وعابرة للحدود بنسبة كبيرة ،مجموعة محددة من
التحديات تواجه الحد من المخاطر المحلية والوطنية وتواجه
الحوكمة المتكاملة للمخاطر .ونظرً ا ألن سياق المخاطر
يتغير بشكل مطرد ،يجب أن تتسم العمليات التي تجري على
المستويين الوطني والمحلي بالمرونة وسرعة الحركة ،حتى
يتسنى لها التكيف مع المخاطر الجديدة والناشئة.

حاالت الطوارئ المناخية
يمثل تغير المناخ مسببًا رئيسيًا للخسائر الناجمة عن
الكوارث وفشل التنمية .فهو ما يضخم المخاطر .وقد
أصبحت التوقعات التي استمرت على مدى عقود حول
التغير المناخي حقيقة بشكل أسرع بكثير مما توقعنا .كذلك
يؤكد التقرير الخاص لعام  2018الصادر عن الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCبشأن
ارتفاع االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية على
ظهور ضرورة مُلحّ ة جديدة تهدف إلى بذل جهود للحد من
المخاطر .من المتوقع أن يتم في أواخر الثالثينيات/أوائل
األربعينات من هذا القرن تجاوز حد الزيادة في االحترار
العالمي المحددة عند  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما
قبل الثورة الصناعية التي سعى اتفاق باريس لتغطيتها.
واألسوأ من ذلك ،تقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ أنه إذا قيدت البلدان الجهود الرامية إلى الوفاء
بااللتزامات التي تم التعهد بها في اتفاق باريس (المساهمات
المحددة وطنيًا) ،فإننا نتوقع احترارً ا في نطاق يتراوح من
 2.9درجة مئوية إلى  3.4درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
لقد أصبح التغير غير الخطي في شدة الخطر وتكراره
بالفعل حقيقة واقعة .يمكن للتغير المناخي ،الذي يؤثر على
الطبيعة المكثفة والشاملة للمخاطر ،أن يُو ِجد عواصف أكثر
قوة ،ويُزيد الفيضانات الساحلية ،ويؤدي إلى ارتفاع درجات
الحرارة ،ويُحدِث موجات جفاف أطول .ستؤدي المخاطر
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ملخص تنفيذي

الناشئة المتعلقة بالمناخ إلى تغيير معظم مقاييس المخاطر
الحالية لدينا .ستتجاوز الزيادة الحادثة في الوفيات،
والخسائر ،واألضرار اآلليات غير الكافية بالفعل للتخفيف
من حدة المخاطر ،واالستجابة لها ،وتحويلها.
إذا تم تجاوز حد الـ  1.5درجة مئوية ،فإن احتماليات
التكيف سوف تتناقص مع انهيار خدمات النظام اإليكولوجي.
بسبب عدم القدرة على دعم النشاط االقتصادي القائم
والمجتمعات البشرية الحالية ،قد تحدث هجرة على نطاق لم
يسبق له مثيل ،بانتقال األشخاص من المناطق القاحلة وشبه
القاحلة إلى المناطق الساحلية المنخفضة ،األمر الذي يؤدي
بدوره إلى تزايد المخاطر.
توجد ضرورة ملحة واضحة ،وهناك حاجة إلى طموح
أكبر فيما يتعلق بسرعة التغييرات التي يتعين إجراؤها
وحجمها .ويجب أن ترتبط تدابير الحد من مكامن قابلية
التضرر – المحددة في خطط العمل الوطنية للتكيف وخطط
ً
ارتباطا وثي ًقا بالتغيرات
الحد من مخاطر الكوارث –
النظامية المتزامنة التي يجب إعادة صياغتها في أنظمة
الطاقة ،واألنظمة الصناعية ،واألراضي ،واألنظمة البيئية،
والحضرية إذا أردنا أن نبقى دون حد الـ  1.5درجة مئوية.
يجب أن ينطوي وضع خطط الحد من مخاطر الكوارث
على المستويات المحلية ،والوطنية ،واإلقليمية ،وكذللك
إعداد التقييمات التي تدعمها ،على دمج سيناريوهات تغير
المناخ على المدى القريب ،وتهيئة الظروف المواتية الالزمة
للتكيف التحولي المقدم من الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ (.)IPCC

تحمُل عواقب االختيار
ما دام العبء يقع على عاتق الدول ،فإن مسؤولية منع
المخاطر والحد منها ُتعد مسؤولية مشتركة .والمخاطر في
نهاية المطاف هي نتيجة للقرارات التي نتخذها جميعًا ،سوا ًء
بشكل فردي أو جماعي.
أصبحت عواقب التقاعس عن معالجة الطبيعة المنهجية
للمخاطر واضحة بشكل متزايد على األفراد ،والمنظمات،
والمجتمع .حتى إذا كانت المخاطر في الجزء اآلخر من
الكوكب ،فإنها قد تؤثر علينا إذا ُترك لها المجال ألن تتزايد
بسهولة ودون مراقبة (على سبيل المثال ،األزمة المالية العالمية
لعام  .)2008ومع أن الحكومات مسؤولة عن تحفيز الحد من

المخاطر وقيادته ،فإننا بوصفنا أفرا ًدا ،يجب علينا أن نتحمل
عواقب قراراتنا ،أو عملنا ،أو تقاعسنا ،والمخاطر التي ننشئها
وننشرها .وهذا يعني إحداث تغييرات أساسية في سلوكنا.
بالنظر إلى الضرورة الملحة التي أكدتها الهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ( ،)IPCCيتعين علينا حشد
الجهود لتحديد الحلول بشكل جماعي .ويجب أن نفحص
قراراتنا وخياراتنا – وننظر في تقاعسنا بقدر ما ننظر في
عملنا – لتحديد كيف نساهم في السجل المعني بالمخاطر.
ويجب أن نستعرض بصدق كيف تتحول عالقتنا بالسلوك
واالختيار إلى المساءلة الفردية والجماعية عن نشأة المخاطر
أو الحد منها .ويجب أن يُترجم هذا الفهم إلى أفعال ،على
سبيل المثال ،من خالل إعادة النظر في كيف ننتج ونستهلك
وما الذي ننتجه ونستهلكه.

يجب أن ننتقل من التخطيط والتنفيذ المتسمين بقصر النظر
والمجزأين إلى النهج التعاونية والمشتركة بين التخصصات
التي تبني القدرة على الصمود وتجدد الموارد ذات الصلة،
األمر الذي يؤدي بدوره إلى تجنب العواقب السلبية .يجب أن
نطبق ما نعرفه ونعترف بالفجوات القائمة في معرفتنا ،مع
إعطاء األولوية لطرق فهم ما ال نعرفه حتى اآلن .ويجب أن
نتحلى بقدر من المرونة تتسم بديناميكية مماثلة لتلك الخاصة
بالتغييرات التي نأمل في النجاة منها.
قبل كل شيء ،ال يمكننا أن ندع الجمود وقصر النظر
يعرقالن العمل .ويجب علينا اتخاذ إجراءات عاجلة ونتحلى
بطموح أكبر بما يتناسب مع حجم التهديد.

على نطاق أوسع ،يجب أن نقدم سيناريوهات وخيارات
مالئمة التخاذ القرارات على النطاقات الجغرافية المكانية
والزمنية ذات الصلة ،من خالل توفير البيانات والمعلومات
الالزمة لدعم األشخاص في فهم طبيعة المخاطر لديهم
وكيفية التعامل معها بشكل أفضل.
إن الطموح ،والثراء ،وروح التعاون الشاملة الالزمة للوفاء
بالتحديات النظامية ستتطلب مستويات من اإلنسانية الناكرة
للذات التي تتناسب مع حجم التحديات .ويمكن (أو ينبغي
على) للبشر اتخاذ قرارات بشأن تغيير القيم الراسخة التي
تحدد قواعد ذات مستوى أعلى للعمل والتفاعل .وإذا لم يحدث
ذلك ،قد تستمر المجتمعات في تكوين الثروة على حساب
انحسار وظائف دعم الحياة اإليكولوجية في حلقة تغذية مرتدة
إيجابية متصاعدة ،مما يخلق مخاطر نظامية ذات تأثيرات
متتالية ويجعل األنظمة االقتصادية واإليكولوجية واالجتماعية
الشاملة عرضة لالنهيار بشكل متزايد.
إننا نعيش اآلن في وقت تزداد فيه الضرورة الملحة على
المستوى العالمي ،فنحن نسرع الخطى نحو المرحلة التي قد
نعجز فيها عن التخفيف من حدة اآلثار الناجمة عن المخاطر
النظامية والمخاطر المتعاقبة أو إصالحها .ويتطلب ذلك
تكثيف الجهود والعزيمة السياسية والتمويل المستدام – من
قبل الحكومات ،والقطاع الخاص ،والمدن ،والمجتمعات،
واألفراد – إليجاد حلول تستند إلى فهم أفضل للمخاطر
النظامية.
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يؤكد إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من
 2015إلى ( 2030إطار سِ نداي) أن المخاطر شأن
الجميع – التحديد الواضح للحاجة إلى إشراك جميع
مؤسسات المجتمع وجميع مؤسسات الدولة .قدمت تقارير
التقييم العالمية السابقة ( )GARالحكمة التي تحظى بالقبول
اآلن التي مفادها أن إدارة المخاطر ال تقتصر على رجال
اإلطفاء وأول المستجيبين وسلطات الحماية المدنية التي تدير
عواقب المخاطر الواقعة .يجب فهم المخاطر باصطالحات
ً
أكثر
شمول – من حيث السياق والزمن .أكدت تقارير التقييم

العالمية السابقة ( )GARأيضًا أن المخاطر عبارة عن داللة
تشير إلى أكثر من مجرد خطر ،وأن الكوارث ليست أحداث
طبيعية ،وإنما نتاج للتفاعل بين األحداث التي تجري بشكل
طبيعي وتدخل اإلنسان .نحن نعرِّ ف هذه األحداث باعتبارها
كوارث عندما يعاني األشخاص وتتلف األشياء التي نهتم
بشأنها أو ُتفقد.

المخاطر وإطار الخطر والتعرض له وقابلية التضرر

?

ﻻ ﯾوﺟد ﺷﻲء ﯾﺳﻣﻰ ﻛﺎرﺛﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ،
ﻓﻘط أﺧطﺎر طﺑﯾﻌﯾﺔ

ﻧﺣن ﻧﺗﺧذ ﺧﯾﺎرات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
اﻟذي ﻧﻌﯾش ﻓﯾﮫ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎﺋﮫ واﻷﺑﺣﺎث
اﻟﺗﻲ ﻧﻘوم ﺑﮭﺎ

اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣزﯾﺞ ﻣن
اﻷﺧطﺎر ،وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﮭﺎ
وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ

ﺗﻣﺛل اﻟوﻓﯾﺎت ،واﻟﺧﺳﺎﺋر
و اﻷﺿرار دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎق
اﻷﺧطﺎر وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﮭﺎ
وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ

(المصدر)UNDRR 2019 :

هذا يضع على عاتقنا جميعًا مسؤولية فهم طبيعة المخاطر –
المتمثلة في الوفيات أو الخسائر أو األضرار (اآلثار التي
تحدد كارثة ما – التي تمثل الكارثة) التي تعبر عن إطار
الخطر ،وقابلية التضرر ،والتعرض للخطر .يحثنا إطار
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سِ نداي على الحد من المخاطر من خالل تجنب القرارات
التي تخلِّف المخاطر ،وذلك من خالل الحد من المخاطر
الحالية وبناء القدرة على الصمود.

يترجم إطار سِ نداي تلك الرسائل إلى رسائل يمكن استخدامها
في العالم الحقيقي:
• •المخاطر شأن الجميع" :بينما يظل الدور التمكيني
و ا لتو جيهي و ا لتنسيقي لحكو ما ت ا لد و ل ا لو طنية
واالتحادية ضروريًا ،من الضروري تمكين السلطات
والمجتمعات المحلية للحد من مخاطر الكوارث،
من خالل عدة أمور من ضمنها الموارد والحوافز
ومسؤوليات اتخاذ القرارات ،حسبما يقتضي األمر".
(الفقرة )19f
ً
أحداثا طبيعية" :سينطبق هذا اإلطار
• •الكوارث ليست
على مخاطر الكوارث الكبيرة والصغيرة النطاق،
المتكررة وغير المتكررة ،المفاجئة والبطيئة من حيث
الظهور الناجمة عن أخطار طبيعية أو أخطار من
صنع اإلنسان ،وكذلك األخطار والمخاطر البيئية،
والتكنولوجية ،والبيولوجية ذات الصلة .ويهدف إلى
توجيه إدارة مخاطر الكوارث المتعددة األخطار في
عملية التنمية على جميع المستويات وكذلك داخل جميع
القطاعات وفيما بينها( ".الفقرة )15
• •المخاطر عبارة عن موجّ ه للقرارات التي نتخذها
وللكيفية التي ننفذها بها ،ومن ثم تش ِّكل العالم من حولنا:
"األعمال التجارية والرابطات المهنية والمؤسسات
المالية للقطاع الخاص ،بما في ذلك الجهات الرقابية
المالية والهيئات المحاسبية  ...لدمج إدارة مخاطر
الكوارث ،بما في ذلك استمرارية األعمال التجارية،
في نماذج األعمال التجارية وممارساتها من خالل
االستثمارات الواعية بمخاطر الكوارث( ".الفقرة )36c
• •إن إدراك المخاطر وإدارتها شأن الجميع وجزء
ال يتجز أ عن نجا ح جميع خطط عا م :2 0 1 5
"يتطلب الحد من مخاطر الكوارث مشاركة المجتمع
بأسره وشراكته" وكذلك "مشاركة المجتمع المدني
و ا لمتطو عين و منظما ت ا لعمل ا لتطو عي ا لمنشأ ة
والمنظمات المجتمعية ،بالتعاون مع المؤسسات العامة،
من أجل ،ضمن أمور أخرى....،الدعوة إلى بناء
مجتمعات تتسم بالقدرة على الصمود وإدارة مجتمعية
شاملة لمخاطر الكوارث تعمل على تعزيز أوجه التآزر
بين المجموعات( ".الفقرتان  19dو)36a

بتغير المناخ والتنمية وتمويل المخاطر ،يعرِّ ف إطار سِ نداي
المخاطر والكوارث بوصفها جزءًا من مجموعة معقدة من
األنظمة البشرية التي تعمل على نطاقات مختلفة وعلى مدى
أطر زمنية مختلفة .يؤدي الفشل في إدارة هذه األنظمة إلى
محو مكاسب التنمية لمعظم الشعوب في العالم ،ويعرِّ ض
عمل مجتمعنا العالمي للخطر.
يدور تقرير التقييم العالمي حول فهم الطبيعة المنهجية
للمخاطر بشكل أفضل ،وكيف يمكننا التعرف على المخاطر
وقياسها وعمل نماذج لها ،وحول استراتيجيات تعزيز
التعاون العلمي واالجتماعي والسياسي الالزم للمضي
قدمًا نحو إدارة المخاطر النظامية .فهو يعزز الرسالة التي
نحتاجها لتقليل قابلية التضرر وبناء القدرة على الصمود إذا
أردنا تقليل المخاطر .ويبحث فيما تفعله الدول والمنظمات
اإلقليمية والدولية وف ًقا للتقارير الرسمية بموجب نظام رصد
إطار سِ نداي ( .)SFMويراعي أيضًا الممارسات القُطرية
في وضع الخطط الوطنية والمحلية لتعزيز قدرة الحد من
المخاطر ،ودمج الحد من مخاطر الكوارث ( )DRRفي
التخطيط اإلنمائي والتكيف مع تغير المناخ ( ،)CCAوإيالء
اهتمام خاص للمخاطر في المدن سريعة النمو واألطر
الهشة/المعقدة.
يوضح تقرير التقييم العالمي هذا الحاجة الملحة للعمل
والطموح المطلوب ،مع التعزيز بعلم المناخ الحالي .ويمكننا
أن نتوقع التغييرات غير الخطية في شدة المخاطر وتواترها.
نحن نعلم أن العديد من الطرق التي سيتأثر بها النشاط
البشري غير متوقعة ،حتى اآلن ،وأننا نقترب بسرعة من
النقطة التي قد ال نكون قادرين فيها على التخفيف من وطأة
اآلثار الناجمة عن المخاطر المتتالية والمخاطر النظامية في
أنظمتنا العالمية .سعيًا إلى دفع التفكير وال ُنهُج القائمة على
األنظمة نحو األمام ،يعزز تقرير التقييم العالمي هذا من
المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع التغيير المنهجي
المتزامن حول األرض ،واألنظمة اإليكولوجية ،والطاقة،
واألنظمة الصناعية والحضرية ،وما يتبع ذلك من تحوالت
اجتماعية واقتصادية.

يخبرنا إطار سِ نداي أن مالمح المخاطر قد تغيرت ،وأنها
شيء معقد ،ربما كنا بطيئين في إدراك ذلك ،وأن لدينا
الكثير لنقوم به للحاق بالركب .وسعيًا إلى المطالبة بإشراك
جميع أصحاب المصلحة ،والتكامل مع السياسة المتعلقة

xiii

التحضيرات
تستعرض المقدمة ،الفصل  :1كيف وصلنا إلى ما نحن
عليه اآلن ،خلفية عن التحول الذي استمر لعقود الذي
أوصلنا إلى إطار سِ نداي .فهو يتتبع كيف نشأ االلتزام
بسياسة عالمية مشتركة من فكرة إدارة الكوارث والسعي
إلى دمج الحد من مخاطر الكوارث في نهج إدارة المخاطر
األوسع نطا ًقا المضمنة في نشاطنا االجتماعي واالقتصادي
والبيئي .يدور إطار سِ نداي حول االنتقال إلى مجتمعات
قادرة على الصمود ومستدامة – وكذلك متجددة – بطريقة
مستنيرة من خالل فهم أعمق للمخاطر ومسبباتها.
يقدم الفصل  1أيضًا السياق األعم إلطار سِ نداي بوصفه واح ًدا
من مجموعة االتفاقيات الدولية الرئيسية المتبناة في عامي
 2015و 2016التي تتطلع إلى مستقبل أفضل لألشخاص
والمجتمعات في جميع أنحاء العالم .وهي تشتمل على:
• •تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام 2030
(خطة عام  ،)2030التي توفر خطة عمل من أجل
األشخاص ،والكوكب ،ولتحقيق االزدهار الذي ينشئ
عالمًا خاليًا من الفقر والجوع والمرض والعوز ،حيث
يمكن أن تزدهر الحياة بأكملها
• •اتفاق باريس بشأن تغير المناخ ،الذي يشكل أساس
التنمية المستدامة والمنخفضة الكربون والقادرة على
الصمود أمام مناخ متغير
• •خطة عمل أديس أبابا ،التي تحدد التدابير المستدامة ماليًا
والمناسبة وطنيًا إلعادة تنظيم التدفقات المالية مع األهداف
العامة وتقليل المخاطر الهيكلية على النمو الشامل
• •خطة حضرية جديدة ،تقدم نموذجً ا جدي ًد ا للتنمية
الحضرية التي تعزز المساواة والرفاهية واالزدهار
• •خطة عمل من أجل اإلنسانية ،تتناول أسباب المخاطر
المرتبطة بالصراعات وتسعى إلى الحد من قابلية
التضرر في المستقبل من خالل االستثمار في االستجابة
اإلنسانية التي تبني القدرات المحلية
هذه نقاط مرجعية لتنفيذ مفهوم إطار سِ نداي لإلدارة المتكاملة
للمخاطر ،على جميع المستويات.
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تبدأ العناصر الجوهرية لتقرير التقييم العالمي هذا مع
الفصل  :2المخاطر النظامية وإطار عمل سِ نداي وخطة
عام  ،2030وهي دراسة لطبيعة المخاطر النظامية وال ُنهج
القائمة على األنظمة التي يستشهد بها إطار سِ نداي .هناك
تداعيات عميقة للتحول من رؤية المخاطر استنا ًد ا إلى
رؤية كل خطر على حدة ،إلى فهم شامل لمخاطر الكوارث
بوصفها تضاريس طبيعية ديناميكية ثالثية األبعاد تتغير عبر
الزمن .يقدم هذا الفصل مفهوم المخاطر النظامية ويوضحه.
ويبحث في هذا المجال الستكشاف ما نحتاج إلى فهمه،
وكيف قد يكون من الممكن تغيير طرق تفكيرنا وتعلمنا
وتصرفنا.
يناقش الفصل كيف تقيس ال ُنهج الحالية التصورات الشاملة
لمخاطر الكوارث و ُتنشئ نماذج لها في ضوء مفهوم
المخاطر النظامية .ويصف أنوا عًا مختلفة من المخاطر
النظامية التي تختلف فيما يتعلق باألنماط الزمنية والطرق
التي يتم بها التعامل مع التعليقات في األنظمة والطرق
التي ترتبط بها المقاييس المستخدمة الستعراض النظام .ثم
ينظر في مسألة إدارة المخاطر النظامية وكيف قد يكون
من الممكن تغيير طرق تفكيرنا بشأن المخاطر والسلوك.
إنه يبحث في مجموعة من النظريات ،واإلبداع البشري
واستخدامات التكنولوجيا ،ما قد يساعد على مناقشة موضوع
الحد من المخاطر في األنظمة ،واستكشاف الطابع المعقد
والدقيق للتفاعالت الديناميكية ذات األبعاد االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والبيئية.
يتناول الفصل الثاني أيضًا موضوع الذكاء الجمعي ،ومسألة
إمكانية تغير البيانات باعتبارها موجِّ هة للسياق ،وينظر في
التعاون الالزم لالرتقاء بمستوى فهمنا للمخاطر النظامية.
ويقدم الفصل اإلطار العالمي لتقييم المخاطر ،وهو مبادرة
مفتوحة وتعاونية دعا إليها الخبراء وقاموا بوضع خطة
لها وتطويرها ،وقام بتيسيرها مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث .إن هذا اإلطار يعمد إلى مساعدة العالم
على التعامل مع التعقيد وعدم التيقن وعدم الكفاءة في تقييم
المخاطر ،وكذلك تزويد صانعي القرار على مستويات
مختلفة بمعلومات مطورة عن المخاطر ورؤى قابلة للتنفيذ
وأدوات وشروح توضيحية منفتحة وشاملة وتعاونية ومدركة
بطبيعة المخاطر النظامية.

إطار سِ نداي ورؤيته
الشاملة للمخاطر العالمية
(الجزء األول ،الفصول من  3إلى )6

يبرز ا لجز ء ا أل و ل كيفية تغير علم المخاطر .تتفاعل
المخاطر مع بعضها البعض بطرق متزايدة التعقيد ،ويظل
فهمنا لهذا األمر يتسع .ويمكن أن يكون لقابلية التأثير أبعاد
هائلة .ويختلف حساب التعرض ألحد الفيروسات عن حساب
التعرض النهيار أرضي .وبالتالي لم يعد تمثيل المخاطر
في تقرير التقييم العالمي هذا رائعًا كما كان في الماضي.
فالمخاطر فوضوية.
إن إنتاج العمليات الحسابية لتمثيل المخاطر التي تواجهها أي
دولة مهمة معقدة للغاية تعتمد على معادالت معقدة ومدخالت
لمجموعات بيانات متعددة .وينتج عن ذلك سلسلة رائعة من
المقاييس والرسوم البيانية :متوسطالخسائر السنوية المتعددة
المخاطر ،والحد األقصى المحتمل لمنحنيات الخسائر
ومنحنيات تجاوز الخسائر المختلطة .وجميعها طرق علمية
رائعة لتوعية المجتمع بشأن كيفية الحد من المخاطر .ومع
ذلك فهي ،من الناحية العملية ،ال تفعل ذلك في الحقيقة.

مع و جو د ا إل د ر ا ك بعد م ا لتيقن في ا لصد ا ر ة  ،يبحث
الفصل  :3المخاطر ،في كيفية رصدنا لمجموعة من األخطار
وعمل نموذج لها في الوقت الحالي ،بما في ذلك أمواج
التسونامي واالنهيارات األرضية والفيضانات والحرائق.
و ُتعد األخطار األخرى أقل شيو عًا ألنها لم تكن جز ًء ا من
إطار عمل هيوغو .ومع ذلك ،فهي جزء من إطار سِ نداي
وتشمل :األخطار البيولوجية والنووية/اإلشعاعية والكيميائية/
الصناعية( NATECH ،واألخطار الطبيعية المسببة للكوارث
التكنولوجية) واألخطار البيئية .يبحث الفصل  3في فهمنا لكيفية
تفاعل هذه المخاطر مع التعرض للمخاطر وقابلية التضرر.
الفصل  :4فرص التغيير وعوامل التمكين الخاصة به
يبرز أن السياق التكنولوجي والسياسي والتنظيمي والعلمي
قد تغير لتمكين أنواع جديدة من التحليل وفهم جديد وطرق
جديدة لإلبالغ عن المخاطر .ويحيطنا علمًا أيضًا بأن علوم
مخاطر الكوارث لديها شركاء جدد .أدرك آالف األشخاص
أن لديهم دورً ا يؤدونه في الحد من المخاطر منذ اعتماد إطار
سِ نداي .ويمكن ألخصائيي علم األوبئة ،وخبراء السالمة
النووية ،والباحثين في علم المناخ ،وشركات المرافق
العامة ،والجهات التنظيمية المالية ،ومسؤولي تقسيم المناطق
والمزارعين أن يكتشفوا أنهم ممثلين في إطار سِ نداي.
ويربط األشخاص المهتمين بالحفاظ على الحياة واألصول
والبيئة بين معرفتهم وطاقتهم.

قد تكون هذه المقاييس متعددة المخاطر ،لكنها تعتمد على
األخطار التي يمكن قياسها بشكل تقديري .يمكن قياس
بعض األخطار بهذه الطريقة ،ولكن مع أخطار أخرى،
يكون األمر أكثر صعوبة .فترات العودة للمخاطر الزلزالية
مفهومة جي ًد ا ،أما الفيضانات فهي أكثر تعقي ًد ا ألن هناك
العديد من العوامل المسببة للفيضانات (الفيضانات الساحلية
والنهرية ،والبنية التحتية البشرية والمستوطنات ،وما إلى
ذلك) .وال يزال األمر صعبًا بالنسبة إلى موجات الجفاف
وتفشي الحشرات .وعندما لم تعد األخطار أخطارً ا طبيعية
فقط ،لكنها تشمل الحوادث الصناعية أو األوبئة أو اآلفات
الزراعية ،تصبح هذه الحسابات الرائعة حسابات واهية.

ومع ذلك ،تسفر الفرص الجديدة عن تحديات جديدة.
ا لفصل  :5تحد يا ت ا لتغيير يحدد بعض القضايا مثل
تغيير عقلياتنا والعوامل السياسية والتحديات التكنولوجية
والتحديات المتعلقة بالموارد .سعيًا إلى تحقيق النجاح،
تعتمد العوامل التمكينية الفنية لتحسين علوم البيانات وتقييم
المخاطر وصياغتها في نماذج على استعداد األشخاص
للعمل وفق ضوابط أخرى ،عبر الحدود الثقافية واللغوية
والسياسية ،وخلق البيئة التنظيمية المناسبة لمواصلة العمل
الجديد والعاجل.

تعتمد المقاييس عاد ًة على قياس تعرض البيئة المعمورة
للخطر وقابلية التضرر .و يُمثل هذا جز ًء ا مهمًا لتكلفة
الكوارث وطبيعة المخاطر ،ولكنه ال يأخذ في االعتبار
التكلفة البشرية من حيث الخسائر في األرواح أو الصحة أو
سبل المعيشة المتأثرة أو اآلثار التفاضلية لألخطار التي تهدد
المستضعفين.

ا لفصل  :6قسم خا ص عن ا لجفا ف ير بط كل هذ ه
ا لمو ضو عا ت  .تتضمن مخا طر ا لجفا ف عنا صر علم
األرصاد الجوية ،وتغير المناخ ،والزراعة ،وسياسات
القوة ،واألمن الغذائي ،وأسواق السلع األساسية ،وعلوم
التربة ،وعلم المياه ،وعلم السوائل المتحركة ،وما إلى ذلك.
الجفاف مدمر للغاية ويتوقع أن يصبح أكثر تكرارً ا وحدة في
أجزاء كثيرة من العالم بسبب تغير المناخ .يضع هذا الفصل
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األساس للتقرير الخاص بتقرير التقييم العالمي لعام 2020
ً
مثال
عن الجفاف ،لكنه يقدم في تقرير التقييم العالمي هذا
ً
مفصل للمخاطر المعقدة والنظامية التي ال يمكن الحد منها
وإدارتها إال من خالل استجابة األنظمة.

تنفيذ إطار سِ نداي والتنمية
المستدامة الواعية
بمخاطر الكوارث
(الجزء الثاني ،الفصول من  7إلى )9

ص ّد قت الجمعية العامة لألمم المتحدة على توصيات عام
 2017لفريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح
العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد
من مخاطر الكوارث ،الذي أنشئ لوضع مؤشرات رصد
تنفيذ إطار سِ نداي .كانت فترة إعداد التقارير للدول األعضاء
قصيرة .وبالتالي ،فإن البيانات المتاحة الستنتاج االتجاهات
من حيث األهداف محدودة وال تبدي ثقة إحصائية حتى اآلن.
ً
أنماطا معينة من حيث الحجم
ومع ذلك ،يمكننا أن نرصد بثقة
والتوزيع الجغرافي واالجتماعي االقتصادي آلثار الكوارث
وأن نلخص نقاط االنطالق المتعددة بشأن األماكن التي
تمكنت فيها دول من الحد من مخاطر الكوارث وكيفية قيامها
بذلك .ومع ذلك ،نالحظ أن الفترة المرصودة ال تزال قصيرة
للغاية للوصول إلى استنتاجات نهائية على نطاق عالمي.
يقدم الجزء الثاني المالمح العالمية لمخاطر الكوارث مع
التركيز على األهداف والغايات المتفق عليها عالميًا إلطار
سِ نداي وخطة عام  .2030ويقيّم التجارب حتى اآلن ،مع
تحليل مقارن لألدلة الخاصة بكل دولة بشأن إعداد التقارير
الوطنية ،بما في ذلك إطالق نظام رصد إطار سِ نداي الجديد.
الفصل  :7الحد من المخاطر في خطة عام  2030يحدد
األهداف والمؤشرات المتفق عليها إلطار سِ نداي وأهداف
التنمية المستدامة ذات الصلة بالكوارث ( )SDGsلخطة
عام  ،2030بعد أن تم إعداد التقارير المتكاملة والمشتركة
من قِبل الدول األعضاء .منذ عام  ،2015بُذلت جهود
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كبيرة لتنفيذ إطار سِ نداي ،من خالل مجموعة متنوعة
ً
وصول إلى مختلف
بشكل متزايد من أصحاب المصلحة،
المناطق الجغرافية والقطاعات والنطاقات .يُختتم هذا الفصل
بمناقشة لنوع البيانات الالزمة للرصد الفعّال ،ويقر أيضًا
بأن الفجوات الحالية في البيانات والمعرفة تحد من قدرة
الحكومات على التصرف والتواصل بفاعلية مع الجمهور
بشأن الحد من المخاطر.
الفصل  :8التقدم المحرز في تحقيق األهداف العالمية
إلطار سِ نداي يقدم أحدث البيانات المتاحة – بما في ذلك تلك
البيانات التي قدمتها ستة وتسعون دولة باستخدام نظام رصد
إطار سِ نداي منذ انطالقه في  1مارس  – 2018ويستنتج
الدروس األولية المستفادة حول حالة المالمح العالمية
لمخاطر الكوارث .كان هناك وعي متزايد منذ عام 2015
بالحاجة إلى تحسين البيانات .يمثل نظام رصد إطار سِ نداي
فرصة فريدة لتبسيط البيانات القابلة للتشغيل البيني بشأن
خسائر الكوارث .يقر هذا الفصل بأن قواعد البيانات الوطنية
الخاصة بخسائر الكوارث قد تستخدم منهجيات مختلفة،
وأن إعداد تقارير البيانات بطريقة مماثلة لنظام رصد إطار
سِ نداي ال يزال يمثل تحديًا للعديد من الدول ،وليس للدول
النامية فقط.
يستعرض الفصل  8أيضًا مساهمة نظام رصد إطار سِ نداي
في إعداد تقارير بشأن أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة،
من خالل تأكيد الفوائد الشاملة إلعداد التقارير المتكاملة
عبر األطر العالمية .ومع إدراك الحاجة إلى بذل جهود
إضافية لتحسين هذه التفاعالت بما يحقق المنفعة المتبادلة
بين مختلف األطر ،يقدم الجزء الثاني بعض األفكار حول
الفرص المحسنة إلعداد التقارير الشاملة من خالل مختلف
أهداف التنمية المستدامة.
الفصل  :9استعراض الجهود التي بذلتها الدول األعضاء
لتنفيذ إطار سِ نداي يبحث في النجاحات والتحديات التي
تظهر في السنوات األولى من إعداد التقارير ،بما في ذلك
ما يتعلق بالبيانات واإلحصاءات والقدرة على الرصد،
ويقدم توصيات لمزيد من التحسينات .ويسلط أيضًا الضوء
على أفضل الممارسات في بناء القدرات والرصد وإعداد
التقارير ،ويناقش مشاركة طائفة واسعة من مؤسسات الدولة
والجهات الفاعلة غير الرسمية.

تهيئة الظروف الوطنية
والمحلية إلدارة المخاطر
(الجزء الثالث ،الفصول من  10إلى )15

يد عو إ طا ر سِ ند ا ي ا لحكو ما ت إ لى ا لتبني و ا لتنفيذ
لالستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية للحد من مخاطر
الكوارث التي تلبي عناصرها األساسية والتي تتماشى بالتالي
مع هدفها ومبادئها (الهدف هـ).
إن تحقيق الهدف هـ يمثل خطوة تأسيسية للحكومات من
أجل ما يأتي( :أ) تحقيق األهداف النهائية إلطار سِ نداي
بحلول عام  2030و(ب) المضي قدمًا نحو إدارة المخاطر
الموسع الخاص بإطار سِ نداي
التي تتضمن نطاق المخاطر
َ
في سياق خطة عام  ،2030وتتضمن كذلك ال ُنهج القائمة
على األنظمة .ويتطلب هذا التكامل عبر مختلف القطاعات
والمستويات الحكومية ،والمشاركة مع المجتمع المدني
والقطاع الخاص ،والتفكير في أطر زمنية مختلفة لمعالجة
المخاطر الحالية والناشئة .لهذا السبب اتفقت الدول األعضاء
على أن الهدف هـ ينبغي أن يتحقق بحلول عام ُ .2020تعد
االستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية للحد من مخاطر
الكوارث أسا سًا ضرور يًا للتنفيذ األوسع إلطار سِ نداي
وللتنمية المستدامة الواعية بالمخاطر.
يناقش الجزء الثالث البيئة التمكينية للدول األعضاء لوضع
خطط واستراتيجيات وطنية ومحلية وتنفيذها بفعالية ،بما
في ذلك أنظمة الدعم الفني والموارد المتاحة حول إطار
سِ نداي والخطط األخرى بعد عام  2015المذكورة أعاله.
الفصل  :10الدعم اإلقليمي والبيئات التمكينية الوطنية
للحد من المخاطر المتكامل يناقش الجوانب الهامة للبيئة
التمكينية ،بما في ذلك الدعم والموارد المتبادلة التي
تصل إليها الدول األعضاء من خالل منظماتها واتفاقياتها
اإلقليمية .ويمكن أن تكون هذه آليات حكومية دولية رسمية
أو شراكات مبتكرة ألصحاب المصلحة المتعددين ،وإطار
إلدارة القوانين والسياسات والمؤسسات والتمويل الصحيح
في نطاق الدول األعضاء على الصعيدين الوطني والمحلي.

ينتقل الجزء الثالث بعد ذلك إلى الفصول االستداللية المتعلقة
بالممارسات الوطنية والمحلية ،التي توسع نطاق بيانات
نظام رصد إطار سِ نداي المثبتة في الجزء الثاني مع التحليل
النوعي .تقدم الفصول  13-11البحوث والتحليالت حول
الممارسات الحالية في تطوير االستراتيجيات والخطط
الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث التي تتماشى مع
إطار سِ نداي ،ودمج الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط
التنمية ،ودمج الحد من مخاطر الكوارث مع االستراتيجيات
والخطط الوطنية للتكيف مع المناخ .وباعتبار الهدف هـ
إلطار سِ نداي نقطة االنطالق ،تهدف هذه الفصول إلى تقديم
صورة للتحديات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة
من استخدام نهج قائم على األنظمة للحد من المخاطر على
الصعيدين الوطني والمحلي عند تطوير هذه األنواع من
أدوات السياسة الحكومية وتنفيذها.
الفصل  :11االستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية
للحد من مخاطر الكوارث يوضح أنه في حين وجود العديد
من األمثلة على الممارسات الجيدة في جميع أنحاء العالم –
ومع دراسات الحالة التي تبرز كيف تغلبت بعض الدول
على تحديات الموارد والقدرات – ال يمكن للدول األعضاء
أن تفترض أن الترتيبات الحالية مناسبة للغرض بموجب
النطاق الموسع لألخطار والمخاطر فيما يتعلق بإطار
سِ نداي .وبالمثل ،يدرس الفصل  :12الحد من مخاطر
الكوارث المدمج في تخطيط التنمية ووضع الميزانية
التحديات ويجمع أمثلة للممارسات الجيدة ،ال سيما الفرص
المتاحة خالل تجديد خطط التنمية االجتماعية االقتصادية
الوطنية .ا لفصل  :1 3ا لتكا مل بين ا لحد من مخا طر
الكوارث واالستراتيجيات والخطط الوطنية للتكيف مع
المناخ يفحص درجة التكامل بين خطط الحد من مخاطر
الكوارث وخطط التكيف مع تغير المناخ ،بما في ذلك
في سياق تقديم التقارير الرسمية إلى اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ،ومشاريع التكيف
مع تغير المناخ الممولة دوليًا .تمت صياغة الفصل فيما
يتعلق بالتهديد الوجودي الذي فرضه االحترار العالمي في
حالة تجاوزه درجة حرارة  1.5درجة مئوية فوق مستويات
عصر ما قبل الثورة الصناعية ،على النحو الوارد في تقرير
عام  2018الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ.

xvii

يُختتم الجزء الثالث بفصلين عن بيئات المخاطر التي تثير
القلق بسبب تعقيدها واحتماالت خلقها للمخاطر ،بما في ذلك
المخاطر المتتالية والمركبة .يمكن أن تخلق البيئات الحضرية
سريعة النمو والحاالت الهشة أو المعقدة مخاطر جديدة
باإلضافة إلى مخاطر مركبة ناشئة عن األخطار الطبيعية
والصراع المسلح والفقر وسوء التغذية وتفشي األمراض ،مما
يزيد من ضعف السكان المتضررين ويقلل من قدرتهم على
المواجهة .وهي تجسد ضرورة ال ُنهج القائمة على األنظمة في
إدارة المخاطر ،بما في ذلك معالجة قابلية التضرر االجتماعي
االقتصادي في السياسة الحكومية وإشراك الجهات الفاعلة
غير الرسمية في مفهوم واسع إلدارة المخاطر.

الحضرية ،التي تنمو بسرعة في الدول النامية في جميع
أنحاء العالم والتي تشكل تحديات للعديد من الحكومات
المحلية .يتم تضخيم هذه التحديات عندما يصحب تطور
البيئات الحضرية نمو األحياء العشوائية .الفصل :15
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في سياقات
المخاطر الهشة والمعقدة يعالج الجوانب المهمة والمعقدة
للحد من المخاطر في الحاالت الهشة أو المعقدة  -مثل
تلك الحاالت الناشئة عن التنقالت السكانية بسبب الصراع
المسلح والمجاعات ،التي يحتاج صانعو القرار فيها إلى أخذ
التهديدات المعروفة بعين االعتبار وكذلك مصادر المخاطر
الجديدة والناشئة التي يصعب التنبؤ بها.

الفصل  :14االستراتيجيات والخطط المحلية للحد من
مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية ينظر في البيئات

االستنتاجات والتوصيات والمواد الداعمة
يتم دمج االستنتاجات والتوصيات الرئيسية لتقرير التقييم العالمي لعام  2019هذا في الملخص التنفيذي الوارد أعاله ،وكذلك
في الوثيقة المرفقة ،تقرير التقييم العالمي  2019المنقح .وهي مستمدة من االستنتاجات والتوصيات المقدمة في كل فصل
وجزء.
كما هو الحال مع تقارير التقييم العالمية السابقة ،تم دعم هذا التقرير وتعزيزه بالبحوث المستفيضة ومعارف الخبراء والهيئات
المختصة وخبراتهم .يواصل تقرير التقييم العالمي هذا تقليد رعاية البحوث واألدلة المبتكرة وتقديم المزيد منها لدعم فهمنا
إلنشاء مخاطر الكوارث ونشرها ،وكذلك الظروف المواتية إلدارتها والعوائق التي تحول دون ذلك.
يقدم تقرير التقييم العالمي  2019عملية رسمية بشكل أكثر لتوليد البحوث التي ُتجرى بتكليف .ويقدم القسم المقاالت العلمية
المساهمة في تقرير التقييم العالمي  2019المتوفر عبر اإلنترنت األبحاث المختارة بعد دعوة األشخاص إلى تقديم
مقاالتهم العلمية للبت فيها والمقاالت التي اجتازت مراجعة األقران األكاديمية والخارجية .والمواد اإلضافية متاحة أيضًا في
الببليوغرافيا عبر اإلنترنت.
يمكن الوصول إلى تقرير التقييم العالمي هذا ،والمواد والبيانات الداعمة التي أسهمت في تطويره ،عبر اإلنترنت وتنزيلها
من الموقع اإللكتروني لتقرير التقييم العالمي  ،)www.gar.unisdr.org/2019( 2019الذي يوفر للقراء الفرصة
الستكشاف التقرير بأسلوب تفاعلي.
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الفصل :1
كيف وصلنا إلى ما نحن عليه اآلن
1-1

تطور خطة السياسة العالمية للحد من مخاطر الكوارث

إن اعتماد إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث ( 2030–2015إطار سِ نداي) 1في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث
المعني بالحد من الكوارث ( – )WCDRوإقراره الالحق من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة (القرار )A/RES/69/283
في يونيو َّ – 2015
مثل تتويجً ا لعملية بدأت رسميًا في سبعينيات القرن الماضي.

الشكل  1-1الحد من المخاطر  -رحلة عبر الزمان والمكان

۱۹٥۰
۱۹٦۰
۱۹۷۰

اﻟﻧُﮭﺞ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺧطﺎر
اﺟﺗﻣﺎع ﻓرﯾق اﻟﺧﺑراء
)ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺗﻧﺳﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻛوارث(

۱۹۹۰

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

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾوﻛوھﺎﻣﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿرر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺑﺎرز

۲۰۰۰

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن
اﻟﻛوارث )(ISDR

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة
اﻹطﺎرﯾﺔ
ﺑﺷﺄن ﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﻣوﺋل اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻷھداف اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ )(MDGs

إدارة اﻟﻛوارث

۱۹۸۰

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿرر

اﻟﻣوﺋل اﻷول

اﻟﺑُﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻛوارث

اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر

إطﺎر ﻋﻣل ھﯾوﻏو
۲۰۱٥-۲۰۰٥

۲۰۱۰

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻟﻸﻣم واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

۲۰۱٥

إطﺎر ﺳِ ﻧداي ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث ﻟﻠﻔﺗرة ۲۰۳۰-۲۰۱٥

ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻟﻌﺎم ۲۰۳۰

اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﯾس

اﻟﺧطﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
اﻟﺟدﯾدة

ﻣﻧظور اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ

۲۰۳۰
۲۰٤۰
۲۰٥۰
۲۰٦۰

(المصدر)UNDRR 2019 :

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ
واﻟ ُﻧﮭُﺞ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

۲۰۲۰

رﯾو ۲۰+

اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟواﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر

( 1الجمعية العامة لألمم المتحدة )2015a
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السبعينيات
بعد مالحظة أن العواقب الفعلية والمحتملة لألخطار الطبيعية
أصبحت خطيرة للغاية ،وكانت بهذا الحجم ،وأن إيالء
قدر أكبر من التركيز على التخطيط لمرحلة ما قبل وقوع
الكوارث والوقاية منها كان من األمور الحتمية ،عقد منسق
عمليات األمم المتحدة لإلغاثة في حاالت الكوارث اجتماعًا
لفريق خبراء دولي في يوليو/تموز  1979الستعراض ست
سنوات من العمل المثمر في إطار تطوير منهجية تحليل
المخاطر وقابلية التأثر بسهولة.
الثمانينيات
وضع هذا العمل األسس الالزمة لتطوير إطار العمل الدولي
للعِقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية ( ،2)IDNDRفي العشر
3
سنوات القادمة ،الذي يبدأ في  1كانون الثاني/يناير .1990
التسعينيات
بدعم من األمانة العامة التي تم تأسيسها في مكتب األمم
المتحدة في جنيف ،كان الهدف من العِقد الدولي للحد من
الكوارث الطبيعية ( )IDNDRيكمن في الحد من الخسائر
في األرواح واألضرار التي تلحق بالممتلكات واالضطراب
االجتماعي واالقتصادي الناجم عن "الكوارث الطبيعية"،
ال سيما في الدول النامية ،وذلك من خالل العمل الدولي
المتضافر .من خالل التركيز القوي على استخدام المعرفة
العلمية والفنية الحالية ودخولها حيز التنفيذ ،نجح العِقد الدولي
للحد من الكوارث الطبيعية ( )IDNDRفي االرتقاء بمستوى
الوعي العام – ال سيما الحكومات – للتخلي عن فكرة القدرية
ولتقليل خسائر الكوارث وآثارها .وكانت اللحظة المحورية
في العِقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية ( )IDNDRهي
اعتماد استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أم ًنا (في عام
 :)1994المبادئ التوجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب
لها وتخفيف حدتها ،المتضمنة للمبادئ واالستراتيجية وخطة
العمل (استراتيجية يوكوهاما) 4في المؤتمر العالمي المعني
بالحد من الكوارث الطبيعية.
1994
كانت استراتيجية يوكوهاما إيذا ًنا ببداية تحول كبير في
السياق السياسي والتحليلي الذي تناقش إطاره مسألة الحد
من الكوارث .وبينما تأثر العِقد الدولي للحد من الكوارث
الطبيعية ( )IDNDRتأثرً ا كبيرً ا بال ُنهُج العلمية والتقنية،
فقد أولت استراتيجية يوكوهاما أهمية كبرى لسرعة التأثر
االجتماعي االقتصادي في تحليل مخاطر الكوارث ،مؤكدة
الدور الحاسم لإلجراءات البشرية التي تتخذ في الحد من
سرعة تأثر المجتمعات بالمخاطر والكوارث الطبيعية.
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الفصل 1

العِقد األول من األلفية الثالثة
بعد أن تمت التعبئة على هذا النحو ،قررت الدول
األعضاء في ختام العِقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية
( )IDNDRفي عام  1999أن العِقد الدولي للحد من
الكوارث الطبيعية ( )IDNDRستخلفه االستراتيجية الدولية
للحد من الكوارث ( 5 .)ISDRوهذا من شأنه أن يسعى
إلى( :أ) تمكين المجتمعات من أن تصبح قادرة على تحمل
آثار األخطار الطبيعية والكوارث التكنولوجية والبيئية ذات
الصلة ،وبالتالي تقليل المخاطر المركبة التي تشكلها مواطن
قابلية التضرر االجتماعي واالقتصادي داخل المجتمعات
الحديثة ،و(ب) االنتقال من الحماية من األخطار إلى إدارة
المخاطر ،من خالل دمج استراتيجيات الوقاية من المخاطر
في أنشطة التنمية المستدامة.
في نهاية الفترة الزمنية التي تغطيها استراتيجية يوكوهاما،
في عامي  2004و ،2005أجرت أمانة األمم المتحدة
لال ستر ا تيجية ا لد و لية للحد من ا لكو ا ر ث ا ستعر ا ضًا
الستراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عالم أكثر أم ًنا.
وجد استعراض استراتيجية يوكوهاما ً
دليل على زيادة الفهم
الرسمي والعام آلثار الكوارث على النسيج االقتصادي
واالجتماعي والسياسي للمجتمعات ،وأفاد بأن "ال بد من
إبداء مزيد من االلتزام الملموس على أرض الواقع" .كما
حدد أيضًا التحديات والثغرات في خمسة مجاالت رئيسية:
الحوكمة؛ تحديد المخاطر وتقييمها ورصدها واإلنذار
المبكر بها؛ إدارة المعرفة والتعليم؛ الحد من العوامل الكامنة
وراء المخاطر؛ واالستعداد لالستجابة والتأهيل الفعالين.
2015–2005
قُدم استعراض يوكوهاما إلى المؤتمر العالمي الثاني المعني
بالحد من الكوارث في مدينة كوبي باليابان ،في كانون
الثاني/يناير  .2005وشكل األساس لصياغة إطار عمل
هيوغو  :2015–2005بناء قدرة األمم والمجتمعات على
الصمود أمام الكوارث (إطار عمل هيوغو) .ش َّكل اعتماد
إطار عمل هيوغو وتنفيذه بعد المؤتمر العالمي المعني
بالحد من الكوارث عالمة فارقة في تحفيز الجهود الوطنية
والمحلية للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز التعاون الدولي
من خالل وضع االستراتيجيات والخطط والسياسات
اإلقليمية ،وإنشاء برامج عالمية وإقليمية للحد من مخاطر
الكوارث ،وكذلك اعتماد األمم المتحدة لخطة عمل األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على
الصمود.

اعتمدت الدول األعضاء سلسلة من المبادئ لدعم تنفيذ إطار
عمل هيوغو تشمل ما يأتي :المسؤولية األساسية الملقاة على
عاتق الدول التقاء مخاطر الكوارث والحد منها جنبًا إلى
جنب مع السلطات والقطاعات وأصحاب المصلحة الوطنيين
والمحليين المختصين المعنيين؛ ومشاركة المجتمع بأسره
والمشاركة الشاملة؛ والتنسيق داخل القطاعات وفيما بينها
ومع أصحاب المصلحة المعنيين على جميع المستويات؛
والنهج متعدد األخطار واتخاذ القرارات الواعية بالمخاطر
الشاملة والمستندة إلى األدلة؛ وتناول العوامل الكامنة وراء
المخاطر من خالل االستثمارات العامة والخاصة الواعية
بمخاطر الكوارث؛ وتعزيز التعاون الدولي؛ والتركيز على
الدول النامية.
قدم إطار عمل هيوغو توجيهات مفصلة وحيز سياسي عام
لتعزيز إدارة المخاطر الكامنة في نمو الدول وتنميتها  -وهو
حيز أخفق مجتمع إدارة مخاطر الكوارث في شغله في أغلب
األحيان .ومع ذلك ،عند وضع األطر السياسية والتشريعية
والتخطيطية ،أرست العديد من الدول األساس للتحول من
إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر ،وهو األمر الذي سيُنص
عليه في إطار سِ نداي في نهاية المطاف .أشرف إطار عمل
هيوغو ،من بين أمور أخرى ،على التركيز المتزايد على
األخطار المتعددةً ،
بدل من األخطار الفردية ،وعلى ُنهج
الحد من المخاطر ،وإن كان ذلك في سياق يتميز بالمنافسة
على األولوية السياسية أو االقتصادية ،وعلى القيود فيما
يتعلق بالقدرة والموارد التقنية والمالية فيما بين القطاعات
والنطاقات ،وعلى التطبيق الالحق لمعلومات المخاطر في
اتخاذ القرارات.

أ صبحت ا لمو ا ء مة ا لضعيفة و ا ال تسا ق في ا لسيا سا ت
واألدوات والمؤسسات المالية فيما بين القطاعات أحد
العوامل المسببة للمخاطر .اعتمد عدد قليل من الدول أطر
المساءلة والمسؤولية واإلنفاذ وأيضًا الحوافز السياسية
والقانونية والمالية المناسبة لمواصلة الحد من المخاطر
والوقاية منها بشكل فعّال.
ً
إضافة إلى ذلك ،تناول عدد قليل من الدول المخاطر التي
واجهوها ،التي غالبًا ما تكون مترابطة ،بطريقة شاملة،
من خالل االستثمارات في القطاعات الرئيسية مثل الصحة
والزراعة واألمن الغذائي والتعليم والبنية التحتية والسياحة
والمياه مع إغفال مخاطر الكوارث .ووُ جد أن الهياكل
التحفيزية بحاجة إلى التعزيز ،بما في ذلك توضيح التكاليف
والفوائد الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث في التقييمات
االقتصادية ،واستراتيجيات القدرة التنافسية وقرارات
االستثمار ،بما في ذلك في تصنيفات الديون ،وتحليل
المخاطر ،وتوقعات النمو أو التحديد غير الدقيق لقيمة
مواجهة المخاطر في البنيان المالي العالمي.
ومن ثم ،زاد التعرض للمخاطر في كل من الدول ذات
الدخل المرتفع والمنخفض بوتيرة أسرع من انخفاض
سرعة تأثرهما بالمخاطر ،وتولدت مخاطر جديدة بوتيرة
أسرع من تقليل المخاطر الحالية .زاد مقدار المساكن
المفقودة والمتضررة ،واألعمال التجارية ،والبنية التحتية،
والمدارس ،والمرافق الصحية واألصول األخرى بال هوادة،
مما أدى إلى زيادات في االلتزامات العرضية والمخاطر
السيادية الخاصة بالحكومات في كثير من الحاالت.

تم إحراز تقدم ضئيل في أولوية العمل  4إلطار عمل هيوغو
(تقليل العوامل الكامنة وراء المخاطر) .بشكل عام ،لم تعمل
األطر المؤسسية والتشريعية والسياسية بشكل كاف على
تيسير دمج اعتبارات مخاطر الكوارث في االستثمارات
العامة والخاصة ،وإدارة الموارد البيئية والطبيعية،
وممارسات التنمية االجتماعية واالقتصادية في جميع
القطاعات ،وتخطيط استخدام األراضي والتنمية اإلقليمية.

وُ جد أن الكوارث المتكررة والكوارث واسعة النطاق
منخفضة الحدة ،المدعومة بالتنمية الحضرية سيئة التخطيط
واإلدارة ،والتدهور البيئي ،والفقر وعدم المساواة ،وكذلك
ضعف حوكمة المخاطر تؤثر بشكل متزايد على العناصر
األكثر ضع ًفا في المجتمع ،وبالتالي تقف عائ ًقا أمام تحقيق
أهداف التنمية االجتماعية .نظرً ا ألسباب المخاطر وعواقبها
التي تنتقل عبر المناطق الجغرافية وفئات الدخل ،بين
األجيال الحالية والمستقبلية وبين القطاعات االجتماعية
واالقتصادية ،فقد ساعد إطار عمل هيوغو على تحديد
مخاطر الكوارث باعتبارها قضية خطيرة للحوكمة العالمية
واإلقليمية ،والسالمة واألمن الوطنيين ،وتهدي ًد ا لتحقيق
التنمية المستدامة.

( 2الجمعية العامة لألمم المتحدة )1987
( 3الجمعية العامة لألمم المتحدة )1989

( 4الجمعية العامة لألمم المتحدة )1989
( 5الجمعية العامة لألمم المتحدة )2000
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في نهاية تنفيذ إطار عمل هيوغو ،اعترفت الدول األعضاء
بأن الجهود لم تؤد إلى تقليل الخسائر المادية واآلثار
االقتصادية .وخلصت إلى أن تركيز االهتمام الوطني
والدولي يجب أن يتحول من حماية التنمية االجتماعية
واالقتصادية من الصدمات الخارجية المفترضة ،إلى تحويل
نحو
النمو والتنمية إلى إدارة المخاطر ،بطريقة شاملة ،على ٍ
يعزز النمو االقتصادي المستدام ،والرفاهية االجتماعية وبيئة
صحية تعزز القدرة على الصمود واالستقرار.
ش َّكل هذا االستنتاج األساس لتطوير إطار سِ نداي ،والتركيز
المتزايد الالحق على تناول العوامل الكامنة وراء المخاطر،
والوقاية من خلق مخاطر جديدة ،والحد من المخزون الحالي
للمخاطر وتعزيز قدرة األمم والمجتمعات على الصمود.

2-1
إطار سِ نداي والسعي
لتحقيق التنمية المستدامة
الواعية بالمخاطر
بعد فترة وجيزة من التفاوض بشأن إطار سِ نداي في المؤتمر
العالمي الثالث المعني بالحد من الكوارث ،ضرب نيبال
زلزال غورخا المدمر في  25نيسان/أبريل  .2015ولقى
جراء تدمير هذا الحدث األولي والعديد من الهزات الالحقة
وزلزال آخر بعد  17يو مًا 8891 ،شخصًا مصرعهم،
وعانى  22303من إصابات خطيرة وتشرد الماليين.
كان على نيبال أن تستوعب األضرار والخسائر التي تقدر
بنحو  7مليارات دوالر 6،مبلغ ليس بمقدورها أن تتحمله.
ً
صارخا بالدمار الذي يحدث عندما يُسمح
لقد كان تذكيرً ا
بتطور سياق الخطر والتعرض له وأوجه قابلية التضرر
دون إيالء االهتمام الكافي للمخاطر المالزمة المترتبة عليه.
لقد أوضح من جديد كيف ُتدمج القرارات المتباينة ظاهريًا
عبر القطاعات والمناطق الجغرافية والنطاقات – الداخلية
لعمليات التنمية – معًا بشكل جوهري.
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إن تعزيز الفهم واإلدارة لألفكار التي تربط هذا البناء الجماعي
واالجتماعي للمخاطر ،وكذلك اآلثار المترتبة على األفراد
أو األسر أو المجتمعات أو المدن أو الدول أو االقتصادات
أو البيئات عبر الزمن ،تقع في صميم تطلعات إطار سِ نداي
وأهدافه ،الذي اعتمده الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم
المتحدة في حزيران/يونيو  .2015تعكس المبادئ المسؤولية
الجماعية لألفراد والحكومات والمجتمعات والقطاع الخاص
والمستثمرين ووسائل اإلعالم والمجتمع المدني تجاه اتقاء
مخاطر الكوارث والحد منها بشكل فعّال .وهي تجسد المطالب
المتزايدة آلليات المساءلة لحماية السكان والنظم اإليكولوجية،
في أثناء وضع ُنهُج واعية بالمخاطر لالرتقاء بمستوى إدارة
المخاطر الحالية والناشئة.
كما هو الحال مع تحول عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام
( 2030خطة عام  ،7 )2030يدعم نتائج وأهداف إطار
سِ نداي مبدأ الشمولية ،الذي يقر بعدم وجود مجتمع محصن،
بغض النظر عن تصنيف الدخل ،من اآلثار السلبية للمخاطر
المحققة .تنسب التقديرات التقليدية المستندة إلى األحداث
لألثر (المباشر في األغلب) معظم الخسائر االقتصادية
إلى الدول ذات الدخل المرتفع – وهي دالة للقيمة النقدية
األعلى لألصول التالفة المؤمن عليها – في حين أن التكلفة
البشرية للكوارث أعلى بشكل كبير في الدول ذات الدخل
المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط األدنى .وتحدد هذه
التحليالت أكثر شرائح سكان العالم ضع ًفا بشكل صحيح
باعتبارها تعاني باستمرار من أكثر اآلثار الضارة  -في كثير
من الحاالت ،إبطال مكاسب التنمية ،وتضاؤل القدرة على
الصمود ،وتقويض االستدامة ،والتقليل من الرفاهية ،والحد
من النمو االجتماعي االقتصادي.
وفيما يتعلق بإدراك التهديد الذي تشكله المخاطر على
التنمية المستدامة ،سواء كان ذلك نتيجة لخسارة اقتصادية أو
اضطراب في األنظمة االجتماعية والبيئية ،8صرح األمين
العام لألمم المتحدة (في اليوم الدولي للحد من الكوارث،
 13تشرين األول/أكتوبر ً )2017
قائل:

يكمن التحدي في االنتقال من إدارة الكوارث ذاتها إلى
إدارة المخاطر .يؤدي الفقر والتوسع الحضري السريع
وضعف الحوكمة وتدهور النظم اإليكولوجية وتغير
المناخ إلى تزايد مخاطر الكوارث إلى جميع أنحاء
العالم .إن إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث مع
أهدافه السبعة للوقاية من الكوارث والحد من خسائرها
أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ال تزال مواطن الضعف التي لم يتم إيجاد حل لها والتعرض
المتزايد للخطر واألحداث الخطرة الضالعة في االنتشار
القابلة للتغيير تسبب خسائر فادحة في األرواح وتعرقل
سبل العيش وتتسبب في نزوح جديد – فقد نزح داخليًا
 17.2مليون شخص إضافي في عام  2018فقط نتيجة
للكوارث المرتبطة بالمناخ واألخطار الطبيعية 9 .وتشير
التقديرات إلى أن األشخاص في أقل الدول ً
نمو ا ،في
المتوسط ،أكثر عرضة بمقدار ستة أضعاف لإلصابات
أو فقد منازلهم أو النزوح أو اإلجالء أو الحاجة إلى مساعدة
طارئة ،مقارنة بأولئك الذين يقطنون في الدول ذات الدخل
10
المرتفع.
يبلغ التأثير أقصى درجاته على السكان األكثر تهمي ًشا،
مما يؤدي إلى تفاقم الظلم وزيادة الفقر المتأصل ،حيث
ُتترجم مواطن الضعف إلى انخفاض فرص الحصول
على االستحقاقات وضعف القدرات والفرص 11 .على
سبيل المثال ،تشير التقديرات إلى أن  % 35.6من السكان
المتضررين من الفيضانات في باكستان في عام 2010
أصبحوا بالتالي تحت خط الفقر نتيجة لذلك 12.وإلى جانب
اإلسناد الذي يركز على األحداث الفردية ،عند توسيع
الطبيعة الزمانية والمكانية لتحليل النتائج ،غالبًا ما توجد
تأثيرات تمثل داللة على سلسلة من الصدمات المرتبطة،
على سبيل المثال المجاعات والمرض والنزوح ،التي تؤدي
بشكل جماعي إلى حدوث اضطرابات في أبعاد متعددة (مثل
سبل العيش أو المسارات التعليمية أو فرص سوق العمل).

( 6نيبال )2015
( 7الجمعية العامة لألمم المتحدة )2015c
( 8بينسون )2016؛ (هالجيت وآخرون )2017
( 9مركز رصد النزوح الداخلي )2019
( 10ووليماك ،وبيلو ،وماكلين )2018
( 11بينسون )2016؛ (هالجيت وآخرون )2017؛ (اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
والمحيط الهادئ )2017a

ال تزال هذه التحليالت قيد التحقيق بشكل إجمالي .من
المرجح أن تؤثر العواقب طويلة المدى وغير المباشرة
إلدراك المخاطر المتراكمة على مكاسب التنمية وربما
تفقدها في المناطق المتأثرة لألجيال القادمة .قد تكون هذه
العواقب في شكل حاالت حرمان من التغذية في مرحلة
الطفولة المبكرة ،أو المرض ،أو انقطاع عن الذهاب إلى
المدرسة ،أو ضعف المهارات المعرفية واالجتماعية،
أو فرص سوق العمل المحدودة .يتأثر األطفال على وجه
13
الخصوص باضطراب أنظمة التعليم والرعاية الصحية؛
وتعاني النساء والفتيات من مستويات أعلى من العنف ونتائج
اقتصادية أسوأ بشكل عام بعد الكوارث؛ 15 ،14ويقل استيعاب
مدى التأثير السلبي على الصحة العقلية والرفاهية والقدرة
على عيش حياة كريمة.
وهذه هي القيود الحالية في فهم المخاطر والترابطات
والتشابكات الموجودة داخل األنظمة االجتماعية والبيئية
واالقتصادية والسياسية وفيما بينها ،مما يقلل بدوره من
القدرة على التنبؤ بالنتائج أو التأثير عليها .ومع ذلك ،فإن
مبادئ التكامل وعدم القابلية للتجزئة التي تدعم أهداف
التنمية المستدامة ( ،)SDGsوالدعوة ذات الصلة في إطار
سِ نداي العتماد ُنهج قائمة على األنظمة وتحسين فهم الطبيعة
الديناميكية للمخاطر النظامية ،تقود خطوط بحث جديدة،
ومنهجيات نموذجية ،وفرص لتطوير البيانات وتبادلها بين
المجتمعات.

1-2-1
الحد من المخاطر لفترة ما بعد عام 2015
إن جميع اتفاقيات الفترة ما بعد عام  – 2015وهي خطة
عام  ،2030واتفاق باريس بشأن تغير المناخ 16،والخطة
الحضرية الجديدة ( 17 ،)NUAوخطة عمل أديس أبابا

( 12اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )2017b
( 13بينسون )2016؛ (كوسكي )2016
( 14االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2015؛ (االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2017
( 15اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )2017a؛ (هالجيت وآخرون )2017
( 16اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2016
( 17الجمعية العامة لألمم المتحدة )2017b
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( ،18)AAAAوخطة عمل من أجل اإلنسانية – 19تشمل
عناصر الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود
في نطاقها20 .وجميعها يشير إلى الترابط البيني للتحديات
والمخاطر العالمية.
يتطلب تنفيذ هذه االتفاقيات الفرصة لمعالجة العوامل الكامنة
وراء المخاطر ويوفرها من خالل تشجيع االستثمار الواعي
بالمخاطر والتركيز على قضايا مثل سوء تخطيط التوسع
الحضري وتغير المناخ والتدهور البيئي والفقر 21.وبذلك،

ستدعم اإلجراءات المشتركة بشكل متزامن تحقيق أهداف
جميع االتفاقيات وغاياتها ،بما في ذلك إطار سِ نداي .إن
مالئمة الحد من مخاطر الكوارث التفاقيات التنمية لما بعد
عام  2015والروابط الكائنة بينهما تخلق فرصًا من أجل
ما يأتي :بناء االتساق الدولي وتعزيز السياسات واتخاذ
القرارات الواعية بالمخاطر؛ وتعزيز ال ُنهج متعددة األخطار
وفيما بين القطاعات لتقييم المخاطر؛ والحث على فهم أعمق
لقابلية التضرر االجتماعي االقتصادي والبيئي في مختلف
22
القطاعات والمستويات الحكومية.

الشكل  2-1التنمية المستدامة الواعية بالمخاطر
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ھد ا ف ا ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ا ﻟ
أ
ﻣﺳﺗد
ا ﻣﺔ

ا ﻟو ﻗﺎ ﯾﺔ

ﯾﺎدة

(المصدر)UNDRR 2019 :

۲۰۳۰
ﺟدو
ل اﻷﻋﻣﺎل

اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟواﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر

وﻓﯾ

ﺎت

على الرغم من أن كل اتفاقية تحدد مخاطر الكوارث والقدرة
على الصمود من وجهات نظر مختلفة ،إال أن هناك فهم
مشترك بأن إدارة مخاطر الكوارث أحد المتطلبات األساسية
لبناء القدرة على الصمود .وهذا ضروري لتحقيق التنمية
المستدامة وتذكير بكيفية التكامل التي ينبغي أن تكون عليها
االستجابات 23.وسعيًا إلى تعزيز هذه النقطة ،أكد األمين
العام لألمم المتحدة أن الحد من مخاطر الكوارث يجب أن
يكون في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة والسياسات
االقتصادية إذا أرادت الدول الوفاء بااللتزام الوارد في خطة
24
 2030والتأكد من "عدم استثناء أحد".

2-2-1
 2030جدول األعمال
على عكس إطار عمل هيوغو واألهداف اإلنمائية لأللفية،
يرتبط اآلن تنفيذ خطة  2030وأهدافها اإلنمائية المستدامة
بإطار سِ نداي .كان هذا بشكل جزئي بنا ًء على طلب الدول
األعضاء للحد من عبء اإلبالغ المتداخل من خالل إنشاء
مقاييس مشتركة وبروتوكوالت متكاملة لإلبالغ (انظر
الجزء الثاني من تقرير التقييم العالمي هذا) ،وكذلك بسبب
تحول أوسع في االعتراف بأن هذه الخطط تعتمد على
بعضها البعض في تحقيق أهدافها (التنمية المستدامة الواعية
بالمخاطر).

إن اعتماد مقاييس مشتركة لقياس الغايات واألهداف الخاصة
باالتفاقيتين وتطوير هياكل تنفيذية تعزز بعضها بعضًا
(بما في ذلك البيانات المشتركة وبروتوكوالت الرصد
واإلبالغ المتكاملة) يدعم احتمالية وجود بيئة غنية للغاية
بالبيانات .تعد اآلن مجموعات البيانات المصنفة والبيانات
اإلحصائية ،التي كانت حتى ذلك الحين نادرة في عالم
مخاطر الكوارث ،من الشروط األساسية لقياس التنمية
المستدامة الواعية بالمخاطر .وبالتالي ،استعد بالفعل المجتمع
اإلحصائي الدولي (انظر الفصلين  7و)9؛ ومن المتوقع
إجراء تحسينات في توافر البيانات وجودتها وإمكانية
الوصول إليها حيث إنه قد تم توسيع نطاق هذه القدرات
وتوفير الموارد األخرى (ربما من خالل البنية العالمية
والوطنية ألهداف التنمية المستدامة) للدول التي تسعى
إلى تصحيح البيانات وثغرات القدرات.
من المتوقع أنه في ظل توفر بيئة غنية بالبيانات وقدرات
تقييم محسّنة  ،سينتج فهم محسَّن أل سا ليب منا قشة
االضطرابات متعددة األبعاد المذكورة أعاله .وينطبق هذا
أيضًا على األبعاد النظامية الضرورية للغاية من أجل توقع
الفرص والصدمات والمخاطر المستقبلية وإشارات اإلنذار
والعالقات والتوجهات السالفة.

3-2-1
اتفاق باريس

تعتمد خطة عام  2030وأهدافها اإلنمائية المستدامة على
إنجازات األهداف اإلنمائية لأللفية ،وتهدف إلى المضي
قدمًا نحو إنهاء جميع أشكال الفقر وتعزيز الرخاء والسالم
والشراكات ،مع حماية الكوكب 25.وتقر خطة  2030بالدور
األساسي الذي يؤديه الحد من المخاطر والقدرة على الصمود
في سياسة التنمية المستدامة ،من خالل اإلشارة المباشرة إلى
إطار سِ نداي ،ومن خالل اعتماد مؤشرات مشتركة ومن
خالل تحديد األهداف المتعلقة بالحد من المخاطر في العديد
26
من أهداف التنمية المستدامة.

يجري توضيح مخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها
ضمن اتفاق باريس .وفي المؤتمر الحادي والعشرين
لألطراف في باريس في عام  ،2015رحبت األطراف
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
( )UNFCCCباعتماد إطار سِ نداي .تدعو المواد  2و7
و 8و 10من اتفاق باريس إلى اتخاذ إجراءات تؤثر تأثيرات
مباشرة على مخاطر الكوارث .يشير إطار سِ نداي على
وجه الخصوص إلى أن "الكوارث ،التي يتفاقم العديد منها

(الجمعية العامة لألمم المتحدة )2015b
(الجمعية العامة لألمم المتحدة )2016a
(بيترز وآخرون )2016؛ (موراي وآخرون )2017؛ (جارسكيجن وآخرون )2018
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015b
(موراي وآخرون )2017؛ (األمم المتحدة )2018

( 23ميرسي كوربز )2013؛ (البحوث المتكاملة بشأن مخاطر الكوارث والمجلس الدولي
للعلوم )2014؛ (بيترز وآخرون )2016؛ (بينسون )2016؛ (هالجيت وآخرون )2017
( 24األمم المتحدة )2018
( 25األمم المتحدة )2015d
( 26مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015b

18
19
20
21
22
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بسبب تغير المناخ والتي يتزايد تواترها وشدتها ،تعرقل
التقدم صوب التنمية المستدامة إلى ح ٍد كبير" .يتطلب الهدف
من الحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية خالل هذا
القرن أقل من الزيادة بمقدار درجتين مئويتين عن مستويات
عصر ما قبل الثورة الصناعية إدارة المخاطر النظامية على
نطاق لم يسبق له مثيل ،وهو ما يستلزم اتخاذ إجراء جماعي
لمعالجة العوامل المسببة لألخطار والمخاطر الطبيعية
والبشرية .مع مساهمات الدول المحددة وطنيا ً ()NDCs
التفاق باريس التي قدرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ ( )IPCCبأنها تقود النظام المناخي إلى زيادة
درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين  2.9درجة مئوية
و 3.4درجة مئوية 27،وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع
مستويات حدة أخطار األرصاد الجوية المائية في المستقبل
التي تتجاوز الخبرة المعروفة وتغير معادالت الخسائر
واألضرار والمنحنيات الهشة لجميع األنظمة البشرية
والطبيعية تقريبًا عند نشوء مخاطر.
أقر اتفاق باريس بالحاجة إلى تناول الخسائر واألضرار
المرتبطة بآثار تغير المناخ .وحدد االتفاق مجاالت التعاون
المحورية للحد من مخاطر الكوارث ،ودعا إلى االستثمارات
لمعالجة العوامل الكامنة وراء المخاطر المرتبطة بارتفاع
مستويات انبعاثات غازات الدفيئة والحث على االبتكار
والنمو منخفض الكربون 28.ومع ذلك ،مع كون التغير غير
الخطي في شدة األخطار وتواترها حقيقة واقعة 29،يتطلب
ً
وعمل متسارعًا قبل عام  ،2030من
األمر طموحً ا أكبر
أجل االلتقاء مع أهداف إطار سِ نداي ونتائجه وغاياته.
يتمحور بناء االتساق بين اتفاق باريس وإطار سِ نداي
حاليًا بشكل أساسي حول القواسم المشتركة للحد من
مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ( .)CCA
ويمتلك اإلطاران الهدف المشترك لتعزيز قدرة المجتمعات
على الصمود عبر مجموعة كاملة من األخطار البيئية
والتكنولوجية والبيولوجية ،وبالتالي فهما يعيدان البناء على
نحو أفضل .يتجلى دعم هذه األهداف من خالل العمل
ٍ
المنسق بين مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
( ،)UNDRRولجنة التكيف التابعة التفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ،وفريق الخبراء المعني بأقل
الدول نمواً ،الذي يدعم تعميم الحد من مخاطر الكوارث
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في برامج العمل الوطنية للتكيف ( .)NAPAsيجب القيام
بالكثير لفهم ودمج عواقب التغيير النظامي المتزامن حول
الطاقة واألنظمة الصناعية واألرضية والبيئية والحضرية
ضمن تدابير الحد من قابلية التأثر المستمرة الخاصة ببرامج
العمل الوطنية للتكيف وبرامج عمل التكيف المحلية وخطط
الحد من مخاطر الكوارث.
ينطوي التكيف على صالت متعددة بعمليات الحد من
المخاطر على الصعيدين المحلي واإلقليمي ،ومن المقرر
متابعتها على النحو األكثر فاعلية عندما ُتظهر الجهود
المتكاملة العالقة المهمة بين التخفيف من آثار تغير المناخ
(والمخاطر المرتبطة به ،بما في ذلك المخاطر التكنولوجية)،
والتكيف ،وتقييد األخطار ،والحد من قابلية التأثر.
سيتمثل مفتاح التكامل الناجح لإلطارين في وجود ترتيبات
حوكمة وآليات مساءلة واضحة لضمان العمل الجماعي
الناجح وعمليات الرصد المتضافرة ،ومن ثم تقليل عبء
اإلبالغ الملقى على الدول في حين التعلم من النجاحات
السابقة.

4-2-1
خطة عمل أديس أبابا
تقترح خطة عمل أديس أبابا إطارً ا عالميًا لتمويل جهود
التنمية المستدامة لما بعد عام  ،2015وفي الفقرة  ،34تشير
إلى إطار سِ نداي في التزامه بتطوير اإلدارة الشاملة لمخاطر
الكوارث وتنفيذها على جميع المستويات تماشيًا مع إطار
سِ نداي .وتقدم أيضًا دعمًا للقدرات الوطنية والمحلية في
وضع االستراتيجيات والخطط المتكاملة فيما يتعلق بالشمول،
وكفاءة الموارد ،والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف
معها ،والقدرة على الصمود أمام الكوارث .تشجع خطة عمل
أديس أبابا على وضع القدرة على الصمود أمام تغير المناخ
والكوارث في االعتبار في التمويل اإلنمائي (الفقرة )62
وتدعو إلى آليات تمويل مبتكرة تتيح للدول اتقاء المخاطر
وإدارتها بشكل أفضل ،وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية
30
والمحلية على إدارة الحد من مخاطر الكوارث وتمويله.

تسلط خطة عمل أديس أبابا الضوء على أهمية تحسين
الحوكمة االقتصادية العالمية لمواجهة التقلبات المفرطة
ودعم التنمية المستدامة من خالل االهتمام بالمسائل المتعلقة
بترابط واتساق األنظمة المالية والنقدية والتجارية الدولية.
تعكس االلتزامات التي تعهدت بها الدول األعضاء في
المقام األول تحديات المخاطر النظامية الناجمة عن الفجوات
النقدية التنظيمية والدوافع غير المتسقة في القطاع المالي
وتسخر للدول إمكانية التخطيط الستجابات أكثر فاعلية
للصدمات والكوارث .واألهم من ذلك ،لخصت خطة عمل
أديس أبابا المخاوف بشأن القدرة على االستمرار في النمو
االقتصادي العالمي في مواجهة التحديات البيئية واالجتماعية
والمالية المتزايدة .فهي توفر مجموعة شاملة من إجراءات
السياسة مع أكثر من  100إجراء ملموس لتناول احتياجات
التمويل األكبر واألكثر تنوعًا المرتبطة بتحويل االقتصاد
العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المحلية .أوضحت خطة عمل أديس أبابا رسالة واحدة فيما
يتعلق بتمويل التنمية الواعية بالمخاطر .بينما تظل معالجة
المخاطر الحالية قصيرة األجل مهمة ،ويجب أن يظل صانعو
القرار ماضين في تطوير استراتيجية تمويل طويلة األجل
لمواجهة التحديات المستقبلية البيئية واالجتماعية واالقتصادية.

5-2-1
الخطة الحضرية الجديدة
تشير الخطة الحضرية الجديدة في رؤيتها ومبادئها
والتزاماتها بوضوح إلى الحد من مخاطر الكوارث والقدرة
على مواجهتها ،وتعزز ال ُنهُج االستباقية القائمة على
المخاطر ،وجميع األخطار ،والمجتمع بأسره .وتدعو إلى
اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المدن لتعزيز الحد
من مخاطر الكوارث من خالل تطوير استراتيجيات الحد
من مخاطر الكوارث وتقييم مخاطر الكوارث بشكل دوري
(الفقرة  .)65عالوة على ذلك ،فهي تعرب عن التزامات
الدول األعضاء باالرتقاء بمستوى قدرة المدن على الصمود
أمام الكوارث من خالل اعتماد ُنهُج تتماشى مع إطار سِ نداي
33
(الفقرتان  67و.)77

تدعو خطة عمل أديس أبابا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم
الموجه إلى الدول التي تتعرض مواردها المحلية وقدرتها
على تحمل الديون للخطر من جراء الكوارث ،وذلك
31
باالستعانة باألدوات المالية المصممة خصيصًا لذلك.
تشمل األمثلة ذات الصلة بمخاطر الكوارث السندات السيادية
المرتبطة بإجمالي الناتج المحلي ،وإدراج بنود "اإلعصار"
أو "الكارثة" في عقود القروض ،والقروض المخصصة
لمواجهة التقلبات االقتصادية ،وأنظمة التأمين المتعلقة
بالطقس .والتزمت الدول األعضاء أيضًا بتكثيف الجهود
الرامية إلى جمع الموارد المحلية لوضع خطط للحماية
االجتماعية المستدامة ماليا ً من خالل تحديد أهداف اإلنفاق
الوطنية لالستثمار الجيد 32 ،لدعم الفئات األكثر ضع ًفا في
أعقاب وقوع الكارثة وإتاحة حصول الجميع على الخدمات
العامة األساسية .ويُترجم هذا إلى بنية تحتية عالمية مالية
تدعم االحتياجات الخاصة للدول األكثر احتياجً ا ،وأقل الدول
ً
نموا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ( ،)SIDSمن خالل
سياسات منسقة تهدف إلى تعزيز تمويل الديون وإعادة هيكلة
الديون وتحسين فرص الحصول على التمويل وجمع الموارد

بينما تنتقل الخطة الحضرية الجديدة إلى مرحلة تنفيذية،
تتجلى فرص كبيرة للترابط بشكل أكثر اتسا ًقا مع الخطط
األخرى 34 .وتوفر أوجه التضافر بين الخطة الحضرية
الجديدة وإطار سِ نداي األساس لتوسيع التعاون ،بما في
ذلك التعاون بين حملة تمكين المدن من مواجهة الكوارث،
التي يقودها مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،
وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
المتحدة) .وهذا يعمد إلى مواصلة تحقيق الهدف هـ إلطار
سِ نداي وأهداف الخطة الحضرية الجديدة ،ال سيما المتعلقة
بدعم المدن في وضع االستراتيجيات المحلية للحد من
مخاطر الكوارث وإدماجها في خطط التنمية الحضرية.

( 27الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2018
( 28األمم المتحدة )2015c؛ (اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2017
( 29الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2018
( 30األمم المتحدة )2015a
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(الجمعية العامة لألمم المتحدة )2015b
(األمم المتحدة )2015b
(األمم المتحدة )2016b
(موراي وآخرون )2017؛ (جارسكيجن وآخرون )2018
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6-2-1
خطة عمل من أجل اإلنسانية
يمثل الحد من المخاطر وقابلية التضرر على نطاق عالمي
رسالة رئيسية لخطة العمل من أجل اإلنسانية ،التي تدعو
إلى توقع الكوارث واألزمات والوقاية منها .وهي تتألف
من خمس مسؤوليات رئيسية ضرورية لتحقيق التقدم بشأن
تناول احتياجات اإلنسانية وتلبيتها والتعامل مع المخاطر
ومواطن الضعف والحد منهما ،وهي :القيادة السياسية لمنع
نشوب الصراعات ووضع حد لها ،وضمان عدم ترك أي
أحد خلف الركب ،والتمسك باألعراف التي تحمي البشرية،
وتغيير حياة األشخاص من تقديم المعونات إلى وضع حد
للحاجة ،واالستثمار في البشرية.
تهدف "خطة العمل من أجل اإلنسانية" إلى الحد من
المخاطر من خالل الترويج لطرق مختلفة من العمل
المشترك لتجاوز الفجوة القائمة بين اإلنسانية والتنمية،
وضمان اعتماد االستثمارات في التنمية المستدامة على
الوعي المخاطر .وتشمل هذه الطرق ما يأتي :إجراء تحليل
للمخاطر وقابلية التأثر مع شركاء التنمية والسلطات المحلية،
وتعزيز جهود التنسيق الحالية لمشاركة تحليل االحتياجات
والمخاطر ،ومواءمة أدوات وتدخالت التخطيط اإلنساني
واإلنمائي بشكل أفضل.
أقرت الصفقة الكبرى المعتمدة في عام  ،2016وهي التزام
مشترك من أجل تقديم خدمة أفضل لألشخاص المحتاجين،35
بأن التحديات الحالية التي تواجه اإلنسانية تتطلب ُنهُجً ا
جديدة ومتسقة تتناول األسباب االقتصادية واالجتماعية
والسياسية الجذرية لألزمات والصراعات والكوارث.
يتأصل االعتراف بالطبيعة النظامية للمخاطر في كل اتفاقية
من اتفاقيات عام  2015المذكورة أعاله ،حاله كمثل الدعوة
إلى تحول نموذجي لتبني ُنهُج قائمة على األنظمة ،والعمل
بطرق جديدة للحد من نشوء مخاطر جديدة وإدارة المخاطر
القائمة.

( 35خطة عمل من أجل اإلنسانية لعام )2019
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الفصل :2
المخاطر النظامية وإطار سِ نداي
وخطة 2030
تنص ديباجة خطة عام  2030على أن أهداف التنمية
المستدامة متكاملة وغير قابلة للتجزئة ،مما يوازن بين
األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة :االقتصادية واالجتماعية
والبيئية .ومع ذلك ،من المحتمل أن يهيمن على هذا القرن
ظهور مخاطر ديناميكية واسعة النطاق تتخطى هذه األبعاد
بطبيعتها .يعكس إطار سِ نداي اليقين بأنه في مجتمع أكثر
ً
اكتظاظا بالسكان من أي وقت مضى ،ومعتمد على الربط
الشبكي ،وآخذ في التعولم ،تغيرت طبيعة المخاطر ونطاقها،
إلى درجة تتجاوز مؤسسات إدارة المخاطر و ُنهُجها القائمة.
إن األحداث األخيرة  -مثل حاالت الجفاف واسعة النطاق
طويلة األمد وموجات الحر الشديد ،واالنهيارات المالية
وانهيارات أسواق السلع األساسية ،والهجرة البشرية واسعة
النطاق وطويلة األجل ،وأوجه قابلية التضرر اإللكترونية
واالضطرابات السياسية  -تحمل في طياتها احتمالية تخليف
أنواع متنوعة من الضرر والتدمير المتزامن ،للبنية التحتية
الحيوية وكذلك للنظم الداعمة للحياة في أجزاء كبيرة ج ًدا من
المجتمعات واالقتصادات.
مع كون التغير غير الخطي في شدة األخطار وتواترها
حقيقة واقعة 36 ،وتهديدها الحالي لجميع أبعاد التنمية
المستدامة الثالثة ،اتضحت حتمية إبداء قدر أكبر من
الطموح والعمل النظامي المتسارع قبل عام  2030من أجل
تحقيق التقارب مع إطار سِ نداي .يفرض إطار سِ نداي ُنهُج
مفاهيمية وتحليلية جديدة لالرتقاء بمستوى الفهم واإلدارة

( 36الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وآخرون )2018

لديناميات المخاطر والعوامل المحركة للمخاطر في مجموعة
من النطاقات الزمانية والمكانية .ويتطلب هذا التركيز بصفة
خاصة على التفاعل بين األخطار المادية والتكنولوجية
واالجتماعية والبيئية ،وإيالء االهتمام لعملية "األيض الناشئ
عن األنشطة البشرية"( .يعني األيض الناشئ عن األنشطة
البشرية التفاعل النظامي بين البشر والبيئة الذي يتكون من
المدخالت والمخرجات ومخزون المواد والطاقة الالزمة
الستدامة االحتياجات الفسيولوجية لألغذية والهواء والماء
والمأوى ،وكذلك المنتجات والمواد والخدمات الالزمة
الستدامة الحياة البشرية الحديثة 37.وينشأ من تطبيق التفكير
ال ُن ُ
ظمي على األنشطة الصناعية وغيرها من األنشطة التي
من صنع اإلنسان ،ويمثل عنصرً ا أساسيًا للتنمية المستدامة).
تستخدم المجتمعات التقنية النماذج لتحسين "رؤية" المخاطر
في الوقت الحاضر أو المستقبل القريب ،وبالتالي تتشكل
طريقة عرض المخاطر بصورة أساسية بواسطة األدوات
المستخدمة لوصفها .وقد اعتمدت معظم النماذج على
البيانات والمالحظات السابقة ،على افتراض أن الماضي
دليل منطقي للحاضر والمستقبل .ولم يعد هذا االفتراض
يُستخدم اآلن على كل األصعدة تقريبًا :بسبب العدد الهائل
من البشر ،الذي لم يسبق له مثيل على األرض؛ وبسبب
تغير المناخ؛ وبسبب الترابطات الديناميكية والعالمية للعوالم
البيولوجية والفيزيائية ،واألفراد والمجتمعات.

( 37برونر وريكبيرجر )2002
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مع اليقين بالتغييرات غير الخطية على المدى القريب ،يجب
اآلن إعادة النظر في االفتراض المهم للعالقة بين المخاطر
السابقة والمخاطر المستقبلية .يحدد إطار سِ نداي حقبة جديدة
لتصنيف المخاطر ووصفها وإدارتها.
ينص إطار سِ نداي على أنه يجب على المجتمع العالمي أن
يتوصل إلى فهم جديد للطبيعة الديناميكية للمخاطر النظامية،
وهياكل جديدة لحوكمة المخاطر في األنظمة المعقدة
والتكيفية ،وتطوير أدوات جديدة التخاذ قرارات واعية
بالمخاطر تتيح للمجتمعات البشرية العيش في حالة من عدم
التيقن والتعايش معها .سعيًا إلى التواؤم مع القيود المفروضة
على رؤية إدارة المخاطر خطرً ا تلو اآلخر ،يحث إطار
سِ نداي على إجراء الحوار والعمل الالزم لتحسين وتوسيع
وتعزيز القدرة على فهم المخاطر النظامية وإدارتها.
يبدو جليًا أن األنظمة البيئية والصحية والمالية وسالسل
التوريد وأنظمة المعلومات واالتصاالت معرضة للخطر.
كما أنها تخلق أيضًا ضع ًفا في النطاقات المكانية المتعددة
(من المحلية إلى العالمية) وعبر النطاقات الزمنية المختلفة
(من الحالية إلى العقدية وما بعدها) .كما أنها تواجه مؤثرات
هدامة مثل تغير المناخ ،وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور
األنظمة البيئية ،وتفشي األمراض ،وحاالت نقص األغذية،
واالضطرابات االجتماعية ،وعدم االستقرار السياسي
والصراع السياسي ،وعدم االستقرار المالي وعدم المساواة،
وهي أيضًا عوامل محركة لهذه المؤثرات.
ُتعد ثورانات بركان إيافيااليوكل في أيسلندا ،وآثار إعصار
ساندي في الواليات المتحدة األمريكية ،وزلزال شرق
اليابان الكبير ،وتسونامي ،وحادث فوكوشيما دايتشي
النووي أمثلة حديثة على أحداث المخاطر المعقدة .ويشمل
كل منها السياقات الزمانية والمكانية الحرجة ،بما في ذلك
عنصري المفاجأة وعدم الخطية .حيث تكبدت جميعها آثارً ا
فورية وطويلة األمد مدفوعة بالعوامل البارزة الكامنة وراء
المخاطر التي أُسيء تقديرها ،بما في ذلك الظروف اإلطارية
المتعلقة بوضع البنية التحتية األساسية ،وقابلية التأثر
38
بسهولة ،واالفتقار إلى االحتياطي.

( 38بيسكارولي وألكساندر )2018
( 39ويتمي وآخرون )2015
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الفصل 2

في النظام االقتصادي الحالي المعولم ،أنشأت شبكات
االتصال والتجارة أنظمة اجتماعية وتقنية وبيولوجية
مترابطة للغاية .تستند هذه الشبكات إلى عوامل محفزة
تد فعها لتصبح فعّا لة للغا ية و تحقق مكا سب ا قتصا د ية
ومدمج بها تلك العوامل .يعني هذا التركيز محدود األفق
أنه غالبًا ما توجد مواطن ضعف لم ُتكتشف تخلِّف مجموعة
من المخاطر النظامية المتغيرة .وفي واقع األمر أصبحت
الحضارة اإلنسانية  -من خالل الترابط العالمي " -كائ ًنا
فائ ًقا" ،يغير البيئة التي نشأ فيها ،ويحدث أخطارً ا جديدة
ال مثيل لها .وعلى الرغم من القدرات التقنية والتحليلية
وشبكات المعلومات العمالقة حول األنظمة االجتماعية
وأنظمة األرض ،إال أن المجتمع البشري يبقى غير قادر
بشكل متزايد على فهم المخاطر التي تخلقها أو إدارتها .اتسم
البشر أي ً
ضا بالبطء في إدراك أن تدهور األنظمة الطبيعية
لألرض يشكل مصدر تهديد واسع النطاق ،بل وجودي،
يؤثر على األنظمة االجتماعية الهشة على المستويات المحلية
والوطنية واإلقليمية والعالمية .تمثل التغييرات بعيدة المدى
بالنسبة إلى هيكل األنظمة الطبيعية لألرض ووظيفتها تهديداً
متزاي ًدا لصحة اإلنسان 39.وبينما يواصل التكامل االقتصادي
العالمي تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات األصغر
من خالل التعديالت التجارية ،فإن هياكل الشبكات متزايدة
التكامل تخلِّف أيضًا نقاط ضعف متزايدة أمام المخاطر
40
النظامية المستحدثة والمعترف بها بشكل تقليدي.
يستكشف هذا الفصل المخاطر النظامية المضمنة في
الشبكات المعقدة لعالم متزايد الترابط .يحدد أداء هذه
الشبكات نوعية الحياة وسيصوغ التفاعالت الديناميكية بين
إطار سِ نداي وخطة  2030واتفاق باريس والخطة الحضرية
الجديدة وخطة العمل من أجل اإلنسانية .وفي نهاية المطاف،
يحدد أداء هذه الشبكات التعرض للخطر وقابلية التأثر على
جميع المستويات .سيتم تحسين فهم اإلمكانات المتجددة
لألنظمة االجتماعية والطبيعية المتصورة في هذه الخطط
الحكومية الدولية المتوافقة ،وسيتم تسريع وتيرة التقدم من
خالل دمج المخاطر النظامية والفرص النظامية في صياغة
السياسات واالستثمارات عبر جميع المستويات.

( 40كليميك ،وأوبرشتاينر ،وتورنر )2015
( 41هراري )2018

1-2
تقييم المخاطر النظامية وتحليلها:
تحديد بنية المخاطر عبر الزمن
يحتاج األمر إلى جهود قوية للوقوف على التكوين الدقيق للمجتمع.

41

لقد حدث تحول نموذجي منذ منتصف القرن العشرين .بفضل زيادة القدرة الحاسوبية وتوافر التدفقات الهائلة من البيانات
والمالحظات والنماذج والنبذات الوصفية وتنظيمها ،تساعد ُنهُج األنظمة بشكل متزايد على فهم فشل التراكيب الخطية في عالم
يتسم كل شيء فيه بالترابط( .تشير التراكيب الخطية إلى العملية الخطية المعممة لالستخراج واإلنتاج والتوزيع واالستهالك
والتخلص الستخدام الموارد في النموذج االقتصادي الحالي) .األرض عبارة عن نظام واحد متكامل – شبكة من النظم.
فالتفكير النظمي بديهي وضروري لخلق المستقبل المنصوص عليه في خطة .2030
الشكل  1-2بنية المخاطر

(المصدر)UNDRR 2019 :
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يمكن تشبيه الفهم التقليدي للمخاطر بمشهد لقمم جبال
الهيمااليا من أعلى ،مع غطاء سحابي يحجب التضاريس
الموجودة أدناه .من األعلى ،وصف البشر قمم الخطر هذه
وحددوها كما لو كانوا منفصلين ومستقلين عنها ،بينما
واقع األمر أن االرتباطات جلية أسفل السُحب .تحدث القمم
الكبيرة والمؤثرة للمخاطر بدرجة ال ترتفع إلى مستوى
السُحب وتظل حاليًا محجوبة عن األنظار إال أنها وثيقة
الصلة رغم ذلك .يبحث هذا الفصل في العديد من هذه
األمور ،بما في ذلك عدم استقرار النظام الغذائي ،والمخاطر
السيبرانية واألنظمة المالية.

1-1-2
أمثلة المخاطر النظامية
حسب التعريف ،المخاطر النظامية ناشئة ،وال تكون واضحة
بالضرورة باستخدام ال ُنهُج المعاصرة لألخطار اإلضافية،
حتى تحدث الكارثة .قد ال تندرج الكوارث الناتجة عن
المخاطر النظامية أيضًا ضمن التصنيف التقليدي للكوارث
المتعلق بحدث مفاجئ أو حدث له تاريخ بدء واضح .عاد ًة
ما تكون المخاطر الناشئة واضحة بالنظر إلى الماضي –
نتيجة لسلسلة من األحداث التي تتجاوز الحدود التي يفرضها
اإلنسان ،سواء كانت مؤسسية أو جغرافية أو نظامية
أو مفاهيمية أو إدارية.
يُطبق مصطلح "المخاطر الناشئة" بشكل شائع على األنظمة
المالية (على سبيل المثال عندما تفشل مؤسسة مالية كبيرة
وتنهار مؤسسات أخرى بسبب عالقات غامضة ومعقدة
وتقارنية تربطها) .في مجال األعمال المصرفية ،قد تنتج
المخاطر الناشئة بسبب الودائع الكبيرة بين المصارف،
أو أنظمة التسوية الصافية للمدفوعات ،أو الذعر بين
المستثمرين ،أو مخاطر الطرف المقابل المتعلقة بالمعامالت
االشتقاقية ،مثل مقايضات القصور االئتماني .كما أن
المؤسسة الطبية "التي تهدف إلى عالج األمراض" ليس
بالضرورة أن تكون متوافقة تمامًا مع ال ُنهُج الوقائية والشاملة
للحفاظ على الصحة الجيدة والسعادة – وأوجدت في كثير
من الحاالت دون قصد أمرا ضًا جديدة في أثناء عالج
األمراض القديمة – وهذا يدعم حقيقة أن قدرات االستجابة
التقليدية للكوارث والتخفيف من حدتها ليست األداة المناسبة
لزيادة قدرة المجتمع على الصمود أو فهم المخاطر النظامية.
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الفصل 2

اإلخفاق المتعدد لسلة الغذاء
تشكل الزيادة المتوقعة في الظواهر المناخية القاسية ونظام
اإلمداد الغذائي المترابط بشكل متزايد تهدي ًدا لألمن الغذائي
العالمي .وبالتالي ،من األهمية بمكان أن تأخذ النماذج
الزراعية المعايير المحلية بعين االعتبار ،حيث إنها تمثل
قيو ًدا ملزمة على موارد اإلنتاج العالمية .على سبيل المثال،
يمكن أن يكون للصدمات المحلية آثار بعيدة المدى على
األسواق الزراعية العالمية .وبالتالي ،من األهمية بمكان
أن تأخذ النماذج الزراعية المعايير المحلية بعين االعتبار،
حيث تمثل هذه المعايير متغيرات مهمة في إنتاج األغذية
العالمي .وتؤدي أيضًا زيادة التدفقات التجارية ومدى تعقيد
شبكة التجارة إلى جعل النظام أكثر عرضة لالضطراب
النظامي 42.على سبيل المثال ،قد يكون للصدمات المناخية
وما يترتب عليها من عجز في محصول إحدى سالت الغذاء
العالمية للحبوب آثار غير مباشرة على السوق الزراعية
العالمية .وتتفاقم االضطرابات إذا عانت أكثر من منطقة من
المناطق الرئيسية المنتجة للمحاصيل من خسائر متزامنة،
وهو سيناريو غالبًا ما يوصف بأنه إخفاق متعدد لسلة الغذاء
(.)MBBF

الشكل  2-2اإلخفاق المتعدد لسلة الغذاء
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ﯾﻌر

اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ
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ﺗﻘﻠب اﻟﺳوق
اﻟﻣﺣﺻول اﻟرديء

ﻧﻘﺎط اﻟﺗﻘﻠب
اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ واﻟﺗدرﯾﺟﯾﺔ

اﻟﻧزاع ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺎء
اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
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ﺔ اﻟﻐذاء

أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐذاء
اﻟ ُﻌطل اﻟﻧظﺎﻣﻲ

اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
زﻋزﻋﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣﻠﺔ
زﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ

اﻟﮭﺟرة
اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ

اﻟﺣروب

(المصدر)UNDRR 2019 :

يلفت األكاديميون وخبراء الصناعة والسياسة االنتباه إلى
الحاجة إلى تحسين مخاطر اإلخفاق المتعدد لسلة الغذاء،
وكذلك تحسين صياغة النماذج من أجل إدارة مخاطر المناخ
والطلب العالمي المتزايد على الغذاء 43.و ُتعد آثار صدمات
اإلنتاج على أسعار المحاصيل وأسواق السلع الزراعية محط
اهتمام خاص .نظرً ا للطلب المتزايد والقدرات اإلنتاجية
المحدودة ،من المتوقع أن ترتفع حدة التقلب المرتبطة
باألسعار الزراعية في العقود القادمة 44.وهذا االتجاه واضح
بالفعل ،ال سيما في أزمة أسعار المواد الغذائية لعام –2007
 45 .2008حيث لعبت الصدمات المرتبطة بقطاع الطاقة
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43
44
45

(بوما وآخرون )2015
(بيلي وآخرون )2015
(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )2017a
(هوفالند )2009

والطلب المتزايد على الطاقة وتقلبات أسعار الصرف،
وكذلك التوسعات المالية والنقدية دورً ا رئيسيًا في هذه
العملية ،مما أدى إلى تضخيم تأثير انخفاض اإلنتاج الناتج
46
عن حاالت الجفاف الشديدة وموجات الحر.
تشير هذه التجربة إلى أن القطاع المالي يلعب دورً ا رئيسيًا
في األسواق الزراعية 47.على سبيل المثال ،وجد عدد من
الدراسات أن السياسات الخاصة باإليثانول في الواليات
المتحدة األمريكية تؤثر تأثيرً ا كبيرً ا على أسعار النفط،
وكذلك على أسعار السلع الزراعية 48 .وتم أيضًا إثبات
الصلة بين أسعار الطاقة واألسواق الزراعية في االتجاه

ِ ( 46جلبرت )2010؛ (بافس وهانيوتيس )2010
( 47نازليوجلو وسويتس )2011
( 48ساجهاين )2010؛ (فرانك وآخرون )2015

39

المعاكس 49.ومن المتوقع أن تزداد هذه اآلثار في المستقبل
50
كنتيجة لتغير المناخ.
عالوة على ذلك ،يمكن أن تدفع التغيرات في األسواق المالية
المنتجين الزراعيين إلى زيادة إنتاجهم ،إما من خالل تكثيف
األراضي الزراعية وإما من خالل التوسع .ويمكن أن يكون
لكل من هذه االستجابات آثار بيئية سلبية من شأنها تعود
في النهاية على األسواق المالية (من خالل تقلب المناخ
المتزايد) .وهذا يعني ضمنيًا أيضًا أن األسواق المالية تتمتع
بوضع فريد لدعم اإلجراءات الوقائية ،وتجنب انبعاثات
غازات الدفيئة ،وربما اتقاء مخاطر المناخ أو الحد منها،
من خالل إعادة تخصيص تريليونات الدوالرات الخاصة
باالستثمارات واألصول الخاضعة لإلدارة بحيث تكون
متوافقة مع هدف الوصول باالحترار عالمي إلى درجة أقل
من  1.5درجة مئوية.
تتضمن الفقرة (36ج) من إطار سِ نداي بشكل صريح دور
المؤسسات المالية المنتمية إلى القطاع الخاص في دمج إدارة
مخاطر الكوارث في نماذج أعمالها التجارية وممارساتها
من خالل االستثمارات الواعية بمخاطر الكوارث 51.ويتمثل
التحدي الرئيسي في تنفيذ سياسة السوق المالية وتغيير سلوك
المستثمر في اآلفاق الزمنية غير المتزامنة والنطاق المكاني
ألدوات صياغة النماذج المتاحة للباحثين في مجال تغير
المناخ وصانعي السياسات المالية والمستثمرين .تميل نماذج
التغير المناخي إلى التركيز على سيناريوهات التنمية طويلة
المدى ،عادة حتى عام  ،2100بينما يتم تقييم نشاط السوق
المالية على آفاق زمنية سنوية أو متعددة السنوات ،وهو ما
52
وصفه محافظ بنك إنجلترا مارك كارني بأنه "مأساة األفق".
يمكن أن يساعد إنشاء السيناريو في هذا السياق على
تسهيل التفكير وصنع القرار إذا كان المشاركون قادرين
على أخذ األحداث المحلية ،والدوافع واالتجاهات اإلقليمية
والعالمية في االعتبار .تبدأ السيناريوهات االستطالعية مع
أخذ الوضع الحالي بعين االعتبار واستكشاف التأثيرات
المستقبلية لمختلف الدوافع ،مثل التدهور البيئي أو تغير
المناخ ،والصدمات مثل الكوارث ،واالتجاهات مثل التوسع
الحضري والهجرة.
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لفهم المخاطر النظامية لإلخفاقات المتعددة لسلة الغذاء
بشكل كامل ،يتعين فهم الفجوة الكائنة بين المخاطر العالمية
واإلقليمية والمحلية ،وإدراك المخاطر ،واستراتيجيات منع
المخاطر وتخفيف آثارها ،وكذلك يتعين تقييم اآلثار المحتملة
ألنظمة السوق المالية واألدوات المالية المبتكرة المتاحة فيما
يتعلق بتأثيرها على األمن الغذائي والبيئة.

القدرة المجتمعية على الصمود ،والمخاطر السيبرانية،
والمخاطر الشديدة الواقعة على الشبكات
يتم تضخيم الترابط من خالل النسيج الرابط الذي يعمل عبر
جميع األنظمة الحالية  -البنية التحتية الرقمية المعرضة
بنفسها لألعطال والهجمات من أطراف خارجية ضارة.
يعد فهم درجة المخاطر المتتالية وإيجاد طرق لعزل
المخاطر وقياس مداها وإدارتها أو اتقائها تحديًا جدي ًدا في
بيئة أنظمة الحاسوب واإلجراءات الحاسوبية المعاصرة التي
تهيمن على إدارة األنظمة االقتصادية واالجتماعية وكذلك
البيئية .وبالتالي ،يجب أن ينصب تركيز ال ُنهُج التي نتبعها
في إدارة المخاطر وتشكيل فهمنا للطبيعة التفاعلية لدوافع
المخاطر على هذا التهديد الهائل الناشئ والهائل ووضع
إجراءات قائمة على معرفة األنظمة وعالقاتها المترابطة
وأوجه الترابط الخاصة بها.

المربع  1-2القرصنة اإللكترونية على مضخة اإلنفاذ
ظهرت الهجمات اإللكترونية التي تتعقب األنظمة
الصحية وتعرِّ ض حياة المرضى للخطر من خالل
الهجمات على أجهزة مراقبة الرعاية الصحية ("لقرصنة
اإللكترونية على األجهزة الطبية") في عام .2015
اكتشف باحثون أمنيون وجود عيوب أمنية في مضخة
اإلنفاذ  Hospiraالتي يمكن أن تجبر مضخات متعددة
عن بُعد على إعطاء المرضى جرعات من األدوية
قد تكون مميتة .وباإلضافة إلى مضخات األنسولين،
تم العثور على نقاط ضعف قاتلة في العشرات
من األجهزة ،بما في ذلك أنظمة األشعة السينية،

وماسحات التصوير اإلشعاعي المقطعي المحوسب،
والثالجات الطبية ،وأجهزة إزالة الرجفان القابلة
للزرع .وبعد هذا االكتشاف ،بدأت الجهات التنظيمية،
بما في ذلك وزارة األمن الداخلي األمريكية وإدارة
الدواء الفيدرالية األمريكية ،في تحذير العمالء من
استخدام األجهزة بسبب أوجه قابلية التضرر الموجودة
فيها .كان هذا اإلعالن هو المرة األولى التي تنصح
فيها حكومة الواليات المتحدة مقدمي الرعاية الصحية
بالتوقف عن استخدام جهاز طبي.

(المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي )2016

استفاد المجتمع الحديث من الكفاءة اإلضافية التي تحققت
من خالل تحسين التنسيق عبر األنظمة المترابطة باستخدام
حلول تكنولوجيا المعلومات .ومع ذلك ،عرّ ضت تبعية
تكنولوجيا المعلومات هذه أيضًا أنظمة البنية التحتية الحيوية
وأنظمة الصناعة لعدد هائل من مخاطر األمن اإللكتروني،
يتر ا و ح من ا أل سبا ب ا لعر ضية  ،إ لى مو ا طن ا لخلل
التكنولوجي ،وإلى الهجمات الخبيثة المتعمدة .وال يزال
نطاق المخاطر النظامية الناتجة عن قابلية التأثر المتزايدة
بالهجمات السيبرانية على أنظمة البنية التحتية الحيوية على
الصعيدين الوطني أو المحلي غير مفهوم بالشكل الكامل.
يمكن أن يكون التأثير المتتابع خارج النظام الذي يتعرض
للهجوم في األنظمة المترابطة مدمرً ا ،مما يؤدي إلى حدوث
فوضى في األنظمة االقتصادية والغذائية والصحية على
مدار فترات طويلة يحتمل أن تتعدى التوقيت األولي لهجوم
سيبراني .وبالتالي ،يجب أن ينصب تركيز ال ُنهُج المتبعة في
إدارة المخاطر وبناء فهم الطبيعة التفاعلية للعوامل المحركة
للمخاطر على هذه التهديدات الناشئة الهائلة وتطوير
اإلجراءات القائمة على معرفة األنظمة وعالقاتها المترابطة
وأوجه الترابط الخاصة بها.
إن النماذج التي يمكن أن تصف مواطن ضعف النظام
الفردي للهجوم السيبراني ليست مفيدة لصانعي القرار في
فهم المخاطر النظامية هذه واالستعداد لها بشكل صحيح.

( 49إندرس وهولت )2014؛ (هاري ،ونالي ،وهدسون )2009؛ (نازليوجلو وسويتس)2011
ِ ( 50جلبرت)2010
( 51مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015a

وفي المقابل ،تتوفر اآلن النماذج التي يمكن أن تصف
درجة توسع نطاق المخاطر ،حيث إن األنظمة التكنولوجية
المترابطة تنشر الهجوم في عمق النظام اإليكولوجي
للمجتمع 53.ويمكن لهذه النماذج أن تبدأ في توفير معلومات
مفيدة عن المخاطر للحكومات وصناعة التأمين وعالم
األعمال ،كي يتسنى النظر في االستعدادات المناسبة لمنع
الهجمات السيبرانية أو إدارة مكونات النظام التي يُحتمل أن
تتعرض للهجوم.
تجمع هذه النماذج العمل بين مجالين :النماذج المفاهيمية التي
تستكشف تأثير الهجمات السيبرانية على تحديد معدل التأمين
وآليات قياس المخاطر األخرى ،والنماذج الرياضية المفصلة
التي تستكشف تأثير الهجمات السيبرانية على القطاعات
االقتصادية وقطاعات البنية التحتية المترابطة .ومع تحول
الدول األعضاء من إدارة الكوارث المستندة إلى األخطار
إلى االستراتيجيات المستندة إلى المخاطر المنصوص
عليها في إطار سِ نداي ،يجري توحيد هذين االتجاهين
الخاصين باالستكشاف من أجل تسليط الضوء على األخطار
والمخاطر والتفاعالت الديناميكية اإلضافية التي يجب
مراعاتها لفهم التأثير الكامل للهجمات السيبرانية.

( 52كارني )2015
( 53تورجاس وسانتوس )2019
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تظهر أهمية هذه المنهجية بالنسبة إلى صانعي القرار الذين
يكافحون إليجاد حل لمشاكل المخاطر المتتابعة في مجال
األمن الغذائي داخل الواليات المتحدة األمريكية .حيث يفتح
التطور السريع للزراعة األمريكية من الزراعة التناظرية
إلى "الذكية" وأنظمة النقل وأنظمة معالجة األغذية نواقل
َ
تحظ غالبًا بتقدير .يعتمد
للهجوم اإللكتروني جديدة ولم
هيكل أنظمة األغذية الحديثة المترابطة للغاية وتشغيلها
(والمتطلبات الواضحة ألنظمة الطاقة الوظيفية وأنظمة النقل
وغيرها من األنظمة) بشكل أساسي على أنظمة المعلومات
الشبكية ،التي قد يكون بعضها غير مؤمن من الهجمات
اإللكترونية .يُرجح أن تضخم التعقيدات المدمجة لهذه
األنظمة الشبكية التي تتفاعل معًا التهديدات ومواطن الضعف
الموجودة في أي من األنظمة الرئيسية ،باإلضافة إلى
مخاطر األنظمة األخرى التابعة .والنتيجة هي مخاطر غير
مصنفة ذات صلة وثيقة بسالمة األغذية وإمداداتها والتصنيع
واألعمال المصرفية والسلع والتأمين والقطاعات األخرى.
تشمل السمات البارزة واسعة النطاق الموجودة في أنظمة
األغذية الصناعية المعاصرة التي لديها القدرة على زيادة
المخاطر اإللكترونية ما يأتي:
 أزيادة دمج المزارع مع االعتماد الكبير والسريع علىالتكنولوجيا الذكية المزودة بالذكاء االصطناعي (مثل
استخدام آالت الحلب الروبوتية).
بالتكامل الرأسي من خالل سالسل توريد الغذاء التييمكن للمنتجين الزراعيين من خاللها معالجة السلع
الزراعية بشكل مباشر (مثل الحليب الذي يتم تحويله
إلى منتجات ألبان في المزارع لتزويد المتاجر الكبيرة
ومحالت البقالة بشكل مباشر بها).
 جتعذر االمتثال واسع النطاق لمتطلبات سالمة األغذيةوتعقبها وتأمينها.
 دتعزيز االستخدام السريع للتكنولوجيا الذكية في جميعأنظمة سالسل التوريد وأنظمة النقل.

( 54النير )2013
( 55فيرز )2017
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 هزيادة االعتماد المتبادل بين مكونات النظام الغذائي فياألسواق الذكية الناتجة عن عالقات االستعانة بمصادر
خارجية جديدة وغير مصنفة غالبًا ،والخدمات وترتيبات
التوريد المنسقة للغاية ،وخلق مزيد من التعرض لحاالت
التعثر واإلخفاقات المتتالية فيما بين المنظمات.
 وعدم وجود مراقبة منهجية لوسائل التواصل االجتماعيواألسواق وغيرها من االنعكاسات الديناميكية في الوقت
الفعلي أو شبه الفعلي لألنظمة الغذائية في الوضع
الدفاعي للكشف السريع عن اإلشارات السالفة أو عيوب
النظام (المشاكل المادية والرقمية) التي تثير قل ًقا كبيرً ا.
يزيد التوزيع في الوقت المناسب من تفاقم قابلية التضرر
المحتمل في اإلمدادات الغذائية بين المزرعة والمائدة.
وجميع هذه التغييرات تسبب تطورات في تدفق المعلومات
واألنظمة التفاعلية التي تدعم النظام الغذائي أو تنتج عن
تلك التطورات .أينما يكون تدفق المعلومات أمرً ا حاسمًا في
الوظيفة المنتظمة لألنظمة الغذائية ،يكون احتمال االنقطاع
أو التعطل عبر الهجوم اإللكتروني قائمًا.

2-1-2
قياس المخاطر النظامية ووضع نماذج لها
تعتمد أي تكنولوجيا للمعلومات ،منذ أقدم عملة
مستخدمة إلى أحدث حوسبة سحابية ،بشكل أساسي
على حيثيات التصميم حول ما يجب تذكره وما يجب
54
نسيانه.
تتعامل أساليب إدارة المخاطر القائمة مع التهديدات الناتجة
عن عوامل ال عالقة لها ،وتسمى أيضًا "خارجية المنشأ"،
بالوضع الجاري تقييمه وإدارته .وعاد ًة ما تسمح مثل هذه
األوضاع بالفصل بين تقييم المخاطر وإدارة المخاطر .تم
استخدام المالحظات التاريخية المتكررة لوصف المخاطر
من خالل عبارات حول احتمال وجود تفاعالت معينة
لألخطار ،وقابلية التأثر بسهولة ،والتعرض للخطر ،والقدرة.
ومع ذلك ،تتمثل السمة األساسية ألحداث المخاطر واألحداث
الكارثية وبالغة الحدة التي شوهدت بالفعل في التاريخ
الحديث ،في االفتقار إلى األنماط المتوقعة استنا ًد ا إلى
المالحظات التاريخية ،أو الغياب التام لها.

( 56لوكاس وآخرون )2018

قد يكون التعقيد الذي تستند إليه المخاطر النظامية متشعبًا
بشكل كا ٍ
ف لتصعيب تقدير المخاطر وتوقعها .في كثير من
الحاالت ،تكون القدرة على إجراء مالحظات ذات صلة
بالواقع الفعلي محدودة أو غائبة ،ومع ذلك ،فالبد من تحسين
فهم ديناميات األنظمة لوضع تقديرات صالحة لتحسين
عملية صنع القرار .قد يقدم وضع نماذج للمخاطر النظامية
معلومات كمية لتقدير حاالت التعرض لألخطار الزمانية
والمكانية واآلثار الكارثية المحتملة .وعادة ما يكون تصميم
مثل هذه النماذج وحسابها مسعى متعدد التخصصات يواجه
تحديات علمية وأحكام مهمة فيما يتعلق بما يجب تضمينه
وما يجب استبعاده.
لجعل هذه األنظمة المعقدة والمترابطة أكثر قابلية لإلدارة،
يتعين رؤية المخاطر من منظور جديد .يشبه ذلك إزالة
الغطاء السحابي للكشف عن الشكل الثالثي األبعاد للمخاطر،
مع وجود بنية تتحول أيضًا عبر الزمن .يحث إطار سِ نداي
على االبتعاد عن هاجس التنبؤ والتحكم في القدرة على

احتضان التعددية والغموض وعدم التيقن 55 .كان هناك
عمل مهم مؤخرً ا مبني على هذه المفاهيم التي تشير إلى
أن شكل المخاطر متشابه في أنظمة مختلفة تمامًا .يشير
هذا "التجانس" للمخاطر النظامية في مجاالت مختلفة إلى
أنه مع إجراء محاوالت لفهم تأثيرات المسببات الداخلية
المنشأ والتحوالت بالغة األهمية ،سيكون هناك أنماط أكثر
وضوحً ا في مجاالت مختلفة ،مما سيسمح بتطوير فهم متسق
للخصائص األساسية للمخاطر النظامية 56.وسينهار التكوين
الشامل المستقر ظاهريًا للنظام المعقد ،وسيعاد تشكيله من
خالل تضخيمات سلسلة من األحداث الدقيقة حتى يظهر
تكوين جديد شامل .ومن األمثلة على ذلك تضخم أسعار
األصول "غير المرئية" في قطاع اإلسكان ،التي ال تزال
غير مرئية حتى ينهار التضخم بسبب التقلبات المجهرية
للنظام .لفهم هذه الجوانب بالغة األهمية ونشر ُنهُج جديدة
لصانعي القرار على مستويات مختلفة (بتنسيق يسهل فهمه)،
ً
سيتطلب األمر فهمًا أكثر
شمول لألبعاد الزمانية والمكانية
والطبيعة المختلفة لألنظمة المتداخلة والمعقدة.

المربع  2-2لمحبي االطالع – وضع نماذج للمخاطر النظامية
لتوصيف المخاطر النظامية ،التي تتضمن معالجة
ا لثغر ا ت في ا لمعلو ما ت أ و غمو ضها بصو ر ة
أساسية ،يساعد ذلك على التقاط أنماط عشوائية
للكوارث المحتملة ،بما في ذلك تلك الكوارث الناشئة
عن مخاطر واسعة النطاق ومكثفة ،على خرائط
القيم التي تصف قابلية تأثر األشياء والبنية التحتية
واألنشطة .عندئ ٍذ سيسمح نموذج المخاطر النظامية
الناشئ بتقدير الخسائر المعتمد بعضها على بعض
من حيث المكان والزمان ،مما يتيح استخدام نماذج
إدارة المخاطر العشوائية .تدرك أدوات تقييم المخاطر
النظامية العشوائية التعقيد وال تحاول تبسيط األشياء
لجعل العمليات الحسابية أسهل .فهي تحتاج إلى تمثيل
كيفية توزيع المكونات المعقدة عبر األنظمة ،وحتى
إذا كان االحتمال ضعي ًفا ،يتعين أن تتضمن األحداث
بالغة الحدة (عدم التجانس التوزيعي وقابلية اإلضافة
لألحداث بالغة الحدة) .لذلك يصعب إنشاء مثل هذه

األدوات ،ويختلف النهج عن النهج المتبع في وضع
النماذج متعددة األخطار ،التي تعتمد على "افتراضات
نظامية" تحاول أن تجعل الواقع أقل تعقي ًدا واضطرابًا
لتسهيل العملية الحسابية.
تستخدم صناعة التأمين تحليل السيناريو والمحاكاة
العشوائية في العديد من العمليات .ويكمن الغرض من
ذلك في تحديد المخاطر وتقييمها وفحص أوجه الترابط
المحتملة فيما بينها .على سبيل المثال ،في مجال
األخطار الطبيعية ،تتم محاكاة قوة الزالزل ومسارات
األعاصير المحتملة وتحديد سيناريوهات التأثير
وتحليل الخسائر المحتملة .و ُتستخدم النتائج ألغراض
مثل تحديد التكلفة والمبادئ التوجيهية الداخلية وإدارة
حافظة األصول المؤمن عليها .وتؤثر القدرة على تقييم
المخاطر من الناحية الكمية تأثيرً ا مباشرً ا على إمكانية
التأمين من األخطار المعنية.
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لجذب انتباه المحللين وصناع القرار إلى المؤشرات
التي تجسد على نحو أكثر مالئمة طبيعة المخاطر
النظامية ،وتحوالت المرحلة المرتقبة ،والتغييرات
النظامية للنظام األساسي المعقد ،يلزم اتباع ُنهج جديدة
لوضع النماذج .إذا تم إنتاج نماذج المخاطر النظامية

بشكل تعاوني ومناسب فإنها ستبرز الدوافع التي تقود
مقاومة صناع السياسة نحو تجاوز وجهات النظر
التقليدية للمخاطر ،التي تتيح حاليًا تجاهل التحذيرات
المبكرة البارزة من مؤشرات المخاطر النظامية
أو رفضها.

وضع نماذج المخاطر النظامية – بحوث األنظمة متعددة الوكالء
يُعد تبني نظام متعدد الوكالء في التقييمات الخاضعة للمخاطر النظامية نهجً ا ناش ًئا أهميته آخذة في
الزيادة ،حيث إنه يمثل تأثيرات على الشبكة ويسمح بمراعاة الطبيعة العشوائية للسلوك البشري واتخاذ
القرارات (العاطفية) .النظام متعدد الوكالء عبارة عن شبكة مترابطة دون قيود تتكون من وكالء برامج
يتفاعلون لحل المشكالت التي تتجاوز القدرات الفردية أو معرفة كل مختص في حل المشكالت .عندما
يشكل وكالء معينون تهدي ًدا متعم ًدا أو غير مقصود ،تتطلب إدارة المخاطر النظامية تكوين التدابير
المضادة التي يتخذها وكالء آخرون عبر جميع األنظمة الفرعية المترابطة للحفاظ على سالمة النظام
بأكمله .قد يُعتبر تطبيق بحوث األنظمة متعددة الوكالء مناسبًا في ُنهج التجارة عبر اإلنترنت أو إدارة
الكوارث أو وضع نماذج للهيكل االجتماعي ً
مثل.
قد يكون من السهل التخفيف من آثار المخاطر
النظامية في مرحلة مبكرة .ومع ذلك ،سيؤدي اإلخفاق
أو حتى التجاهل المتعمد للتحكم في دور العوامل
الكامنة وراء المخاطر النظامية إلى نمو المخاطر
الصغيرة حتى تصبح مشاكل كبيرة ،مما يزيد من
تكاليف الفرص البديلة للتدخالت التي باءت بالفشل
والفرص الضائعة .إن وضع ُنهُج متعددة التخصصات
وتنفيذها لتحديد اإلشارات السالفة وعيوب األنظمة
والعمل على إصالحها من األمور بالغة األهمية للحد
من االنقطاعات في األنظمة المعقدة أو تفاديها.

هناك مفاهيم غالبًا ما تستخدم بالتبادل في مجال وضع
النماذج للمخاطر وإدارة األنظمة المعقدة ،ولكنها تعني أشياء
مختلفة ج ًدا .يعرض المربع  2.3مجموعة غير شاملة ألنواع
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ال تزال منهجيات التقييم واإلدارة للمخاطر النظامية
التي تم تصورها في مرحلة مبكرة من التطور ،وهي
ليست جز ًء ا من العمليات الحالية لمؤسسات إدارة
المخاطر في القرن الحادي والعشرين .ومع ذلك،
هناك شعور متزايد بالحاجة الملحة لتحول نموذجي
يشمل جميع المؤسسات البارزة إلدارة المخاطر في
القرن العشرين ،حيث تم اآلن الكشف تمامًا عن قيود
التراكيب الخطية لتلك الحقبة من خالل حدوث إخفاقات
هائلة وأوجه ضعف محتملة للحد من األنواع.

المخاطر في سياق األنظمة بصفتها توجيهًا حول كيفية
استخدام هذه المصطلحات في تقرير التقييم العالمي هذا.

المربع  3-2تعاريف مختارة تتعلق بالمخاطر النظامية
يمكن إرجاع أصول التحقيق الحديث في األنظمة وتطوير ال ُنهُج المستندة إلى األنظمة إلى أواخر القرن التاسع عشر.
ازدهرت مسارات التحقيق هذه خالل القرن العشرين ،في دراسة علوم التعقيد والنظم التكيفية ،من خالل النظرية
العامة للنظام للودفيغ فون بيرتاالنفي في عام  ،1968إلى السيبرانية ،ونظرية الكارثة ،ونظرية التعقيد والنظم
التكيفية المعقدة.
ومع ذلك ،ال يزال يتعين تطوير المفردات المقبولة بين العموم التي تصف الطريقة التي تتميز بها المخاطر في
األنظمة .ودفعت ضرورة تبني ُنهُج قائمة على األنظمة في فهم وإدارة المخاطر الواردة في إطار سِ نداي وخطة
 2030مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى اقتراح التعاريف التالية لتوجيه التحقيق بشأن المخاطر
الموجودة في األنظمة وتناولها ،وفي تقرير التقييم العالمي هذا ،وربما في التنفيذ من اآلن فصاع ًدا .فالتعاريف قد
تتداخل مع بعضها البعض.
المخاطر النظامية – هي مخاطر داخلية أو مضمنة في نظام ال يعتبر في حد ذاته خطرً ا وبالتالي ال يتم متابعته أو
إدارته بشكل عام ،ولكنها ُتفهم من خالل تحليل أنظمة تنطوي على مخاطر كامنة أو تراكمية يُحتمل أن تؤثر تأثيرً ا
سلبيًا على األداء الكلي للنظام عند تغيير بعض خصائص النظام.
مخاطر فمتوية – حدث صغير النطاق على ما يبدو يمكن أن يؤدي إلى عواقب على مستوى أعلى بكثير من النظام،
غالبًا من خالل سالسل أحداث معقدة (وف ًقا لسيمون ليفين .)2011
مخاطر األنظمة – هي المخاطر المتأصلة لنظام ما عندما تسهم العناصر الجوهرية للنظام في انطواء النظام بأكمله
على موجز مخاطر بعينه ،ويمكن أن يكون في أي مكان يتعلق بنطاق المخاطر بداية من المخاطر المنخفضة للغاية،
مثل النظام اإليكولوجي للغابات المطيرة البكر ،إلى المخاطر الشديدة للغاية ،مثل نظام تعدين الرمال القطرانية.
مخاطر مفرطة على الشبكات (وف ًقا لديرك هيلبنج  )2013أو مخاطر متعاقبة متعددة لألنظمة – هي المخاطر
المتأصلة عبر األنظمة المتعددة عندما تسهم العناصر الجوهرية للنظام في انطواء األنظمة على موجز مخاطر
بعينه ،يمكن أن يكون في أي مكان يتعلق بنطاق المخاطر بداية من المخاطر المنخفضة للغاية إلى المخاطر الشديدة
للغاية .وربما يكون من أمثلة المخاطر الشديدة للغاية المخاطر المفرطة على الشبكات عبر النظام الغذائي بأكمله،
كما هو موضح من التحليل في برنامج عمل اإلخفاق المتعدد لسلة الغذاء.
المخاطر الوجودية – مخاطر حدوث تغيير جوهري ال سبيل إلرجاعه في أداء جميع األنظمة المتعلقة بمنظور
محدد؛ على سبيل المثال ،المخاطر الوجودية لبقاء البشر على األرض التي تمثلها مجموعة المخاطر المرتبطة
بانهيار المناخ.
خريطة بنيوية للمخاطر عبر الزمن (وف ًقا لمولي جان  – )2015عبارة عن تمثيل ديناميكي زمني وجغرافي مكاني
للمخاطر على نطاقات متعددة بما في ذلك تمثيل عمل أنظمة متعددة معقدة وغير خطية ومتداخلة عبر جميع النطاقات
ونقاط الترابط والتبعيات والتشابكات والعالقات بين جميع أنواع المخاطر وعبرها (كما هو محدد بشكل عام في إطار
سِ نداي ،الفقرة  .)15والغرض من ذلك هو توفير فهم للظروف الحالية والمستقبلية على األرض إلدارة عدم التيقن
من خالل تحديد اإلشارات والعيوب السالفة ،بما في ذلك حساسيات التغيير ،وارتدادات النظام ،والمخاطر المسببة
لمخاطر أخرى ،والحلقات االرتجاعية ،من خالل استخدام الذكاء االصطناعي والذكاء البشري الجمعي.

(المصادر :فون بيرتاالنفي 1968؛ ليفين 2011؛ هيلبنج 2013a؛ جان )2015
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3-1-2
األنظمة المتداخلة والمعقدة
عند مناقشة األنواع المختلفة من تقييمات المخاطر ،من المهم
توضيح الفرق بين النظام "المتداخل" والنظام "المعقد".
يمكن تجميع (تفكيك) النظام المتداخل وفهمه باعتباره مُجمل
أجزائه .تمامًا مثل تجميع سيارة من آالف األجزاء المتجانسة
جي ًدا ،التي يتيح دمجها القيادة بطريقة أكثر بساطة وأما ًنا،

تسمح نماذج المخاطر الخاصة باألخطار المتعددة بتجميع
المخاطر في منتجات مخاطر جيدة األداء أو قابلة لإلدارة
أو قابلة للتأمين .وفي المقابل ،يعرض النظام المركب
الخصائص الناشئة التي تنتج من التفاعالت بين أجزائه
المكونة له .تشمل أمثلة النظام المركب االزدحام المروري
أو التغيير النظامي أو االضطرابات االجتماعية الناجمة عن
األخطار الطبيعية.

الشكل  3-2األنظمة المتداخلة والمعقدة

ﻣﻌﻘّد

ﻣرﻛب
(المصدر :جوب )2019

تبعث أولويات عمل إطار سِ نداي على فهم جديد للمخاطر،
والقيمة الواضحة لتمييز الطبيعة الحقيقية لألنظمة وأدائها
ً
بدل من مجموعة عناصر منفصلة .تسمح هذه الرؤية
باستخدام نظرية التعقيد في مشاكل إدارة المخاطر في
سياق إطار سِ نداي وخطة  2030الشاملة .تاريخيًا ،تميل
نماذج إدارة المخاطر ،وكذلك النماذج االقتصادية وصنع
السياسات ذات الصلة ،إلى التعامل مع األنظمة باعتبارها
معقدة .وبتطبيق هذه الطريقة ،غالبًا ما يتم تطبيق نماذج
منمقة ومبسطة على كيانات مفردة أو وسائل معينة للتفاعل،
وذلك لتحديد ظواهر المخاطر في المقام األول ثم تصنيفها.
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ثم يتفاوض بعد ذلك أصحاب المصلحة بشأن األساليب من
أجل تحديد مقدار المخاطر المعنية ،أو التعبير عنها بطريقة
موضوعية ،ثم تعميمها مرة أخرى التخاذ الخيارات المتعلقة
بالسياسة .تفترض معظم أدوات إدارة المخاطر السائدة أن
األنظمة األساسية متداخلة وليست معقدة .وفي واقع األمر،
غالبًا ما يتم تصميم هذه األدوات عم ًدا لمنع التعقيد وعدم
التيقن .هذا النهج عفا عليه الزمن إلى حد كبير وربما يكون
ضارً ا في عالم يتسم بالعولمة والترابط على نحو متزايد،
ومن المرجح أن يفضي إلى نتائج تفشل بسهولة في التحكم
في التعقيد المتزايد لبنية المخاطر.

ُتعد ا لمخا طر و عد م ا لتيقن مقيا سين لال نحر ا ف عن
"الطبيعي"ُ .تعد المخاطر جزءًا من الشيء غير المتوقع الذي
يمكن تحديد مقداره من خالل حساب االحتماالت .وعدم
التيقن هو الجزء اآلخر من الشيء غير المتوقع ،حيث قد
توجد معلومات ولكنها غير متوفرة ،وال ُتدرك بصفتها ذات
صلة أو مجهولة فقط .ومن ثم ،ال يمكن قياس احتماالت
عدم التيقن بموثوقية بطريقة مقبولة حاليًا لدى مجتمع إدارة
المخاطر العالمي .من الصعب للغاية حتى اآلن تحويل حالة
عدم التيقن إلى كميات مخاطر مقبولة تنبثق بشكل أساسي
من أداء النظام المركب ،بل ويستحيل ذلك .ستبقى بعض
الشكوك في أي نظام مركب غير قابلة للقياس دائمًا .يمكن
وصف المخاطر وقياسها ،إلى حد ما ،من خالل شبكات
مكونة من وكالء فرديين تؤدي تفاعالتهم إلى عواقب مادية
تغذي األداء الفردي .يمثل فهم حساسيات التغيير وارتدادات
النظام أهمية وتحديًا أكبر في سياق األنظمة المعقدة .و ُتظهر
عمليات محاكاة لهذه األنظمة أن التغييرات الصغيرة يمكن
أن يكون لها عواقب أولية يمكن تضخيمها من خالل تأثيرات
غير خطية وتبعيات المسار ذات الصلة ،مما يتسبب في
تغييرات تؤدي إلى عواقب كبيرة ،وربما ال رجعة لها.
إن التعقيد المتزايد في عالم مترابط لألنظمة بشرية المنشأ
داخل الطبيعة يمكن أن يكون غير مستقر وغير قابل للتحكم
فيه ،وربما ال يمكن فهمه سل ًفا .يمثل عدم القدرة على فهم
المخاطر النظامية بشكل كاف وإدارتها بقوة تحديًا مهمًا
لتقييم المخاطر في سياق إطار سِ نداي وتحقيق خطة .2030
للسماح للبشرية بالشروع في مسار تنموي سهل االنقياد على
أقل تقدير ،ومستدام ومتجدد على أفضل تقدير بما يتماشى
مع خطة  ،2030ال بد من إعادة تفكير في كيفية التعامل مع
المخاطر النظامية والتخطيط لها مجد ًدا .وسيتحتم االرتقاء
بمستوى فهم مكونات النظام ،بما في ذلك اإلشارات والعيوب
السالفة ،وارتدادات األنظمة ،والحلقات االرتجاعية،
وحساسيات التغيير .وفي نهاية المطاف ،ستحدد الخيارات
المُتخذة فيما يتعلق بالمخاطر والقدرة على الصمود التقدم
المحرز نحو تحقيق أهداف خطة .2030

2-2
الخصائص المكانية والزمانية
للمخاطر النظامية
يمكن أن تكون أحداث المخاطر النظامية مفاجئة وغير
متوقعة ،أو يمكن أن تزيد احتمالية الحدوث عبر الزمن في
غياب االستجابات المناسبة إلشارات التغير السالفة .يتطلب
فهم المخاطر النظامية وص ًفا يعتمد على الوقت للعناصر
المتفاعلة وقوة التفاعالت بين العناصر وطبيعة األحداث
المسببة .يصعب بصورة جوهرية صياغة أداء المخاطر
النظامية لألنظمة المعقدة .وتعتمد درجة حدوث الضرر على
االعتماد الزمني للعمليات األساسية وشدة الحدث المسبب،
التي تتم دراستها عاد ًة من خالل عمليات المحاكاة الرقمية.
بعبارة أخرى ،تعتمد تأثيرات المخاطر النظامية المدركة
على مدى سرعة تفاعل األجزاء المختلفة لألنظمة ومدى
خطورة الحدث الذي يسبب المخاطر.
إن الوقت والتوقيت معياران مهمان يحددان خصائص
تأثيرات المخاطر النظامية عند إدراكها ،أو بمصطلحات
أكثر شيو عًا ،عندما تظهر عواقب األخطار والضعف
والتعرض لألخطار .تجدر اإلشارة هنا إلى ذكر جانبين
يتعلقان بالتوقيت في سياق المخاطر النظامية .يتعلق األمر
األول بالمصادقة الزمنية متعددة التزامن لألنظمة الديناميكية
وحدوث المخاطر؛ ويشير األمر الثاني إلى التطور الزمني
لكيفية تفاقم المخاطر النظامية وانتشارها ،بما في ذلك
الحلقات االرتجاعية للعمليات غير المتزامنة لمكونات
النظام.
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1-2-2
عمليات المصادقة الزمنية متعددة التزامن لألنظمة
الديناميكية
تشير األحداث متعددة التزامن إلى االضطرابات (األحداث)
المتزامنة في نظام أو أنظمة .في حالة حدوث حدث واحد
خطير مثل الجفاف ،عادة ما ُتفرض إجراءات على النظام
تخفف من اآلثار ،مما يقلل من العواقب .على سبيل المثال،
تخفف التجارة من صدمات األسعار الناتجة عن خسائر
المحاصيل في إحدى سالت الخبز العالمية .ومع ذلك ،إذا
وقعت أحداث بالغة الحدة متعددة في وقت واحد (انظر
القسم  ،)1-3-2فقد يتجاوز النظام الحد الذي تزيد فيه اآلثار
السلبية بطريقة غير خطية مع كل حدث إضافي .أظهرت
الدراسات أن الكوارث ،مثل الفيضانات ،غالبًا ما تظهر
ً
ارتباطا مكانيًا أعلى في األحداث بالغة الحدة ،وهو ما يسمى

باالعتماد الذيلي 57 .في أوروبا الوسطى والشرقية ،على
ً
ارتباطا تبادليًا إيجابيًا
سبيل المثالُ ،تظهر أحواض األنهار
وقويًا في عمليات التصريف القصوى بسبب أنماط الدوران
في الغالف الجوي .لم يتم بعد إدراج أوجه الترابط هذه بين
المناطق بشكل كا ٍ
ف في صياغة المخاطر االحتمالية في
نماذج ،وهو أمر بالغ األهمية ،لتطوير مخططات التأمين
القوية على سبيل المثال .سيتم التقليل من مخاطر األحداث
بالغة الحدة في األنظمة المعقدة ما دامت توقعات المخاطر
تتجاهل أنماط المخاطر الجغرافية.
ومن الطرق النافعة لتوضيح أوجه الترابط بشكل أفضل في
صياغة المخاطر في نماذج ،طريقة الروابط 58.وهي أداة
إحصائية لتفسير التبعيات غير الخطية بشكل واضح في
النماذج المعقدة ومتعددة المتغيرات .وقد ُ
طبقت هذه الطريقة
في مجاالت التمويل والطب ووضع نماذج الكوارث حتى اآلن.

يتعين ظهور مزيد من االبتكارات في وضع نماذج للمخاطر من أجل فهم األحداث متعددة التزامن على نحو أفضل 59.على
سبيل المثال ،مخاطر أحداث األخطار الحالية والمستقبلية مثل حرائق الغابات وحاالت الجفاف أو هطول األمطار الشديد،
باإلضافة إلى أنه يجب فهم آثارها غير المباشرة على اإلنتاج الزراعي وأسعار األغذية واألمن الغذائي ،ال سيما في سياق
التغير المناخي السريع .راجع القسم  1-1-2ومخاطر اإلخفاق المتعدد لسلة الغذاء ونتائجه.

2-2-2

حلقات التغذية الراجعة للعمليات غير المتزامنة لمكونات النظام

يمكن أن يتسبب الحدث الضار الذي يؤثر على أداء مكون نظام فردي في ارتدادات أو سلسلة من النتائج داخل النظام األكبر
ويؤدي إلى انهيار مكونات النظام ذات الصلة وربما النظام بأكمله.

المربع  4-2ارتدادات األنظمة – النظم العالمية لسواتل المالحة
في سالسل التوريد وأنظمة المرور ،توسعت التطبيقات
التي تستخدم النظم العالمية لسواتل المالحة ،ال سيما
النظام العالمي لتحديد المواقع ( ،)GPSبصورة هائلة،
موفرة قدرات مبتكرة ورامية إلى تعزيز الفعالية،
ومحدثة ثورة في العمليات عبر سالسل التوريد
بأكملها .كانت مكاسب الكفاءة من خالل أنظمة التسليم
في الوقت المناسب ملحوظة في قطاع اللوجستيات
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وكذلك في القطاعات ذات الصلة مثل الخدمات المالية
(مثل أنظمة التسوية) ،والنظم الغذائية والصحة (مثل
التصنيع) *.سيؤدي اإلخفاق في النظام العالمي لتحديد
المواقع إلى تأخير التسليم .قد يتسبب زخم الطلب
والتسليم ،خالل الحلقات االرتجاعية اإليجابية ،في
اإلخفاق المتزامن للعديد من الخدمات التي يُفترض
أن تكون مستقلة عن بعضها البعض في ظل ظروف

أخرى .من المنطقي تمامًا أن يتسبب تعطل نظام تقديم
الخدمات الصغير نسبيًا ،المصمم في األصل لضمان
تزامن العمليات التجارية التي تجني مكاسب الكفاءة،

في انهيار واسع النطاق لنظم الغذاء والصحة على
المستوى المحلي أو حتى الوطني أو العالمي.

* يجب قياس مكاسب الكفاءة المفيدة مقابل المخاطر الجديدة الناشئة؛ على سبيل المثال ،التأثير الضار المحتمل لبرامج توصيل األغذية في الوقت المناسب على قدرة
المجتمعات على الصمود.

يتمثل أبرز مثال مرئي لالرتجاع غير المتزامن في
اضطراب النظام المناخي .يؤدي االستخراج السريع للوقود
األحفوري بسبب الحوافز االقتصادية قصيرة األجل إلى
زيادة مطردة في مخزون غازات الدفيئة في الغالف الجوي.
ال يتم قياس السرعة غير المسبوقة لنقل الكربون من األرض
إلى الغالف الجوي لتتوافق مع الديناميات المتجددة لدورة
الكربون الطبيعية مما يتسبب في تغييرات في أداء نظام
األرض .ومن المتوقع أن تتسبب هذه التغييرات في حدوث
كوارث جديدة وأكثر تواتر اً وحدة تتراوح بين الجفاف
60
ً
وصول إلى التغيرات في النشاط الزلزالي.
والفيضانات

تؤدي بعض هذه االضطرابات إلى الحلقات االرتجاعية
مثل زيادة تواتر احتراق الغابات والسافانا ،وذوبان التربة
الصقيعية ،مما يزيد من تسريع تراكم مخزونات الكربون في
الغالف الجوي ويسبب زيادة االحترار ،الذي ربما أن يؤدي
إلى المزيد من ظواهر تغير المناخ المفاجئ الكارثية .من
الواضح أن تزامن معدل استخالص الكربون من األرض مع
معدل عزل الكربون الطبيعي كان يمكن أن يكون استراتيجية
إنمائية أكثر قوة للبشرية ويتم تصوره حاليًا بصفته عنصرً ا
في مسار محتمل لالنبعاثات المستقبلية يجب تنفيذه بموجب
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

المربع  5-2منطقة الجبال الشاهقة في آسيا
تشير عمليات نشوء األخطار المتتالية إلى التأثير
(المسبب) األساسي مثل هطول األمطار الغزيرة
أو النشاط الزلزالي أو الذوبان السريع للجليد بشكل
غير متوقع ،ويتبع ذلك سلسلة من العواقب التي يمكن
أن تسبب تأثيرات ثانوية .وينتج عن هذه التأثيرات
مجموعة معقدة من مواطن الضعف التي تتفاعل بطرق
مترابطة وغير متوقعة ويمكن أن تترك تأثيرات هائلة
على السكان القاطنين في المناطق التي تصب فيها
المياه جرّ اء المسببات األولية .وتعد منطقة الجبال
الشاهقة في آسيا معرضة بدرجة كبيرة لعمليات
نشوء األخطار المتتالية بالنظر إلى البيئة التكتونية
والجيومورفولوجية والمناخية للمنطقة ،ال سيما من

حيث صلتها بالفيضانات الناجمة عن تفجّ ر البحيرات
الجليدية.
من المتوقع أن تزداد حاالت حدوث الفيضانات
ً
مستقبل بسبب
الناجمة عن تفجّ ر البحيرات الجليدية
ذوبان الطبقة الجليدية والتراجع الجليدي الذي يعرض
المنحدرات الجبلية للخطر ويزعزع استقرار البيئة.
سيزيد هذا من احتماالت حدوث االنهيارات األرضية
واالنهيارات الجليدية وأخطار تدفق الحطامي ،التي
يمكن أن تضرب البحيرة الجليدية وتسبب فيضا ًنا
مفاج ًئا.

(المصدر :نوسباومر وآخرون )2014

( 57تيمونينا وآخرون )2015
( 58عاص )2004؛ (عاص وآخرون )2009

( 59جولنراجي وآخرون )2018
( 60مسيح )2018
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الشكل  4-2مُجهدات المخاطر النظامية وعوامل تخفيفها

ظﯾم ﻏﯾ
ﺗﻧ

اﻟﮭﺟرة

ﻌطل اﻟ
اﻟ ُ

ﻧظ ﺎ ﻣ ﻲ

ت اﻟﺣر
ﻣوﺟﺎ

ﺿﻌف

أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐذاء

اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر

اﻟﺗﻣﯾﯾز

اﻟﺣروب

راﻋﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
اﻟﺣدود اﻟز
دم اﻟﻣﺳﺎواة
ﻋ

اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل

ث ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ
ﺣﺎد

اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ

إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت

دھور اﻟﺑﯾﺋﻲ
اﻟﺗ

اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ
اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ

زﻋزﻋﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣﻠﺔ

دات اﻟﺑﻧﺎء

ُﻣﺟﮭ

اﻟزر
اﻋﺔ أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻول

ﻣﺄﺳﺎة اﻟﻣﺷﺎﻋﺎت

ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ

ﺿﻌف اﻹﻧﻔﺎذ

ﻣﺔ ﻟﻸﻣراض
ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋ
اﻟﻣراﻗﺑﺔ

إﻟﻐﺎء اﻟﺗﻔوﯾض

ﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه

اﻟﻔﺳﺎد

اﻟﺗﺣﺿر ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ

ﺑﻼﻏﻲ ﺷﻌﺑﻲ

ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن

ﺗﻔﺷﻲ اﻷوﺑﺋﺔ
اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

ار اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
اﻻﺣﺗر

ﺑﯾوﻟوﺟﻲ

اﻟﺗﻧوع اﻟ
ﻓﻘدان

اﻟﺟﻔﺎف

ف
ر ﻛﺎ ٍ

ازدھﺎر اﻟﺑﻧﺎء

اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت

زﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ

اﻟﺗﺷرد

ھﺟرة اﻟﻌﻣل
اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ

اﺳﺗﻧزا

اﻟﻣﯾﺎه

ف ﺧزاﻧﺎت

ﺣﺎد

ث ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ

ﻋواﻣ

اﻟﺣﻠول اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ
اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ

ل اﻟﺗﺧﻔﯾف

اﻟﻧطﺎق/اﻷﻧظﻣﺔ
اﻟﻣﺗﻌددة

ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻣﺎن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻻﺳﺗﮭﻼك
اﻷﺧﻼﻗﻲ

اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم
طوﯾل اﻷﺟل

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﻧﻲ

50

الفصل 2

اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺣدﯾث
واﻟدﻗﯾق

(المصدر)2019 UNDRR :

المربع  6-2لمحبي االطالع – نمذجة ردود الفعل غير المتزامنة
تم تطوير نماذج إلدارة المخاطر العشوائية للمساعدة
على الفهم والتحديد لديناميات المخاطر النظامية بشكل
عام وأحداث االرتجاع غير المتزامن بشكل خاص.
يمكن أن تكون النماذج الرقمية نماذج سالسل زمنية
غير هيكلية (مثل نماذج االنحدار الذاتي المتجه)،
أو نماذج هيكلية (مثل نماذج ديناميات النظام)
أو مجموعات يتم فيها إنشاء سيناريوهات من خالل
نموذج هيكلي لتحديد نموذج محاكي غير هيكلي .ثم
يسمح النهج األخير الستخدام نماذج التحسين العشوائية
بحساب االستراتيجيات القوية للوقاية أو االستجابة.
لتقييم ديناميات المخاطر النظامية ألنظمة كبيرة
متكاملة ،من الضروري أن تكون الدقة في النطاقات

3-2-2
المقاييس المكانية المتعددة للمخاطر النظامية
انصب تركيز إطار عمل هيوغو في المقام األول على
المخاطر على المستوى الوطني ،إلفادة السياسة العامة
وتقديم التوجيه للحكومات الوطنية بشأن الحد من مخاطر
الكوارث .ومع ذلك ،فالمخاطر مترابطة فيما بينها عبر
النطاقات الجغرافية األكبر واألصغر .ومن األمثلة على
النطاق المكاني األصغر المناطق الحضرية ،التي تعد من
المواقع المركزية التي يتمركز فيها األشخاص والنشاط
االقتصادي واألصول المعمورة ،و ُتعتبر بمثابة خط
61
نحو متزايد.
المواجهة للحد من مخاطر الكوارث على
ٍ
حيث تؤثر الكوارث في المناطق الحضرية على السكان
المحليين وسبل العيش ،وتنقل أيضًا الصدمات من خالل
سالسل التوريد وشبكات الموارد إلى مواقع أخرى.

المخاطر الرئيسية على المناطق الحضرية
قسمت تقارير التقييم العالمية السابقة ( )GARsالمخاطر
إلى فئات متعددة :مخاطر يومية (تشمل انعدام األمن

( 61االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2010

الزمنية لمكونات النظام مطابقة للديناميات ذات
الصلة .قد يتم قياس عمليات النطاق المكاني الدقيقة
بالثواني بينما يمكن قياس العمليات على النطاقات
الكوكبية بالعقود أو القرون .وعندما يضبط النظام
بأكمله نفسه داخليًا أو يجري تشغيله بواسطة صدمة
خارجية من أجل االنتقال إلى توازن جديد بواسطة
حلقات ارتجاعية ،قد تسبب العملية غير المتزامنة
للمقاييس الزمنية عدم استقرار النظام .في محاولة
لفهم اضطراب األداء وانهياره في األنظمة الطبيعية
والبشرية ،من المحتمل أن تكون هذه االختالفات
الديناميكية هي الدوافع األساسية.

الغذائي ،والمرض ،والجريمة ،والحوادث ،والتلوث،
ونقص المرافق الصحية والمياه النقية) ،ومخاطر ممتدة
(تشمل الوفاة واإلصابة والمرض والفقر الناتج عن األخطار
األصغر شدة) ومخاطر حادة (تشمل الكوارث الكبرى
62
التي تودي بحياة  25شخص أو  600منزل أو أكثر).
وبتضمين فئات المخاطر المتعددة هذه ،أصبحت الحاجة إلى
أخصائيين في المناطق الحضرية إلى جانب أخصائيين في
الكوارث لفهم كيفية تراكم المخاطر في المناطق الحضرية
واضحة للغاية بحلول عام .2015
يأخذ إطار سِ نداي هذا األمر إلى أبعد من ذلك من خالل
إثبات الحاجة إلى الفهم واإلدارة للمتغيرات المترابطة
والمتعددة األبعاد للمخاطر التي تنشأ بسبب األنظمة
المختلفة أثناء تفاعلها عبر النطاقات الجغرافية أو المكانية
المختلفة وتتضخم بينها .يجب أن تجسد اعتبارات المخاطر
الحضرية عد ًدا كبيرً ا من القرارات التي تتفاعل مع األخطار
والظروف األساسية التي توجد باستمرار في بيئة حضرية،
مثل تفشي األمراض المعدية والحرائق والجريمة .كما يجب
أن تأخذ في االعتبار المخاطر العرضية أو االستثنائية،
مثل الفيضانات والزالزل واالنهيارات األرضية والظواهر
الجوية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر ،لبناء فهم
ً
تمثيل للمخاطر النظامية.
أكثر

( 62مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2009؛ (مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث )2011b؛ (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
)2013b؛ (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015a
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بينما تؤثر المخاطر النظامية أيضًا على المناطق الريفية،
إال أنها ذات صلة خاصة بالمناطق الحضرية وذلك بسبب
الخصائص الفريدة لمناطق المدن باعتبارها نظمًا معقدة
لألنظمة .على سبيل المثالُ ،تعد مخاطر ارتفاع مستوى
سطح البحر والفيضان الساحلي من الشواغل الرئيسية
للمناطق الحضرية .تقع معظم المدن الكبرى في العالم داخل
مناطق ساحلية منخفضة دون اتخاذ تدابير هيكلية مناسبة
أو تعديالت سلوكية لتجنب األحداث األولية المسببة لألخطار
أو عمليات نشوء األخطار المتتالية 63.وتقع بالمثل العديد من
المناطق الحضرية الصغيرة ومتوسطة الحجم داخل مناطق
مشابهة وتنمو بسرعة .تتضاعف الحاجة إلى الفهم واإلدارة
للمخاطر النظامية المرتبطة باألوبئة المعدية في اإلطار
الحضري نتيجة لكثافات سكان الحضر.
للحد من المخاطر أو منع إنشائها ،من الضروري تحسين
الفهم فيما يتعلق بالتفاعالت وأوجه الترابط بين المناطق
الحضرية والريفية .ويتطلب ذلك التنظيم الفعال للبيانات
الحضرية/الريفية (منطقة مدنية) لمعالجة المعلومات على
نطاقات مناسبة لفهم تداعيات األنظمة .تقوم المناطق المدنية
بجمع البيانات األكثر تطورً ا تدريجيا ً ومعالجتها – بشكل
متزايد في نماذج األنظمة – بما في ذلك من خالل ال ُنهُج
64
التي تم اختبارها بالفعل في مراصد الصحة الحضرية.
ويعمل هذا على بناء ذكاء حضري جماعي (انظر القسم

 )1-4-2بين مجموعات أشخاص واعين في المناطق المدنية
عبر القطاعات والتخصصات ،التخاذ قرارات أفضل معًا.

دوافع المخاطر والتغيير في قابلية تضرر المناطق
الحضرية
تستمر طبيعة وحجم المخاطر الحضرية في الزيادة بسبب
التقاء االتجاهات المعاصرة المتعددة ،بما في ذلك التوسع
الحضري السريع وتغير المناخ وتزايد أوجه عدم المساواة.
يمكن أن يتسبب الضغط المتزايد للتنمية الحضرية في
نمو المستوطنات في المناطق المعرضة لألخطار ،مثل
المستوطنات العشوائية في مناطق تصريف الفيضانات
الطبيعية في كيب تاون ،أو األخاديد والمرتفعات المعرضة
لالنهيارات األرضية حول مدينة غواتيماال .ويمكن أن
تدمر هذه المستوطنات أيضًا النظم اإليكولوجية الطبيعية
الوقائية التي خففت على مر التاريخ من مخاطر االنهيارات
األرضية والفيضانات والعواصف ،مثل األراضي الرطبة
الماصة والغطاء النباتي المترابط على األراضي شديدة
االنحدار .غالبًا ما تكون المناطق األكثر تضررً ا من هذه
األخطار هي المستوطنات العشوائية التي يقطنها سكان
لديهم أقل قدرة تكيفية ،بما في ذلك السكان الذين ال يمتلكون
األراضي والمهاجرين الجدد.

المربع  7-2المخاطر واألنظمة الفرعية الحضرية المتفاعلة – الغوس ،نيجيريا
في الغوس ،نيجيريا ،بين عامي  1986و ،2002أدى
التوسع الحضري إلى زيادة األراضي المطورة بنسبة
 ،%13ونقص بنسبة  %11في أشجار المانغروف،
وغابات المستنقعات وغيرها من النباتات الطبيعية
ا لمفيد ة في د ر ء ا لفيضا نا ت ا لسا حلية  .و أ لحقت

الفيضانات التي أعقبت ذلك الضرر بالعديد من
أراض
مجتمعات األحياء الفقيرة ،التي نشأت على
ٍ
مملوءة بالرمال ال يمكنها دعم الهياكل الصلبة ،وبالتالي
كانت قيمتها السوقية منخفضة.

(المصادر :أوكودي وأوديميلويي2006؛ وأديلكان )2010

مع تزايد انتشار األحداث الخطرة بسبب تغير المناخ ،والتعرض للخطر وقابلية التأثر الديناميكيين والمتطورين ،من المتوقع
أن تزداد هذه اآلثار الضارة في المناطق الحضرية في العقود القادمة.
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انتقال آثار الكوارث من المناطق الحضرية إلى أماكن أخرى بعيدة
عادة ما تتم دراسة مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية من منظور مدن فردية .ومع ذلك ،ونظرً ا ألن المناطق الحضرية
جزء من شبكة اجتماعية واقتصادية عالمية ،فإن التأثيرات في منطقة حضرية واحدة يمكن أن تتسلل إلى مناطق أخرى بعيدة.

المربع  8-2المخاطر النظامية الكامنة – بورتوريكو
بعد أن ضرب إعصار ماريا بورتوريكو في عام
 ،2017لم تتمكن شركة توريد طبية كبيرة للبيع
بالجملة في سان خوان من الحفاظ على اإلنتاج .ونتيجة
لذلك ،واجهت المستشفيات في جميع أنحاء العالم
نقصًا حا ًدا وزيادة بنسبة  % 600في تكلفة العبوات
التي تستخدم إلعطاء المحاليل واألدوية عن طريق
الوريد .عالوة على ذلك ،لم يتمكن مصنعو األدوية
في بورتوريكو من تصنيع األدوية الالزمة لعالج
مرض السكري والسرطان وأمراض القلب .ولم يمثل
هذا حالة منعزلة عن االنقطاع الكبير لألعمال .رأى

وزير التنمية االقتصادية والتجارة إلقليم بورتوريكو أن
"نقص الطاقة هو أصل كل شيء" ،عند اإلشارة إلى
النقص الشديد لالستثمار في شبكة الكهرباء في العقود
التي سبقت إعصار ماريا بصفته سببًا رئيسيًا لآلثار
الشاملة طويلة األمد ألكبر انقطاع في الكهرباء حدث
في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية.

(المصادر :ألفاريز 2017؛ كونارد 2018؛ ونغ )2018

أظهرت األبحاث الحديثة أن الشبكة العالمية الحضرية
الصناعية أكثر قابلية للتأثر باألخطار المتزامنة المتعددة من
65
التأثيرات الفردية في المناطق الحضرية الكبيرة الغنية.
وبالتالي ،بما أن تأثيرات المناخ أصبحت أكثر انتشارً ا ،فإن

التأثيرات القادرة على عرقلة التدفقات الحضرية االقتصادية
وخلق عدم االستقرار االجتماعي قد تصبح أكثر حدة.

( 63براون وآخرون )2013
( 64المجلس الدولي للعلوم )2018

( 65شوغرو وسيتو )2018
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حوكمة المخاطر النظامية
تشير الحوكمة عمومًا إلى اإلجراءات والعمليات والتقاليد
والمؤسسات (الرسمية وغير الرسمية) التي يتم من خاللها
التوصل إلى القرارات الجماعية وتنفيذها 66.ويمكن تعريف
حوكمة المخاطر بوصفها "جميع الجهات الفاعلة والقواعد
واالتفاقيات والعمليات واآلليات المعنية بكيفية جمع معلومات
المخاطر ذات الصلة وتحليلها ونقلها ،وكيفية اتخاذ القرارات
اإلدارية" 67.وعاد ًة ما ترتبط بمسألة كيفية تمكين المجتمعات
منا االستفادة من التغيير ،وهو ما يطلق عليه "احتمالية
الربح" ،أو الفرصة ،عند تقليل مخاطر انخفاض القيمة ،أو
الخسائر .وفي المقابل ،عادة ما ينظر إلى المخاطر النظامية
بصفتها مخاطر اتخفاض القيمة .يؤدي تحقق المخاطر
النظامية بحكم تعريفها إلى انهيار ،أو خلل كبير في النظام
بأكمله على أقل تقدير 68.يتضاعف تقييم المخاطر النظامية
واإلبالغ بشأنها واإلشراف عليها ،أي إدارتها ،باحتمالية
حدوث خسائر في التسلسل عبر األنظمة االجتماعية
االقتصادية المترابطة فيما بينها ،لعبور الحدود السياسية
(بما في ذلك حدود البلديات والدول األعضاء أو الواليات
اإلقليمية) ،وصدع حدود النظام بشكل ال رجعة فيه ،وفرض
أعباء ال ُتحتمل على دول بأكملها .ويحدث خلل في حوكمة
المخاطر أيضًا بسبب الصعوبات الخارجة عن السيطرة في
تحديد العوامل السببية وتعيين المسؤولية.
ما الذي يجب أن يحدث حتى تتمكن المؤسسات من حوكمة
المخاطر النظامية؟ مثل أي ظواهر ناشئة ،ال يمكن قياس
المخاطر النظامية من خالل تحديد حجم األجزاء المساهمة
بشكل منفصل .وهذا يعني أن الحوكمة الفعالة ينبغي أن تأخذ
في االعتبار العناصر المترابطة وأوجه الترابط بين المخاطر
الفردية .لهذا الغرض ،يمكن أن يكون منظور الشبكة – مع
االنتباه إلى نقاط التقاطع أو الوكالء المترابطين ،مفي ًدا –
باإلضافة إلى قدر أكبر من المساءلة والمسؤولية من جانب
صانعي القرارات الفردية والمؤسسية ،على سبيل المثال،
69
من خالل إرساء مبدأ المسؤولية الجماعية.
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يمكن استكشاف بعض خصائص هذه المؤسسات على
النطاق العالمي من خالل أمثلة من النظام المالي العالمي
والمؤسسات الدولية لتغير المناخ (انظر الفصل .)13

1-3-2
األزمة المالية العالمية في عام 2008
تتطلب حوكمة المخاطر النظامية هياكل مؤسسية جديدة،
على النحو المعترف به بعد األزمة المالية العالمية في عام
 .2008قبل األزمة ،كانت أنظمة اإلنذار المبكر ()EWS
كائنة لتحديد اإلشارات والعيوب السالفة في األداء العام
للنظام المالي المعقد .ومع ذلك ،فشلوا في اكتشاف ما أُدرك
اآلن باعتباره إشارات واضحة .تم حساب احتمال حدوث
أزمة مالية في الواليات المتحدة األمريكية في عام 2007
بنسبة تتراوح بين  %0.6و  .%1بالنسبة إلى المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،كانت النتائج متشابهة،
مع حساب احتمال حدوث أزمة مالية بنسبة تتراوح بين
 % 0.6و % 3.4في عام  .2007وعملت األنظمة المالية
بطريقة منعزلة عن المقومات التي تعمل بعقالنية من
منظورها وضمن والياتها .ومع ذلك ،غالبًا ما تصبح هذه
األنظمة تالفة أو تتصرف بطريقة دون المستوى األمثل
أو مسايرة للدورات االقتصادية على مستوى األنظمة –
أي تعزيز الديناميات األساسية .حيث تمتلك القليل من
المؤسسات المقومات الالزمة إلجراء تحقيق على مستوى
ً
النظام،
فضل عن مستوى النظام المكون من مجموعة نظم،
70
ُ
وبالتالي غالبًا ما تفقد السيطرة على المشكلة.
دفعت األزمة المالية العالمية إلى تطوير المؤسسات واآلليات
الجديدة ،أو إعادة تشكيل القديم منها ،لتحديد المخاطر
النظامية المستقبلية في النظام المالي واتقائها بشكل مثالي.
كان إدراج االقتصادات الرئيسية النامية (مثل البرازيل
والصين والهند) في عمليات صنع القرار االقتصادي العالمي
تطوراً رئيسيًا ،ال سيما من خالل مجموعة العشرين التي
تضم االقتصادات الصناعية والمتطورة ذات األهمية العالمية
باإلضافة إلى االتحاد األوروبي .وقد تزامن ذلك مع دور
أكثر أهمية لصندوق النقد الدولي في مراقبة االقتصاديات
الرئيسية 71.كما تم أيضًا إنشاء آليات مالية جديدة؛ على سبيل

المثالُ ،تعد آلية االستقرار األوروبية مؤسسة مالية دولية أُنشئت لمساعدة دول منطقة اليورو في حالة حدوث ضائقة مالية
شديدة 72.وقد تم اقتراح ضريبة للمخاطر النظامية أيضًا لتقليل عدد البنوك التي يؤثر فشلها على نطاق مركزي 73.ومع ذلك
75 ،74
يرى العديد من المحللين أن هياكل حوكمة مرحلة ما بعد األزمة غير كافية لمنع حدوث أزمات مالية أخرى.

2-3-2
تغير المناخ
في حين ركزت األزمة المالية العالمية االنتباه على أوجه الترابط العالمية والمخاطر المتتالية ذات العواقب الكارثية المحتملة،
نشأ عدد مثير للقلق من المسببات األخرى المحتملة .تشمل هذه المسببات الظواهر المناخية المتطرفة ،والنزاعات المسلحة،
والهجرة القسرية ،ونقص الغذاء والماء ،والرقمنة غير المنظمة ،واألوبئة ،وفقدان التنوع البيولوجي .يتم تصور تغير
المناخ بنحو آخذ في الزيادة بوصفه أحد المخاطر النظامية الذي ينطوي على آثار كارثية محتملة تتعاقب عبر األنظمة المالية
واإليكولوجية واالجتماعية .وقد يحوز تغير المناخ أيضًا نظام الحوكمة العالمي األكثر تطورً ا.

المربع  9-2حوكمة المخاطر النظامية – الحوكمة العالمية لتغير المناخ
أخذت الحوكمة العالمية للمناخ – التي أنشأتها األمم
المتحدة – شكل اتفاقيات متعددة األطراف التي بدأت
باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
في عام  .1992تعديل الدوحة لعام  2012المدخلة
على بروتوكول كيوتو يم ِّد د اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ حتى عام  .2020واعتبارً ا
من فبراير  ،2019أودعت  126دولة من أصل
 144دولة عضو صك موافقتها ،وهو العدد الالزم
لدخول التعديل حيز التنفيذ .أسفرت المفاوضات التي
أجريت في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ عن اعتماد اتفاق باريس في عام ،2015
وص َّدق عليه  185طر ًفا من أصل  197طر ًفا في

االتفاقية .وعلى هيئة مزيج من األحكام الملزمة وغير
الملزمة قانو ًنا ،بموجب هذا االتفاق ،حددت  183دولة
إجراءاتها المتعلقة بالمناخ لما بعد عام ( 2020من
خالل المساهمات المحددة وطنيًا) .وإلى جانب التطور
في الحوكمة الرسمية العالمية للمناخ ،ظهرت روايات
سياسية بديلة تشمل ريادة األعمال السوقية وتغييرات
في نمط الحياة ستشمل ُنهُج أكثر مرونة وتشاركية
لمعالجة مشاكل تغير المناخ المتعددة .وتشمل هذه
اعتماد "الغذاء المراعي للمناخ" أو القيادة المراعية
للبيئة واالستخدام المشترك للسيارات.

(المصادر :دي بوير ،دي ويت ،إكينج 2016؛ باركينبوس )2010

في حين عدم استطاعة حوكمة النظام المالي والنظام المناخي
تحقيق النجاح الكامل (مع مالحظة تحذيرات الهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ بأن المساهمات المحددة
ً
محتمل لالحترار
وطنيًا التفاق باريس تستلزم مسارً ا
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(رين )2008
(المركز الدولي إلدارة المخاطر )2018
(كوفاسيفيتش ،وبفلوج ،وبيشلر )2015
(هيلبينغ )2013b
(أغاثانجيلو )2018
(كالر )2013

العالمي يتراوح بين  2.9درجة مئوية و 3.4درجة مئوية
فوق درجات حرارة في عصر ما قبل الصناعة الثورة
الصناعية) 76 ،أذكى كالهما الوعي بضرورة أنظمة
الحوكمة ،وتعقيدها الزماني والمكاني ،للتعامل مع المخاطر
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(مصرف التسويات الدولية )2018
(بوليدنا وتورنر )2016
(أغاثانجيلو )2018
(جولدن وفوغل )2010
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2018
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النظامية على النطاق العالمي .عالوة على ذلك ،جذبت
أنظمة الحوكمة المالية والمناخية االنتباه إلى شبكة التحديات
المعقدة .تتمثل أحد التحديات الرئيسية في تحديد اإلسناد
السببي للخسائر النظامية بصفته أساسًا لتعيين المساءالت
والمسؤوليات الضرورية للغاية لحوكمة المخاطر.

هو استخدام عملية تعلم ثالثي الحلقات ،من التفاعل إلى
إعادة التأطير وأخيرً ا إلى التحول 83 .وهذا يتماشى أيضًا
مع االقتراحات المقدمة في اتصال مع إطار إدارة المخاطر
التكيفية بشكل متزايد مع التركيز على الحلول ذات الفوائد
84
المتعددة.

تم تحديد إسناد التغير المناخي من خالل حساب انبعاثات
غازات الدفيئة السابقة .يمكن معالجة االلتزامات والمساءالت
من خالل اإلسقاطات المستقبلية لغازات الدفيئة 77 .ومع
ذلك ،قد يكون اإلسناد في مجاالت أخرى للمخاطر النظامية
أقل وضوحً ا ،حيث توجد حاالت عدم تيقن كبيرة في تحديد
اآلثار السببية عبر المناطق الجغرافية المكانية المعقدة
وعبر أصحاب المصلحة والقطاعات .على سبيل المثال،
يتفق الخبراء بشكل عام على أن مخاطر حاالت الجفاف
والفيضانات الشديدة في بعض المناطق تزداد بسبب تغير
المناخ 78،لكن ال يزال إسناد الخسائر الناجمة عن أي حدث
إلى تغير المناخ الذي أحدثه النشاط البشري غير قابل
للتحقيق .إن اإلسناد متداخل بشكل أكبر حيث يمكن أن
تتطور المخاطر النظامية حتى تصل إلى المقياس العالمي
المرئي من خالل االضطرابات في النطاق المجهري ،وهو
ما يسمى "بالخصائص الخالية من المقاييس" 79،أو من خالل
سلوك يرتبط بشكل غير مباشر باالضطراب الذي يسببه في
نظام معين .وبالتالي ،تحصر صعوبة إسناد المساءلة مساحة
الحل للحد من المخاطر النظامية؛ كما أنها تعوق تطوير
رؤية مشتركة تحدد أهدا ًفا واضحة إلدارتها.

في صميم أي إطار عمل لحوكمة المخاطر ،بما في ذلك
المخاطر النظامية ،تنشأ الحاجة إلى عمليات شاملة ألصحاب
المصلحة الخبراء من أجل التصميم المشترك واإلنشاء
المشترك للحلول .وعلى الرغم من أن أهمية دعم أصحاب
المصلحة أصبحت واضحة بشكل متزايد ،إال أن هناك
تحديات خاصة للمخاطر النظامية 85 .على سبيل المثال،
تعني الطبيعة المتداخلة وغير المتيقنة للخسائر أن مجتمعات
أصحاب المصلحة غير محددة بوضوح وغالبًا ما تمتد لما
أبعد من الحدود السياسية .بسبب عدم التيقن ،يُرجح أن تتميز
المسائل بآراء متباينة حول طبيعة المشكلة وحلها ،باإلضافة
"بنى المخاطر" المختلفة من جانب مجتمعات أصحاب
إلى ِ
المصلحة 86.بالنسبة إلى "الواقعيين" ،يمكن تقييم المخاطر
بشكل موضوعي من حيث احتماالتها وتأثيراتها ،بينما
بالنسبة إلى "البنائيين" ،ينبع وجود المخاطر وطبيعتها من
سياقها السياسي والتاريخي واالجتماعي ،أي أنه تم بناؤها.
يمكن أن يكون لوجهتي النظر المتباينتين تأثير كبير فيما
يتعلق بتنفيذ السياسة 87.حيث تعتمد الحداثة بشكل انعكاسي
على زيادة التعقيد إلدارة المخاطر الكبيرة التي تسببها ،والتي
بدورها تتسبب في حدوث كوارث غالبًا ما تكون مضمنة
في بناء المنظمات والمؤسسات االجتماعية 88 .وبالتالي،
تصبح ال ُنهُج التكرارية أكثر قدرة على تحديد التضاربات
المحتملة والحلول الممكنة من خالل تحديد اإلشارات أو
العيوب السالفة في أداء النظام في أقرب وقت ممكن 89.وقد
يلعب التدخل البشري دورً ا أقل أهمية في بعض اعتبارات
المخاطر النظامية (على سبيل المثال في مخاطر سلسلة
التوريد) من غيرها (مثل االضطراب السياسي) ،وهو أمر
مهم ل ُنهُج الحوكمة الموازية .ترتبط المسألة بمدى التعقيد
األمثل لحوكمة المخاطر النظامية ،مدى التفصيل الذي ينبغي
أن يكون عليه النهج في ضوء الموارد المحدودة.

والتحدي اآلخر ،على الرغم من أنه ليس فري ًد ا بالنسبة
إلى المخاطر النظامية ،هو عدم التيقن العميق في أحيان
كثيرة الذي يحيط بالمسببات والتعرض للمخاطر وعواقبها
المتتالية ،التي تمثل جميعها نقاط تقاطع الشبكة .تتمثل إحدى
طرق معالجة حاالت عدم التيقن ،وإن لم تكن مقترحة لنقاط
التقاطع ذات اإلمكانات الكارثية ،في المحاولة والخطأ من
خالل نهج تكراري لحوكمة المخاطر 80.ويمكن التغلب على
حاالت عدم التيقن من خالل الجمع بين المخاطر النظامية
وأنواع أخرى من المخاطر حتى يتسنى التعامل معها في
آن واحد 81.ويمكن أن تشكل مراعاة نهج األنظمة التي تأخذ
ٍ
الديناميات الشبكية والعمليات االجتماعية بعين االعتبار
أساسًا لتصميم ُنهُج حوكمة المخاطر.
إلى جانب عدم التيقن ،يتمثل التحدي األكثر صعوبة في
عدم فهم الطبيعة النظامية للعديد من سياقات المخاطر.
ومن بين االقتراحات المأخوذة من مجتمع مخاطر المناخ
82
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يمكن القول بأنه في حالة األنظمة المعقدة والمخاطر
النظامية ،تمثل التدابير وال ُنهُج الحالية مجموعة من
المحاوالت الفاشلة 90 .ومع ذلك ،فإن ال ُنهُج تذكي الوعي
وتواجه التحديات التي يمكن أن تسلط الضوء على الجوانب
بالغة األهمية لما يعد أمر معقد في حد ذاته – حوكمة
المخاطر النظامية.

تسعى النهج الناشئة (مثل المبادئ التوجيهية لحوكمة
المخاطر النظامية للمركز الدولي لحوكمة المخاطر؛ انظر
الشكل  )5 -2إلى معالجة المشكلة الصعبة المتمثلة في

تقييم المخاطر النظامية أو قياسها ،وإعداد نماذج للعواقب
المتتالية ،واستعمال أدوات مختلفة لإلدارة 91،وتنفيذ العمليات
92
التشاركية.

الشكل  5-2العناصر المرنة لحوكمة المخاطر النظامية
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(المصدر)IRGC 2018 :

يفترض التنفيذ الناجح ل ُنهُج حوكمة المخاطر النظامية هذه
المرونة والتكيف (المستمر) مع السياق (عملية تكرارية في
لغة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ) .ويتوقف
ذلك على القيادة القوية مع التركيز المتراوح بين المدى
المتوسط والمدى الطويل ،واالستعداد للتكيف مع العمليات
غير الخطية وغير المتسلسلة أو استعراضها في كثير من
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(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2001
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2012
(بوليدنا وتورنر )2016
(شينكو وميكلر )2017
(تيمونينا وآخرون )2015
(المركز الدولي إلدارة المخاطر )2018؛ (تيمونينا وآخرون )2015
(توسي ،وفيسر ،وسوندرز )2012
(فرانك وآخرون )2014؛ (هيلبينغ )2013b
(المركز الدولي إلدارة المخاطر )2018

األحيان ،واالستعداد لقبول المفاضالت وإيجاد حلول لها.
ويمكن تطبيق األفكار المأخوذة من التحليل األكثر تقليدية
للمخاطر 94 ،واإلبالغ عنها وإدارتها بشكل مثمر لربط
المخاطر النظامية بال ُنهُج األكثر اتسا مًا بالطابع التقليدي
لحوكمة المخاطر.
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(سنتينو وآخرون )2015
(يازدانبانه وآخرون )2016
(بيك )1999
(لينيروث باير وآخرون )2016
(بيدج )2015
(بوليدنا وتورنر )2016
(لينيروث باير وآخرون )2016
(المركز الدولي إلدارة المخاطر )2018
(تيمونينا وآخرون )2015
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4-2
الذكاء الجمعي ،والبيانات
السياقية ،والتعاون
إن المخاطر مفهوم بشري أنشئ ً
لغة واصطالحً ا لوصف
ما يُلمس أو يثير القلق من تقلبات الحياة البشرية وعدم
التيقن الخاص بها – بأسلوب آخر ،معايشة التعقيد واآلثار
النظامية المعقدة .لقد اعتاد البشر في كثير من المجتمعات
وارتبطوا بوهم السيطرة الذي منحه إيانا مفهوم المخاطر.
ولكن عندما يتضح أن تأثيرات األنظمة ومواطن الضعف
المتداخلة والمترابطة عالميا ً قد تتجاوز القياس البشري
أو اإلدارة البشرية ،يجب االعتراف بحدود هذا الوهم.
كذلك يجب االعتراف بحدود أنظمة الحوكمة الحالية
وتنظيم المعرفة اإلنسانية .وهذا يتطلب نموذجً ا جدي ًدا لفهم
عدم التيقن والتعقيد والتعايش معهما – نموذجً ا ينشط قوة
الذكاء االجتماعي البشري والسياقي ،ويدعمه حيثما أمكن،
من خالل الذكاء االصطناعي المصمم بشكل مناسب.
إن تطوير القدرة على الفهم السياقي وصنع القرار وسيلة
أكثر فاعلية إلى حد بعيد للتعامل مع عدم التيقن والتعقيد
ً
مقارنة باالعتماد الحالي على األطر الخارجية والخبرات
التقنية المرجعية والتصنيفية ،المنعزلة عن التخصصات.
بشكل جزئي ،يمكن بناء هذه القدرة باستخدام نهج التعلم
المستمر ،وذلك لتنمية قدرة واعية ذاتية للشعور بأهمية
السياق ودور الذات؛ وبذلك ،ندرك أوجه الترابط واآلثار
غير الخطية ونتوقعها.
إن عملية صنع القرار اإلنساني عاطفية وليست عقالنية،
وبالتالي يتم تحفيزها بشكل أكثر نجاحً ا بالنماذج العقلية
القائمة على المعنى المرتبط بالقيم والمعتقدات 95 .بمضي
الوقت ،أثبت استخدام السرد والمعنى للتفاوض بشأن العالقة
المتغيرة باستمرار بين الهوية والسياق أنه آلية فعالة لبناء
القدرة على الصمود ،لتمكين اإلدراك والفهم وصنع المعنى
على نحو سريع .وبهذه الطريقة ،يصبح الذكاء الجمعي
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ً
شرطا مسب ًقا أساسيًا للمسؤولية الجماعية،
ممك ًنا باعتباره
التي تشكل جوهر حوكمة المخاطر النظامية .التعاون مع
هذا الذكاء ومن خالله يحمل مفتاح بناء القدرة على الصمود
نظاميًا.

1-4-2
الذكاء الجمعي
"الذكاء الجمعي" عبارة عن مزيج قوي من الذكاء البشري،
والذكاء االصطناعي أو ذكاء اآللة ،والقدرة على المعالجة.
إن بناء القدرة على الصمود ضروري لالستجابة بشكل
مناسب للمخاطر والحد منها ومنع وقوع الكوارث .تتطلب
القدرة على الصمود :التخطيط واإلعداد استنا ًد ا إلى
التقييمات لتجنب إنشاء المخاطر أو تقليلها إلى أدنى حد
وتقليل المخزون الحالي للمخاطر؛ وتطوير القدرة على
استعادة الوظائف بسرعة وفاعلية في مواجهة االضطرابات؛
والقدرة على التكيف والتغيير بعد وقوع صدمة.
من خالل مواجهة تحديات األنظمة المعقدة هذه ،يمكن لكل
فرد أو منظمة أو مجموعة مشاركة في بناء القدرة على
الصمود أن تزدهر بنجاح أكبر إذا ما تم استغالل "العقل
األكبر" من خالل الذكاء الجمعي .ويمكن تحقيق ذلك من
خالل االعتماد على القوة الذهنية ألشخاص آخرين يتمتعون
بخبرة ثقافية ،أو عمر زمني ،أو تعليم أو مهنة وجنس
متنوع ،باإلضافة إلى قوة معالجة اآلالت.
في حين الحاجة إلى التعلم اآللي والذكاء االصطناعي
لمعالجة البيانات الضخمة فيما يتعلق بأداء األنظمة المعقدة،
إنهما ال يقدمان المساعدة لألشخاص في حل مشكالت
التنسيق والحوكمة األكثر تعقي ًد ا التي تتطلب الثقة بين
األشخاص .وال يمكنهما تحديد الكيفية التي يريد أن يعيش
األشخاص بها حياة بشرية ،على سبيل المثال في المدن.
وبالمثل ال تستطيع سلسلة السجالت المغلقة – حل شبكي
موزع لتنسيق التفاعالت والتبادالت – وحدها حل هذه
المشكلة الدينامية البشرية المعقدة.

في الوقع ،يفتقر الذكاء الجمعي العالمي إلى القدرة على
حل المشكالت العالمية إلى حد بعيد .من المهم اآلن تجميع
مجموعات جديدة من األدوات من شأنها أن تقدم العون للعالم
بشأن التفكير والتصرف بخطى موزونة ،وكذلك على نطاق
يتناسب مع المشكالت المعقدة التي نواجهها .في العديد من
المجاالت ،تظل البيانات والمعرفة األكثر أهمية معيبة،
أو مجزأة أو مقصورة على بعض األشخاص ،أو تفتقر إلى
السياق والتنظيم الالزمين لتسهيل الوصول إليها وجعلها
مفيدة للقرارات؛ وال يمتلك أحد حتى اآلن وسائل للجمع
بينهما أو القدرة على ذلك.
إن الترابط بالغ األهمية بين صحة اإلنسان ورفاهيته،
واإليكولوجيا والتكنولوجيا معقد للغاية  -من حيث كل
96
من طبيعة الروابط واالستجابات في الزمان والمكان.
و يُعد الوصول إلى فهم أفضل لتفاعالت النظام البشري
اإليكولوجي التكنولوجي أمرً ا ضروريًا ،تمامًا مثل بداية
الوصول إليه في علوم المناخ من خالل تطبيق إعداد النماذج
الحاسوبية المتطورة.
وصلت هذه الثورة في إعداد نماذج األنظمة إلى الحد
الذي أصبح من الممكن فيه اآلن البدء في إعداد نماذج
لنقاط الترابط وأوجه الترابط بين اآلثار االقتصادية (القيم)
والمجتمعية (والصحة والرفاهية واإلنتاجية) والبيئية
للقرارات واالستثمارات المدفوعة بالتفاعالت الحية بين
الطقس ،وتحوالت القشرة األرضية ،والتربة ،واألراضي
وإيكولوجيا المحيطات والنشاط البشري 97.وتتوفر البيانات
الجغرافية على نطاقات متعددة لدعم هذا النهج لتحسين فهم
الطبيعة التفاعلية لمسببات المخاطر والحد من المخاطر على
المدى الطويل.

تنشأ حاجة آخذة في الزيادة إلى نماذج جديدة تستند إلى فهم
العمليات األساسية التي تتسبب في أداء النظام بطرق معينة،
تمتد وتتفاعل من المستويات العالمية إلى المستويات المحلية.
ويمكن استخدامها إلنشاء نطاق للقدرة على الصمود لتمكين
المجتمعات من االتجاه نحو مستقبل أفضل فيما يتعلق بالقدرة
على الصمود.
يمكن لهذه النماذج الجديدة ،المدعومة بالذكاء االصطناعي
والتعلم اآللي ،بناء الذكاء الجمعي بين المجتمعات من خالل
المختبرات الفائقة اإلقليمية المستقلة أو االنتقالية الوطنية– 98
أو المختبرات التعاونية (التي تمت مناقشتها بمزيد من
التفصيل في القسم  .)2 -4 -2وتضم هذه المختبرات
كبار الخبراء من مختلف القطاعات ،بما في ذلك القطاع
األكاديمي والحكومي والخاص والمجتمع.
أدت التطورات الحديثة في القدرة الحاسوبية ،وتوافر
البيانات والخوارزميات الجديدة إلى تحقيق إنجازات كبيرة
في الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي في السنوات الستة أو
السبعة الماضية .تدخل العديد من التطبيقات الحياة اليومية،
من الترجمات اآللية ،إلى ميزة التعرف على األصوات
والصور ،وإلى التحسينات الجغرافية المكانية ،التي يتم
استغاللها جميعًا بشكل متزايد في الصناعة والحوكمة
والتجارة .سيكون لالستخدام العملي بشكل متزايد للذكاء
االصطناعي المصحوب بالذكاء الجمعي المتطور في مجال
الحد من مخاطر الكوارث تأثير إيجابي على إنقاذ األرواح
والحد من اإلصابات وتقليل األضرار التي تلحق بالممتلكات
إلى أدنى حد وتحسين األنظمة االقتصادية .في جميع
األحوال ،تعزز هذه األشياء المساواة االجتماعية من خالل
تعزيز قدرات صنع القرار .وسيتطلب القيام بهذا بنجاح
أطر عمل قوية للتقييم يمكنها تقييم أداء الذكاء االصطناعي
99
وجودته ،وبناء الثقة في هذه التكنولوجيا الكاسحة.

في كثير من الحاالتُ ،تستخدم نماذج األنظمة اإليكولوجية
المعقدة في إعداد إسقاطات لالتجاهات المستقبلية ،واستخدام
ا لبيا نا ت ا لمستمد ة إ حصا ئيًا من ا ال ر تبا طا ت ا لسببية
المفترضة ،ولكن يمكن أن تتغير هذه االرتباطات في ظل
ظروف جديدة ،وبالتالي قد تكون التوقعات موضع شك.

مزيد من البحث ضروري لفهم اإلنصاف في سياق صنع
القرار المؤتمت .تتمتع الخوارزمية أو القرار باإلنصاف
عند تجنب ممارسة التمييز ضد األشخاص بسبب انتمائهم

( 95جاتسفيلر وآخرون )2017
( 96ويتمي وآخرون )2015
( 97ويتمي وآخرون )2015

( 98االتحاد األوروبي ،المديرية العامة للبحوث واالبتكار ،المديرية األولى  -العمل
المناخي وكفاءة الموارد )2018
( 99كرايا وآخرون )2018
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لمجموعة معينة (على سبيل المثال الجنس أو العرق
أو الميل الجنسي) .في المجال الناشئ للذكاء االصطناعي
القابل للتوضيح (أي تقنيات الذكاء االصطناعي التي يمكن
للبشر الوثوق بها وفهمها بسهولة ،التي تتناقض مع مفهوم
الصندوق األسود في التعلم اآللي حيث يصعب في كثير من
األحيان شرح سبب وصول الذكاء االصطناعي إلى قرار
محدد ،)100هناك عمل كبير قيد التقدم لمعالجة هذه المسائل
المعقدة وتغيير ُنهُج الصندوق األسود للذكاء االصطناعي
التقليدي ،وذلك للحد من التحيز وزيادة قابلية الفهم لدى
صانعي القرار.
عندما يتعلق األمر باألمن اإللكتروني ،يكون الذكاء
االصطناعي سالح ذو حدين .فيمكن أن يكون الذكاء
االصطناعي مفي ًدا للغاية في زيادة أمان األجهزة واألنظمة
والتطبيقات ،لكنه يمكن أيضًا أن يخوِّ ل أولئك الذين يسعون
لمهاجمة األنظمة والشبكات وبالتالي يصبح أداة متطورة
في ترسانة الهجمات السيبرانية .يأخذ إطار سِ نداي بعين
االعتبار الحاجة إلى معالجة المخاطر التي تنشأ من
االبتكارات التكنولوجية وتطبيقاتها (انظر الفصل  3من
تقرير التقييم العالمي هذا) .عالوة على ذلك ،تمثل قوة الذكاء
االصطناعي مقابل اإلجراء الضار مشكلة ،مما يشكل الخطر
األسرع أثرً ا على أمن األنظمة اإللكترونية الفيزيائية ،التي
سيتم فيها استخدام الذكاء االصطناعي بشكل متزايد.
لذلك ،يجب دمج الحلول المستندة إلى التكنولوجيا المصممة
لمشاكل التنسيق مع الحلول المستندة إلى البشر (الحلول التي
ينشئها البشر أو يشاركون فيها لوضع الحلول المصممة على
نطاق بشري) .على عكس اآلالت ،التي تحتاج إلى العمل
باالحتماالت ،يمكن للبشر – ضمن شبكة اجتماعية قائمة
على الثقة – اتخاذ القرارات في ظل حالة عدم التيقن الجذري
من خالل ربط القيم بالقرارات .ترجع هذه القدرة لدى البشر
األصحاء إلى استجابات عاطفية لحاالت اتخاذ القرارات
شديدة التعقيد التي ال توجد حلول لها بسبب حساب التكاليف
والفوائد المجرد من القيم وذي الطبيعة المحوسبة البحتة.
إن الحلول التكنولوجية البحتة التي تعتمد على الموضوعية
ً
ً
ارتباطا وثي ًقا
مرتبطا
وحيادية القيمة تعزل اإلنسان عن كونه
بالبيئة .يمكن (أو ينبغي) أن يقرر البشر تغيير القيم متأصلة
الجذور التي تحدد قواعد المستوى األعلى ،وتشكل الموقف

60

الفصل 2

والخيارات والسلوك .وبخالف ذلك ،قد تستمر المجتمعات
في تكوين الثروة على حساب انحسار وظائف دعم الحياة
اإليكولوجية في حلقة ارتجاعية إيجابية متصاعدة ،مما
يخلِّف مخاطر نظامية ذات تأثيرات متتالية ويجعل األنظمة
االقتصادية واإليكولوجية واالجتماعية الشاملة عرضة
لالنهيار بشكل متزايد.

2-4-2
البيانات السياقية والتعاون المبتكر والعبرمناهجية (اإلنضباط)
يربك التعقيد النموذج التقليدي لحل المشاكل المتمثل
في تقسيم المشاكل إلى أجزاء محددة بشكل منفرد وحل
101
أعراضها .ال يمكن فهم أي من "المشكالت المستعصية" -
102
كما وصفتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
والعديد من الهيئات العلمية األخرى  103 -التي تضغط
حاليًا على صانعي السياسات لتجربة ُنهُج جديدة لمواجهة
التحديات الحالية ،من خالل ال ُنهُج االختزالية .بأسلوب آخر،
التبسيط المتعمد لمشكلة ما وأسبابها بإزالتها من سياقها يجعل
كل من فهم المشكلة والحل الذي تاله ال فائدة له .تنخرط
القضايا التي نواجهها في أوجه الترابط السياقية التي تتطلب
نهجً ا مختل ًفا تمامًا في التقييم والعمل.
تفصل معظم أدوات ومنهجيات البحث العلمي الحالية
"الموضوعات" عن سياقاتها من أجل استنباط معلومات
مفصلة ومتخصصة وقابلة للقياس الكمي .وقد تطوِّ ر
الممارسة األوسع للعلم في المستقبل طر ًقا الستخدام
المعلومات المستمدة من التفاصيل والترابط بشكل كامل.
في الوقت الحاليُ ،تعد العادة الثقافية المتمثلة في إخراج
المعلومات من السياق ،أو االختزالية ،هي المعيار التجريبي
الموحد والمصرح به .إلجراء تقييمات أكثر مالءمة
للمخاطر الناشئة عن ظروف متعددة األسباب ،يتعين التوفر
العاجل للمالحظات التي يمكن أن تعالج هذا التعقيد بشكل
مناسب .تستند القرارات المتعلقة باإلجراءات التي يجب
اتخاذها ،ومن يقوم بها وبأي موارد ،إلى معلومات الموقف
أو الحدث .وإذا لم تتمكن هذه المعلومات من نقل مدى التعقيد
المناسب ،ستستند القرارات إلى معرفة غير كافية.

البحوث واالستجابات العبرمناهجية (اإلنضباط)

بيانات وصف العالقات والمعلومات السياقية

ال يظل نشوء المخاطر وإدراكها في األنظمة المعقدة في
قطاع واحد في الوقت ذاته .ومع ذلك ،تخفف الهياكل
المؤسسية الحالية من حدة هذه القضايا المعقدة من خالل
بروتوكوالت االهتمام فقط بما هو ضمن اختصاصها
القانوني المحدد .وال تزال األزمات الصحية في نطاق
وزارات الصحة ،في حين أن القضايا االقتصادية تخضع
الهتمام منفصل من وزارات المالية أو العمل .وبالمثل،
ال تزال المخاطر اإليكولوجية المتداخلة مع المخاطر الثقافية
أو السياسية ،في معظم الحاالتُ ،تعتبر متوازية ،لكن يجب
البحث عنها وفهمها بشكل أفضل من حيث الترابط العالئقي.

"بيانات وصف العالقات" هي نوع معين من المعلومات
حول الطريقة التي تجتمع بها أجزاء نظام مركب (مثل أفراد
أسرة ،أو كائنات في محيطات ،أو مؤسسات في مجتمع،
أو إدارات في منظمة) لبث الحيوية لهذا النظام.

يجب تطوير جسور البحث والتواصل المتزايد عبر األنظمة
المجتمعية .وينطبق هذا بشكل خاص على أنظمة الخدمة
العامة .يمكن أن يؤدي عدم التواصل والمنظور السياقي
بين أنظمة مثل التعليم والصحة والنقل واالتصاالت إلى
زيادة قابلية التأثر على مستوى المجتمع .وسيؤدي االتصال
والتواصل المتزايد بين هذه القطاعات إلى جعل المجتمعات
أكثر قوة وقدرة على الصمود أمام المخاطر طويلة األجل
وبداية حاالت الطوارئ المفاجئة .يمكن أن ينمي تطوير
ُنهج بيانات وصف العالقات العالقة بين القطاعات لتعزيز
التفاعل والتعاون المشترك بين األنظمة.

المربع  10-2استفسارات بشأن بيانات وصف العالقات
يتم فصل العواقب النظامية (وعواقب العواقب) بسهولة
عن شبكات السببية الخاصة بها ويمكن فقد أهمية
العالقات بين السياقات .على سبيل المثال ،نظرت
وسائل اإلعالم إلى قافلة طالبي اللجوء الذين يتحركون
ً
شمال عبر أمريكا الوسطى في الجزء األخير من عام
 2018على أنهم فروا من العنف أو الفقر (الدوافع

( 100عينة )2017
( 101ريتل وويبر )1973
( 102الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وآخرون )2018

وفي المقابل ،ستصف البيانات األخرى األجزاء فقط ،بينما
تصف بيانات وصف العالقات تأثيرها المتبادل في السياق.
إن بيانات وصف العالقات توضح العالقات الحيوية بين
أجزاء النظام العديدة .على سبيل المثال ،لفهم أسرة ما،
ال يكفي فهم كل فرد من أفراد األسرة فحسب ،بل يجب أيضًا
فهم العالقات فيما بينهم ،وهذا يمثل بيانات وصف العالقات.
ُتستخدم بيانات وصف العالقات هذه لفهم أوجه الترابط
بشكل أفضل وتحسين االستجابات للقضايا الموجودة بطرق
عالئقية .وهذا يشمل فهم المخاطر النظامية في الصحة
واإليكولوجيا واألنظمة االقتصادية وأنظمة التعليم والعديد
من غيرها .يقدم اإلخراج من السياق معلومات محددة يمكن
أن تخلِّف أخطاء ،بينما تعزز بيانات وصف العالقات الفهم
المتسق لألنظمة الحالية.

"الواضحة" لمثل هذا السلوك اليائس) .في واقع األمر،
كانت حاالت الجفاف التاريخية على مدى عدة سنوات،
التي تفاقمت بسبب التحوالت المتأثرة بالمناخ في
أنماط الطقس دون أن تكون مصحوبة بتحوالت في
السلوك البشري أو تطوير السياسات أو البنية التحتية،
دافعًا رئيسيًا للمخاطر .وسيمثل هذا محور نهج بيانات
وصف العالقات لفهم مجموعة معقدة ومترابطة من
العوامل التي تؤدي إلى الهجرة على نطاق واسع.

( 103روكشترم وآخرون )2009؛ (ويتمي وآخرون )2015؛ (الصندوق العالمي
للطبيعة )2018
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يتضمن السياق العمليات العالئقية التي تتحد إلنتاج موقف
معين .في واقع األمرُ ،تعد المواقف أو األنظمة األكثر
تعقي ًد ا "متعددة السياقات" ،أي أن هناك أكثر من سياق
ً
مسموح به .تجمع المعلومات عبر سياقات متعددة
أشكال
متعددة للمراقبة ،من وجهات نظر متعددة .وإقرارً ا بأن
المعلومات تأتي بأشكال عديدة ،سيبحث فريق بحث بيانات
وصف العالقات عن "الحكمة" المطبقة واقعيًا للسكان
المحليين ،والفن والثقافة ،والقصص الشخصية ،وآراء العديد
من األجيال .ال تتمثل مهمة بيانات وصف العالقات في
دمج التفاصيل ونقاط البيانات فحسب ،بل في العالقة بين
التفاصيل أيضًا خالل العديد من النطاقات.
بدأ استخدام المعلومات السياقية في شكل بيانات وصف
العالقات من قِبل الباحثين والحكومات واختصاصيي الخدمة
العامة .فهم يستخدمونها لتقييم المواقف المعقدة وتحديد ال ُنهُج
أو االستجابات الوقائية لألزمات المجتمعية (أو اإليكولوجية)
المعقدة ،وهو ما يستلزم الخبرة التي تمتد عبر نطاق واسع
من الظروف السياقية.
عند التطبيق على سياقات ومجاالت محلية محددة ،يمكن أن
تكون السيناريوهات التي تستخدم بيانات وصف العالقات
مفيدة إلشراك أصحاب المصلحة المحليين وصانعي القرار
في بيئة متعددة التخصصات – مختبر تعاوني أو "بجث
تعاوني" – لخلق فرص بديلة قوية لمواجهة حاالت عدم
التيقن والتعقيدات ذات الصلة 104 .وتساعد مجموعة من
تمارين السيناريوهات التي يتم إجراؤها ضمن مجموعة
متفق عليها من ا لمعا يير عبر ا لنطا قا ت ( من صغا ر
المزارعين إلى المؤسسات التعاونية على مستوى عالمي)
على تحد يد تفضيال ت أ صحا ب ا لمصلحة  ،و ا لعو ا مل
التحفيزية لهم ،واتجاهاتهم ودوافعهم المحددة على نطاق
معين ،واألهم من ذلك ،إضافة السياقات المحلية الالزمة
لتدريبات إعداد النماذج.

( 104فيرفورت وآخرون )2014
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تغيير أنماط التفاعل على المستويات المحلية باستخدام
عمليات المعرفة عبر سياقات متعددة
يُعد بناء الجسور عبر األنظمة هو االمتداد الطبيعي للعملية
المذكورة أعاله .ويمثل هذا خطوة نحو تشكيل هيئات
تعاونية لصنع القرار على المستويات المحلية ("بحوث
تعاونية") .عند القيام بذلك ،تتاح إمكانية للجمع بين أشخاص
من مجاالت مختلفة ،ولكن مترابطة ،الستكشاف حيوية
المجتمع المحلي وتحفيزها أو تجديدها .وعندما تقوم هذه
المجموعات المجتمعية بتكوين المعرفة وتبادلها عبر سياقات
متعددة ،يبدأ تشكيل أنماط تواصل جديدة ،تربط قطاعات
الخبرات المنفصلة بطريقة أخرى .تفسح الحلول المراعية
لخصائص المكان ،التي تنشأ عن التطوير التعاوني للبيانات
السياقية لوصف العالقات ،لنفسها المجال للتنظيم الذاتي
حول اإلجراءات التي يتم إنشاؤها بشكل مشترك ،مع
الملكية المحلية للبيانات والمخاطر والحلول .من خالل توفير
ً
تحول إضافيًا ينشئ
السياق ،تمثل بيانات وصف العالقات
االتصال والتواصل واإلجراء ،القادر على معالجة التعقيد
بطرق جديدة .ويمكن زيادة القدرة المحلية بشكل كبير من
خالل االستفادة من الذكاء الجمعي والتعلم المتبادل.

الشكل  6-2جلب المعارف عبر التخصصات المتعددة إلى الوجود

ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣواطﻧﯾن

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺿﺧﻣﺔ

ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺻف
اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺻﺎت

راك ﺑﯾن اﻟﺗ
ﺧﺻ
ﺗ

ا
ﻻﺷ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
وﻣﻌرﻓﺔ أﺻﺣﺎب
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﺳﻠوك/
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت

ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷﻌوب
اﻷﺻﻠﯾﺔ

اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺷﺗرك

اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت و اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﺗﻌﻣق
واﻟﻧظﺎﻣﻲ واﻷوﺳﻊ ﻧطﺎ ًﻗﺎ

ﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت

اﻟﺗﻌددﯾﺔ
(المصدر :مقتبس من براون وآخرون )2015

عندما يتم البحث بهذه الطريقة (أي عبر السياقات) ،يصبح
الترابط واضحً ا .على سبيل المثال ،ال يمكن فصل الغذاء
عن األنظمة االقتصادية ،وال حتى السياسية؛ وال يمكن فصله
ً
محفزا مهمًا أيضًا لروابط
عن الثقافة أو الطب .يُعد الغذاء
قوية بين األجيال .وفي هذا السياق ،ال يقتصر العمل الخاص
بدعم المبادرات الغذائية على توزيع الغذاء فقط ،ولكن
يشمل أيضًا ربط العالقات بين السياقات المتنوعة بمشاريع
وأعمال تشمل المجتمع بأسره" .تكمن الحلول في االعتراف
باالستجابة الجماعية .فال توجد استجابة فردية كافية لمعالجة
105
مشكلة معقدة".
تمثل بيانات وصف العالقات التداخل عبر األنظمة ويتم
إنتاجها بواسطة فرق ُتمارس استفساراتها في تخطي األطر
السياقية وأنماط وخلق المعنى واالستنتاجات .إن منظور
االستفسار السياقي والبحث عبر سياقات متعددة هو ذلك
المنظور الذي ال يجمع فقط التخصصات معًا ولكن يجمع

أيضًا أشكال أخرى متعددة من المعرفة ،بما في ذلك حكمة
ً
فضل عن
الممارسين المحليين المراعية لخصائص المكان،
الحساسيات الثقافية وحساسيات الشعوب األصلية.
عندما يتم تنفيذ حلول ظاهرية لتوفير إجابات للمشاكل في
النظم المعقدة ،تتكاثر المشاكل .إن تطوير القدرة على فهم
السياق وصنع القرار أكثر فاعلية بكثير ،وتصبح الفوائد
آن واحد .يجب توفر
ملموسة عبر قطاعات متعددة في ٍ
هياكل و ُنهُج يمكن أن تقدم معلومات تقدمية تمثل الترابط
السياقي لآلثار المحتملة للمخاطر النظامية عندما تكون
ملموسة على المستوى الفردي والمجهري ضمن سياقات
مرئية وعالمية أكبر.

( 105باتيسون )2018
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النماذج ليست قابلة للتصحيح بالعلوم العادية ،وتغيير
106
النموذج يمثل تغييرً ا في القيمة.

تحويل النموذج – تقديم اإلطار
العالمي لتقييم المخاطر

لقد أصبح مجتمعنا العالمي يدرك أن المخاطر النظامية
التي نخلقها يمكن أن تؤدي إلى حاالت من عدم االستقرار
وكذلك عدم القدرة على التحكم على نطاق واسع 107.ومن
ثم ،تنشأ حاجة ملحة ومتنامية إلى تحسين فهم حاالت عدم
التيقن وإدارتها وتهيئة األفراد واالبتكار والتمويل .ال يمكن
إنكار حتمية تمديد األطر القياسية إلدارة المخاطر أو حتى
االستجابة للدعوة إلى تحول نموذجي حول كيفية التعامل مع
كل من المخاطر التي يمكن السيطرة عليها والتي ال يمكن

الشكل  7-2من التقييم العالمي للمخاطر إلى اإلطار العالمي لتقييم المخاطر

ﻣن إطﺎر ﻋﻣل ھﯾوﻏو
۲۰۰٥

(المصدر)UNDRR 2019 :
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اﻟﺗ

ﻌر

ﻗﺎﺑ
اﻟﺗﺿ ﻠﯾﺔ
رر

ا
ﻋرام اﻟﻌواﺻف

اﻟﻣ

ﻟﺧ
اﻟرﯾﺎح اﻹﻋﺻﺎرﯾﺔ

اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻋﺎﻟﻣﻲ

س

طر
أﻣواج ﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ
اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت اﻟﻧﮭرﯾﺔ

ھﯾﻛﻠﻲ

X

ﻘﯾﺎ

زﻻزل

X

ض

اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺧﺎطر

۳٫٦

وطﻧﻲ

السيطرة عليها ،نوع التغيير الذي يحث عليه إطار سِ نداي.
يجب االنتقال من نموذج إلى آخر – من إدارة الكوارث
إلى إدارة المخاطر – ومن إدارة األخطار "التقليدية" إلى
التخطيط لتحسين فهم التفاعالت الديناميكية مع المخاطر
النظامية .يتيح استكشاف تسهيل "نظام جديد للعالقات"
ظهور نظريات وحلول مستقبلية تتسم بأنها "أوسع نطا ًقا
108
ً
حلول للمزيد من المشاكل".
وأكثر دقة في التنبؤ ،وتجد

هناك حاجة إلى تجديدات رئيسية ل ُنهُج تقييم المخاطر
وتحليلها من أجل إدراك التحدي ودعوة إطار سِ نداي
بشكل كامل .وكما لوحظُ ،تعد أساليب الوقت الراهن تالئم
"ذروات" المخاطر األكبر واألكثر وضوحً ا وسهولة من
حيث التعامل معها على مر التاريخ التي يتعرض لها البشر
ً
بدل من أوجه الترابط فيما بينها.

ا

ﻟﺧ

ﻌر
اﻟﺗ

اﻟ

اﻷ

ﻧظ

طر
أﻣواج ﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ

ﺧدﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ

ﺑﯾﺋﻲ

ﻣﺣﻠﻲ

اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ض

ﻗﺎﺑ
اﻟﺗﺿ ﻠﯾﺔ
رر

ﺑراﻛﯾن

زراﻋﺔ

اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

وطﻧﻲ

ﺎق

زﻻزل

ھﯾﻛﻠﻲ

اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻋﺎﻟﻣﻲ

ﺑﺷرﯾﺔ
إﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ

ﻣﺔ

ﻧط

ﻣن ﺧﻼل إطﺎر ﺳِ ﻧداي
۲۰۱٥

ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت
ﺣرﯾق
ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ

( 106كوهن )1962
( 107هيلبينغ )2013b

( 108بترفيلد )2007
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الشكل  8-2اإلطار العالمي لتقييم المخاطر للفترة من  2020إلى 2030

ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت

اﻹﺳﻛﺎن

اﻟﺣوﻛﻣﺔ

دون اﻟوطﻧﻲ

اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ

ﺟﻔﺎف

اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ

ﻗﺎﻧوﻧﻲ

ﺳﻛﻧﻲ ﺣﺿري

ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ

اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ

اﻷﻣن

اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

ﻣﺎﻟﻲ

ﻌر
اﻟﺗ

اﻟ

ا
اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ

اﻷ

ﻟﺧ
ﺣرﯾق
ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ

ﻧظ

طر
أﻣواج ﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ

اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

ﺑﯾﺋﯾﺔ

اﻟوطﻧﻲ

اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ض

ﻗﺎﺑ
اﻟﺗﺿ ﻠﯾﺔ
رر

ﺑراﻛﯾن

اﻟزراﻋﺔ

اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ

ﺎق

زﻻزل

ھﯾﻛﻠﻲ

اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻋﺎﻟﻣﻲ

ﺑﺷرﯾﺔ
إﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ

ﻣﺔ

ﻧط

ﻧﺣو إطﺎر ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر – GRAF
+۲۰۲۰

رأس اﻟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ

ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ

ﻧووﯾﺔ
إﺷﻌﺎﻋﯾﺔ

(المصدر)UNDRR 2019 :

في العقود األخيرة ،أنشأنا وأدركنا العديد من أنواع المخاطر
األخرى التي لها عواقب وخيمة على البشرية .سيمثل فهم
الطبيعة النظامية للمخاطر ،والفرص التي تتيحها ال ُنهج
والمفاهيم الجديدة للمخاطر ،التحدي الرئيسي في النصف
األول من القرن الحادي والعشرين.
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ُ
ُطررت إلى اختيار جملة واحدة لوصف حالة
إذا اض
العالم ،فسأقول إننا نتعيش في عالم يواجه تحديات
عامة توصف بأنها متكاملة على نحو متزايد ،بينما
ُتعد االستجابات مقسمة إلى حد أكبر ،وإذا لم ينعكس
109
الوضع ،فإن هذا يمهد لكارثة.

استجابة لهذا التحدي ،دعا الخبراء مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث – المكلف بدعم تحقيق نتائج إطار
سِ نداي وخطة عام  2030وأهدافه – من أجل إنشاء عملية
للتصميم والتطوير المشتركين إلطار عالمي لتقييم المخاطر
( )GRAFلتوعية عملية صنع القرار وتحويل السلوك،
خاصة فيما يتعلق بالمخاطر النظامية.
وسيدعم هذا بشكل واضح الحكومات الوطنية ودون
الوطنية ،وكذلك الجهات الفاعلة غير الرسمية بما في ذلك
مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المالية المشار إليها
في الفقرة (36ج) من إطار سِ نداي ،وذلك إلدراك األنماط
الجديدة لقابلية التضرر وتكوُ ن المخاطر في إطار الجهود
المبذولة لتحقيق أهداف جميع االتفاقيات الحكومية الدولية
لعام  ،2015والمساعدة في قياس التقدم المحرز في الحد من
المخاطر .يتمثل الغرض من اإلطار العالمي لتقييم المخاطر
أيضًا في أن يكون مكو ًنا أساسيًا إلطار األمم المتحدة الشامل
لتقييم المخاطر وتحليلها دعمًا لخطة عام  .2030وسيُسهم
ذلك في تشكيل رؤية األمين العام لألمم المتحدة لدعم اتخاذ
القرارات المتعلقة ببرنامج وقائي متكامل وكذلك ضمن إطار
األمم المتحدة للقدرة على الصمود.
صُمم اإلطار العالمي لتقييم المخاطر من أجل إحاطة
القطاعات والمناطق الجغرافية علمًا وتركيز اإلجراءات،
داخل هذه القطاعات والمناطق وفيما بينها من قِبل صانعي
ا لقر ا ر على ا لمستو يا ت ا لمحلية و ا لو طنية و ا إل قليمية
و ا لعا لمية  ،على ا لنتا ئج و ا أل هد ا ف و أ و لو يا ت ا لعمل
المنصوص عليها في إطار سِ نداي وخطة  .2030يتناول
اإلطار العديد من القضايا مثل تقييم مواطن الضعف النظامية
لألنظمة الزراعية ،أو تعزيز قدرة أنظمة توليد الكهرباء
وتوزيعها في المواقع المعرضة لألعاصير على الصمود،
أو تخطيط استمرارية تصريف األعمال للجهات الفاعلة
في القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات األساسية في
المناطق الحضرية سريعة النمو.
يتمثل الهدف من اإلطار العالمي لتقييم المخاطر في تحسين
فهم المخاطر الحالية والمستقبلية وإدارتها ،على جميع
النطاقات المكانية والزمانية .فهو يهدف إلى تحسين إدارة
حاالت عدم التيقن وتهيئة األفراد واالبتكار والتمويل من
خالل تشجيع التفكير في أنظمة متعددة التخصصات وتمكين
تحديد العيوب واإلشارات السالفة .ويسعى إلى الكشف
عن نقاط الترابط والعالقات والتشابكات وأوجه الترابط
للعديد من المخاطر والجهات الفاعلة عبر األنظمة لبناء
فهم مشترك وتمكين صانعي القرار من العمل .حيث يقود
فريق خبراء اإلطار العالمي لتقييم المخاطر وفرقه العاملة
ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عملية
تصميم اإلطار العالمي لتقييم المخاطر وتطويره .سيعمل
اإلطار العالمي لتقييم المخاطر – مدفوعًا بعملية تصميم

تتمحور حول المستخدم – مع جميع أصحاب المصلحة على
إنشاء إطار وجماعة ممارسة لفهم وتبادل سياقات المخاطر
والبيانات والمعلومات والنماذج والمقاييس وطرائق اإلبالغ
عن المخاطر ودعم اتخاذ القرار.

تم وصف تغيير النموذج بأنه "معالجة حزمة البيانات
نفسها كما كان في السابق ،ولكن مع وضعها في نظام
جديد للعالقات مع بعضها البعض من خالل منحها
ً 110
إطارً ا مختلفا".
من خالل ُنهُج مثل نمذجة المجموعات والمقارنة بينها،
سيحسن ا إل طا ر ا لعا لمي لتقييم ا لمخا طر فهم ا لطبيعة
متعددة األبعاد والتفاعالت الديناميكية للمخاطر ،وذلك لمنع
االنقطاعات في األنظمة الحيوية أو التكيف معها (بما في
ذلك صحة اإلنسان ،وعمل النظام اإليكولوجي والتنمية
االقتصادية) وخلق القدرة على تحويل السلوكيات .يسعى
اإلطار العالمي لتقييم المخاطر إلى تمكين التنظيم الذاتي
والتعلم المبني على المعالجة المحلية للمعلومات من قِبل
أصحاب المصلحة المعنيين فيما يتعلق باآلثار المترتبة
على القرارات وعواقبها .وإدراكا ً من الخبراء أنه ستحدث
انخفاضات كبيرة في المخاطر من خالل فهم ومعالجة أنماط
الضعف والتعرض للمخاطر ،واالعتراف بأن البيانات
المتعلقة بقابلية التضرر (االجتماعي والبيئي) غير متطورة
ً
مجال ذا أولوية لإلطار
للغاية ،فإنهم أوصوا بذلك باعتباره
العالمي لتقييم المخاطر.
إن نظرية تغيير اإلطار العالمي لتقييم المخاطر تحدد التفكير
المبكر بشأن تطوير العناصر الرئيسية لإلطار العالمي
لتقييم المخاطر وتنفيذها .حيث تشمل المسارات السببية
(األشخاص والعلوم واألنظمة) ،التي تهدف إلى تحديد
القضايا التي يتعين تناولها والعناصر التي يتعين اختبارها
وإنشائها على نحو واضح وصريح .سيستمر التصميم
والتطوير المشترك لإلطار العالمي لتقييم المخاطر في ثالث
مراحل واسعة من النشاط :المرحلة  – 1التصميم واإلعداد؛
والمرحلة  – 2بناء اإلطار؛ والمرحلة  – 3تنفيذ التوسع.

( 109أنطونيو غوتيريس ،األمين العام لألمم المتحدة ،كانون الثاني/يناير )2019
( 110بترفيلد )2007
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الشكل  9-2التمثيل التخطيطي لإلطار العالمي لتقييم المخاطر

اﻹﺑﻼغ اﻟوطﻧﻲ
ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛوارث اﻟوطﻧﯾﺔ

اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣوﻓرة

اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻛﻌﺑﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛل أﺛر
اﻹطﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر

ﻧطﺎق اﻷﺧطﺎر/اﻟﻣﺧﺎطر
)اﻟﻔﻘرة )۱٥
ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻌرض

ري
ﺷ

اﻟﻧﻣﺎذج
اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ/ﻏﯾر
اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺧطﺎر

ﺑ

ﺟﻲ
ي
وﻟو
ﺗﺻﺎد ﻧﯾﺔ
إﯾﻛ
اﻗ
ﺑ

ﺗﺣ

ﺗﯾﺔ

ﺳﯾﺎ

ﺳﻲ

ﻋﺎﻟﻣﻲ

ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

ﻣﺣﻠﻲ

ﻧﻣﺎذج ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿرر
)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ/اﻟﺑﯾﺋﻲ(

اﻷﺧطﺎر

دون وطﻧﻲ

اﻟﺗﻌرض

وطﻧﻲ

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿرر

اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل
ﻣن اﻟﻛﻼم إﻟﻰ اﻟﻌﻣل

ﻧظﺎم رﺻد إطﺎر ﺳِ ﻧداي

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ
ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن

اﻻﺷﺗراك ﺑﯾن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت،
واﻷﺳس ﻣﺗﻌددة اﻟﻌﻠوم،
وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﻧﻲ
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣل وطراﺋﻘﮫ

اﻹطﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓرق اﻟﻣﺷروع

(المصدر)UNDRR 2019 :

من خالل تقديم األفكار واألدوات والتجارب العملية لصناع
القرار على النطاقات ذات الصلة من خالل تطوير منهجيات
متعددة المستخدمين ،ومفتوحة وشاملة ،وتعاونية ،ومشتركة

68

الفصل 2

ألصحاب المصلحة في الوقت المناسب ،يمكن أن يحفز
اإلطار العالمي لتقييم المخاطر سلوكيات األنظمة متعددة
التخصصات التي ستدعم العمل التحولي .وسيم ّكن ذلك من

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﻧظم اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )إطﺎر ﺳِ ﻧداي ،ﺧطﺔ ،۲۰۳۰
اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﯾس ،اﻟﺧطﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة(
GAR

اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر

واﺟﮭﺔ ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت
))APIs

اﻟرؤى واﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت واﻷدوات
واﻟﺷروح اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ واﻟﺧﯾﺎرات
وﻟوﺣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟدﻋم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن

اﺗﻘﺎء ﻧﺷوء اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺣد ﻣن
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻧﻣﺎذج وﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻷﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻌدد
أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ اﻟواﻋﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة
ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

ﯾﻣﻛن ﻟﻌدد أﻛﺑر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص
ﺑﻧﺎء ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﮭم اﻟطﺑﯾﻌﺔ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻋﺑر اﻟزﻣن

ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﺗﺣوﻟﺔ

اﻹطﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺧﺎطر
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺑراء
أﻣﺎﻧﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر

إجراء بحوث لبيانات وصف العالقات وإنشاء مختبرات
تعاونية وتنمية متسارعة للذكاء الجمعي حول المخاطر
النظامية لخلق ثقافة اتخاذ القرارات الواعية بالمخاطر

وتحويل السلوكيات وزيادة قدرة المجتمعات واألنظمة على
الصمود في نهاية المطاف.
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الفصل 2
االستنتاجات والتوصيات
تكمن الحلول في االعتراف باالستجابة الجماعية .فال توجد استجابة فردية كافية لمعالجة مشكلة معقدة.

111

االستنتاجات
مع اليقين بالتغييرات غير الخطية على المدى القريب ،يجب إعادة النظر في االفتراض النقدي للعالقة بين المخاطر السابقة
والمخاطر المستقبلية.
سيتم تحسين فهم اإلمكانات المتجددة لألنظمة االجتماعية والطبيعية المتصورة في الخطط الحكومية الدولية المتوافقة ،وسيتم
تسريع التقدم من خالل دمج المخاطر النظامية والفرص النظامية في وضع السياسات واالستثمارات عبر جميع المستويات.
يشير تشابه خصائص المخاطر النظامية في مختلف المجاالت إلى أنه مع إجراء محاوالت لفهم تأثيرات المسببات داخلية
المنشأ والتحوالت بالغة األهمية ،سيتضح المزيد من األنماط في مجاالت مختلفة ،مما سيسمح بتطوير فهم متسق للخصائص
األساسية للمخاطر النظامية.

الشكل " 10-2منحنى االبتكار" – من ال ُنهُج التدميرية إلى ال ُنهُج التجددية

(المصدر)2019 UNDRR :
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ﻰا

اﻻﺣﺗواء
اﻟﻣﺗطور

ﻋﻠ

اﻟﺑﻘﺎء
اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ

اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ
ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن

ظﻣ
ﻷﻧ

إدارة
اﻟﻛوارث اﻟﻛوارث
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺟﻧُب
اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﻛوارث

طر
ﻣﺧﺎ
ﺎﻟ

اﺳﺗﺑﺎﻗﻲ
ﻓﻌّﺎل

ﻣﺎن
ﻟﻘﺎﺋ
وا

أﯾ
إﺗ ن ﻧ
ﻼﻓﻲ ﺣن

ﻓق

ﺑ

إدارة
اﻟﻛوارث
ﺔ

ﻣ
ﺳﺗ
دام

ﺗﺟ ُﻧب
اﻟﻣﺧﺎطر

ﻣﺗواﻓق
ﻛفء

اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ
اﻟﻛوارثﻋدم اﻟﯾﻘﯾن

اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﻟﻠﻛوارث

اﻟﺗﻣﻛﯾن
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل

ن ﻧر
إﻟ ﻰ أﯾ

ﯾد أ

ﺻل

اﻟﻧُﮭﺞ وا

ﺗﺧ
ﺎذ اﻟﻘ
رارا
ت
ا
ﻟ
واﻋ
ﯾﺎن
ﻣﺗوا

نﻧ

ﻣﺗ

ﺟدد

قد يكون من السهل التخفيف من آثار المخاطر النظامية في
مرحلة مبكرة .ومع ذلك ،سيؤدي اإلخفاق أو حتى التجاهل
المتعمد للتحكم في دور العوامل الكامنة وراء المخاطر
النظامية إلى نمو المخاطر الصغيرة حتى تصبح مشاكل
كبيرة ،مما يزيد من تكاليف الفرص البديلة للتدخالت التي
باءت بالفشل والفرص الضائعة .إن تطوير وتنفيذ ُنهُج
متعددة التخصصات لتحديد اإلشارات السالفة وعيوب
األنظمة والعمل على إصالحها من األمور بالغة األهمية
للحد من حاالت عدم االنتظام في األنظمة المعقدة أو تجنبها.
تفترض معظم أدوات إدارة المخاطر السائدة أن األنظمة
األساسية متداخلة وليست معقدة .يعد فهم حساسيات التغيير
وارتدادات النظام أكثر أهمية وصعوبة في سياق األنظمة
المعقدة .و ُتظهر عمليات محاكاة لهذه األنظمة أن التغييرات
الصغيرة يمكن أن يكون لها عواقب أولية يمكن تضخيمها
من خالل تأثيرات غير خطية وتبعيات المسار ذات الصلة،
مما يتسبب في تغييرات تؤدي إلى عواقب كبيرة ،وربما
ال رجعة لها.
للسماح للبشرية بالشروع في مسار تنموي سهل االنقياد على
أقل تقدير ،ومستدام ومتجدد على أفضل تقدير بما يتماشى
مع خطة  ،2030ال بد من إعادة تفكير في كيفية التعامل مع
المخاطر النظامية والتخطيط لها مجد ًدا .وسيتحتم االرتقاء
بمستوى فهم مكونات النظام ،بما في ذلك اإلشارات والعيوب
السالفة ،وارتدادات األنظمة ،والحلقات االرتجاعية،
وحساسيات التغيير.
تعتبر الشبكة العالمية الحضرية الصناعية أكثر عرضة
لألخطار المتزامنة المتعددة من التأثيرات الفردية في
المناطق الحضرية الكبيرة الثرية .ومن ثم ،نظرً ا ألن
تأثيرات المناخ أصبحت أكثر انتشارً ا ،فإن التأثيرات التي
بإمكانها إحداث عرقلة التدفقات الحضرية االقتصادية وخلق
عدم االستقرار االجتماعي قد تصبح أكثر حدة.
يحدث خلل في حوكمة المخاطر النظامية بسبب الصعوبات
في تحديد العوامل السببية وتعيين المسؤولية .في حين عدم
استطاعة حوكمة النظام المالي والنظام المناخي تحقيق
النجاح الكامل ،أذكى كالهما الوعي بضرورة أنظمة

الحوكمة ،وتعقيدها الزماني والمكاني ،لمعالجة المخاطر
النظامية على النطاق العالمي.
عند الحاجة إلى معالجة البيانات الضخمة فيما يتعلق
بأداء األنظمة المعقدة ،تقتصر قدرة التعلم اآللي والذكاء
االصطناعي على مساعدة األشخاص على حل مشكالت
التنسيق والحوكمة األكثر تعقي ًد ا التي تتطلب الثقة بين
األشخاص .على عكس اآلالت ،التي تحتاج إلى العمل
باالحتماالت ،يمكن للبشر – ضمن شبكة اجتماعية قائمة
على الثقة – اتخاذ القرارات في ظل حالة عدم التيقن
الجذري من خالل ربط القيم بالقرارات.
يربك التعقيد النموذج التقليدي لحل المشاكل المتمثل
في تقسيم المشاكل إلى أجزاء محددة بشكل منفرد وحل
أعراضها .حيث تنخرط مثل هذه القضايا في أوجه الترابط
السياقية التي تتطلب نهجً ا مختل ًفا تمامًا في التقييم والعمل.
وتمثل بيانات وصف العالقات التداخل عبر األنظمة .يمثل
منظور التحقيقات السياقية والبحوث في سياقات متعددة
منظورً ا يجمع بين التخصصات والعديد من أشكال المعرفة
األخرى ،بما في ذلك المعرفة لدى الممارسين المحليين
القائمة على أساس المكان وكذلك نقاط التأثر الثقافية وتلك
الخاصة بالشعوب األصلية.
سيمثل إدراك الطبيعة النظامية للمخاطر ،والفرص التي
تتيحها ال ُنهُج والمفاهيم الجديدة للمخاطر ،التحدي الرئيسي
في النصف األول من القرن الحادي والعشرين .يسعى
اإلطار العالمي لتقييم المخاطر إلى تحسين فهم الطبيعة
متعددة األبعاد والتفاعالت الديناميكية للمخاطر ،وذلك لمنع
حدوث حاالت عدم االنتظام في األنظمة الحيوية أو التكيف
معها وتمكين المعالجة المحلية للمعلومات من قِبل أصحاب
المصلحة المعنيين فيما يتعلق باآلثار المترتبة على القرارات
وعواقبها .يمكن أن يحفز اإلطار العالمي لتقييم المخاطر
سلوكيات األنظمة متعددة التخصصات التي ستدعم العمل
التحولي ،وهو ما يتيح التنمية المتسارعة للذكاء الجمعي
حول المخاطر النظامية لخلق ثقافة اتخاذ القرارات الواعية
بالمخاطر ،وتحويل السلوكيات وزيادة قدرة المجتمعات
واألنظمة على الصمود في نهاية المطاف .والغرض منه
هو اإلسهام في إطار األمم المتحدة الشامل لتقييم المخاطر
وتحليلها بدعم خطة  2030وإطار سِ نداي.

( 111باتيسون )2018
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التوصيات
•هناك حاجة إلى العمل المعجل والطموح لالنتقال من
نموذج إلى آخر ،من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر،
ومن إدارة األخطار "التقليدية" إلى التخطيط لتحسين فهم
التفاعالت الديناميكية مع المخاطر النظامية.
•ويمكن (أو ينبغي على) للبشر اتخاذ قرارات بشأن
تغيير القيم الراسخة التي تحدد قواعد ذات مستوى
أعلى للعمل والتفاعل .وإذا لم يحدث ذلك ،قد تستمر
المجتمعات في تكوين الثروة على حساب انحسار
وظائف دعم الحياة اإليكولوجية في حلقة تغذية
مرتدة إيجابية متصاعدة ،مما يخلق مخاطر نظامية
ذات تأثيرات متتالية ويجعل األنظمة االقتصادية
واإليكولوجية واالجتماعية الشاملة عرضة لالنهيار
بشكل متزايد.
•يلزم إحداث تجديدات رئيسية لنهج تقييم المخاطر
وتحليلها من أجل إدراك التحدي ودعوة إطار سِ نداي
بشكل كاملُ .تعد أساليب الوقت الراهن مالئمة للمخاطر
األكبر واألكثر وضوحً ا وسهولة من حيث التعامل
معها على مر التاريخ ،التي يتعرض لها البشر ً
بدل من
التضاريس الكاملة للمخاطر.
•يجب تضمين وضع السيناريو والمحاكاة العشوائية في
نمذجة المخاطر لتسهيل التفكير بشأن األنظمة المعقدة
واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
•وهذا يتطلب نموذجً ا جدي ًدا من أجل فهم عدم التيقن
والتعقيد والتعايش معهما – نموذجً ا ينشط قوة الذكاء
االجتماعي البشري والذكاء السياقي ،ويدعمه حيثما
أمكن ،من خالل الذكاء االصطناعي المصمم بشكل
مناسب.
•يمكن أن يثبت تطوير القدرة على الفهم السياقي وصنع
القرار أنه وسيلة أكثر فاعلية للتعامل مع عدم التيقن
والتعقيد من االعتماد الحالي على األطر الخارجية
والخبرات التقنية المرجعية والتصنيفية ،المنعزلة عن
التخصصات.
•يجب ا لتر كيز بقد ر أ كبر على ا لحلو ل ا لمر ا عية
لخصائص المكان التي تنشأ عن التطوير التعاوني
للبيانات السياقية لوصف العالقات القائمة على التنظيم
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الذاتي حول اإلجراءات التي يتم إنشاؤها بشكل مشترك،
مع الملكية المحلية للبيانات والمخاطر والحلول .ويمكن
زيادة القدرة المحلية بشكل كبير من خالل االستفادة من
الذكاء الجمعي والتعلم المتبادل.
•من الضروري تحسين الفهم فيما يخص التفاعالت
وأوجه الترابط بين المناطق الحضرية والريفية وذلك
للحد من المخاطر أو منع إنشائها .ويتطلب ذلك التنظيم
الفعال للبيانات الحضرية/الريفية (منطقة مدنية) لمعالجة
المعلومات على نطاقات مناسبة لفهم تداعيات األنظمة.
•يتعين أن تدمج المؤسسات المالية للقطاع الخاص إدارة
مخاطر الكوارث في نماذج أعمالها التجارية وممارساتها
من خالل االستثمارات الواعية بمخاطر الكوارث.
•يجب توفر هياكل و ُن ُهج تقدم معلومات تمثل الترابط
السياقي لآلثار المحتملة للمخاطر النظامية عندما تكون
ملموسة على المستوى الفردي والمجهري ضمن
سياقات مرئية وعالمية أكبر.
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تأثير اإلعصار الكبير ميرانتي في مقاطعة باتانيس ،الفلبين .2016 ،يمكن أن ينتج عن فقدان االتصاالت في حاالت الكوارث تأثير متتالي ،مما يتسبب في تعطل األعمال على نطاق واسع.
(المصدر)PDRF 2016 :

دراسة حالة
إفرادية خاصة
كيف أصبحت قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة
على الصمود أمام الكوارث محط اهتمام الجميع
في الفلبين – قصة "الحد من المخاطر المتتالية"
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إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ،بما في ذلك الزراعة
صغيرة النطاق ،تمثل العمود الفقري لكثير من االقتصادات
في جميع أنحاء العالم ،وتتمتع بأهمية أكبر في الفلبين
ودول جنوب شرق آسيا المجاورة .تتراوح الشركات
الصغيرة والمتوسطة بين الشركات متناهية الصغر مثل
تجار التجزئة في أسواق الشوارع ،ومنشآت التصنيع التي
تتمتع باستثمارات رأسمالية كبيرة في المعدات وتدريب
القوى العاملة .حيث تعتبرها اللجنة االقتصادية آلسيا
والمحيط الهادئ ( )APECورابطة أمم جنوب شرق آسيا
(  )ASEANأسا سًا للتنمية االجتماعية االقتصادية في
جنوب شرق آسيا ،112وهي المنطقة العالمية األكثر تعرضًا
لألخطار الطبيعية .وبالتالي ،فإن قدرتهم على الصمود أمام
الكوارث أمر أساسي في التنمية المستدامة .في الفلبين،
تمثل نسبة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
 %99.56من الشركات وتوفر  %62.85من إجمالي
113
الوظائف.
عندما تحدث الكوارث ،تتمثل الرؤية العامة للقطاع الخاص
في تقديم الشركات الكبيرة المساعدة بتوفير المعدات
أو إمدادات اإلغاثة .ومع ذلك ،نادرً ا ما تمتلك الشركات
الصغيرة والمتوسطة موارد كبيرة لتقديم المساعدة لآلخرين
بهذه الطريقة ،وال تعد في كثير من األحيان جزءًا من شبكات
األعمال التجارية مثل الغرف التجارية .إن الشركات الصغيرة
والمتوسطة جزء ال يتجزأ من مجتمعاتها الريفية والحضرية،
وتواجه مخاطر األخطار الطبيعية كالتي يواجهها جيرانها.
وهي أيضًا معرضة لمخاطر الحرائق واألخطار الكيميائية
ً
(إضافة إلى أنها ربما تكون مصدرً ا
والتكنولوجية والبيئية
لهذه األخطار) .كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تختلف
عن جيرانها من السكان في أنها – في ظل اقتصاد معولم –
معرضة بشكل متزايد للمخاطر النظامية المتعلقة بسالسل
التوريد والوصول إلى األسواق جرّ اء األحداث التي قد تحدث
على مسافة بعيدة منها.
َّ
وثقت تقارير التقييم العالمية السابقة ومجموعة من التقارير
األخرى اآلثار النظامية لفيضانات بانكوك في عام 2011
على سالسل التوريد التصنيعية في جنوب شرق آسيا
وشرق آسيا .114سببت الفيضانات في بانكوك وما حولها
تأثيرً ا إقليميًا متتاليًا وذلك ألن العديد من المكونات األساسية

( 112رابطة أمم جنوب شرق آسيا )25–2016 ،2015؛ (رابطة التعاون االقتصادي
آلسيا والمحيط الهادئ )2013؛ (رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ )2014؛
(رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ )2015a؛ (رابطة التعاون االقتصادي آلسيا
والمحيط الهادئ )2015b
( 113ألما وبايسيك بور )2012؛ (وزارة التجارة والصناعة الفلبينية )2017
( 114مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013؛ (مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث )2015؛
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للتصنيع في دول مثل اليابان كانت ُتصنع هناك .حيث أدى
انقطاع التصنيع في بانكوك نتيجة فقدان اإلمداد بالكهرباء
وعدم الوصول إلى أماكن العمل واألضرار الناجمة عن
الفيضانات إلى عرقلة سلسلة التوريد .كان معظم الموردين
المعطلين في تايالند عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة
تفتقر إلى القدرة على الصمود أمام أخطار الفيضانات.
ولم يمتلك سوى القليل من الشركات الصغيرة والمتوسطة
ً
خططا لحاالت الطوارئ أو أماكن بديلة لنقل المخزون
أو معدات المصنع إليها ،وكان يمتلك بعض من تلك
الشركات معدات وإمدادات عرضة للتأثيرات على مستوى
األرض والقليل منها كان لديه تغطية تأمينية مناسبة .لم
يستطع العديد من الذين لم يتمكنوا من الحصول على قروض
رأسمالية أو إنعاشية مواصلة عملهم على اإلطالق 115.في
دلتا مدينة بانكوك ،القريبة من مستوى سطح البحر ،وفي
دولة تمثل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية أرباب
العمل ،مثلت آثار الفيضان تحقق سلسلة من المخاطر التي –
مثل العديد من المخاطر النظامية – تبدو واضحة بعد فوات
األوان ،لكنها لم ُتدرك بشكل كامل حتى وقع التأثير.
على الرغم من التأثير السلبي ،فإن تجربة فيضانات عام
 2011تضمنت أيضًا تأثيرً ا إيجابيًا متتاليًا في المنطقة ،حيث
نجم عن ذلك أبحاث وشراكات جديدة بين القطاع الخاص
والحكومة والمجتمع المدني تصب في مصلحة قدرة القطاع
الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصمود.
لقد أظهرت هذه الفيضانات والكوارث األخرى في جنوب
شرق آسيا أن المخاطر النظامية في االقتصاد العالمي
ال تؤثر على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات فحسب،
بل تجابه أيضًا الشركات األصغر حجمًا والتي تبدو محلية،
ومن ث َّم سالسل التوريد التي تعمل فيما بينها.
تعمل مؤسسة القدرة على الصمود أمام الكوارث في
الفلبين ( – )PDRFالمنسق الرئيسي للقطاع الخاص في
الدولة فيما يخص قدرة على صمود أمام الكوارث – مع
الحكومة والشركاء اآلخرين لتقديم تدريب على التخطيط
الستمرارية تسيير األعمال وأيضًا على برامج أخرى معنية
بقدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصمود أمام
الكوارث 116.حيث دربت هذه الشراكة – خالل بضع سنوات
فقط – حوالي  7000من أصحاب الشركات في جميع
أنحاء الفلبين .ينظر التدريب بعين االعتبار إلى المخاطر
التي تهدد استمرارية تسيير األعمال نتيجة لآلثار المباشرة
لألخطار الطبيعية والتكنولوجية ،واآلثار غير المباشرة
أو النظامية لألخطار (مثل انقطاعات التيار الكهربائي،
وفقدان وسائل االتصاالت ،وانهيار أنظمة النقل وسالسل
التوريد) ،والمخاطر المتعارف عليها تقليديًا على نحو أكثر
التي تهدد استمرارية تسيير األعمال مثل الكساد االقتصادي
والصدمات األخرى في النظام المالي العالمي .لم تقم معظم
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل معها الشراكة بهذا
النوع من التخطيط الواعي بالمخاطر مطل ًقا في الماضي.
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بعد وقت قصير من بداية عمل مؤسسة القدرة على الصمود
أمام الكوارث في الفلبين في عام  ،2009تم االعتراف
رسميًا بها بصفتها المنسق للقطاع الخاص للعمل مع
الحكومة 117.وبعد عقد من الزمن ،تطورت المؤسسة لتصبح
المنظمة الرئيسية الراعية للقطاع الخاص فيما يخص التأهب
للكوارث واإلغاثة واإلنعاش في حاالت الكوارث .اكتسبت
مؤسسة القدرة على الصمود أمام الكوارث في الفلبين
زخمًا جدي ًدا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من
مشروع إقليمي لعام  2015بشأن تعزيز قدرة الشركات
الصغيرة والمتوسطة في آسيا على الصمود أمام الكوارث
وتغير المناخ ،وذلك بالتعاون مع المنظمة الحكومية الدولية،
والمركز اآلسيوي للتأهب للكوارث ( ،)ADPCوشركاء
118
آخرين.
كجزء من مشروع قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة
على الصمود ،أظهرت دراسة استقصائية للشركات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة في الفلبين أنه على الرغم
من أن المالكين كانوا على دراية بالمخاطر الناجمة عن
األخطار الطبيعية ،إال أن عدد قليل من الشركات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة كان لديها خطط لمواجهة
حاالت الطوارئ ،أو خطط الستمرارية تسيير األعمال،
أو موارد تأمينية أو مالية يمكن أن تساعدهم خالل حدث كبير
مثل إعصار أو زلزال محلي مدمر 119.ولم تكن المخاطر
النظامية أو المتتالية الناجمة عن وقوع أحداث خطرة في
مكان آخر جزءًا من حساباتهم .وأفاد معظمهم بأنهم تعافوا
من أثر الكوارث من خالل العمل لفترة أطول وبذل جهود
أكبر ،وغالبًا باستخدام القروض غير الرسمية لرأس المال
اإلنعاشي .في األساس ،كانوا يبدأون من جديد في كل مرة
بدين إضافي .في األراضي الفلبينية
تقع فيها كارثة ،وغالبًا
ٍ
المعرضة لألخطار ،أفاد هذا أنهم لم يستطيعوا تنمية شركات
أو بناء شركات آمنة .ولخص أصحاب الشركات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة ،في خبراتهم الحياتية كأفراد،
الفرضية القائلة بأن الكوارث تظهر مكاسب التنمية.
في المشروع نفسه ،أُجري تحليل للبيئة التمكينية المكونة
من أطر تشريعية وسياساتية في الفلبين .وأظهر هذا التحليل
أنه على الرغم من وجود سلسلة من الوكاالت الحكومية
المسؤولة عن تطوير الشركات متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة ،وتمويل الشركات الصغيرة ،والحد من
مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغير المناخ ،لم تكن هناك
آليات واضحة للجمع بينها لدعم قدرة الشركات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة على الصمود أمام األخطار
الطبيعية والمختلطة والمخاطر النظامية .بطريقة ما ،كانت
قدرة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على
الصمود في الفلبين "شأ ًنا يهم الجميع" و "شأ ًنا ال يهم أح ًدا"،
120
ولكن الوضع تطلب استجابة األنظمة بكل وضوح.

قبلت الحكومة الفلبينية على الفور هذا التحدي .بمشاركة
المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث ،عقدت الحكومة الفلبينية
اجتماعًا مع منظمات القطاعين الحكومي والخاص ذات الصلة
لالتفاق على خارطة طريق تهدف إلى تحسين التعاون بين
القطاع الحكومي والخاص بالتخلي عن العزلة القطاعية،
لدعم الشركات الفلبينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
للمضي قدمًا نحو تعزيز قدرتها على الصمود أمام مجموعة

الصدمات التي يُحتمل أن تواجهها 121 .وتم إضفاء الطابع
الرسمي على المجموعة األساسية لتعزيز قدرة الشركات
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الصمود في
تموز/يوليو  ،2016وهي تتألف من مجموعة متنوعة من
وكاالت القطاعين الحكومي والخاص :مكتب تطوير المشاريع
الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة؛
ومكتب الدفاع المدني؛ غرفة التجارة والصناعة الفلبينية؛

عرض تقديمي خالل التدريب الخاص بدورة قدرة المؤسسات على الصمود ،توغويغاراو ،الفلبين2018 ،
(المصدر)PDRF 2018 :

و اتحاد المص ِّدرين الفلبينيين؛ وتحالف آسيا والمحيط الهادئ
إلدارة الكوارث ،بالفلبين؛ واتحاد أرباب العمل الفلبينيين؛
ووزارة العلوم والتكنولوجيا؛ ووزارة الداخلية والحكم
المحلي؛ والمؤسسة الفلبينية لمواجهة الكوارث؛ والمركز
اآلسيوي للتأهب للكوارث .تواصل المجموعة عملها وكلفت

العديد من المنظمات بأخذ زمام المبادرة في تنفيذ مواضيع
مختلفة ،على الصعيد الوطني وفي المناطق األخرى.
وتلعب مؤسسة القدرة على الصمود أمام الكوارث في الفلبين
تحت مظلة المجموعة األساسية دورً ا رائ ًدا في التوعية بشأن
استمرارية تسيير األعمال وبناء القدرات.

( 115المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث )2014؛ (المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث
)2017d؛ (هارجوتشي والل )2015
( 116مؤسسة القدرة على الصمود أمام الكوارث في الفلبين )2019
( 117الفلبين )2010
 1 1 8بد عم من بنك ا لتنمية ا آل سيو ي  ،و ا لمؤ سسة ا أل لما نية للتعا و ن ا لد و لي ،
في إطار المبادرة العالمية إلدارة مخاطر الكوارث ،وكندا.

119
120
121
122

122

(المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث )2017b
(المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث )2017a
(المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث )2017c
(المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث )2017a
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امتدت فكرة دعم القدرة الفردية للشركات الصغيرة
والمتوسطة على الصمود أيضًا إلى المستوى اإلقليمي،
حيث انضمت مؤسسة القدرة على الصمود أمام الكوارث
في الفلبين وغيرها إلى شراكة التأهب اآلسيوية (،)APP
التي أطلقت في عام  .2017باعتماد نهج "شبكة الشبكات"،
تهدف شراكة التأهب اآلسيوية إلى تحسين التواصل وتعزيز
التفاعالت والشراكات وتبادل المعرفة والموارد بين
الحكومات وشبكات المنظمات اإلنسانية المحلية وشبكات
القطاع الخاص 123 .وبمشاركة المركز اآلسيوي للتأهب
للكوارث بصفته األمانة العامة لها ،أضفت شراكة التأهب
اآلسيوية بالفعل الطابع الرسمي على شراكات التأهب
الوطنية في كمبوديا وميانمار ونيبال وباكستان والفلبين
124
وسريالنكا.
وبالتالي ،فإن الوعي اإليجابي للحد من المخاطر المتتالية
الناجم عن وقوع فيضانات بانكوك قد تغلغل في سياسة
الحكومة وعملها ومشاركة القطاع الخاص في بلدان أخرى
في المنطقة .وفي الفلبين ،قامت بإنشاء طرق جديدة للعمل
في إطار "الحد من المخاطر النظامية" للتعامل مع مجموعة
واسعة من مخاطر الكوارث المحلية واإلقليمية التي تؤثر
على استمرارية تسيير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة
وإسهامها في التنمية االجتماعية االقتصادية.

( 123المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث )2018
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الجزء :1
إطار سِ نداي ورؤيته الشاملة
للمخاطر العالمية

مقدمة
ليس من الممكن أن يستند أساس فهم المخاطر التي سيواجهها العالم خالل القرن المقبل على المعلومات السابقة في سبيل
التنبؤ باألوضاع في المستقبل .فاآلثار الهائلة المترتبة على تغير المناخ ،وتدفقات األنهار المحاطة بسدود أو المحوّ لة عم ًدا،
والديناميات الجديدة للتفاعالت البشرية ،ونوعية الهواء ،والمنشآت الصناعية الجديدة ،والحوادث التي ال مفر منها ،وفقدان
التنوع البيولوجي ،و َّتحمُّض المحيطات ،وزيادة عدم المساواة االجتماعية وعدم المساواة في الثروات ،والحروب الجديدة ما
هي إال سياق ال يمكن سوى تقديره.
بعض آ ثا ر ا أل خطا ر يمكن نمذ جتها  .يمكن للنما ذ ج
الهيدروديناميكية أن تتوقع ما قد يحدث في مستجمع مياه معين
استنا ًدا إلى الظروف المحددة سل ًفا عن الحجم ،والسرعة،
والعمق ،والحواجز .كذلك يمكن استخدام النماذج للداللة
على انتشار أحد األمراض بحدة معينة ،ومعدل الوفيات،
ونوع الناقل ،وما إلى ذلك .وتمتد الفترة التي من المتوقع أن
توفر خاللها هذه النماذج توقع دقيق بشأن المخاطر لبضع
سنوات – أو لعقود في بعض الحاالت .كذلك تنشأ األخطار
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الزلزالية بنسبة كبيرة بفعل عوامل كامنة تحت سطح األرض،
تكون خارجة عن إرادة البشر ،مع عدم إغفال المخاطر غير
المعروفة التي تسببها الزالزل المستحثة الناجمة عن عمليات
التصديع المائي .ولكن لكي نتفهم األمر من حيث الجانب
المتعلق بالمخاطر ،يجب أن تتنبأ األبحاث المعنية باألخطار
الزلزالية بآثار األحداث الواقعة على األصول المعرّ ضة
للخطر ،وهاهنا ستضطر أيضًا لمواجهة تحديات.

يشهد الهيكل األساسي للتعرض ،وقابلية التضرر ،والترابط
تغيرً ا سريعًا للغاية حيث إن نموذج التعرض المقدم في
اإلصدار السابق من هذا المنشور (تقرير التقييم العالمي
 )2015لحقه إدخال أدوات قياس أكثر دقة ،كما شهد العالم
بعده تغيرً ا كبيرً ا في السنوات الخمس الماضية ،كذلك زادت
التوقعات بشأن فهم آثار األخطار على المجتمعات المحلية،
والنظم اإليكولوجية ،والمؤسسات.
كان من الضروري أن تكون طريقة توضيح المخاطر في
تقرير التقييم العالمي الماثل مرتبطة بطريقة توضيحها في
تقارير التقييم العالمية السابقة .فال يزال هناك سعي إلى قياس
المخاطر ،وتحديدها ،ونقل رسائل عنها بما يم ِّكن ص ّناع
القرار من اتخاذ اإلجراءات المناسبة إذ إن هذه هي األدوات
المتاحة في الوقت الحالي .في هذا الجزء ،يتناول الفصل 3
مجموعة من األخطار المعروفة لقُراء تقارير التقييم العالمية
السابقة (الزالزل ،موجات تسونامي ،االنهيارات األرضية،
الفيضانات ،الحرائق) ،إضافة إلى مجموعة من األخطار
األخرى المدمجة في نطاق المخاطر األوسع نطا ًقا إلطار
سِ نداي (األخطار البيولوجية ،النووية/اإلشعاعية ،الكيميائية،
الصناعية ،الكوارث الطبيعية التكنولوجية (األخطار الطبيعية
المسببة للكوارث التكنولوجية) ،والبيئية) وقضايا التعرض
وقابلية التضرر المتعلقة بهذه االخطار .ومن خالل ذلك،
يوفر الفصل نظرة عامة عن أحدث المعلومات ،والنمذجة
والتطورات ،لدعم متخذي القرار على االستعداد لمواجهة
المخاطر والحد منها ،استنا ًدا إلى ما يتوفر من معرفة .غير
أن هذا الجزء يتناول أيضًا مسألة التغيير بشكل مستفيض.

الفصل األخير من هذا الجزء هو الفصل  6الذي يُعد
قسمًا خاصًا يتناول خطر الجفاف .من المتوقع أن تزداد
حاالت الجفاف خالل القرن المقبل .وهي واحدة من ضمن
األخطار األكثر تعقي ًدا المرتبطة بالطقس نظرً ا لتأثيراتها
المتعاقبة والواسعة النطاق التي تؤثر على النشاط االجتماعي
واالقتصادي ،وقابلية التضرر االجتماعي ،والتنمية .ومع
ذلك ،ال يزال الحد من مخاطر الجفاف بشكل استباقي
يشكل تحديًا في معظم أنحاء العالم؛ ألنه غالبًا ما يُستهان به
باعتباره مصدرً ا من مصادر المخاطر ،وتتفاقم آثاره عبر
ال ُنظم البشرية والبيئية ،على مدى نطاقات زمنية قصيرة
وطويلة .ويسلط الفصل الضوء على نوع المخاطر التي ال
يمكن التعامل معها باستخدام نهج أحادي الخطر ،بل يتطلب
ً
تحليل للمخاطر النظامية وحوكمة المخاطر المتكاملة اللذين
تم التأكيد عليهما في إطار سِ نداي.

يبحث الفصل  4في العوامل المم ّكنة للتغيير من حيث
التكنولوجيا المتوفرة وكيفية استخدامها (طبيعة المعرفة،
إمكانات البيانات المفتوحة والبرامج ،وقابلية التشغيل
المتبادل ألنظمة المعرفة والبيانات ،والتقدم المحرز في
علم البيانات) ،كما يبحث أيضًا في التطورات والفرص
اإليجابية المتاحة لتحقيق التعاون العابر للحدود والمتعدد
التخصصات .يقبل الفصل  5بأن التغيير الممنهج ،حتى عند
الضرورة ،يمثل تحديًا كبيرً ا للغاية ،بسبب الطريقة التي
ِف الناس استخدامها عند التفكير في المخاطر (تحديات
أل َ
طريقة التفكير) ،وكيفية تحسين طريقة إبالغهم بالمخاطر،
والتحديات السياسية الدائمة ،والقيود المعترف بها في
التكنولوجيا والموارد.
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اﻟﺗﻐﯾﯾرات
ﯾﺗطﻠب إطﺎر ﺳِ ﻧداي ﻟﻠﺣد ﻣن
ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث إﺟراء
ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﻧﻔﻛر
ﺑﮭﺎ ﺣول ﻣدى وﺟوب ﺗﻐﯾﯾر
اﻷﻧظﻣﺔ واﻟدواﻓﻊ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
واﻟﻌﻘﻠﯾﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر.
وﯾﺗﺳم ھذا ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن
اﻟﺻراﺣﺔ وﻋدم اﻟﺗﯾﻘن.

"ﯾﻘوم ﺧﺑراء اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود
ﻓﻲ ﺷرق أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻣراض اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ"

اﻟﻣﺧﺎطر ھﻲ
ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻟم ﺗﻌد إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﮭﻣﺔ رﺟﺎل اﻹطﻔﺎء واﻟﻣﺳﻌﻔﯾن وﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن وﺣدھم
– ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﮭﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﻲ اﻷوﺑﺋﺔ وﺧﺑراء اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﺑﺎﺣﺛﻲ اﻟﻣﻧﺎخ وﺷرﻛﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻧظﻣﻲ
اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣﺳؤوﻟﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣزارﻋﯾن وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك

ﻣﺳﺑﺑﺎت/ﻣﺟﮭدات اﻟﻣﺧﺎطر

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﮭدات ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر...

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
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 ...واﻟﻘدرات ﻻ ﺗواﻛب ذﻟك

"ﯾﺟري اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺧطر اﻟذي
ﺗم ﺗطوﯾره ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ وﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﮫ
ﻣن ﻗﺑل ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻣن اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن
واﻟﻣﻛﺳﯾك وﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ"

ﻧواﺣﻲ اﻟﺗﻘدم

اﻧﺧراط ﻋدم
اﻟﺗﯾﻘن

إﺗﺎﺣﺔ ﻓرص ﺟدﯾدة...
...ووﺟود ﺻﻌوﺑﺎت ﺟدﯾدة

اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑرﻣﺗﮭﺎ،
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن
اﻟﻣﺗزاﯾد

اﻟﺗﻌﻘﯾد

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﻣل ﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﻧظم

"ﺗﻘوم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ
ﻹدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﻔﺿﺎء )ﻧﺎﺳﺎ( ﺑﺗوﻗﻊ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠطﻘس
اﻟﺷﻣﺳﻲ أن ﯾﻌطل اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﺎﺗﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ"
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الفصل :3
المخاطر

معان مختلفة( :أ) يعتبر مردا ًفا
يشير مصطلح "المخاطر" إلى
ٍ
الحتمالية وقوع تأثير ضار( ،ب) ويعتبر مردا ًفا للتوقع
الرياضي لحجم العواقب غير المرغوب فيها (باعتباره شبه
مرادف لمصطلح العواقب ،في حين أن مصطلح المخاطر
يشير لمعنى مماثل للنتيجة غير المرغوب فيها).

والمجتمعات ،والحكومات من أجل استخالص االستنتاجات
والتأثير في مستوى التعرض وقابلية التضرر لديهم .وقد
و ّفر التحول إلى المصادر المفتوحة والبيانات المفتوحة
أساسًا لزيادة التعاون على نطاق عالمي داخل المجتمعات
المعنية باألخطار وفي مجال علم األخطار.

بعد عشر سنوات من نشر تقرير التقييم العالمي هذا ،من
المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العالم  8مليارات ،وسيكون
عددهم أكثر من  10مليارات بحلول عام  .2055وقد أدى
هذا النمو السكاني إلى زيادة في الخسائر االقتصادية الناجمة
عن األخطار الطبيعية من  14مليار دوالر سنويًا إلى أكثر
1
من  140مليار دوالر بين عامي  1985و.2014

يشهد االتجاه نحو االنفتاح ،والتآزر ،والتبادل ،والتعاون
زخمًا .وبينما ستكون هناك اعتراضات لهذه الحركة ،فإن
التوجهات في التكنولوجيا وعلم البيانات تشير إلى أن تلك
االعتراضات ستقل على نحو متزايد .يعمل االنفتاح على
التغلب على العديد من التحديات ،ولكن تبقى هناك تحديات
أمام إنشاء معلومات مفيدة متعلقة بالمخاطر ونشرها.

خالل الفترة التي تلت إصدار تقرير التقييم العالمي لعام
 ،2015انصرف المجتمع المعني باألخطار من التركيز
على األخطار الفردية ووسّع نطاقه للبحث في السيناريوهات
الحقيقية األكثر تعقي ًدا التي تقبل باحتمالية أن يؤدي خطر
واحد في النهاية إلى خطر آخر (خطر متعاقب) ،أو إلى
أخطار متعددة عابرة للزمن و/أو المكان ،مما يُفضي إلى
وقوع كارثة أكبر نطا ًقا .إضافة إلى ذلك ،وسّع إطار سِ نداي
نطاق األخطار التي سيتم النظر فيها.

سيوضح هذا الجزء التطورات المتعلقة بفهم المخاطر منذ
نشر تقرير التقييم العالمي  .2015إضافة إلى توسيع نطاق
األخطار التي تخضع للبحث ليشمل ما يتجاوز األخطار
الطبيعية ،دعا إطار سِ نداي إلى القبول بالتأثير الواقع على
الجهات الفاعلة المحلية ،واإلقليمية ،والوطنية وبالدور
الذي تؤديه ،كما دعا أيضًا إلى فهم أعمق للتعرض وقابلية
التضرر .يتناول اإلطار كذلك قائمة موسَّعة من األخطار،
منها األخطار التي يتسبب فيها اإلنسان واألخطار الطبيعية
التي كان من الصعب تمثيلها في السابق .وعند البحث في
الطبيعة المترابطة الديناميكية للمخاطر ،يدعو إطار سِ نداي
إلى ضرورة وضع طرق جديدة للتفكير ،والعيش ،والتعاون
تدرك طبيعة األنظمة.

أصبحت معظم العلوم المتعلقة باألخطار تستخدم اآلن
أدوات مفتوحة المصدر وتمثل جزءًا من حركة أكبر تعزز
االستخدام واسع النطاق لتبادل البيانات المفتوحة .تعمل
إتاحة المعلومات المتعلقة بالمخاطر على تعزيز األفراد،
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ً
حلول جديدة .قد ال يتضمن تقرير
التحديات الجديدة تتطلب
التقييم العالمي فيما بعد وضع أرقام قياسية لكل مخاطرة على
حدة فيما يتعلق بالبلدان ،غير أن تقرير التقييم العالمي الماثل
يهدف إلى إعطاء صورة حقيقية عن المخاطر قدر اإلمكان.
وفي سبيل مواجهة هذا التحدي ،يجب اإلقرار بما يلي( :أ)
ربما تكون الحقيقة معقدة ،و(ب) سيصاب بعض القراء
بخيبة أمل لعدم تركيز هذا القسم على تقديم أرقام الخسائر
القصوى المحتملة ومتوسط الخسائر السنوية .إضافة إلى
ذلك ،على القدر الذي يسعى به تقرير التقييم العالمي هذا
إلى إبداء االحترام الواجب للنطاق الموسّع لألخطار في
إطار سِ نداي ،هناك مخاطر قد سبق تناولها في هذا التقرير
ومن ث ّم لم يتم تمثيلها – وخاصة ،الرياح والعواصف.
ويتضمن تقرير التقييم العالمي هذا العديد من األخطار التي
لم يتم تناولها من ذي قبل ،بما في ذلك المخاطر البيولوجية،
والكيميائية ،والصناعية ،والبيئية ،والكوارث الطبيعية
التكنولوجية ،والنووية/اإلشعاعية .لم يسبق أن كان تقرير
التقييم العالمي شامالً في تناوله لألخطار ،ومع أن هناك
ً
محاولة ألن يكون تقرير التقييم العالمي لعام 2019
شامل
وافيًا ،تكون هناك أقسام يمكن إثراؤها في التقارير المستقبلية
وستظل مثل هذه األنواع من األقسام موجودة دائمًا.
يتعرض األشخاص واألصول في جميع أنحاء العالم
لمجموعة متنوعة ومتنامية من األخطار والمخاطر في
أماكن لم ُتسجل ساب ًقا وإلى حد لم يكن مألو ًفا من ذي قبل.
فموجات الحر المصحوبة بحاالت الجفاف يمكن أن تتسبب
في نشوب حرائق هائلة من شأنها إحداث مستويات عالية من
تلوث الهواء نتيجة حرق الغابات والمواد الكيميائية الخطرة،
مثل الديوكسينات الناتجة عن حرق المواد البالستيكية ،إلى
جانب تلوث المياه الناجم عن مثبطات اللهب التي تتسرب
إلى المجاري المائية ،ومياه الشرب ،والنظم البحرية جرّ اء
استخدامها إخماد الحرائق .بمعنى آخر ،تنشأ العاصفة
العارمة جرّ اء االرتباطات المعقدة بين مختلف األحداث
والعمليات الطبيعية والبشرية.

1-3
األخطار
ّ
مثل المجتمع المعني باألخطار قوة داعمة ودافعة لزيادة
دقة تقييم المخاطر وتطوره .و يُعد ذلك انعكا سًا لنموذج
سابق كان يتضمن االستخدام المتبادل للكوارث واألخطار.
كما أنه يعكس التركيز على المذهب التجريبي في علم
نواح كثيرة ،أدى ذلك التركيز على األساليب
المخاطر .ومن
ٍ
العلمية ،التي تهدف إلى فهم األخطار ،إلى حالة انطوت
على منح بعض االحترام لألبحاث المعنية بالكوارث.
وال تزال األبحاث المعنية باألخطار تهيمن على توجه
األبحاث العالمية المتعلقة بفهم المخاطر.
فتحت فترة إطار سِ نداي الباب أمام إدراج مجتمع بحثي
أوسع نطا ًقا في فهم طبيعة المخاطر الحقيقية .ويجد الباحثون
في العلوم االجتماعية ،واالقتصاديون ،والمتخصصون
في السياسات العامة ،واالختصاصيون في علم األوبئة،
وغيرهم ممن يمكنهم اإلسهام بتقديم معلومات قيّمة عن
طبيعة قابلية التضرر والتعرض أن المجتمع قد أصبح مؤهالً
ويتمثل هدفه األساسي في تقديم معلومات واضحة ودقيقة
عن المخاطر على نحو متزايد .وال شك في أن طبيعية
المعلومات المتعلقة بالمخاطر تتسم بأنها كمية وستظل كذلك،
إال أن التركيز على النمذجة االحتمالية ومجموعات البيانات
ً
المتجانسة يفسح الطريق لمستقبل أقل تحدي ًدا وأكثر
تمثيل
دقي ًقا للعالم وف ًقا للحالة التي هو عليها.
وفي هذا القسم ،ال يزال التركيز منصبًا على األخطار في
المقام األول ،لكن الترابط المتبادل بين األخطار والروابط
بين المجتمع البحثي المعني باألخطار وبين األبحاث األخرى
المتعلقة بمجال المخاطر يمثل إثبا ًتا إلطار سِ نداي.

ويُختتم هذا الجزء باستكشاف أخطار الجفاف من منظور
متعدد األبعاد .ولم تعرض تقارير التقييم العالمية السابقة
أي جانب من مخاطر الجفاف ألنها نوع من المخاطر بالغة
التعقيد .وتتعدد العوامل المسببة لها ،و يُستشعر تأثيرها
بقوة أكبر في اآلثار الثانوية (فقدان سبل العيش ،والهجرة
القسرية ،وتعرية التربة ونضوب العناصر المغذية) مقارنة
ً
مقدمة
بالتأثيرات األولية .ويمثل الفصل المتعلق بالجفاف
لتقرير تقييم عالمي منفصل خاص بشأن الحفاف ،سيتم نشره
بحلول عام .2020

( 1إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة )2019
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الذي يتيح البيانات على المستوى المحلي من أجل المساعدة
في االسترشاد بها على المستوى العالمي.

تسبب هذا الخطر في وقوع خسائر مباشرة في األرواح
بمتوسط بلغ أكثر من  20ألف شخص سنويًا في العقود
القليلة الماضية ،إلى جانب الخسائر االقتصادية التي يمكن
أن تبلغ جزء كبير من ثروات البالد .وتشكل الزالزل في
المتوسط  %20من الخسائر االقتصادية السنوية الناتجة عن
الكوارث ،ولكن في بعض السنوات ،تصل هذه النسبة إلى
( %60مثلما حدث في عامي  2010و 2.)2011في أمريكا
الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ،تسبب كل من زالزل
غواتيماال ( ،)1976ونيكاراغوا ( ،)1972والسلفادور
( ،)1986وهايتي ( )2010في وقوع خسائر اقتصادية
مباشرة بلغت ما يقرب من  ،%98و ،%82و ،%40و%120
3
من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لكل بلد على التوالي.

وبوجه عام ،تستند نماذج الزالزل استنا ًد ا كبيرً ا على
البيانات المستقاة من الزالزل السابقة :القوة ،ومعدل
التكرار ،والهزة األرضية ،واألضرار .وعليه ،تم إنشاء
النماذج على المستوى العالمي بشكل أساسي من خالل
التحليالت اإلحصائية لألحداث السابقة والبيانات التجريبية
بشأن األضرار ومعدل الوفيات .تتحسن النماذج بطرق
عدة :زيادة فهم كيف تعمل الصدوع النشطة على زيادة
الطاقة الزلزالية؛ وزيادة توافر السجالت المتعلقة بالهزات
األرضية المستقاة من الزالزل المدمرة؛ وتحسُن فهم ضعف
الهياكل من المالحظات الميدانية وكذلك من خالل المحاكات
الحاسوبية؛ وتحسين أوصاف البيئة البشرية والبيئة الحضرية
من مجموعة متنوعة من المصادر ،بما في ذلك الصور
الملتقطة بالسواتل واالستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر
الخارجية.

الزالزل

في حين أن نماذج الزالزل العالمية لم تشهد تغيرً ا هائالً،
إال أن العديد من المدخالت قد شهدت تغيرً ا ،مثلما يتضح
في تغيُر طريقة دراسة الزالزل وفهمها .وكان تقرير التقييم
العالمي لعام  2015قد ركز على الزالزل بوصفها اهتزازات
أرضية وكذلك تأثير الزالزل فيما يتعلق باألضرار الهيكلية
التي تلحق بالمباني بسبب االهتزازات .وبعد مرور ما يقرب
من خمسة أعوام ،أصبحت المعرفة بالزالزل تسترشد بنماذج
جديدة ،مع فهم أفضل للصدوع ومن ث ّم التحرك في نطاق
الزمان والمكان .وقد تم تسهيل ذلك بفضل زيادة التعاون

تضم النماذج العالمية حاليًا معلومات محلية عن الصدوع
والصدوع الصغيرة ،إضافة إلى أنها تعكس القياسات المثبتة
لحركات الصفائح .وهناك تأكيد متزايد على استخدام علم
المساحة التطبيقية (فرع من فروع علم الرياضيات الذي
يختص بشكل األرض ومساحتها) .ويؤثر كل عامل على
االهتزاز األرضي بشكل مختلف ،ومن ثم كلما زاد مقدار
التفاصيل ،كان التنبؤ أكثر دقة.

المربع  1-3مخاطر البراكين
كان من بين التطورات التي أثارت انتباهًا خاصًا هو
استخدام المعلومات المتعلقة بالعوامل المسببة لوقوع
مخاطر زالزل في أحد المواقع لالسترشاد بها في
سيناريوهات المخاطر والتخطيط في مواقع أخرى لها
ديناميات مماثلة .وهذا يم ِّكن الخبراء من فهم النماذج
من خالل االستفادة من نتائج نماذج منفذة في مكان
آخر .كذلك يُستخدم هذا األسلوب من قِبل المجتمع
البحثي المعني بالبراكين .أثناء األزمات البركانية،
تتمثل المهمة األصعب في تفسير بيانات الرصد لتوقع
4
نشأة االضطرابات واالستجابة لها على نحو أفضل.

(المصدر( :كوستا وآخرون )2019؛ (نيوهال وآخرون )2017
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وبعبارة أخرى ،يجب على علماء البراكين اتخاذ
قرار مستنير حول ما يمكن أن يحدث بعد ذلك .وإلى
جانب بيانات الرصد اآلنية ،سيعتمد علماء البراكين
على االضطرابات واألحداث السابقة للبركان نفسه.
يتطلب هذا التحليل وجود قاعدة بيانات موحدة ومنظمة
لألحداث الماضية للبركان نفسه .وإضافة إلى ذلك ،إذا
لم يكن البركان قد تكرر ثورانه أو لم تتم دراسته جي ًدا،
فإن المرجع الوحيد لعلماء البراكين سيكون الرجوع
إلى ما حدث في البراكين األخرى التي سيصبح من
األكثر أهمية توفير قاعدة بيانات رصد قوية بشأنها.

يتضمن نموذج الزالزل العالمي حاليًا ما يقرب من  10آالف
خط صدع .ويتوفر هذا المستوى من الشمول نظرً ا لتوفر
السواتل ذات القدرات المحسَّنة وتوسُع إمكانية توفر القدرة
الحاسوبية ومشاركات مئات المتخصصين في مجال الزالزل
على المستويين الوطني والمحلي.
نظرً ا الختالف مقدار التفاصيل المتاحة حسب الموقع (حسب
المنطقة ،وحسب البلد ،وفي بعض األحيان داخل البلدان)،
فإنه ،لضمان دمج البيانات المحدثة في أي نموذج عالمي،
من الضروري استخدام أدوات ومنهجيات متسقة على جميع
ً
ووصول إلى
أصعدة التحليل ،بد ًء ا من الصعيد المحلي
الصعيد العالمي .ويمكن دمج هذه المعلومات بعد ذلك في
مزيج متجانس يسمح بمقارنة األخطار بين المواقع والمناطق.

يستخدم اآلن نماذج جيدة تتضمن معلمات جيولوجية
وكتالوجات محسَّنة تفوق في جودتها تلك التي كانت ُتستخدم
من ذي قبل .شهدت نمذجة المخاطر تطورً ا حيث أصبحت
النماذج تضم المخاطر المتعاقبة .والمثال على هذه القدرة
الجديدة يتجسد في التركيز المتزايد على وضع نماذج
الخسائر المحتملة أو الخسائر غير المباشرة .و ُتظهر الجهود
التجريبية إلى أنه من الممكن تقدير الزيادات في األسعار
ألنواع معينة من السلع عندما تقع أحداث كوارث ذات
نطاقات مختلفة في بعض السياقات .وبالنسبة إلى المديرين
والمخططين في مجال المخاطر ،سيكون ذلك مفي ًدا في فهم
اآلثار التراكمية المحتملة للحدث ،كما سيُجدي نفعًا في تحديد
تدابير الطوارئ.

وعلى المستوى اإلقليمي ،اتسع نطاق استخدام النماذج
المتعلقة بالزالزل إذ أصبح هناك جزء كبير من العالم

الشكل  1-3مثال عن خريطة فسيفسائية للزالزل لجزء من آسيا في 2018

(المصدر)GEM 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخرائط والتسميات
المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

( 2مركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث )2018
( 3سيلفا وآخرون )2019

( 4سوبراديلو وآخرون )2015
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في أواخر  ،2018أصدر باحثو نموذج الزالزل العالمي
نموذجً ا متنو عًا ،يشبه قطعة الفسيفساء ،ضم العديد من
النماذج المتنوعة المتعلقة بالزالزل لوضع خرائط عالمية
لألخطار والمخاطر تضمنت المعلومات المتوفرة األكثر
تقد مًا بشأن مخاطر الزالزل على الصعيدين الوطني/
اإلقليمي .ويشير العنصر المتنوع ،الذي يشبه قطعة
الفسيفساء ،إلى حقيقة أن هذا النموذج يجمع بين النماذج
اإلقليمية والوطنية من جميع أنحاء العالم وينسقها مثل
البالط ،باستخدام المدخالت المحلية لصياغة الصورة
العالمية.
يمثل التوصيف المحسَّن للصدوع النشطة والقدرة على ربط
ً
تحول
مواقع الزالزل المستقبلية بمصادر الصدوع النشطة
5
مهمًا .وقد ّ
عزز البرنامج العالمي لتقييم أخطار الزالزل
،الذي انطلق في منتصف التسعينات ،أيضًا على اتباع
نهج متجانس ومنسق إقليميًا بشأن تقييم األخطار الزلزالية.
واختال ًفا عن البرنامج العالمي لتقييم أخطار الزالزل،
هناك تقييمات جديدة للمخاطر المتعلقة بالزالزل الكبرى
ترتبط حاليًا بمصادر صدوع محددة ،مما يؤدي عمو مًا
إلى الوصول لتقديرات محسّنة ودقيقة بشكل أفضل عن
مخاطر الزالزل األكثر أهمية .وتساهم هذه التطورات في
تحسين الفهم بشأن األخطار .وتساعد المعلومات المحلية
بشأن الصدوع في تغيير طريقة فهم الزالزل وكيف تزداد
حركة صفائح األرض والصفائح الفرعية لها (مثل الصدوع
الصغيرة) .ويتضمن النهج التعاوني حاليًا معلومات منشأة
ّ
االطالع عليها في خريطة
محليًا بشأن الصدوع يمكن
األخطار وهو ما كان دافعًا نحو التحول من النمط المكاني
للزالزل السابقة إلى النمط المفصل للصدوع الذي ينبثق
من المعرفة المحلية في مجالي الجيولوجيا والجيوديسيا.
وال يتوفر هذا القدر من التفاصيل إال في أماكن قليلة ،وال
سيما في البلدان األكثر تقدمًا وحدود الصفائح الكبرى القريبة.
وبعي ًدا عن هذه الحدود ،في المناطق القارية المستقرة ،يعتمد
الباحثون على األساليب األبسط نسبيًا التي تقوم على الزالزل
السابقة والمعرفة العامة بالظروف الجيولوجية.
يقبل النموذج المتنوع ،على المدى القصير ،مستوى معين
من فقدان الضمان بشأن منشأ المشاركات وذلك في سبيل
دعم الجانب المتعلق بالتعاون والدعم ،ويدعم النموذج في
الوقت ذاته نموذج البيانات المفتوحة لتقييم المخاطر .يوفر
هذا الهيكل أيضًا محفزات لواضعي نماذج المخاطر على
الصعيدين الوطني والمحلي لتقديم منظورات محلية عالية
الجودة لمجتمعاتهم – حيث تعمل إتاحة البيانات والمواد
المصدرية على تحقيق استدامة طويلة األجل.
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يبدو النهج التعاوني مفتوح المصدر أنه يساعد في زيادة
توحيد المعايير والسماح بمشاركة المعلومات .ويعزي ذلك
في المقام األول إلى أن محركات وضع النماذج مفتوحة
المصدر مثل OpenQuake 6وفرت منصة للخبراء من
أجل إنشاء نماذج متسقة باستخدام أدوات سبق تجربتها جي ًدا
ومقارنة النتائج وتقييمها بشفافية .لم يحدث في السابق أن كان
لدى المؤسسات العامة ،خاصة في البلدان النامية ،أدوات
تحليل متقدمة أو أنها كانت تعتمد على خبراء استشاريين
خارجيين لوضع نماذج األخطار والمخاطر .ومع التحول من
االعتماد على نماذج الصندوق األسود الخاصة إلى نماذج
عامة مفتوحة المصدر يُصبح بإمكان المؤسسات العامة أن
تطور رؤيتها الخاصة عن األخطار والمخاطر .وفي المقابل،
يوفر ذلك معلومات واضحة وشفافة وعالية الجودة لزيادة
الوعي بالمخاطر في ظل زيادة نطاق أصحاب المصلحة.
تزداد النماذج تعقي ًدا بشكل عام ،مع زيادة حجم البيانات ،مما
ً
رسوخا .وعلى الرغم من أن التنبؤات
تؤدي إلى نتائج أكثر
ال زالت ُتناقش بمقياس العقود ً
(بدل من السنوات أو الشهور)،
من الممكن اآلن توقع احتماالت النتائج في بعض المناطق
على مدى فترات زمنية تصل لـ  30عا مًا .تقوم معظم
النماذج العالمية المتعلقة بالزالزل على فكرة أنه في أي عام
معين ،يحتمل أن يشهد أحد المواقع الحدث ذاته الذي وقع منذ
 50عامًا أو  100عام أو  500عام .وإذا وقع حدث من ذلك
القبيل ،فسترجح هذه النماذج في العام المقبل االحتمالية نفسها
لوقوع ذلك الحدث مرة أخرى قياسًا بالعام السابق.
ولفهم هذه النقطة ،تخيل أن لدينا زهر نرد به  50جانب
حيث نقوم إدارته في اليوم األول من كل عام – ربما يحدد
ذلك احتمالية حدوث زلزال وقع منذ  50عامًا في هذه السنة.
حتى إن حدث سوء حظ وتمت إدارة زهر النرد ليشير إلى
حدوث زلزال في عام معين ،فعند إدارة زهر النرد في العام
المقبل ،ستكون هناك االحتمالية نفسها تمامًا لحدوث زلزال.
يجري العمل في اليابان ،ونيوزيلندا ،والواليات المتحدة
األمريكية على إتمام بحث يهدف إلى وضع تنبؤات معتمدة
على الوقت .ويمكن لهذه النماذج المتطورة أن تقدم بيانات
مثل "صدع سان أندرياس أقرب حاليًا إلى االنهيار مما كان
عليه قبل  20عامًا" .وفي هذا الصدد ،إذا كان هناك احتمالية
وقوع حدث على مدى فترة  50عامًا ،فإنه قبيل نهاية فترة
الـ  50عامًا ،في حالة عدم حدوث شيء ،تزداد احتمالية
وقوع الحدث عما كان عليه في بداية تلك الفترة .وفي نهاية
كل فترة سيناريو ،يمكن تعديل احتمالية النموذج.

ويعد ذلك األمر معق ًدا من الناحية الرياضية ،بل ويكون
أكثر تعقي ًدا عند شرحه للجمهور ،ولكنه يتوافق جي ًدا مع
التصورات العامة بشأن تفاقم األحداث التي لم تقع خالل
العصر الحديث .لن يُطبق التنبؤ المعتمد على الوقت على
معظم األخطار األخرى .ويمكن االستعانة به في علم
ً
تفصيل وافيًا – ألن
الزالزل – تبعًا لتوفر البيانات المفصلة
معظم الظواهر االهتزازية تكون ناتجة عن ضغط متزايد
يؤدي إلى حدوث انزالق أو تمزق ،مما يزيد نسبة االحتمالية
في الواقع.
يمثل إدراك حجم الخسائر الناجمة عن األحداث المدمرة
عامالً أساسيًا لتثقيف صناع القرارات ومديري مخاطر
الكوارث بشأن وضع تدابير الحد من المخاطر .فعلى
سبيل المثال ،في عام  ،2002تم إنشاء مجمع التأمين ضد
الكوارث للمباني السكنية في تركيا لتحويل المخاطر من
القطاع العام إلى سوق إعادة التأمين الدولي 7.وتطلب وضع
هذه اآللية المالية نموذجً ا من نماذج الزالزل لتقدير الخسائر
االقتصادية المتوقعة لكل إقليم .وفي اآلونة األخيرة ،أثبت
الباحثون كيف يمكن ألحد نماذج الخسائر المحتملة أن يمنح
األولوية للمدارس التي ينبغي أن تكون هد ًفا إلعادة التجهيز
8
في كولومبيا.
يُتاح استخدام قاعدة البيانات مفتوحة المصدر المتعلقة
بالصدوع النشطة مجا ًنا ويمكن المساهمة بها ،وهذا ما يزيد
من تحسُن التنبؤات بشأن زمن التمزق ،ومكانه ،وسماته.
وكذلك يستعين المجتمع المعني بمخاطر البراكين بالمقارنة
التي تتم بين السيناريوهات لها العوامل المسببة ذاتها.
ويتم ذلك بهدف إدراج جميع بيانات االضطرابات السابقة
التي خضعت للمعالجة والتي تم الحصول عليها من جميع
المصادر الموثوقة ،بما في ذلك االضطرابات التي أدت
إلى الثوران .وتحتوي قاعدة البيانات على معلومات عن
البراكين ،وبيانات الرصد ،وبيانات داعمة ،مثل الصور،
والخرائط ،ومقاطع الفيديو ،إضافة إلى مراحل اإلنذار متى
أمكن 9.وتتميز نقاط البيانات بأنها محددة المرجع الزمني
10
والمكاني ،بحيث يمكن تحليلها من حيث المكان والزمان.

5
6
7
8

(معهد هلمهولتز للبحوث الجيولوجية في بوتسدام )2019
(نموذج الزالزل العالمي )2019
(بومر وآخرون )2002
(مورا وآخرون )2015؛ (سيلفا وآخرون )2019

تهدف األدوات المتطورة األخرى إلى التنبؤ بالظواهر
االهتزازية من خالل مقاييس النظام العالمي لتحديد المواقع
وتحديد مواقع النقاط اعتما ًدا على األرض حيث يتم عرض
كيف تتحرك الصفائح .ومنذ عام  ،2015كان النموذج
العالمي لألنشطة الزلزالية يقيّم الزالزل الضحلة التي تتجاوز
قوتها  6درجات باستخدام هذه التقنية 11.وكان االفتراض
هو دمج البيانات من أحد سجالت أحداث الزالزل السابقة
في منطقة معينة مع الخريطة العالمية لمعدل اإلجهاد ،حيث
يُستخدم معدل اإلجهاد بوصفه استعاضة عن تراكم إجهاد
الصدع ،وتكون الزالزل هي إطالق هذا اإلجهاد.
قد يترتب على تصنيفات الزالزل تبعات هائلة بالنسبة إلى
أقساط التأمين ،حيث تحدد الشركات في أغلب األحيان ما
تشمله في التأمين (حيث تقتصر التغطية على الهزة األساسية
أو الهزات الالحقة خالل فترة محددة مسب ًقا) .ويزيد ذلك
من ضرورة فهم كيفية تجمع الزالزل وتحديد الهزة النذيرة
مقارنة بالهزة األساسية والهزة الالحقة ،ثم التأكد من أنه
تمت مراعاة االعتبارات المالئمة في التخطيط وتحويل
المخاطر .فعلى سبيل المثال ،في مدينة كرايستشيرتش
(نيوزيلندا) في عام  ،2011تسبب الزلزال الذي بلغت قوته
 6.2درجة في أضرار جسيمة .ويُعتقد بأن هذه األضرار
جسيمة بصفة خاصة إذ أن زلزاالً بقوة  7.1درجة كان قد
ضرب المنطقة ذاتها في العام السابق مما أضعف الهياكل،
على الرغم من أنه تسبب في أضرار قليلة نسبيًا .هل كان
زلزال كرايستشيرتش هزة الحقة أم حادث منفصل؟
يُتوقع أن يتأثر علم الزالزل بتغير المناخ والحركات
المماثلة حيث إنه يرتبط بالتعرض وقابلية التضرر .وقد
كانت النماذج المتعلقة بمخاطر الزالزل في السابق ال تضع
في حسبانها سوى الهياكل الحضرية عند تقييم التعرض،
ومراعاة نوع هذه الهياكل وارتفاعها عند تقييم قابلية
التضرر .ومع ذلك ،ما من شك في أنه يجب أن يكون هناك
ً
تمثيل أكثر
شمول لتأثير الظواهر االهتزازية على اإلنسان
وعلى النواحي االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية ضمن
األبحاث التي س ُتجرى مستقبالً.

( 9وينسون وآخرون )2014؛ (فيرنلي وآخرون )2017
( 10نيوهال وآخرون )2017
( 11بيرد وآخرون )2015
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هناك اهتمام سياسي متزايد بالزالزل المستحثة (الزالزل
الناجمة من النشاط البشري) .انصب التركيز مؤخرً ا على
التصديع ،إال أنه توجد زالزل مسجَّ لة ناجمة عن ضخ
12
سائل في حقل نفطي يرجع تاريخ اكتشافه إلى الستينات.
عالوة على ذلك ،ثمة أمثلة عديدة لسدود مائية تتسبب في
وقوع زالزل (مستحثة بالخزانات) مثل خزان أسوان في
مصر 13.وعلى الرغم من أن الزالزل المستحثة قد ال تكون
ً
ً
عامل جدي ًدا في نماذج األخطار،
حادثا جدي ًدا ،إال أنها تعد
وفي بعض المناطق التي يشيع فيها وقوع ظاهرة التصديع
(غرب كندا ،وأمريكا الوسطى)ُ ،تراعى في خرائط األخطار
لتحديث قوانين البناء.
يوجد تغيير في التعرض للمخاطر والخسائر المسجلة.
وتتوقع معظم شركات التأمين التي تتنبأ بالمخاطر زيادة في
الخسائر ألنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في األصول
المعرضة للخطر حيث إن االقتصادات تنمو لمواكبة النمو
السكاني .ويجب وضع هذه الخسائر في سياقها ،حيث إنه
ليس بالضرورة أن العديد من االتجاهات التي تم تحديدها
في الدول المتقدمة ستنعكس لدى نظيراتها من الدول النامية.
ينتشر نفاذ التأمين والمعايير التنظيمية التي تهدف للحد من
المخاطر قبل نشأتها على نطاق واسع في البلدان األكثر
ثراءً .ففي عام  ،2017بلغ معدل األقساط التأمينية األفريقية
 %0.9فقط من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بمتوسط
معدل نفاذ التأمين على غير الحياة في األسواق الناشئة
الذي بلغ نسبة  %1.5من الناتج المحلي اإلجمالي .وتتجاوز
14
النسبة في المغرب ،وناميبيا ،وجنوب أفريقيا فقط ،%2
مقارنة بالمعدل المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي الذي بلغ نسبة تتراوح بين %8.5
و %9.5من الناتج المحلي اإلجمالي 15.وتساعد التغيرات
في السياسات وزيادة التركيز على الحد من المخاطر أيضًا
على تقليل المخاطر ،ولكن في األماكن التي يفوق فيها النمو
االقتصادي االستثمار في هياكل حوكمة المخاطر وإدارتها،
تستمر المخاطر في ازدياد.

2-1-3
أمواج تسونامي
يجب التعامل مع أمواج تسونامي على أنها أحد األخطار
المتعددة األبعاد .فهذه األمواج قد تحدث بسبب الزالزل،
أو االنهيارات األرضية ،أو البراكين ،أو الظواهر الجوية،
ويمكن أن تتسبب في وقوعها الزالزل الكبيرة التي تعد
العامل المسبب األكثر تكرارً ا .ونظرً ا ألن العوامل المسببة
لموجات تسونامي تتطلب ظرو ًفا معينة لكي يحدث ذلك،
فبالتأكيد تلك األمواج أكثر ندرة من األحداث المسببة لها.
تتوفر دالئل تاريخية على موجات تسونامي ،غير أن
مجموعة البيانات المتوفرة ضئيلة للغاية لوصف مخاطر
موجات تسونامي التي قد يتعرض لها كل خط ساحلي،
وخاصة في المناطق المحصورة التي توجد فيها مقطع ضيق
في الخط الساحلي .ومما يصعّب األمر أكثر أنه على مدى
الـ  100عام الماضية لم يحدث سوى عدد قليل من موجات
تسونامي المدمرة الفعلية ،األمر الذي ساهم في وقوع خسائر
كارثية ناجمة عن موجات تسونامي في جميع أنحاء العالم.
وتحدث موجات تسونامي العاتية بمعدل تكرار منخفض
نسبيًا ،إال أنها قد ُتحدث تأثيرً ا عاليًا .وقد اتضح ذلك مثالً
خالل العقدين األخيرين عندما حدث تسونامي المحيط
الهندي ( )2004وتسونامي شرق اليابان الكبير (.)2011
وفاق حجم هذه الكوارث المخاطر المتوقعة مسب ًقا في هذه
المناطق بدرجة كبيرة.
ً
شامل ومتعدد
تتطلب عملية تقييم مخاطر التسونامي نهجً ا
التخصصات .وينطوي هذا الموضوع على مجموعة متنوعة
من التخصصات ،مثل الجيوفيزياء (على سبيل المثال ،علم
الزالزل ،والجيولوجيا ،والتصدع) ،والهيدروديناميكا ونمذجة
التدفقات (مثل الحركات األرضية ،وعلم البراكين ،والهندسة
الساحلية ،وعلم المحيطات) ،وتقييم المخاطر وقابلية التضرر
(مثل الجغرافيا ،والعلوم االجتماعية ،واالقتصاد ،والهندسة
اإلنشائية ،وعلوم الرياضيات واإلحصاء) ،إضافة إلى إدارة
مخاطر الكوارث والتخفيف من حدتها.
ال ترتبط االرتفاعات القصوى لموجات تسونامي ،المبينة
في الشكل  ،2-3بمستوى األضرار الناجمة عنها .كان خليج
ليتويا بأالسكا في الواليات المتحدة األمريكية قد شهد أكبر
موجات التسونامي المعروفة في عام  .1958حيث تسبب
الحجم الهائل للموجة في إحداث أضرار قليلة نسبيًا نظرً ا
لمحدودية المساحة المعرضة للخطر في المنطقة في ذلك
الوقت .وعلى الرغم أن تسونامي شرق اليابان الكبير الذي
وقع في عام  2011وتسونامي المحيط الهندي الذي وقع
في عام  2004كانا أصغر بكثير من تسونامي خليج ليتويا،
إال أنهما تسببا في خسائر أكبر بكثير.
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الفصل 3

الشكل  2-3االرتفاعات المحددة ألمواج التسونامي (أقصى ارتفاعات مسجلة لألمواج)
اﻧﮭﯾﺎل أرﺿﻲ

ﺟﺎوة وﺳوﻣطرة ۲۰۱۸ -
ﺳوﻻوﺳﻲ ۲۰۱۸ -
ﻏرﯾﻧﻼﻧد ۲۰۱۷ -
ﻧﯾوزﯾﻠﻧدا ۲۰۱٦ -
ﺷﯾﻠﻲ ۲۰۱٥ -
آﯾﺳﻠﻧدا ۲۰۱٤ -
ﺟزر ﺳﻠﯾﻣﺎن ۲۰۱۳ -
اﻟﯾﺎﺑﺎن ۲۰۱۱ -
ﺳوﻣطرة ۲۰۱۰ -
ﺳﺎﻣوا ۲۰۰۹ -
ﺟزر ﺳﻠﯾﻣﺎن ۲۰۰۷ -
ﺟزر اﻟﻛورﯾل ۲۰۰٦ -
اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﻧدي ۲۰۰٤ -
ﺑﺣر ﻣرﻣرة ۱۹۹۹ -
ﺑﺎﺑوا ﻏﯾﻧﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة ۱۹۹۸ -
أوﻛوﺷﯾري ،ھوﻛﺎﯾدو ،اﻟﯾﺎﺑﺎن ۱۹۹۳ -
ﺑﺣر اﻟﯾﺎﺑﺎن ۱۹۸۳ -
ﺑﺣﯾرة ﺳﺑﯾرﯾت ،واﺷﻧطن ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ۱۹۸۰ -
ﺟزﯾرة ﺷﯾﻣﯾﺎ ،أﻻﺳﻛﺎ ۱۹٦٥ -
أﻻﺳﻛﺎ ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ ۱۹٦٤ -
ﺳد ﻓﺎﯾوﻧت ،ﺟﺑل ﻣوﻧﺗﻲ ﺗوك ،إﯾطﺎﻟﯾﺎ ۱۹٦۳ -
ﻓﺎﻟدﯾﻔﯾﺎ ،ﺷﯾﻠﻲ ،اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ ۱۹٦۰ -
ﺧﻠﯾﺞ ﻟﯾﺗوﯾﺎ ،أﻻﺳﻛﺎ ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ۱۹٥۸ -
أﻣورﻏوس ،اﻟﯾوﻧﺎن ۱۹٥٦ -

زﻻزل
ﺛوران ﺑرﻛﺎﻧﻲ

ارﺗﻔﺎع اﻟﻣوﺟﺔ )ﺑﺎﻟﻣﺗر(

٥۰۰

٤۰۰

۳۰۰

۲۰۰

۱۰۰

۰

(المصادر :المركز الوطني للبيانات الجيوفيزيائية التابع لإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي/قاعدة البيانات التاريخية العالمية الخاصة بأمواج تسونامي للخدمة الدولية للبيانات
2019؛ المراكز الوطنية للمعلومات البيئية )2019

تتسم أخطار موجات تسونامي بأنها غير متجانسة ،حيث إن
األحداث األقل حجمًا ربما ُتحدث دمارً ا ،مثلما أثبتته األحداث
التي شهدتها إندونيسيا عندما ضربت موجات تسونامي
مدينة بالو في عام  2018ومدينة مينتاواي في عام .2010
وتجسد هذه األحداث حاالت تشير إلى أن اآلليات غير
التقليدية تؤدي حدوث موجات تسونامي ضخمة على نحو
غير متوقع بالنظر لحجم الحدث المسبب.

لديهم استعداد تقريبًا في حوالي اثني عشر بل ًدا مخلّ ًفا أكثر
من  230ألف حالة وفاة .ونظرً ا للعواقب الوخيمة التي
أخلفتها موجات تسونامي هذه ،أصبحت الحاجة واضحة إلى
وجود منهجيات أكثر تطورً ا وشمولية لفهم مخاطر تسونامي
وإدارتها في عدد كبير من األماكن .وتمثلت التدخالت
األكثر وضوحً ا في أنشطة التخفيف من المخاطر ،مثل إنشاء
جدران بحرية ماصَّة لألمواج ،والمنشآت المرتفعة ،وممرات
اإلجالء ،وأنظمة اإلنذار المبكر .وبعد عام  ،2004انتشرت
األبحاث المتعلقة بموجات تسونامي وأنشطة التخفيف من
ً
تركيزا
المخاطر إلى العديد من المناطق التي لم تول إال
ً
ضئيل للغاية على مخاطر موجات تسونامي – وخاصة في
جنوب وجنوب شرق آسيا.

( 12رالي ،هيلي وبريدهوفت )1976
( 13جهالوات وهاسوب )2012

( 14المنظمة األفريقية للتأمين )2018
( 15منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2019

نظرً ا ألن موجات تسونامي تمثل ظاهرة نادرة الحدوث،
فإنها غالبًا ما تباغت المجتمعات الساحلية .ولعل من أوضح
األمثلة على ذلك هو تسونامي المحيط الهندي الذي وقع في
عام  2004وأضر بسكان المناطق الساحلية الذين لم يكن
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فهم مسببات أخطار موجات تسونامي
بدأ استخدام النماذج االحتمالية لتحليل أخطار تسونامي في
مطلع األلفية الثالثة .وتم اتباع مجموعة من التطبيقات،
ً
ووصول إلى
بدءًا من الصعيد المحلي ثم الصعيد اإلقليمي
الصعيد العالمي .و ُتدرج درجة كبيرة من عدم اليقين ضمن
نمذجة أخطار تسونامي ،وخاصة في منحنيات مناطق
األخطار ذات احتماالت الحدوث المنخفضة ،التي يُتوقع
حدوث عواقب بالغة الخطورة بها .جرت العادة على أن
التقييمات االحتمالية ألخطار موجات تسونامي تغطي
المناطق المتوسطة إلى الكبيرة ،من خالل توفير تقديرات
كمية عن أقصى ارتفاع لموجات تسونامي في المياه الساحلية
العميقة .ومع ذلك ،نظرً ا ألن أضرار موجات تسونامي
تحدث بسبب التدفق على الشاطئ حيثما توجد األصول
والسكان ،يلزم بذل جهد إضافي لوصف حدة أخطار موجات
تسونامي في هذه المناطق.
اق ُترحت مقاييس عدة لتحديد شدة حوادث موجات تسونامي
على النحو اآلتي:
• •عمق جريان أمواج تسونامي ،أي أقصى ارتفاع تصل
إليه المياه فوق األرض
• •سرعة تيار الموجة
• •تسارع تيار الموجة
• •قصور تيار الموجة (ناتج تسارع الموجة وعمق
الجريان)
• •تدفق زخم تيار الموجة (ناتج عمق الجريان وسرعة
تيار الموجة المربعة)
يمثل عمق الجريان الكمية التي تعد المقياس األكثر استخدامًا
لشدة أخطار موجات تسونامي ،مع أنها قد ال توفر المستوى
األمثل من الدقة 16.والسبب في ذلك هو أن معظم عمليات
مراقبة األضرار التي لحقت بالمباني وتقييمات االحتماالت
المتعلقة بمخاطر الوفيات الناجمة عن موجات تسونامي
تشير إلى قابلية التضرر بوصفه ناتجً ا عن عمق الجريان
كونه المؤشر الوحيد لألضرار .كما يعد عمق الجريان
أيضًا من أكثر معلمات الشدة التي يمكن مراقبتها بسهولة
(باستخدام عالمات منسوب المياه أو الحطام) في أماكن
17
متعددة بمجرد انحسار المياه.
ُتقاس أخطار موجات تسونامي من حيث االحتماالت
المختلفة لتجاوز شدة معينة للموجات في مكان معين.
ويتضمن ذلك أقصى قيم الرتفاع موجات تسونامي في إطار
زمني معين .تقل بكثير احتمالية وقوع موجات تسونامي
بارتفاع موجة حدها األقصى  20م مقارنة بحدوث موجات
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تسونامي بارتفاع موجة حدها األقصى  5م .ويرجع ذلك
بالنظر إلى أن العوامل المسببة لموجات تسونامي التي لها
هذه النطاقات تكون أكثر ندرة – فالزالزل ،أو االنهيارات
ً
حدوثا من
األرضية ،أو البراكين كبيرة الحجم تكون أقل
تلك الصغيرة الحجم .لتحديد حجم خطر موجات تسونامي،
ُتستخدم أساليب التقييم االحتمالي لمخاطر أمواج تسونامي
في تحديد احتمالية الخسائر الناجمة عن حوادث التسونامي
على المستوى العالمي .وفي سبيل القيام بذلك ،تم وضع
نماذج النتشار ظاهرة التسونامي على الصعيد العالمي،
و ُترجمت سعات الموجات البحرية إلى تقديرات تتعلق بالحد
األقصى من ارتفاع غمر المياه على الشاطئ من خالل
الجمع بين عوامل التضخيم والنموذج اإلحصائي.
اس ُتخدم التقييم االحتمالي لمخاطر موجات تسونامي ضمن
تقرير التقييم العالمي  2015لتحديد حجم أخطار موجات
تسونامي على الصعيد العالمي .ولكن ألن تقرير التقييم
العالمي لعام  2015كان يركز على تحديد حجم مخاطر
تسونامي ،فلم يتم إصدار خرائط رسمية بشأن أخطار
تسونامي .وقد تم وضع مجموعة من الخرائط العالمية
المطوّ رة ألخطار موجات تسونامي في وقت الحق ،استنا ًدا
إلى بيانات تقرير التقييم العالمي لعام  ،2015بما في ذلك
عدم اليقين المعرفي (عدم اليقين بسبب قلة المعرفة) الناشئ
من نموذج الزالزل االحتمالي 18.وعرضت هذه الخرائط
العالمية ألخطار موجات تسونامي الحد األقصى من
ارتفاع غمر المياه على الخط الساحلي الناتجة عن مصادر
الزالزل لمجموعة كبيرة من الخطوط الساحلية في جميع
أنحاء العالم ،من خالل االستعانة بمعلومات تكتونية عالمية
19
مستخلصة من نموذج الزالزل.
توجد عوامل مسببة أخرى لموجات تسونامي يكون من
األصعب صياغة نماذج لها .كذلك تنشأ موجات تسونامي
عن االنهيارات األرضية إلى جانب موجات تسونامي التي
تنشأ نتيجة الظروف المناخية (أحداث نادرة تقع عندما تتسبب
بعض الظروف الجوية في وقوع موجات تسونامي مدمرة).
ويتطلب تقييم المخاطر واألثر دمج تقديرات األخطار مع
بيانات التعرض للمخاطر ودوال قابلية التضرر (عالقات
تصف التأثير المتوقع لعدة مستويات من شدة األخطار على
أنواع مختلفة من التعرض) .وسيحدد ذلك احتمالية اآلثار
ومدى خطورتها من حيث الخسائر أو تكلفة األضرار
المباشرة أو عدد الهياكل المتضررة .وتضع تقييمات اآلثار
تقديرً ا لعواقب سيناريو واحد أو عدة سيناريوهات (أي،
باستخدام التقييم الحتمي ،الذي يحدد اآلثار المحتملة لموجات
تسونامي في موقع واحد أو أكثر) .تتضمن تقييمات المخاطر
مكون التكرار ،المشتق من معدل تكرار األخطار ،لوصف
مستوى الخطورة المتوقعة لحدث ما ضمن إطار زمني
محدد (على سبيل المثال ،حجم الخسائر المتوقع أن يتم

ممر إجالء في مدينة إيكويكو ،تشيلي
(المصدر :موقع  Flickr.comالمستخدم فرانسوا لو مينه )2007

تجاوزها مرة واحدة في المتوسط خالل فترة  50عامًا ،على
سبيل المثال) ،أو باحتمال حدوث سنوي معين.

مخاطر موجات تسونامي لتوجيه قوانين البناء ،وتدابير
التحفيف ،وخيارات التأمين ،وتدابير السالمة العامة.

نظرً ا لصعوبة محاكاة غمر المياه على الشاطئ بسبب العدد
الكبير من األحداث في مجموعة من األحداث االحتمالية
بالكامل ،لم يتم إجراء أي دراسات بمجموعة كاملة من
التقديرات االحتمالية لتأثير موجات تسونامي على الشاطئ،
20
ولم يتم إجراء سوى القليل منها لفترات تراجع محددة.
وكثيرً ا ما تكون تقييمات المخاطر القائمة على سيناريوهات
هذه مطلوبة بسبب الحاجة إلى إجراء عمليات محاكاة مفصلة
للغاية ألغراض تتعلق بالمتطلبات الهندسية؛ ويجب أن تجري
هذه التقييمات على نحو مثالي نتيجة االنفصال عن التقديرات
االحتماليةً ،
بدل من االستعانة بتقييمات فردية مفصلة إلظهار
فهمًا عامًا للمخاطر .كذلك تمثل هذه التقييمات مؤشرً ا على
الرغبة في الحصول على معلومات مفصلة ودقيقة عن

يتزايد الفهم لدى الباحثين بشأن قابلية التضرر من حوادث
التسونامي بنا ًء على التحليل المُجرى عقب وقوع أحداث
موجات تسونامي األخيرة .وقد توفرت مجموعة متنوعة
جديدة من البيانات في السنوات االخيرة .فعلى سبيل المثال،
تكشف النتائج المستقاة من تسونامي شرق اليابان الكبير الذي
وقع في عام  2011أن جسور الطرق تبدو قادرة على تحمل
عمق جريان يبلغ  10م مع احتمالية انجراف تبلغ %10
فقط 21.إضافة إلى ذلك ،عندما تبلغ سرعات الجريان  1م/ث
و 5م/ث ،من المتوقع أن تنجرف قوارب الصيد الصغيرة
باحتمالين نسبتهما  %60و  %90على التوالي 22 .كذلك
يُتوقع أن تنجرف الطوافات الخاصة بتربية األحياء المائية
واألعشاب البحرية (يلجراس) باحتمالية نسبتها  %90عندما
تبلغ سرعات الجريان  1.3م/ث و 3م/ث ،على التوالي.

16
17
18
19

(بيهرينز ودياس )2015
(سباسري وآخرون )2013
(ديفيز وآخرون )2018
(بيريمان وآخرون )2015

( 20دوميني هوز وآخرون )2010
( 21شوجي وناكامورا )2017
( 22سباسري وآخرون )2013
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ُتثري هذه التفاصيل عملية فهم التعرض وقابلية التضرر
من آثار موجات تسونامي األخرى ،و ُتحسّن جودة تقييم
المخاطر.
فيما يتعلق بتقييمات المخاطر العالمية ،يوفر أسلوب التقييم
االحتمالي لمخاطر موجات تسونامي تقديرات للخسائر
القصوى المحتملة جرّ اء الخسائر االقتصادية المباشرة
الناجمة عن األضرار الالحقة بالمباني في البلدان الساحلية
في جميع أنحاء العالم .ويمثل ذلك أكثر النماذج العالمية
تطورً ا بشأن مخاطر موجات تسونامي في الوقت الحالي.
وقياسًا بالقيم المطلقة ،تفوق اليابان بكثير مخاطر البلدان
األخرى .ومع ذلك ،عند تنسيب الخسائر القصوى المحتملة
إلى القيمة المعرضة اإلجمالية لكل بلد ،يتضح أن العديد من
الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه مخاطر تسونامي
مماثلة نسبيًا.
كذلك جاءت دول حوض شرق البحر األبيض المتوسط
في مرتبة متقدمة قياسًا بالطريقة سالفة الذكر .وكان التقييم
العالمي االحتمالي لمخاطر موجات تسونامي أحد التطبيقات
األولى من نوعها ،بغض النظر عن النطاق الجغرافي.
وبالتالي ،هناك شكوك كبيرة في البيانات واألساليب المختلفة
المستخدمة .وفيما يتعلق بتقييم التعرض ،هناك أيضًا تحديات
رئيسية تتعلق بتوفر مجموعات البيانات الطوبوغرافية بدقة
كافية .وتشير هذه الظروف إلى أنه على الرغم من أن هذا
النموذج يوفر بعض الدالئل حول التوجهات بشأن مخاطر
تسونامي العالمية ،إال أنه في السنوات القادمة ستقدم النماذج
المستقبلية تقديرات منقحة على نحو أفضل عن مخاطر
تسونامي العالمية في ظل توفُر أساليب محسنة ومستوى
أفضل من البيانات.
ركزت األبحاث المتعلقة بمخاطر تسونامي حتى اآلن على
حوادث تسونامي الناجمة عن الزالزل .وما زالت هناك
حاجة لمزيد من العمل من أجل وصف األحداث الناجمة
عن االنهيارات األرضية ،والبراكين ،واألحمال الجوية،
وخصو صًا في إطار التوجه الحالي نحو فهم الطبيعة
المنهجية للمخاطر ،حسبما ورد في تقرير التقييم العالمي هذا.
ولم يصل بعد فهم مخاطر تسونامي إلى نفس مستوى فهم
األخطار .ولالطالع على آخر المستجدات المتعلقة بموجات
تسونامي في سياق األولوية األولى إلطار سِ نداي "فهم
مخاطر الكوارث" ،يتعين بذل المزيد من الجهد إلثراء إطار
منهجي سليم عن التقييم االحتمالي لمخاطر موجات تسونامي
يُراعي التعرض وقابلية التضرر من مزيد من األبعاد.

3-1-3
انهيار أرضي
يجب أن ينطوي تقييم أخطار االنهيارات األرضية على
تشخيص العمليات الجيولوجية المائية الميكانيكية التي تتسبب
في وقوع االنهيارات األرضية التي تؤدي إلى وقوع أضرار
في نهاية المطاف.
وعمومًا يُقبل تقييم أخطار االنهيارات األرضية بنا ًء على
التحليل الجيولوجي المائي الميكانيكي لالنحدارات باعتباره
أساس التخطيط للبلدان التي لديها قابلية عالية للتأثر بحوادث
االنهيارات األرضية (على سبيل المثال في أفغانستان،
وفي منحدرات حزام الهيمااليا في آسيا ،وفي بوليفيا،
والبرازيل ،وجمهورية فنزويال البوليفارية بأمريكا الجنوبية،
وفي إيطاليا ،وإسبانيا بأوروبا) .غير أن الخسائر الناجمة
عن أحداث االنهيارات األرضية المعاصرة تثبت أن هذه
التقييمات ،أو تدابير التخفيف التي من المفترض أن تكون قد
نتجت عنها ،لم يتم تطويرها على نحو مالئم.
يمثل األسلوب متعدد النطاقات للتخفيف من حدة االنهيارات
األرضية منهجية جديدة لتقييم أخطار االنهيارات األرضية
على المستوى المحلي ،بناء على التحليالت الجيولوجية
المائية الميكانيكية .ويهدف هذا األسلوب إلى تحديد السياقات
الجيولوجية المائية الميكانيكية األكثر شيوعًا لالنحدارات
الموجودة في المنطقة 23،وكذلك آلليات االنهيارات األرضية
المتوافقة ،التي تم قبولها الح ًقا على أنها آليات نموذجية
للمنطقة 24 .ربما يمثل االستناد إلى مجموعة اآلليات
النموذجية المتعلقة باالنهيارات األرضية سببًا في جعل
إدارة مخاطر االنهيارات األرضية على المستوى المحلي
أكثر استدامة ،حيث يمكن االسترشاد بذلك في تحديد تدابير
التخفيف بنا ًء على الوعي بالسمات واألسباب النموذجية
لالنهيارات األرضية.
يزداد التوسع الحضري حتى أصبح يصل إلى منحدرات
غير مستقرة وانهيارات أرضية قديمة .وينطبق بذلك بصفة
خاصة على العشوائيات .لذلك ،تؤثر االنهيارات األرضية
غالبًا في األماكن األشد فقرً ا في المناطق الحضرية ،والتي
ينحصر توسعها على األراضي التي لن تتحمل االختبارات
الهندسية البسيطة.

تشخيص آلية االنهيارات األرضية
االنهيارات األرضية هي العملية األخيرة لسلسلة من
الظواهر التي تحدث في المنحدر وتشمل اإلجهاد القصي
واالنهيار التدريجي (تعرف بوجه عام بأنها آلية االنهيارات
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األرضية) 25.ويمكن نمذجة آلية االنهيارات األرضية من
خالل االختزال الرياضي لمسألة قيمة حدية .ويتطلب ذلك
التكامل المتزامن لعدة معادالت تفاضلية ،تمثل العمليات
المختلفة التي تؤثر على توازن النظام ،الذي يعد عمومًا في
حالة انتقالية مستمرة.
وتحقي ًقا للكفاءة ،يقوم عادة الباحثون بتبسيط النمذجة،
ومحاكاة العمليات األكثر تأثيرً ا .وقد تنطوي العمليات
الداخلية على ميزات تجعل االنحدار عرضة لالنهيار؛ بينما

تمثل العمليات الخارجية إجراءات قد تتسبب في انهيار
االنحدار .وفي حالة وقوع االنهيارات األرضية الناجمة عن
تغير المناخ ،تكون الظروف المسببة لها في تدفق مستمر
متمثلة في عمليات من قبيل رشح المطر ،وتبخر المياه من
التربة ،والنتح الناتج عن النبات .قد تؤدي التغيرات التي
تطرأ على هذه الظروف إلى بداية حدوث انهيار المنحدر
أو تطوره.

الشكل  3-3منهجية مرحلية لتشخيص آلية االنهيارات األرضية

ﻋواﻣل اﻻﻧﺣدار وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻷﻛﺛر ﺻﻠﺔ ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟظواھر

اﻟﺣد ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻼت
اﻟﺗوازن

اﻟﻧﻣذﺟﺔ اﻟﻌددﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ
اﻟﻌواﻣل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﻛﺛر ﺻﻠﺔ

B

C

A
 ۱ﻣﺷﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾًﺎ
 ۲ﻣﺷﺑﻌﺔ

(المصدر :كوتيتشيا )2016

تتنوع العوامل المسببة لالنهيارات األرضية ،وال يكون من
العملي االستعانة بنموذج احتمالي عالمي لها .فقد تحدث
على سبيل المثال بسبب هطول األمطار أو تغير ضغط
الهواء أو النشاط الزلزالي .وليس عمليًا كذلك االعتماد
على نموذج إقليمي ،حيث يمكن نمذجة أخطار االنهيارات
األرضية لمنطقة مستهدفة صغيرة بما فيه الكفاية ولكن
سيكون من المستحيل توفير مستوى التفاصيل الالزم لتحديد
جميع المتغيرات على النطاقات األوسع .ولالستجابة لذلك،

يعتمد الباحثون على دراسة الظواهر الخاصة بطوبوغرافيا
المنحدرات والخصائص الحجرية ،والمياه لها ،والهياكل
التكتونية واستخدام األراضي ،والتفاعل بين المنحدرات
والهياكل 26.ويمثل كل ذلك العناصر الهيكلية التي تشير إلى
حركة المنحدر وانهياره .وعلى المستوى التفصيلي ،فهي
تقدم دالئل على وجود أشرطة قص موجودة مسب ًقا وإرشادات
حول االستراتيجية الرقمية الالزم استخدامها في تحديد
الظروف األولية للمنحدر .يجب أن تراعي دراسة الظواهر

( 23ترزاجي )1950
( 24كوتيتشيا وآخرون )2016

( 25تشندلر )1974؛ (تشاندلر وسكيمبتون )1974؛ (بوتس ،كوفاسيفيتش وفون )1997
( 26كاسيني وآخرون )2013؛ (بالميسانو )2011
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أيضًا الخواص المائية الميكانيكية لتربة المنحدرات ،حسبما
تحددها الفحوص المختبرية وبيانات الرصد.
على الرغم من أن النمذجة الرقمية قد تكون متطورة للغاية،
فإن نموذج المنحدرات الذي يطبق جميع عوامل المنحدرات

وعملياتها ال يكون مُجد يًا في معظم الحاالت ويمكن
أن يؤدي إلى نتائج مضللة .لذلك ،فإن النمذجة وحدها
ال تكفي لتشخيص األخطار بشكل مالئم ويجب أن تقترن
مع الدراسات الميدانية.

األسلوب متعدد المقاييس للتخفيف من حدوث االنهيارات األرضية
يجب أن يتوفر دليل لالنهيارات األرضية على منصة نظام معلومات عالمية يتضمن جميع المعارف المكتسبة خالل
"المرحلة  "1في الشكل  ،5-3إلى جانب الخطوات المنهجية التي يجب تطبيقها لتقييم أخطار االنهيارات األرضية في منطقة
إقليمية معينة ذات أهمية للمنطقة 27.ويجمع ذلك المعارف الجيولوجية المائية الميكانيكية حول االنحدارات الموجودة في جميع
أنحاء المنطقة ،أو التي ُتستخدم مرجعًا لتخطيط استخدام األراضي أو وضع إجراءات التخفيف للمنحدرات غير المستقرة في
المنطقة .ويجب تطوير النموذج باستمرار في أي منطقة.

الشكل  4-3تسلسل اإلجراءات الالزمة الستخالص تقييمات األخطار الناجمة عن االنهيارات األرضية

اﻟﺧطوة ۲

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺧﺗﯾﺎر اﻹﻋدادات
اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
)(GMi
 :۱ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟظواھر
 :۲ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟظواھر اﻟﺣد ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻼت
اﻟﺗوازن

اﻟﺧطوة ۳

 :۳ﺗﺣﻠﯾﻼت رﻗﻣﯾﺔ

اﻟدﻟﯾل
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
ﻟﻼﻧﮭﯾﺎﻻت
اﻷرﺿﯾﺔ
)(RLM

إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻧطﺎق
ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﻣﺷﺎورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟدﻟﯾل
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻼﻧﮭﯾﺎرات اﻷرﺿﯾﺔ
وﻣﻧﺻﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻧطﺎق

اﻟﺧطوة ۳

اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ

اﻟﺧطوة ۲

اﻟﺧطوة ۱

ﻣﺳﺢ ﻋواﻣل اﻻﻧﺣدار وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ

ﺗﺣدﯾد ﻋواﻣل اﻻﻧﺣدار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ

اﻟﺧطوة ۱

اﻟﻔرﺿﯾﺗﺎن  ۱و۲

اﻟﻣرﺣﻠﺔ ۱

اﻟﻣرﺣﻠﺔ ۲

دراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﺧﺗﯾﺎر اﻵﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﻧﮭﯾﺎرات اﻷرﺿﯾﺔ )(Mi

ﺗﻘﯾﯾم أﺧطﺎر اﻻﻧﮭﯾﺎرات
اﻷرﺿﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ

(المصدر :كوتيتشيا )2016

بنا ًء على ذلك يتم الحصول على قاعدة بيانات الخريطة التي
تصبح فيما بعد مبدأ توجيهيًا في تقييم أخطار االنهيارات
األرضية داخل منطقة معينة ذات أهمية .وستتضمن بيانات
تمثل عوامل االنهيارات األرضية في الموقع ذي األهمية،
مع التركيز بشكل خاص على المواقع المقرر بأنها عرضة
لالنهيارات األرضية في المرحلة األولى ،كما تشمل بيانات
عن حركات المنحدرات.
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وفور تحليل اآلليات الفعالة لالنهيارات األرضية للمنطقة
التي خضعت للدراسة ،يصبح من الممكن التركيز على
وضع تدابير التخفيف من حدة المخاطر .ويجب تفصيل هذه
التدابير تفصيالً دقي ًقا قياسًا على خصائص المنطقة المعرضة
لالنهيارات األرضية ويمكن أن تشمل إنشاء مجاري صرف
وزراعة نباتات عالية النتح الستقرار المنحدر.

في ظل استخدام األساليب الحالية ،يظل تقييم مخاطر
ً
مرتبطا بالسياق إلى حد كبير ويغلب
االنهيارات األرضية
عليه الطابع المحلي .وفي أقصى ظروف التقييم ،يشتمل
التقييم على مراحل مختلفة من التحليل ،أولها تحليل الظواهر،
ثم يليه التحليل الرياضي/الرقمي ،لوصف السياق النموذجي
الجيولوجي المائي الميكانيكي وآليات االنهيارات األرضية.

بالفيضانات عند مناسيب مياه األنهار وفي مصبات األنهار
على الصعيد العالمي .فيما تكون هناك مبادرات أخرى
بصدد وضع أساليب لتضمين النماذج المحلية للفيضانات
داخل النماذج العالمية ،وبذلك تزداد الكفاءة الحسابية
ويتحسن مستوى الدقة المحلية في المناطق التي توجد بها
النماذج المحلية.

ومن حيث المبدأ ،ومع توفر مجموعات بيانات مفصلة
ً
تفصيل وافيًا ،يمكن تحديد سمات المخاطر من خالل
االستعانة بالمدخالت المتوفرة من تقييم أخطار االنهيارات
األرضية سالف الذكر .غير أن هذا األمر ببساطة ال يكون
عمليًا في معظم الحاالت.

ً
مرتبطا
عند تقييم مخاطر الفيضانات ،يكون الشاغل الرئيسي
بالعوامل المسببة لها .وليس هناك مصدر واحد وراء حدوث
الفيضانات ،حيث يمكن أن تنشأ بسبب عدة عوامل .بالنظر
إلى التحديات القائمة أمام تحقيق الدقة جرّ اء التنبؤات الجوية
قصيرة المدى ،حيثما يمكن نمذجة بعض الديناميات على
األقل ،يكون التحدي المتمثل في توقع المخاطر التي تتسبب
في حدوث الفيضانات نتيجة هطول األمطار عبارة عن قيم
أُسية أكثر تعقي ًدا .يجب أن تنظر أنماط هطول األمطار في
المصادر الديناميكية المتعددة .حتى في منطقة تجمع المياه
ذاتها ،يمكن أن تؤدي هطول األمطار ذاتها التي تكون
ّ
موز عة بطرائق مختلفة إلى نتائج مختلفة بدرجة هائلة.
ويجب مراعاة الظروف األخرى ،بما في ذلك ظروف التربة
(تربة جافة ،التشبع الجزئي ،ذوبان الثلج ،وما إلى ذلك)
ويجب بعد ذلك ربط جميع هذه العناصر بالعوامل المحلية
التي ال يمكن التنبؤ بها دائمًا على الصعيد العالمي .وال تمثل
العمليات الفارق األساسي بين النماذج العالمية والمحلية،
فكالهما على نفس القدر من حيث الفعالية ،وإنما يتمثل
الفارق في القدرة على تصميم تلك النماذج وف ًقا لخصائص
السياقات المحلية بما يحقق فهمًا شامالً للمخاطر.

4-1-3
فيضانات
في الوقت الذي كان فيه بإمكان علم الزالزل المضي قدمًا
باتباع نهج منسق وتعاوني لنمذجة األخطار ،يواجه علم
الفيضانات عقبات عديدة تجعل عملية الوصول إلى النقطة
ذاتها أكثر تعقي ًد ا .والفيضانات ببساطة هي غمر المياه
لألرض اليابسة التي تكون جافة في المعتاد .وقد ترجع أسباب
حدوث الفيضانات لهطول األمطار بشكل غزير ،أو ذوبان
الجليد بمعدل أسرع من العادة ،أو انهيار السدود ،أو موجات
تسونامي أو عُرام العواصف ،أو الممارسات غير المالئمة
إلدارة المياه ،وما إلى ذلك .ويصعب نمذجة الديناميات التي
تتحكم في مخاطر الفيضانات  -وهو سبب رئيسي وراء عدم
إمكانية نمذجة مسببات وقوع الفيضانات باستخدام الموارد
الحالية .توجد نماذج للعديد ،ولكن ليس لكل ،العوامل المختلفة
المسببة للفيضانات ،ويبقى العمل على تنسيق العوامل المسببة
المختلفة لتكون ضمن نموذج فيضانات واحد منسق يمثل
تحديًا أمام المجتمع المعني بالفيضانات.
وُ ضعت العديد من النماذج المختلفة للفيضانات النهرية
والساحلية .ولكن التحدي في وضع نموذج عالمي أكثر
ً
شمول يتمثل في الجمع بين هذه النماذج معًا .وكانت
الخطوة األولى المتخذة في هذا االتجاه هي ربط أحد نماذج
الهيدروديناميكا بالشروط الحدية التجاه مجرى النهر من
مجموعة البيانات المتعلقة بالمد والجزر وتلك المتعلقة بعُرام
العواصف 28.وعند القيام بذلك ،تم تحديد اآلثار المرتبطة

كانت النماذج الهيدرولوجية في السابق تركز على توقع
التصريف المحتمل لمياه األنهار ،حيث كانت ُتنشئ سلسلة
زمنية للتدفق في النهر وتطبق قيم التصريف هذه على
نموذج هيدروليكي يشمل تدفق الفيضان وعمقه .أما اآلن
وفي ظل القدرة على إجراء حسابات على أجهزة كمبيوتر
أكبر فعالية بكثير ،يمكن تصميم الدورة الهيدرولوجية
بطريقة أكثر دقة ،ومن ث ّم السماح بتحسين عملية محاكاة علم
المياه وإنشاء قيم تصريف أكثر موثوقية.
أصبحت تتوفر اآلن الكثير من خرائط الفيضانات االحتمالية
من خالل استخدام هذه األدوات .وقد كانت الجهود التي
بُذلت مؤخرً ا لجمع هذه الخرائط دليالً على التطورات
الكبيرة التي أمكن تحقيقها في السنوات األخيرة .ففي إطار
الشراكة العالمية للفيضان ،يجري العمل على مقارنة النماذج

( 27مانشيني ،وسيبي ،وريتروفاتو )2008؛ (لولينو وآخرون )2016؛ (كوتيتشيا وآخرون )2012؛ (سانتالويا ،وكوتيتشيا ،وفيتون )2012
( 28إيكوتشي وآخرون )2017
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المتنوعة الحالية وتحديد الفجوات التي ستتطلب المزيد من
البحث والتطوير .وتضم الشراكة العالمية للفيضان مجموعة
متعددة التخصصات من العلماء ،والوكاالت ،ومديري
مخاطر الفيضانات وينصب تركيزها على تطوير أدوات
عالمية للفيضانات تتسم بالكفاءة والفعالية .وتهدف الشراكة
إلى بناء أواصر التعاون من أجل التنبؤ بالفيضانات،
ورصدها ،وتقييم آثارها على المستوى العالمي ،بغية تعزيز
مستوى التأهب واالستجابة وللحد من الخسائر العالمية
الناجمة عن الكوارث  29 .من األمثل استخدام النماذج
المطوّ رة محليًا مثلما هو األمر في ،علم الزالزل ،على أن
يتم وضع خطة لجمع هذه النماذج ومعرفة كيفية سد هذه
الفجوات .ويُفترض أن تمثل النتيجة أساسًا للنماذج األخرى
وتمكنها من التحسين المتبادل.
في الماضي ،كان القائمين على رسم خرائط المناطق
المعرضة للفيضانات والتنبؤ بالفيضانات يعملون بشكل
منفصل ،لكنهم اآلن أصبحوا يستخدمون قاعدة بيانات
واحدة وروي ًد ا بدأت تتضافر جهودهم الستخدام جداول
زمنية واحدة .ومنذ عام  ،2015عملت المجتمعات المعنية
بالفيضانات والجفاف معًا على إطار مشترك يوفر نموذجً ا
واح ًدا يبين ببساطة ما إذا كان هناك شح في المياه أو غزارة
بها .وتأتي الحدود بين الهند وباكستان كأحد األمثلة التي
ُتظهر بوضوح التأثير المتبادل بين الجفاف والفيضان .حيث
تتعرض هذه المنطقة لسلسلة من حاالت الجفاف والفيضانات،
وهو ما يمثل أساسًا لإلنتاج الزراعي في المنطقة (عند زيادة
منسوب المياه الجوفية بسبب الفيضان ،تمتص المنطقة هذه
المياه خالل فترة الجفاف ،في حين ينخفض منسوب المياه
الجوفية قبل قدوم موجة الفيضان التالية).
تتمثل الغاية الرئيسية في التحول من مجرد نموذج
هيدرولوجي للمخاطر ،والتركيز ً
بدل من ذلك على التأثير.
وفي حالة دمج التعرض وقابلية التضرر في النماذج ،تزداد
أهمية وضع النماذج االحتمالية بعد ذلك لتوفير معلومات
بشأن التأثير المحتمل ،وليس فهم األخطار فحسب .ومن
ثم يمكنها توعية صناع القرار ،حتى يتسنى لهم إصدار
تحذيرات مبكرة مفصلة أو على مدى فترة زمنية أطول،
ودمج المعلومات في القرارات المتعلقة بتخطيط استخدام
األراضي ،والموافقات على البناء ،وتطوير البنية التحتية.
تحسنت النماذج المناخية أيضًا من حيث تحليل الماضي
وقدرتها على التنبؤ بالمستقبل .فيما ُتستخلص المزيد من
التفاصيل من خالل عمل المجتمع على أشكال محاكاة المناخ
عالية االستبانة .وفي عام  ،2015كانت استبانة النموذج
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المناخي  80كم2؛ أما حاليًا ،فتصل النماذج المفصلة إلى
 40كم 2بحد أقصى ،مما يحسن مستوى الوضوح بشكل عام
عالميًا .ومع األسف ،تعد القدرة على محاكاة النماذج على
المستوى العالمي محدودة ،غير أنه من المتوقع أن تتحسن في
السنوات القادمة من خالل ازياد مستوى االستبانة بقدر أكبر.
كذلك زاد نطاق عملية إعادة تحليل األحوال الجوية ليشمل
تحليل األحوال الجوية في الماضي ،حيث وفرت عملية إعادة
التحليل القرن العشرين تحليالت رجعية عالمية عن األحوال
الجوية التي يعود تاريخها إلى عام  .1851ولطالما كانت
الشراكة العالمية للفيضان تعمل على تحسين تمثيل ديناميات
حركة السوائل تحت السطح (الهيدروليكا) من خالل تطوير
قياسات العمق ،غير أن القيام بذلك للنطاق العالمي الشامل
سيتطلب موارد هائلة .ويعمل العديد من الباحثين على
تطوير األدوات المتوفرة واالعتماد على األبحاث الحالية بما
يتيح تقييم أخطار الهيدروليكا .وعلى المستوى المحلي ،ثمة
حاجة إلجراء المزيد من األبحاث للوصول إلى نطاق أبعد،
بحيث يمكن أن تصبح الحسابات الموثوقة لحجم األخطار
واألضرار واقعًا حقيقيًا.
تمثل ندرة البيانات عقبة تواجه النماذج العالمية ،ويُرسخ
تلك العقبة قلة الموارد المتوفرة في منطقة ما بما يمنعها
من إنشاء هذه البيانات وكذلك المخاوف المتعلقة بالحساسية
األمنية لهذه البيانات التي تعوق حرية التبادل التي يعتمد
عليها مثل هذا النموذج .ويساعد توفير البيانات المفصلة
المقدمة من السواتل في معايرة النماذج الهيدرولوجية
واعتمادها التي يمكن استخدامها في أجزاء من العالم حيثما
تكون البيانات المحلية نادرة .ومن بين األمثلة على األعمال
التي ُتستخدم لسد الفجوات هو الساتل "Soil Moisture
 "Active Passiveالذي يوفر معلومات مفصلة عن
رطوبة التربة .ومع أن هذا المورد كان متوفرً ا لفترة من
الوقت ،إال أنه يمثل أحدث إصدارات النماذج التي يمكنها
أن تضم هذه البيانات 30.ويظل توفر بيانات رقمية عالية
الجودة والدقة عن المرتفعات يشكل تحديًا أساسيًا عند إجراء
عمليات محاكاة عالمية للفيضانات.
ً
تحول كبيرً ا آخر في
يمثل تضمين عدم اليقين المعرفي
طريقة حساب المخاطر .ويصعب حساب مخاطر الفيضانات
بسبب النطاق الكبير من المتغيرات الالزمة لوضع نماذج
سيناريوهات عن الفيضانات ،إضافة إلى الموارد الحسابية
المطلوبة (مع كون السيناريو الواحد يستغرق ما يصل إلى
يوم إلجرائه) .ونتيجة لذلك ،أصبح من الضروري اختيار
عينة من السيناريوهات .ومع وجود مجموعة من العينات
ستتوفر حافظة تؤدي إلى نتيجة متوسطة وانحراف معياري.

تكون التنبؤات قصيرة األجل معتمدة على الوقت (على
سبيل المثال ،من ثالث إلى ست ساعات للسيول ،والتنبؤات
الجوية العادية من يوم إلى ثالثة أيام ،فيما يتراوح نطاق
التنبؤات المتوسطة من  3أيام إلى  15يومًا ،وتكون التنبؤات
الموسمية أطول أجالً ) .وتستند التنبؤات طويلة األجل
لتغير المناخ على توزيعات بواسون (تمثل احتمالية وقوع
حدث معين دون االرتباط بوقت وقوع الحدث األخير).
ويتم وصفها عادة بثالثة آفاق مختلفة :التنبؤات قصيرة،
ومتوسطة ،وطويلة األجل.
يصعب دراسة التغيرات التي تطرأ على مخاطر الفيضانات
على المستوى العالمي .فدرجات الحرارة آخذة في االرتفاع،
مما سيترتب عليه آثار شديدة على طريقة دراسة مخاطر
الفيضانات وحسابها ،وعلى آثار الفيضانات في العالم .وبنا ًء
على ذلكُ ،
ورت سيناريوهات متنوعة للبحث في كيف أن
ط َ
التغيرات المناخية المتوقعة من شأنها أن تؤثر في مخاطر
الفيضانات .ويتمثل التحدي في أن آثار تغير المناخ لن
تزيد المعدل المتوسط لدرجة الحرارة في جميع أنحاء العالم
متساو .ويتفاوت متوسط التغيرات في درجة الحرارة
بشكل
ٍ
تفاو ًتا كبيرً ا من موقع إلى آخر .ومع أنه من المرجح أن
تزداد الفيضانات بصفة عامة ،حيث يؤدي ارتفاع درجات
الحرارة إلى ذوبان األنهار الجليدية وارتفاع منسوب المياه،
بوجه عام ،فمن المتوقع أن يساهم ارتفاع درجة الحرارة في
تضخيم الجفاف والتبخر في بعض المناطق .من المتوقع أن
يشهد العالم زيادة في موجات الجفاف والفيضانات ،غير أن
هذا التوازن سيُظهر الفروق بين المناطق.

شهدت بيئة العلوم تغيرً ا مهمًا آخر تمثل في استخدام النماذج
للتنبؤ باحتمالية النجاح والتنبؤ بقيمة أساليب التدخل الممكنة،
ويمكن االستعانة بتلك النماذج للمساعدة في توعية صناع القرار.
تخطو النمذجة العالمية لمخاطر الفيضانات حاليًا خطوة إلى
األمام لالنتقال من محاكاة سيناريوهات مخاطر الفيضانات
إلى تطوير أساليب لتقييم كيف يمكن الستراتيجيات التكيف
أن تحد من هذه المخاطر .فعلى سبيل المثالُ ،
طبق النموذج
العالمي لمخاطر الفيضانات للنظر في تكاليف التكيف وفوائده
من خالل الحواجز والسدود إلى جانب سيناريوهات تغير
31
المناخ والتنمية االقتصادية االجتماعية حتى عام .2100
ومن أجل أن يستفيد صناع القرار من هذه األبحاث ،سيتم
إصدار أداة "( "Aqueduct Floodsفيضانات القنوات
المائية) في عام  2019للسماح ألي شخص بتقييم هذه
التكاليف والفوائد ألي بلد ،أو والية ،أو حوض.
شهدت السنوات األخيرة قبوالً متزاي ًدا في المجتمع المعني
بمخاطر الفيضانات بأن العديد من المخاطر الهيدرولوجية
والجوية (مثل الفيضانات ،أو حرائق الغابات ،أو موجات
الحر ،أو الجفاف) تنشأ من مجموعة من العمليات المادية
المتفاعلة التي يكون لها آثار مختلفة على مختلف النطاقات
الزمانية والمكانية ،وأن تقييم المخاطر على نحو صحيح
يتطلب بالتالي من العلماء والممارسين إدراج هذه التفاعالت
في تحليالت المخاطر الخاصة بهم 32 .وقد يؤدي ذلك إلى
التمثيل غير المالئم الحتمالية وقوع األحداث بالغة الحدة،
المشار إليها بأنها "أحداث الفيضانات المركبة" 33.وقد حدد
البرنامج العالمي لبحوث المناخ المعني بالتحديات الكبرى
المتعلقة بالظواهر المناخية والجوية القصوى أن هذه األحداث
المركبة تمثل تحديًا مهمًا .ونتيجة لذلك ،تم البدء في عملية
جديدة تهدف إلى( :أ) تحديد العملية األساسية والمجموعات
المتغيرة التي تدعم األحداث المركبة؛ و(ب) وصف الطرق
اإلحصائية المتوفرة لوضع النماذج المرهونة بالوقت،
والمكان ،وبين المتغيرات المتعددة؛ و(ج) تحديد متطلبات
البيانات الالزمة لتوثيق األحداث المركبة ،وفهمها ،ومحاكاتها؛
34
و(د) اقتراح إطار تحليلي لتحسين تقييم األحداث المركبة.

على المستوى العالمي ،هناك إجماع على أن التغييرات
التي تطرأ على متوسط مستوى سطح البحر ،ومستويات
عرام العواصف ،ومعدل تكرار عرام العواصف ،وحركة
األمواج ،ودرجة حرارة/كمية المياه سيترتب عليها آثار
هائلة على االفتراضات األساسية لنماذج المخاطر طويلة
األجل المستخدمة حاليًا .وفي جميع السيناريوهات ،من
المتوقع أن تحدث مخاطر متزايدة للفيضانات الساحلية
في العديد من مناطق العالم .ويُتوقع أن ُتحدِث الفيضانات
الساحلية تأثيرً ا أكبر بكثير من الفيضانات النهرية؛ حيث إن
قيمة البنية التحتية واألصول التي يمكن تتعرض للتضرر
آخذة في ازدياد.

كان تحليل األحداث المركبة مجال تحليل سريع النمو في
تحليل مخاطر الفيضانات واسعة النطاق .وفي حين أن

( 29المفوضية األوروبية )2019
( 30ناسا )2019b
( 31وينسيميوس وآخرون )2013

( 32تشيشلير وآخرون )2018
( 33تشيشلير وآخرون )2018
( 34زانغ وآخرون )2017
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الدراسات المتعلقة بمخاطر الفيضانات اعتادت على بحث
الفيضانات من حيث عامل مسبب واحد (إما فيضانات
نهرية ،أو فيضانات مطرية ،أو فيضانات ساحلية) ،تدرس
األبحاث بشكل متزايد تأثير مجموعات مؤتلفة من هذه
العوامل المسببة .وفي عام  ،2017أدت مجموعة من
العوامل التي لم يسبق لها مثيل التي شملت األمطار المحلية
غزيرة الهطول (عامل مسبب في حدوث فيضان مطري)
التي صحبها عرام العواصف (عامل مسبب في حدوث
فيضان ساحلي) الناتج عن أعاصير هارفي وإيرما وماريا
إلى وقوع أحداث فيضانات وأضرار كبرى في هيوستن
35
بفلوريدا والعديد من الجزر في منطقة البحر الكاريبي.
و يُعد إعصار هارفي اآلن ثاني أكثر األخطار الطبيعية
ضررً ا في التاريخ األمريكي .إضافة إلى ذلك ،كان نتيجة
إغفال الفيضانات المركبة ،أن تمت االستهانة ،وما زالت
تتم االستهانة ،بشدة المخاطر التي تواجهها هيوستن .وعلى
الرغم من أن األحداث المركبة يكون لها احتمالية حدوث
تأثيرات عالية ،فإنها ال تزال غير مفهومة جي ًدا وعادة ما يتم
تجاهلها في خطط إدارة الكوارث .ويعتبر ذلك إغفال يؤثر
بشدة وعلى نحو أساسي في التقييمات الموجودة المتعلقة
بمخاطر الفيضانات.
على المستوى المحلي ،كشفت دراسات عديدة أن هناك
تبعية إحصائية بين معدل تكرار حدوث الفيضانات الساحلية
والفيضانات النهرية/المطرية أو قوتها في أستراليا ،والصين،
والبلدان األوروبية ،والواليات المتحدة األمريكية 36.ويمكن
أن تؤدي التفاعالت بين عرام العواصف والتصريف إلى
ارتفاع منسوب المياه في الدلتوات ومصبات األنهار 37.ولفهم
ذلك ،جمع الباحثون بين نموذج عالمي حديث عن تحويل
اتجاه النهر ونتائج مستخلصة من نموذج هيدروديناميكي
عالمي خاص بعرام العواصف والمد والجزر 39 ،38.وعلى
المستوى العالمي ،حدثت زيادة في الحد األقصى السنوي
الرتفاع سطح المياه بمقدار  0.1م في الدلتوات ومصبات
األنهار عند استخدام منسوب سطح البحر الديناميكي بوصفه
حدود مصب النهر مقارنة بحالة عدم استخدامه ،مع حدوث
زيادة تتجاوز  0.5م في العديد من المناطق المسطحة
المنخفضة ،مثل حوض األمازون والعديد من أحواض
األنهار في شرق وجنوب شرق آسيا.
وكان هناك بالفعل دراسات الستقصاء مدى فعالية التدابير
المختلفة للحد من المخاطر بوصفها وسيلة مساعدة لصناع
القرار .وتستند هذه الدراسات إلى التدخالت االفتراضية،
إال أنها أثبتت أن جميع تدابير الحد من المخاطر غير
متساوية ،وأن ما يناسب أحد السيناريوهات قد ال يناسب
اآلخر .فعلى سبيل المثال ،قد يكون بناء سدود على أحد
األنهار حماية من وقوع خسائر ناجمة عن الفيضانات إلى
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مستوى معين ،لكن اإلجراء األسلم هو نقل السكان إلى
مكان أكثر أما ًنا .ومع ذلك ،يثير ذلك أيضًا تعقيدات تتعلق
بالتخطيط اإلنمائي الالحق والكثير من المشكالت القانونية
واالجتماعية بشأن إعادة التوطين.
كان أحد االتجاهات األخرى هو االستخدام المتزايد ل ُنهج
المسار التكيفي إلدارة مخاطر الفيضانات .في ،المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،أقامت وكالة
البيئة مشروع "مصب نهر التايمز  ،"2100بهدف وضع
خطة إستراتيجية إلدارة مخاطر الفيضانات في لندن ومصب
نهر التايمز حتى نهاية القرن 40.وقد ساهم ذلك في تقديم نهج
جديد واقتصادي من حيث التكلفة إلدارة المخاطر المتنامية
الناجمة عن الفيضانات من خالل تحديد مسارات التكيف
التي يمكنها إدارة مجموعة من التغييرات حسب الحاجة.
ويمكن في البداية اتباع مسار محتمل من بين خيارات
الحماية من الفيضانات التي تكون أقل تكلفة ،غير أنه يُتاح
لصناع القرار التحول إلى الخيارات األعلى تكلفة إذا لم
ُتعالج العوامل المسببة للمخاطر بالقدر الكافي من خالل
المسار األول .فعلى سبيل المثال ،إذا تبين زيادة متوسط
مستوى سطح البحر بشكل أسرع مما كان متوقعًا بسبب
اآلثار المتسارعة لتغير المناخ ،يمكن لصناع القرار اتباع
مسار آخر بتكاليف وتبعات مختلفة مثل إنشاء سد جديد عند
مصب النهر .ويجري تطوير نهج المسارات التكيفية إلى أداة
41
للتطبيق العالمي.

5-1-3
حريق
أثار ازدياد عدد موجات الحر وحرائق الغابات الشديدة التي
تم تسجيلها خالل السنوات األخيرة على النطاق العالمي
قل ًقا بال ًغا .ومن الواضح أن التغيرات المناخية المتوقعة
قد تؤثر بشكل كبير على مثل هذه الظواهر في المستقبل.
وتؤدي حرائق الغابات ،سنويًا ،إلى معدالت مرتفعة من
الوفيات وخسائر في الممتلكات ،وخاصة في مناطق التداخل
بين المناطق البرية والحضرية .وتؤثر هذه الحرائق على
الماليين من األفراد ،كما أنها تخلف عواقب وخيمة على
التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على المستوى
العالمي .ويمكن أن تغير كوارث حرائق الغابات طبيعتها
بسرعة لتصبح كوارث تكنولوجية (مثلما يحدث ذلك في
المناطق التي تضم مزيج من الغابات والمناطق السكنية،
أو في المناطق كثيفة المنشآت الصناعية ،أو في مناطق
إعادة التدوير) .وفي هذه الحاالت ،يكون هناك قلق عالمي
بسبب انبعاث المركبات السامة مثل الديوكسينات ،إضافة

إلى الجسيمات الدقيقة أو بالغة الدقة ذات اآلثار العابرة
للحدود .وعلى الرغم من أن السياسات الدولية والتشريعات
المتعلقة بالسالمة من الحرائق أثمرت عن وجود آليات وقاية
فعالة ،إال أنه ال تزال أخطار الحرائق البيئية والتكنولوجية
تهدد استدامة السكان المحليين والتنوع البيولوجي في
42
المناطق المتضررة.
أشارت تقارير اإلبالغ إلى أن عام  2018هو من األكثر
األعوام ارتفاعًا في درجات الحرارة ،حيث أثر على البلدان
األوروبية المتوسطية ،مثل اليونان ،وإيطاليا ،والبرتغال،
وإسبانيا ،وكذلك بلدان شمال أوروبا ووسطها .فعلى سبيل

المثال ،كانت درجات الحرارة الوطنية للنمسا في شهر
حزيران/يونيو عام  2018أعلى  1.9درجة مئوية عن
المتوسط ليسجل هذا الشهر واح ًد ا من درجات الحرارة
العشر األعلى خالل شهور حزيران/يونيو 43 .وارتبطت
درجات الحرارة األعلى عمومًا بالظواهر الجوية الشديدة،
مثل فترات الجفاف الطويلة ،وموجات الحر ،والفيضانات
المفاجئة .وعادة ما يتسبب هطول األمطار قصير األجل
الغزير مكانيًا في حدوث فيضانات مفاجئة ،ولذلك ،غالبًا ما
يحدث في المناخات األكثر جفا ًفا 44.وفي ظل هذه الظروف،
يمكن أن تتحول حوادث الحرائق التي تنشب في المناطق

حرائق الغابات في مدينة كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية في عام 2018
(المصدر :جوشوا ستيفنز بواسطة مرصد األرض التابع لإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء (ناسا))

( 35ديلنغ ،ومورس ،وفيلهيلمي )2017
( 36لوغاناثان ،كوا ،وياناكونك )1987؛ (بيو ،ووايلي وتشينشيستر )1987؛ (صاميولز
وبيرت )2002؛ (زفينسون وجونز )2002؛ (زفينسون وجونز )2004؛ (فان دين برينك
وآخرون )2005؛ (هوكس )2008؛ (كيو وآخرون )2013؛ (الين ،وشو وما )2013؛
(زنغ وآخرون )2014؛ (كليرك وآخرون )2015؛ (فان دين هارك وآخرون )2015؛
(بيفاكوا وآخرون )2017
( 37إيكوتشي وآخرون )2017

38
39
40
41
42
43
44

(يامازاكي وآخرون )2011
(مويس وآخرون )2016
(وكالة البيئة )2012
(رانجر وآخرون )2010
(كارما وآخرون )2019
(المراكز الوطنية للمعلومات البيئية )2018
(أالن وسودن )2008
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المناخية الجافة إلى حرائق هائلة بسهولة ،مثل الحرائق
التي تعرضت لها اليونان في آب/أغسطس ،2007 45والتي
دمرت مساحات شاسعة من الغابات ،وكذلك في الدائرة
القطبية الشمالية ،مثلما رأينا في حرائق الغابات السويدية
46
التي نشبت في تموز/يوليو .2018

وقد يتوسع من حيث الحجم والتأثير ،وقد يتحول ،في ظروف
معينة ،إلى حريق هائل 47.ويمكن أن تشكل الحرائق الهائلة
بالقرب من المناطق السكنية (حرائق في منطقة تداخل بين
المناطق البرية والحضرية) مخاطر كبيرة على األفراد،
والبنية التحتية الحيوية ،والبيئة بشكل عام .ويسفر التوسع
الهائل والخارج عن السيطرة للحريق عن وقوع ضحايا
وخسائر في الممتلكات ،مثلما حدث في اليونان (،)2018
والبرتغال ( ،)2017والواليات المتحدة األمريكية (.)2017

هناك تحد عام فيما يتعلق بتعريف الحرائق .ففي االتحاد
األوروبي ،انصب التركيز على حرائق الغابات .ومع
تكرار وقوع حرائق الغابات كان من الضروري أن يتوسع
نطاق تعريف حريق الغابات إذ لم يصبح من الضروري أن
يلحق الحريق ضررً ا بأي غابة في أي مرحلة من مراحله.
حريق الغابات هو حريق ال يمكن السيطرة عليه .ويستثني
من ذلك الحرائق المحددة ألغراض مشروعة ،مثل إحراق
المحاصيل ،لكن هذه الحرائق قد ال ُتستثنى في حال انتشارها
خارج المنطقة المحددة.

على سبيل المثال ،شهد عام  2018موسم الحرائق األكثر
فت ًكا وتدميرً ا في تاريخ كاليفورنيا .وأشعلت الحرائق مساحة
بلغت  766،439هكتار ،وتسببت في وقوع أضرار بلغت
أكثر من  3.5مليار دوالر .والتهم حريق مجمع ميندوسينو
أكثر من  186ألف هكتار ،ليصبح أكبر حريق في تاريخ
4849،50،
كاليفورنيا.

قد ينشب حريق في منطقة تداخل بين المناطق البرية
والحضرية بوجه عام إما ألسباب طبيعية (مثل صواعق
البرق) أو ألسباب ناجمة عن النشاط البشري (مثل نيران
المخيم أو اإلشعال العمد للحرائق) .وأثناء انتشار هذا الحريق،
قد يتأجج بسبب جميع أنواع المصادر القابلة لالشتعال،

وإلى جانب تأثير توسع انتشار الحريق ،يشكل الدخان الناتج
عن الحريق أيضًا مخاطر كبيرة على الصحة ألنه مزيج
كيميائي من مجموعة متنوعة من المواد ،على سبيل المثال
الجزئيات أو الملوثات الغازية مثل أول أكسيد الكربون،
وثاني أكسيد الكربون ،واألمونيا ،والديوكسينات ،وغيرها من

الشكل  5-3تعقب األهباء الجوية الناجمة من حرائق كاليفورنيا

(المصدر :بيانات  Copernicus Sentinelفي عام  2017التي خضعت للمعالجة بواسطة المعهد الملكي الهولندي لألرصاد الجوية في عام )2017
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المركبات شديدة السمية التي يمكن إنتاجها بنا ًء على أنواع
المواد المحترقة في انتشار الجزء االمامي للحريق 51.ويمكن أن
تتسبب الكميات الضخمة من الدخان الناتج إلى جانب اإلشعاع
الحراري الشديد المنبعث في اختناق ووفاة األفراد الذين
52
تعرضوا لذلك بشكل مباشر ،حتى بعد السيطرة على الحريق.
في الماضي ،لم تتوفر معلومات عن الحرائق في أغلب
األحيان ،حتى على الصعيد اإلقليمي .ولم يكن ممك ًنا في
كثير من األحيان جمع المعلومات المتنوعة معًا على
الصعيد الوطني بسبب الفروق في المنهجية ،والنماذج،
والتعريفات .كانت الخطوة األولى هي مواءمة النظم من
خالل جمع المعلومات عن الحرائق من البلدان وإدخالها
في قاعدة بيانات مشتركة ،مثل النظام األوروبي للمعلومات
المتعلقة بحرائق الغابات .وفي حين أن هذا النهج يمثل
خطوة في االتجاه الصحيح ،إال أنه يظل محدو ًد ا بعدد
البلدان التي لديها أساليب غير متجانسة لجمع البيانات .وفي
االتحاد األوروبي ،توجد  22دولة تقدم معلومات في النظام
األوروبي للمعلومات المتعلقة بحرائق الغابات ،ولكن هناك
 39دولة أخرى في الشبكة ال يتوفر بها أسلوب ممنهج لجمع
البيانات ،ومن ث ّم ال يمكنها اإلسهام في تقديم البيانات .ويعد
هذا الوضع شائعًا في مناطق أخرى.
جرى تطوير النظام األوروبي للمعلومات المتعلقة بحرائق
الغابات على مدى السنوات الـ 20الماضية .وكان الغرض
في األصل هو تقدير مخاطر الحرائق المحتملة .عند حدوث
حريق ،يكون الهدف حينئذ هو رصد تطوره والمناطق
المحترقة في الوقت الحقيقي ،بما في ذلك تقييمات األضرار
الملحقة بالغطاء األرضي ،وتقييمات االنبعاثات ،والتقديرات
المحتملة لتعرية التربة إلى جانب تجديد الغطاء النباتي.
وعمل االتحاد األوروبي ساب ًقا على حساب المؤشرات
المتنوعة من كل بلد على حدة ،غير أن المواءمة والتوحيد
نتج عنهما وجود بلدان تستخدم مؤشرً ا موح ًدا.
يجري منذ عام  2015العمل على تطوير نظام عالمي
بشأن المعلومات المتعلقة بالحرائق ،وهو النظام العالمي
للمعلومات المتعلقة بحرائق الغابات (  .)GWISومن
المتوقع أن تقوم المجموعة العالمية العاملة على تقييم مخاطر
حرائق الغابات ضمن هذا النظام بتقديم تقييم للمخاطر على
المستوى العالمي بحلول عام  .2020ويستخدم النظام
العالمي للمعلومات المتعلقة بحرائق الغابات أدوات مفتوحة

45
46
47
48

(جوفيا وآخرون )2017
(أندرسون وكويل )2018
(رونكي وآخرون ( ;)2017إنتيني وآخرون )2017
(مراكز تنسيق المناطق الجغرافية )2019b

المصدر ،ويلتزم بفتح البيانات ،إلى جانب أنه يحتوي
على سجالت لمساحات تتراوح من  350إلى  400مليون
هكتار من األراضي المحترقة كل عام .ومع ذلك ،ال تشتمل
المعلومات األساسية المستخدمة حتى اآلن على حوادث
الحرائق الصغيرة للغاية ،لذا من المحتمل أن تكون المساحة
اإلجمالية المحترقة أعلى من هذه األرقام .في أوروبا
وحدها ،من المقدّر أن ما بين  %15إلى  %20من الحرائق
قد تم استبعاده من هذه البيانات .ويحتمل أن تكون هذه النسبة
واحدة على الصعيد العالمي ،على اعتبار التقديرات العالمية
للهكتارات المحروقة تصل إلى  450مليون هكتار تقريبًا.
تكون عملية التحقق من البيانات العالمية ميدانيًا عملية
مكلفة .ففي بعض المناطق ،هناك توجه نحو استخدام بيانات
االستشعار عن بُعد لتجنب تكلفة جمع البيانات ميدانيًا .يكون
استخدام االستشعار عن بُعد مُجديًا مع الحرائق ألن الحادث
وتأثيره يكونا واضحين؛ ويكون استخدام مجموعة السواتل
وأجهزة االستشعار األخرى مفي ًدا في عملية رصد الحرائق.
وقد تم تجميع هذه الموارد في النظام العالمي للمعلومات
المتعلقة بحرائق الغابات.
تتيح السواتل الجديدة المزودة بأدوات أكثر استشعارً ا إمكانية
الوصول إلى أجهزة استشعار أعلى دقة ،كما ستتيح إدراج
الحرائق األصغر حجمًا في الوقت القريب .ومن ضمن
الخطوات الكبرى التي اتخذها النظام العالمي للمعلومات
المتعلقة بحرائق الغابات تحليل مجموعة من البيانات التي
كانت ضخمة للغاية على المستوى العالمي بما جعلها تتطلب
قدرة حاسوبية هائلة للتحليل وهي القدرة التي لم تكن متاحة
في السابق .وبفضل توفر هذه البيانات في الوقت الحالي،
ستتمكن القطاعات األخرى من دمجها إلدراجها في األبحاث
األكاديمية ،والتقييم العالمي للمخاطر متعددة األخطار ،وعند
النظر في األخطار المتسلسلة أو المتعاقبة.
يمكن إجراء عملية التحليل على الحرائق الفردية لفهم
كيفية تطورها .يمكن تحليل الصور الملتقطة مرتين يوميًا
لتحديد سرعة الحريق وانتشاره ،إذ توفر هذه الصور نظرة
عن "مناخ" الحريق (ما إذا كان ينتشر وما إذا كان نطاق
التغطية يتزايد) .ولكن المتطلب األساسي هو وضع قاعدة
بيانات للحرائق ،حيث تغطي قاعدة بيانات النظام العالمي
للمعلومات المتعلقة بحرائق الغابات حاليًا الفترة من عام
 2000حتى اآلن.

49
50
51
52

(برجر وإلياس )2018
(مراكز تنسيق المناطق الجغرافية )2019a
(دوكاس ،وستاثيروبولوس ،وكارما )2007
(كارما وآخرون )2019
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الشكل  6-3حرائق الغابات المندلعة في  2017في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا ،التي التهمت منطقة بحجم دولة لبنان

 ۱۲۰۰۰ﻛﯾﻠوﻣﺗر
ﻣرﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق
اﻟﻣﻧدﻟﻊ ﺑﮭﺎ ﺣراﺋق
ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﺑﻧﺎن

(المصدر :دائرة مقاطعة كولومبيا البريطانية لحرائق الغابات )2018

ليست كل الحرائق التي يتم التقاطها عبر أجهزة االستشعار
عن بُعد حرائق غابات .ويقوم الباحثون كل صيف بمراقبة
نشاط الحرائق غير العادي في أيرلندا ،لكنهم أدركوا أنه
على مدار فصل الصيف تحتفل أيرلندا بعدة مهرجانات
لأللعاب النارية والتي تعطي قراءات إيجابية زائفة.
وفي عام  ،2017شهدت مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا
أكبر حريق فردي في تاريخها والذي التهم مساحة بلغت
 %1.3من إجمالي أراضيها .وكان الحريق قد تسبب في
حرق مساحة إجمالية بلغت  12،160.53كم 2من المناطق
السكنية والغابات؛ وتم إجالء ما يقرب من  40ألف شخص
من منازلهم ،وتدمير أكثر من  300مبنى.
مع آثار تغير المناخ التي يترتب عليها ارتفاع درجة حرارة
الكوكب ،يُتوقع أن تزداد الحرائق وأن تنشب في مناطق
لم تكن عرضة للحرائق من ذي قبل .ومن بين التحوالت
الكبيرة التي ستحظى باهتمام متزايد هو دراسة مواسم
الحرائق لتحديد كيفية تغير المواسم .ففي عام  ،2017شهدت
أوروبا حوادث الحرائق األكثر تدميرً ا (في شهري حزيران/
يونيو وتشرين األول/أكتوبر) في موعد يختلف عن موسم
الحرائق التقليدي (من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر).
وأصبحت مواسم الحرائق أطول مع زيادة عدد المناطق
المتضررة كل عام.
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يوضح الشكل  7-3أن موسم الذروة لحدوث الحرائق وللمعدل
المتوسط لألفدنة المحروقة يكون ما بين شهري تموز/يوليو
وتشرين األول/أكتوبر في كاليفورنيا .ولكن  14من أصل 20
من الحرائق األكثر تدميرً ا وقع في شهر تشرين األول/أكتوبر
أو بعده؛ وأن جميع الحرائق األكثر تدميرً ا ،باستثناء ثالثة
منها ،كان قد وقع خالل الـ  20عامًا الماضية.
ومن بين النواتج األخرى لحرائق الغابات هو االنبعاثات.
وقد يكون لألثر البيئي المترتب على حرائق الغابات واسعة
النطاق ،وخاصة الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون
53
وبخار الماء الناتجة ،أثر كبير على ظاهرة الدفيئة.
وبالمثل ،تأثرت الثروة النباتية والحيوانية بشدة بالتأثيرات
الكبيرة على التنوع البيولوجي 54.وما له أهمية كبيرة أيضًا
هو تأثير حرائق الغابات على الهيدرولوجيا ،وخصائص
التربة ،وتعرية التربة بالمياه 55 ،وقد تغيرت الخواص
ا لفيز يا ئية و ا لكيميا ئية و ا لخصا ئص ا لجر ثو مية للتر بة
المحروقة بسبب حرائق الغابات تغيرً ا شدي ًدا .وإضافة إلى
ذلكُ ،تمتص بعض المركبات السامة ،مثل المعادن الثقيلة
الناتجة عن الحرائق ،في مناطق أوسع نطا ًقا من تلك التي
تعرضت لالحتراق .ويمكن أن يترسب الرماد على التربة
والمياه 56 ،مع ما سيترتب على ذلك من آثار على جودة
المحاصيل وسالمة السلسلة الغذائية .وف ًقا لدراسة حديثة ،قد
تضر حرائق الغابات الشديدة بإمدادات المياه في المجتمعات
التي في اتجاه الرياح 57.وتشكل الجسيمات الدقيقة الناجمة

الشكل  7-3اندالع حرائق كاليفورنيا حسب الشهر ،واألفدنة الملتهمة حسب الشهر2017–1996 ،
أﻛﺑر  ۲۰ﺣرﯾ ًﻘﺎ

اﻟﺣراﺋق اﻟﻣﻧدﻟﻌﺔ

اﻷﻓدﻧﺔ اﻟﻣﻠﺗﮭﻣﺔ

۲۰۱۷

٤٥۰۰۰

۲۰۱۷
۷۰۰

۲۰۱۷

٦۰۰

۲۰۱۷

٥۰۰

۲۰۰۷

٤۰۰

۲۰۰۷

۳۰۰

۲۰۰۳

٤۰۰۰۰
۳٥۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲٥۰۰۰
۲۰۰۰۰

۲۰۰

۲۰۱۸

۲۰۰۳

۲۰۱٥

۱۰۰

۲۰۱۸

۱۹۹۹

۲۰۱٥

۲۰۰۸

۱۹۹۱

۱۹۲۳

۰

۲۰۱۷

ﺗ
ﺗ
ﻛﺎﻧ
ﺷر
ﺷر
دﯾﺳ ون
ﻧوﻓﻣﺑ ﯾن اﻟ أﻛﺗوﺑ ﯾن
ا
ا
ﻣ
ﻷ
ﺑر ول /ر ﺛﺎﻧﻲ ر ﻷو
ل/
/

۱٥۰۰۰
۱۰۰۰۰

أ

ﯾﻠو

آ

ﺗ

ﻣو

ب/أ

ل/

ﺳﺑ
ﺗﻣﺑ

ر

۱۹۹۰

۲۰۱۸

۱۹۹۲

ﻏ
ﺳط

٥۰۰۰

س

ﺣز

ﯾرا

ز/

ﯾو
ﻟﯾو

ن
/ﯾو

أﯾﺎ

۰

ﻧﯾو

ر/ﻣ

ﺎﯾو

ﻧ

ﯾﺳ

ﺎن

/أ
ﺑر

آ
ﯾل

ذار

/ﻣ
ﺎر

س

ﻛﺎﻧ
ﺷﺑ
ﺎط/ﻓ ﯾﻧﺎﯾر ون
ﺑرا
ﯾ
ﻲ
ر
/
اﻟ
ﺛﺎﻧ

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باالستعانة ببيانات مقدمة من دائرة كاليفورنيا للحرائق لعام  2018ووالية كاليفورنيا لعام )2019

من حرائق الغابات خطرً ا أيضًا على الصحة (في الغالب
نتيجة الضباب) ،وكذلك العواصف الترابية والرملية .ومع
أنه ال يزال من الصعب تحديد حجم الوفيات بشكل موثوق،
فإن التقديرات تشير إلى أن  260ألف حالة وفاة يرجع سببها
58
للدخان الناتج عن حرائق الغابات ،والخث ،والمراعي.
اخ ُتبرت النماذج الديناميكية الحديثة لمحاكاة الحرائق في
إحدى المناطق المعرضة لحرائق الغابات في أستراليا.
وأثمرت هذه النماذج عن إصدار إطار جديد لوضع نماذج
لعمليات اإلجالء من المناطق الحضرية في حالة حدوث
حرائق الغابات وحساب زمن اإلجالء اآلمن 60.وربما تثبت
خطط اإلجالء الفردية من في حالة حدوث الحرائق جدواها
للمجتمعات القريبة من المناطق المعرضة لخطر الحرائق.
وقد وُ ضعت خطط مبسطة على المستوى العائلي لمواجهة
حرائق منطقة التداخل بين المناطق البرية والحضرية
في بعض المناطق ،لتزويد العائالت باإلرشادات والقائمة
المرجعية المتعلقة بالسالمة السكنية لتحسين مستوى بقاء
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(كيم وساركار )2017؛ (كيم وآخرون )2009
(بوازريميه وآخرون )2017
(شاكسبي )2011
(بيريرا وآخرون )2013
(روبن ،وباريزيان ،وفالنيجان )2016؛ (هاليما وآخرون )2018

العائالت والممتلكات أثناء حرائق الغابات .ومع ذلك ،تتوفر
هذه األمور في الغالب في المناطق الثرية.
تتسبب الحرائق بجميع أنواعها في مقتل ما يزيد عن
 300ألف حالة وفاة سنو يًا ،وهي رابع أكبر مسبب
لإلصابات على الصعيد العالمي ،وقد مثلت سببًا لـ %5
من جميع الوفيات الناجمة عن اإلصابات عالميًا في
عام  61 .2014ويحدث أكثر من  %95من حاالت الوفاة
الناجمة عن الحرائق وإصابات الحروق في البلدان ذات
الدخل المنخفض والمتوسط .وفي هذه البلدان تعيش نسبة
مرتفعة من سكان الحضر في المستوطنات منخفضة الدخل
والعشوائية ،التي تتسم بسوء حالة المساكن ومحدودية البنية
التحتية الداعمة والخدمات ،وتعاني من ضعف شديد للحرائق
وغيرها من األخطار .ومع ذلك ،ال يتوفر سوى القليل من
المعلومات عن حوادث الحرائق في المناطق الحضرية،
62
وتأثيرها ،وأسبابها في هذه األماكن.
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(جونستون وآخرون )2012
(بيلوجالزوف وآخرون )2015
(رونكي وآخرون ( ;)2017كيناتيدر وآخرون )2014
(منظمة الصحة العالمية )2014
(راش وآخرون )2019
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المربع  2-3بعض الحرائق الكبيرة التي اندلعت في العشوائيات
• •في شباط /فبراير  ،2011اندلع حريق في باهاي
تورو في مدنية مانيال بدولة الفلبين خلّف  10آالف
مشرّ ًدا خالل ثالث ساعات.

• •في نيسان/أبريل  ،2014اندلع حريق في مدينة
فالباريسو بدولة تشيلي تسبب في تدمير ما يقرب من
 2،500منزل ،وأجبر  12،500شخص على اإلجالء.

• •في أيار/مايو  ،2012اندلع حريق في فداما
القديمة ،أكبر منطقة عشوائية في مدينة أكرا ،بدولة
غانا ،وأضرّ بما يقرب من  3،500شخص.

• •في آذار/مارس  ،2017اندلع حريق في منطقة
إميزامو يثو العشوائية بمدينة كيب تاون بدولة
جنو ب أ فر يقيا و تسبب في تد مير أ كثر من
 2،100منزل وتشريد  9،700شخص.

6-1-3
بيولوجية
تشمل األخطار البيولوجية فئة من األخطار ذات األصل
العضوي أو التي تحملها النواقل البيولوجية ،بما في
ذلك الكائنات المجهرية المُمرضة ،والتكسينات ،والمواد
األحيائية .ومن األمثلة على ذلك البكتيريا ،أو الفيروسات،
أو الطفيليات إلى جانب األحياء البرية والحشرات السامة،
والنباتات السامة ،والبعوض التي تحمل العوامل المسببة
للمرض 63.ومع أن األخطار البيولوجية تتسبب أيضًا في
إصابة النباتات والحيوانات باألمراض ،فإن هذا الفصل
يركز على األخطار البيولوجية التي تضر بصحة اإلنسان.
وعلى غرار األخطار األخرى ،تقع األخطار البيولوجية
واألمراض المعدية المرتبطة بها على مستويات مختلفة
بدرجات متفاوتة من العواقب على الصحة العامة ويمكن
تصنيف األمراض حسب طريقة انتشارها والمصابين بها،
وهي :األمراض المنقولة عن طريق األغذية والمياه حيثما
يمكن لمسبب المرض دخول الجسم عن طريق المياه أو
الطعام الملوثين؛ واألمراض التي تحملها النواقل التي
تنطوي على البعوض ،والقُراد ،واألنواع المفصلية األخرى،
أو الحيوانات األخرى التي تنقل األمراض من الحيوانات
إلى البشر (أمراض حيوانية المصدر) ،أو بين البشر؛
واألمراض المنقولة بالهواء أو األمراض التنفسية التي تنتشر
بين البشر عن طريق التنفس؛ واألمراض المعدية األخرى
بما فيها األمراض التي تنتقل عن طريق مخالطة سوائل
الجسم مثل الدم.
تضر األخطار البيولوجية باألشخاص على جميع مستويات
المجتمع .وفي الحاالت القصوى ،تصيب األمراض الوبائية
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المعدية ماليين من البشر كل عام ،األمر الذي قد يؤدي
إلى حدوث عواقب وخيمة على األفراد ،والمجتمعات،
والنظم الصحية ،واالقتصادات  ،والسيما في البلدان
الهشة والضعيفة التي تكون فيها أكثر انتشارً ا .ومع ذلك،
ال يوجد بلد بمنأى عن التعرض للمخاطر .وتستمر العوامل
المسببة للمرض في الظهور عن طريق تغيير الخصائص
الجينية (الطفرة) ،وإعادة الترتيب ،والتكيف .وتغير
العوامل المعدية ،التي كان قد سبق اإللمام بخصائصها ،من
سلوكها أو نطاق تأثيرها تمشيًا مع ازدياد ارتفاع درجات
الحرارة وزيادة عدد السكان في العالم ،وما يرتبط بذلك من
استراتيجيات تربية الحيوات وتغييرات النظام اإليكولوجي،
وزيادة سرعة النقل ونظم توزيع الكتلة.
نظرً ا النتقال األمراض المعدية بسهولة عبر الحدود
اإلدارية ،فال تمثل وسائل الدفاع التي يتبناها العالم سوى
الجانب األضعف في أي جهود يبذلها أي بلد للتنبؤ بالمرض
ومنع ظهوره وتفشيه على جميع المستويات .أبرزت
األخطار البيولوجية وتأثيرها على الصحة العامة عالميًا
ضرورة توفر آلية جماعية ومنسقة تشمل جميع القطاعات
من أجل منع المخاطر الجديدة ،والحد من المخاطر القائمة
والتخفيف من حدتها ،وتعزيز القدرة على الصمود.
ويجري تعزيز هذا النهج وتوطيده من خالل دمج األخطار
البيولوجية في ال ُنهج الشاملة للمجتمع بأكمله والشاملة لجميع
األخطار في إدارة المخاطر ،حسبما يرد في إطار سِ نداي،
وأهداف التنمية المستدامة ،واتفاق باريس التي تكملها اللوائح
الصحية الدولية ( 64 )2005وغيرها من االستراتيجيات
واالتفاقيات العالمية ،واإلقليمية ،والوطنية ،ودون الوطنية
ذات الصلة.

اتجاهات المخاطر البيولوجية
لقد شهد القرن الحادي والعشرون بالفعل أوبئة كبرى ناجمة عن األمراض المعدية .وعاد ظهور األمراض القديمة مثل
الكوليرا والطاعون ،كما ظهرت أمراض جديدة مثل المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس) ومتالزمة الشرق األوسط
التنفسية ،وجائحة إنفلونزا الخنازير ( .)H1N1ومن المتحمل ،ويكاد يكون من المؤكد ،حدوث وباء إيبوال آخر أو جائحة
إنفلونزا جديدة .وما ال يُعرف عن هذه األوبئة هو متى وأين ستحدث ،أو أن تهدي ًدا فتا ًكا جدي ًدا سيظهر ولكنه سيكون على نفس
القدر من الخطورة.

الشكل  8-3تهديدات األمراض المعدية الكبرى في القرن الواحد والعشرين
اﻟﻛوﻟﯾرا )اﻟﯾﻣن(
اﻟطﺎﻋون )ﻣدﻏﺷﻘر(
اﻟﺣﻣﻰ اﻟﺻﻔراء )وﺳط أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺑرازﯾل(
زﯾﻛﺎ
H7N9
اﻹﯾﺑوﻻ )ﻏرب أﻓرﯾﻘﯾﺎ(
اﻹﻧﻔﻠوﻧزا اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ H1N1
H5N1
ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﻣﺗﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷرق أوﺳطﯾﺔ
اﻟﻛوﻟﯾرا )ھﺎﯾﺗﻲ(

SARS

۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰٤ ۲۰۰٥ ۲۰۰٦ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹
ﺟواﺋﺢ

أوﺑﺋﺔ

(المصدر :منظمة الصحة العالمية )2018

فالطاعون ،على سبيل المثال ،ينظر إليه عمومًا على أنه آفة
من العصر الماضي .ومع ذلك ،أسفر التفشي الهائل للمرض
في مدغشقر في عام  2017عن إصابة  2،417حالة ووقوع
 209حالة وفاة ،إلى جانب إصدار إنذارات في العديد من
البلدان التي لها عالقات بهذه الدولة الجزرية 65 .وعُرف
هذا التفشى بالطاعون الرئوي ،وهو شكل أكثر فت ًكا وأسرع
عدوى من الطاعون الدبلي .وكان تفشي المرض نتيجة
سيناريو يضم عوامل غير مواتية تحدث على مدى توطين
المرض في الدولة ،مثل التكدس المعيشي في العاصمة،
وزيادة القدرة على التنقل ،وعدم وجود وعي باألمراض،
وضعف تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها .تم اإلعالن
عن حالة التأهب لمرض الطاعون في تسعة بلدان وأقاليم

( 63الجمعية العامة لألمم المتحدة )2016b
( 64منظمة الصحة العالمية )2016

تتمتع بعالقات مع مدغشقر في مجال التبادل التجاري
والتنقل ،حيث تم تسليط الضوء على التأثير العابر للحدود
ومتعدد القطاعات لألخطار البيولوجية.
ظهر فيروس كورونا جديد في الصين عام  ،2002وتفشى
في العالم ،مما أدى إلى ظهور مرض فتاك جديد .وأُصيب
أكثر من  8آالف شخص بالسارس ،وتوفى  774شخص.
وانتشر المرض في العديد من البلدان ،مما أثار حالة من
الذعر العام وأسفر عن وقوع خسائر اقتصادية هائلة في
قطاعات متعددة قبل أن يتم حصره نهائيًا بعد ذلك بستة
شهور .وتراوحت الخسائر االقتصادية المقدرة بين  30مليار
دوالر و 100مليار دوالر ،استنا ًدا إلى المنهجية المتبعة

( 65منظمة الصحة العالمية )2017
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لحساب التكاليف غير المباشرة .وظهر بعد السارس فيروس
إنفلونزا الطيور (  )H5N1الذي يصيب البشر .وفور
مكافحته في هونغ كونغ عام  ،1997عن طريق القضاء
الفعال على انتقال الفيروس في الدواجن ،عاد الفيروس
إلى الظهور مرة أخرى من بحيرة تشينغهاي في الصين،
وهي مفترق للطيور المهاجرة ومحمية ضخمة للطيور
المائية .وانتشر الفيروس في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا،
وأسفر عن خسائر اقتصادية هائلة في القطاع الزراعي.
وفي عام  ،2009بدأ انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير
الجديد ( ،)H1N1المعروف أنه ينشأ في الخنازير ،ليكون
هو جائحة اإلنفلونزا األولى في القرن الحادي والعشرين.
ولحسن الحظ ،لم يكن المرض خطيرً ا كما كان متوقعًا بسبب
تعزيز هياكل الوقاية والرصد في مجال الصحة .ولكن في
عام  ،2012ظهر فيروس كورونا جديد ،مما أدى إلى
ظهور مرض مشابه لمرض السارس .وتعد متالزمة الشرق
األوسط التنفسية مرضًا من أمراض الجهاز التنفسي الناجم
عن فيروس كورونا الذي اك ُتشف ألول مرة في المملكة
العربية السعودية في عام  ،2012ويصيب البشر عن طريق
انتقال العدوى من خالل مخالطة الجمال العربية المصابة
بالفيروس 66 .وما تزال حاالت متالزمة الشرق األوسط
التنفسية نشطة في وقت إصدار هذا المنشور ،مما يثير
مخاوف من أن الفيروس قد يسبب وبا ًء كارثيًا في الشرق
األوسط وخارجه.

المربع  3-3فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
يمثل اإليدز (متالزمة نقص المناعة المكتسب) ،الذي
يُعد أحد أكبر األمراض الوبائية الفتاكة التي تم تسجيلها
على اإلطالق ،تجسي ًدا لمدى سرعة استفحال األمراض
المعدية الجديدة عالميًا .وعلى مدى عقد منذ اكتشافه في
عام  ،1981أُصيب به أكثر من  10مليون شخص في
جميع أنحاء العالم .وبلغ المجموع الكلي لعدد المصابين
 70مليون ،نصفهم لقي حتفه .يوجد سبعة وثالثون مليون
شخص حاليًا في جميع أنحاء العالم يحملون فيروس نقص
المناعة البشرية ،وبلغ عدد اإلصابات الجديدة بالمرض
 1.8مليون شخص في عام  ،2017وال يوجد بلد إال
ودق بابه هذا المرض .وتباطأت معدالت الوفيات بدرجة
كبيرة بفعل استخدام مر ّكب عالجي مضاد للفيروسات
العكوسة حصل عليه نحو  22مليون مصاب تقريبًا على
مستوى العالم من خالل التعبئة المكثفة للموارد المحلية
والدولية ،بما في ذلك في أشد بلدان العالم فقرً ا.
يستغل مرض اإليدز التصدعات القائمة في المجتمعات
وهذا ما لوحظ في كثير من األحيان في ذروة انتشار
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كان وباء اإليبوال في غرب أفريقيا في عام ً 2014
حدثا
قاسيًا آخر غير متوقع (في غينيا ،وليبيريا ،وسيراليون).
ً
وبدل من حصر وباء اإليبوال في منطقة جغرافية محددة،
أصاب الوباء ثالث بلدان أفريقية ،بل وانتشر في عدة بلدان
أخرى ليدق جرس إنذار عالمي .وكان تفشي مرض اإليبوال
 2019–2018في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أُعلن
عنه رسميًا في  1آب/أغسطس من عام  2018ليكون
التفشي العاشر للمرض بالبالد خالل أربعة عقود .ويتمركز
التفشي في المقاطعات حيثما وقفت التحديات الجغرافية
واألخطار األمنية عائ ًقا أمام احتواء التفشي وإدارته.
أصبحت مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهدي ًدا آخر
على الصحة ،مما يصعب قدرة المجتمع الطبي على
معالجة األمراض المعدية 67.ويساهم االستخدام غير المالئم
لمضادات الميكروبات في المجال الطبي واالستخدام غير
المنظم في تريبة الحيوانات والمنتجات الغذائية ،إضافة
إلى القدرة الطبيعية للميكروبات على اكتساب مقاومة
لمضادات الميكروبات ،في حدوث مخاطر مقاومة مضادات
الميكروبات وتسريعها على المستوى العالمي .ومن المتوقع
أن تتسبب مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات في إزهاق
المزيد من األرواح وأن تؤدي إلى حدوث زيادات هائلة في
68
تكاليف اإلدارة.

هذا الوباء .وقد أصبح التهميش ،واالضطرابات،
والصراعات عوامل داعمة النتشار فيروس نقص
المناعة البشرية .يعيش ما يقرب من  %53من إجمالي
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على مستوى
العالم في شرق وجنوب أفريقيا ،حيث تفاقم انتشار
الوباء بسبب اآلثار المشتركة المترتبة على قلة
فرص الحصول على خدمات التشخيص وندرة عالج
األمراض المعدية المنقولة جنسيًا وأنماط االختالط
الجنسي التي تهيمن عليها هجرة األيدي العاملة
والتسريح التالي النتهاء الصراعات وتأ ُخر االستجابة
الفعالة بسبب وصمة العار المستشعرة جرّ اء المرض،
وإنكار المرض ،وندرة الموارد .ولكن في العقدين
الماضيين ،نجحت المنطقة في إحراز التقدم األكبر في
الحد من حدوث إصابات جديدة وتوسيع نطاق إمكانية
الحصول على العالج وخفض معدالت الوفيات.
ومع ذلك ،ال يمكن استبعاد ظهور المرض مرة أخرى
في حالة التقصير في االستجابة في المناطق التي تعلو
فيها نسبة اإلصابة أو عند التفشي المتوسع للوباء – فقد
تضاعف العدد السنوي لإلصابات الجديدة بفيروس

نقص المناعة البشرية في أقل من  20عامًا في آسيا
الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق األوسط وشمال
إفريقيا .قد تؤدي الكوارث وما يرتبط بها من مشكالت
في سلسلة توريد العالج (مثلما حدث في أعقاب
وقوع زلزال  2010في هايتي) ،أو الحروب ،أو أي
ضغوطات أو صدمات كبرى على ال ُنظم الصحية
ُ
تعطل األنظمة العالجية بسهولة
الوطنية الهشة ،إلى
وعودة ظهور المرض.
تمثل حالة الوباء العالمي لفيروس نقص المناعة
البشرية مخاطر نظامية ،تمتد جذورها في األبعاد
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسلوكية .يدعو
ارتفاع حاالت اإلصابة باألمراض المتزامنة ،مثل
داء السل والتهاب الكبد الفيروسي لدى األفراد الذين
يعانون من نقص المناعة والمصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية ،إلى اتخاذ استجابات شاملة ومنسقة

لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية وداء السل
والتهاب الكبد الفيروسي وغيرها من األمراض المعدية
المنقولة جنسيًا .ويتطلب النهج األوسع نطا ًقا المعت َمد
للقضاء على األمراض استجابات شاملة لمختلف الفئات
السكانية تتخطى تشخيص األفراد ومعالجتهم ،لتشمل
البحث عن اتخاذ تدابير جماعية ومتعددة التخصصات
على ا لمد ى ا لبعيد  ،و تتضمن ا لتثقيف  ،و تغيير
السلوكيات ،والخدمات االجتماعية ،واالختبارات،
والرعاية ،وتقييم البرامج .وتقتضي مواجهة هذه
ا لتحد يا ت تعز يز ا ل ُنظم ا لصحية  :ا ال تصا ال ت ،
وتكنولوجيا المعلومات ،واللوجيستيات ،وإمدادات
العقاقير واللقاحات ،وبشكل خاص بناء قدرات العاملين
في مجال الصحة وقادة المجتمعات وتعزيز إقامة منابر
لهم للتآزر في العمل.

(المصادر :برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 2018 ،2015؛ منظمة الصحة العالمية 2019؛ شنايدر )2011

العوامل الدافعة وراء المخاطر البيولوجية/العوامل
المسببة

يتسم النمط بالوضوح .فاألمراض القديمة ،مثل الطاعون
والكوليرا ،تعاود الظهور مجد ًدا ،وتظهر أمراض جديدة
دومًا لتنضم إليها .ويُعزي ذلك إلى العالقة المتداخلة المعقدة
والصعبة بين العوامل التي تنعكس في التفاعل بين األخطار
البيولوجية ،وتعرض األفراد لألخطار ،وعُرضتهم لإلصابة
بالعدوى ،وقدرة األفراد ،والمجتمعات ،والبلدان ،والجهات
الفاعلة الدولية على الحد من المخاطر وإدارة العواقب
المترتبة على تفشي األمراض.

على عكس بعض ا أل خطا ر ا أل خر ى ( مثل ا لز ال ز ل
أو الفيضانات) ،قد توجد األخطار البيولوجية باستمرار في
المجتمع ،أي أنها متوطنة ،وعادة ما تشكل مخاطر منخفضة
عند تحصين السكان على نطاق واسع .وتشكل األخطار
البيولوجية ،المستوطنة في بعض المجتمعات ،مخاطر إذ
إنها قد تتحول إلى أوبئة عندما تحدث في مجتمع مضيف
جديد غير محصّن .كذلك عندما ينتقل األشخاص من مناطق
ليس بها المرض إلى مناطق يتوطن بها المرض ،فإنهم عادة
ما يكونون غير محصنين ،مما يجعلهم عرضة لإلصابة
بالمرض وانتقاله ،األمر الذي ينجم عن زيادة حاالت
اإلصابة عن المعدل الطبيعي المتوقع .ويُحتمل أن تتسبب
هذه األخطار في حدوث الكثير من حاالت اإلصابة وارتفاع
معدالت االعتالل والوفيات ،وقد تستفحل لتصل إلى مناطق
أخرى من البالد أو عبر الحدود .وقد تتغير المخاطر أيضًا
عند حدوث أزمات أو طوارئ ،مثل الجفاف ،والفيضانات،
والزالزل ،والصراعات ،مما يؤدي إلى تفاقم الظروف
المواتية النتقال المرض والتسبب في نزوح السكان.

ً
حديثا
تحدث أغلب األمراض المعدية الفيروسية التي ظهرت
أو التي تعاود الظهور نتيجة انتقال العدوى من الحيوانات.
وأدت التغيرات ذات األخطار المحتملة في استخدام األراضي،
والممارسات الزراعية ،وتربية الحيوانات ،واإلنتاج الغذائي
إلى زيادة تعامل األشخاص مع الحيوانات ،دون إيالء اعتبار
يذكر للعواقب اإليكولوجية والبشرية لألنظمة التي يجري
االتصال بها .وتنطوي العوامل المسببة الرئيسية الناتجة
عن الحيوانات األليفة على نظم اإلنتاج الحيواني والزراعة
المعاصرة وأسواق الحيوانات الحية 69 .ويمكن أن تنشأ
األمراض الحيوانية التي تصيب اإلنسان من العوامل المتعلقة
بممارسات الصيد ،وإزالة الغابات ،وانهيار ال ُنظم اإليكولوجية.

( 66زاكي وآخرون )2012
( 67منظمة الصحة العالمية )2015

( 68منظمة الصحة العالمية )2014
( 69جونز وآخرون )2008
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تتأثر احتمالية انتشار تهديد خاص بمرض جديد بعوامل
متعلقة بمسببات المرض ومتعلقة بالسكان 70 .وفي القرن
الحادي والعشرين ،برزت تغيرات إيكولوجية ،مثل تغير
المناخ وندرة المياه ،بوصفها عوامل قوية مسببة النتقال
األمراض .وتتسبب أنماط التنمية الحضرية السريعة وغير
المخطط لها ،في أعداد متزايدة من البلدان ،في جعل المدن
سريعة النمو مراكز للعديد من األخطار اليبئية والصحية
الناشئة .وتعد حاالت تفشي فيروس زيكا أحد األمثلة
التوضيحية على ذلك؛ حيث إن يرقة بعوض األييدس
تنمو في المياه الراكدة الموجودة بكثرة في األحياء الفقيرة،
على سبيل المثال ،حيث ُتستخدم الحاويات المفتوحة،
واإلطارات ،والبراميل ،واألسطوانات لجمع مياه األمطار
لالستخدام في المنازل والحدائق .وبالتالي فإن تحسين البيئة
البشرية يمكن أن يقلل من مدى التعرض لخطر البعوض
71
الناقل لألمراض.
قد تؤدي الحروب ،واالضطرابات المدنية ،والعنف السياسي
وتداعياتها ،مثل الالجئين ،والنازحين ،وانعدام األمن
الغذائي ،إلى عودة ظهور أمراض معدية كان قد سبق
مكافحتها ،مثل الكوليرا ،والحصبة ،والخناق 72 .ويتسبب
ت ُنقل أعداد كبيرة من األفراد في إحداث احتماالت جديدة
ُ
وتوطنها .فعلى سبيل
النتشار أمراض معدية شائعة أو جديدة
المثال ،شهدت اليمن أحد أسوأ حاالت تفشي الكوليرا في
التاريخ الحديث .ومنذ شهر نيسان/إبريل  ،2017تم اإلبالغ
عن أكثر من  1.3مليون حالة مشتبه بها لإلصابة بمرض
الكوليرا و 2،641حالة وفاة 73.وقد كان االنتشار الكارثي
للمرض ناتجً ا عن صراع استمر عامين وما تبعه من انهيار
ألنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي ومرافقها في
البالد ،إلى جانب النزوح الداخلي واسع النطاق وارتفاع
معدالت سوء التغذية على نحو ينذر بالخطر.
من بين أهداف تقرير التقييم العالمي هذا هو المساعدة على
فهم كيف أن الطبيعة الحقيقية للمخاطر تعكس نهج المخاطر
النظامية المطبق في خدمات الصحة العامة لعقود عديدة.
ويبدأ النهج النظامي المتبع في تقييم المخاطر البيولوجية
التي تؤثر على صحة اإلنسان بوصف األخطار البيولوجية.
وتتضمن تلك األخطار جوانب مثل ،القدرة على إحداث
العدوى ،والقدرة اإلمراضية والفوعة ،والجرعة المُعدية،
والبقاء على قيد الحياة خارج المضيف .وبعد ذلك ،يُحدد
التعرض من خالل معايير ،مثل العوامل المضيفة ،والعوامل
البيئية ،واالنتقال ومستودعات األمراض وناقالت األمراض.
وأخيرً ا ،يتم توصيف قابلية التضرر ،وهو أحد المجاالت
الذي يُستكشف باستفاضة في الصحة العامة ،من خالل
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الفصل 3

عوامل ،مثل خصائص السكان والتركيب السكاني .وتصنف
هذه العوامل بدرجة أكبر إلى ما يُطلق عليه المحددات
االجتماعية للصحة( :أ) البيئة االجتماعية واالقتصادية:
التثقيف ،والخدمات الصحية ،وشبكات الدعم االجتماعي –
دعم أكبر مقدم من العائالت ،واألصدقاء والمجتمعات،
والثقافة ،والعادات ،والتقاليد ،والمعتقدات ،والدخل ،والحالة
االجتماعية؛ و(ب) البيئة الطبيعية :المياه النظيفة والهواء
النقي ،وأماكن العمل الصحية ،والمنازل والمجتمعات
والطرق اآلمنة جميعها عوامل تسهم في تحقيق الصحة
الجيدة ،والعمالة ،وظروف العمل؛ و(ج) الخصائص الفردية
لألشخاص :السلوكيات ،والجينات الوراثية ،ومهارات
التعامل 74 .وينعكس تشابك قياس عوامل المخاطر الثالثة
وتفاعلها – التهديدات ،والتعرض ،وقابلية التضرر – في
تعقد النمذجة المستخدمة لتقييم المخاطر الصحية النظامية
75
لألخطار البيولوجية.

إدارة المخاطر البيولوجية واألدوات الدولية
فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية ،يعتمد مجالي الصحة
واألوبئة على شبكة غنية من الشراكات التي تشمل عالقة
قطاع الصحة بالشركاء االجتماعيين وشركاء التنمية .وفيما
يتعلق بمسببات األمراض باستثناء فيروس اإلنفلونزا،
تتخذ المشاركة أوجه مختلفة :المراقبة الدورية المخصصة
التي ُتجرى على المستوى الدولي ،أو الوطني ،أو المحلي
لبرنامج التحصين الموسع أو من خالل شبكات حالية من
المؤسسات والباحثين.
لالستجابة لظهور مسببات األمراض حيوانية المصدر
وانتشارها ،عززت منظمة الصحة العالمية التعاون مع
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمنظمة الدولية
للصحة الحيوانية من خالل إبرام اتفاق ثالثي األطراف
لمشاركة المسؤوليات وتنسيق األنشطة العالمية لمواجهة
المخاطر الصحية على العالقات بين النظام اإليكولوجي
والحيواني والبشري 76.وفي سياق مرض اإلنفلونزا ،يعد
كل من رصد المخاطر والتأهب لمواجهتها واالستجابة
لها عمليات مستمرة تتطلب الوصول المستمر للفيروسات
المنتشرة .وينطوي ذلك على مشاركة الفيروسات كل عام
من أكبر عدد ممكن من البلدان مع النظام العالمي لمراقبة
اإلنفلونزا واالستجابة لها ،وهي شبكة عالمية من المختبرات
تخضع لتنسيق منظمة الصحة العالمية .وبناء على هذه
العينات ،يمكن لمنظمة الصحة العالمية والنظام العالمي
لمراقبة اإلنفلونزا واالستجابة لها إجراء تقييمات المخاطر

ورصد ظهور فيروس اإلنفلونزا الموسمي ونشاط المرض.
وتستخدم الجهات المصنعة للقاحات مواد ومعلومات
منشأة من النظام العالمي لمراقبة اإلنفلونزا واالستجابة
لها إلنتاج لقاحات اإلنفلونزا .وفي المقابل ،تقدم الجهات
المصنعة إسهامات مالية والتزامات عينية للتأهب لألوبئة
واالستجابة لها (اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة).
كما يعمل النظام العالمي لمراقبة اإلنفلونزا واالستجابة لها
بوصفه آلية عالمية لإلنذار بظهور فيروسات اإلنفلونزا التي
قد تتحول إلى أوبئة.
يمكن في كثير من األحيان الوقاية من مخاطر األمراض
أ و ا لتخفيف من حد تها و تقليل ضر ر ها عن طر يق
توخي اليقظة إلى جانب االستجابة السريعة على جميع
المستويات 77 .ويتم االستعانة بأنواع مختلفة من تقييم
المخاطر لوضع أساس لتدابير إدارة المخاطر التي تكون
محددة األهداف على نحو جيد وتتسم بالكفاءة والفعالية.
يُستخدم التقييم االستراتيجي للمخاطر في تخطيط إدارة
المخاطر من خالل التركيز على تدابير الوقاية والتأهب،
وتطوير القدرات ،ورصد المخاطر المتوسطة إلى طويلة
األجل وتقييمها ،بما في ذلك تتبع التغيرات في المخاطر مع
مرور الوقت .وتتيح تقييمات المخاطر االستراتيجية إجراء
تحليل المخاطر من خالل مجموعة من تحليالت األخطار،
والتعرض ،وقابلية التضرر ،والقدرات ،بحيث يمكن اتخاذ
اإلجراءات لخفض مستوى المخاطر والعواقب المترتبة على
الصحة .ويتم تناول العديد من عوامل المخاطر الشائعة في
تقييمات المخاطر لألخطار البيولوجية وغيرها من األخطار،
مثل الخصائص الديموغرافية للسكان (العمر أو نوع الجنس)،
وتوافر الخدمات الصحية ،وقدرات األنظمة الصحية وغيرها
من األنظمة في المجتمع .إضافة إلى ذلك ،تنطبق بعض
عوامل المخاطر األكثر تحدي ًدا أو مصادر قابلية التضرر على
الفئات السكانية المعرضة لألخطار البيولوجية ،والظروف
المعيشية المكتظة ،ونزوح السكان ،والعوامل البيئية التي قد
تسمح للمرض أو ناقله بالبقاء أو التزايد.
من المهم أيضًا تقييم مخاطر األخطار البيولوجية بعد وقوع
األحداث الطبيعية أو الناجمة عن النشاط البشري ،بما في
ذلك األمراض .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يتأثر أداء
المرافق الصحية ،بما في ذلك وظيفة التشخيص وسلسلة
أجهزة حفظ اللقاحات بالتبريد ،بسبب التعطل أو االنقطاع في
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(ساندز وآخرون )2016
(منظمة الصحة العالمية )2019
(بلومبرغ وآخرون )2018
(منظمة الصحة العالمية )2018b

الخدمات ،مثل المياه والكهرباء .وقد تتسبب آثار الكوارث
التي تلحق بمرافق المياه والصرف الصحي اآلمنة وظروف
النظافة العامة في حدوث أمراض مُعدية مرتبطة بالمياه
أو أمراض تحملها النواقل.

تدابير إدارة المخاطر
يسترشد صناع القرار بتقييمات المخاطر التخاذ إجراءات
بشأن الوقاية من األخطار البيولوجية ،والكشف عنها،
والتأهب لمواجهتها ،واالستجابة لها .ويشمل ذلك تدابير للحد
من تعرض الفئات األكثر عُرضة لإلصابة بالعدوى بسبب
األخطار البيولوجية ،سعيًا الحتواء انتشار المخاطر وإيقافها
في نهاية المطاف .وتأتي اإلجراءات المجتمعية والرعاية
الصحية األولية في القلب من تعزيز قدرة المجتمع واألفراد
على الصمود في جميع أنواع حاالت الطوارئ ،من خالل
دعم الحالة الصحية ،والتحصينية ،والتغذوية لألفراد للحد
من احتمالية تعرضهم لألمراض .ومن الضروري توفير
الرعاية األولية في حاالت األوبئة والكوارث وما بعد انتهاء
الصراع من أجل الوقاية من مجموعة كبيرة من األمراض،
وتشخيصها في مرحلة مبكرة ،وعالجها.
يمكن أن يعمل التخطيط الفعّال للمياه وخدمات الصرف
الصحي والنظافة العامة على الوقاية من مخاطر اإلصابة
بأمراض اإلسهال الحاد أو التخفيف من حدتها .ويجب أن
يعمل القطاع الصحي مع المخططين والمهندسين لضمان
إنشاء بنية تحتية آمنة للمياه والصرف الصحي .ويتوفر
الكلور على نطاق واسع ،كما أنه غير مكلف وسهل
االستعمال وفعال في مكافحة أهم مسببات األمراض المنقولة
بالماء .من خالل استخدام بعض التدخالت الوقائية المحددة
سيتم الحد من مخاطر األمراض التي تحملها ناقالت
األمراض ،مثل المالريا .ويمكن المساعدة في الحد من
هذه المخاطر من خالل االستعانة باالستراتيجيات الخاصة
باألمراض ،مثل الناموسيات ،أو تحسين الصرف الصحي
لتقليل عدد المواقع التي تتكاثر بها ناقالت األمراض،
أو رش المبيدات الحشرية.
تعد مراقبة األمراض على المستوى الوطني و ُنظم اإلنذار
المبكر ،التي تشمل المستوى المجتمعي ،ضرورية للكشف
السريع عن حاالت األمراض التي قد تسبب أوبئة والمكافحة

74
75
76
77

(سارمينتو )2015
(سارمينتو )2015
(منظمة الصحة العالمية )2010
(مورس وآخرون )2012
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السريعة .ويجب إجراء المراقبة ووضع ُنظم اإلنذار المبكر
من أجل الكشف عن حاالت التفشي ،وكذلك اإلبالغ عن
الحاالت إلى منظمة الصحة العالمية من خالل النظم الوطنية
عند الوفاء بمعايير اإلبالغ المحددة بموجب اللوائح الصحية
الدولية .وتشمل التدابير األخرى إلدارة المخاطر أجهزة
الوقاية ،وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها ،وممارسات
تغير السلوك من خالل رفع الوعي لدى جمهور العامة
وتثقيفهم من خالل اإلبالغ عن المخاطر والعالجات الفعالة
و/أو اللقاحات الروتينية والطارئةُ .تستخدم معلومات المخاطر
أيضًا لالسترشاد بها في التخطيط لالستجابة على مختلف
المستويات ووضع تدابير تنمية القدرات لألنظمة الصحية،
بما في ذلك تدريب العاملين في قطاع الصحة والموظفين
الرئيسيين من القطاعات األخرى ،مثل خبراء اللوجستيات،
ومهندسي المياه واألنظمة الصحية ،ووسائل اإلعالم.
يمكن في كثير من األحيان تجنب وقوع المخاطر البيولوجية
والتقليل من الضرر عن طريق توخي اليقظة إلى جانب
وضع إطار تنظيمي واضح 78 .وفي عام  ،2005وافقت
جميع البلدان على اللوائح الصحية الدولية المنقحة ،التي
تم وضعها لمساعدة المجتمع العالمي على منع المخاطر
الصحية العامة الحادة التي يُحتمل أن تكون عابرة للحدود
واالستجابة لها .وكانت اللوائح الصحية الدولية قد وُ ضعت
في األصل فيما يتعلق بثالثة أمراض – هي الجدري،
والكوليرا ،والحمى الصفراء – ور ّكزت على منع انتشار
المرض على الحدود وغيرها من نقاط الدخول .ومع ذلك،
تم القضاء على مرض الجدري في فترة السبعينيات ،ولم
ً
محبذا عند البلدان بسبب
يكن اإلبالغ عن الكوليرا أمرً ا
اآلثار السلبية المترتبة على السفر والتجارة ،وأصبحت
مكافحة الحمى الصفراء أسهل بفضل التوصل للقاح فعال.
ومع ذلك ظل الهيكل التنظيمي المعترف به دوليًا ذي
قيمة .وكان الحادث التحذيري المتمثل في انتشار فيروس
 H5N1المسبب لمرض إنفلونزا الطيور الذي شهدته مدينة
هونغ كونغ في عام  1997وكذلك انتشار مرض السارس
على المستوى الدولي في عام  2003قد أظهر الحاجة
إلجراء تحديث على اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع
التكامل العالمي لألنظمة وترابطها بهدف منع التهديدات
الميكروبية التي ال يمكن توقعها بعد والتي أصبحت بعدها
حقيقة واقعة .وتتسم اللوائح الصحية الدولية ( ،)2005التي
دخلت حيز التنفيذ في عام  ،2007بأنها أكثر مرونة وذات
توجه مستقبلي ،حيث ُتلزم البلدان النظر في التأثير المحتمل
لجميع األخطار البيولوجية سواء كانت تحدث بشكل طبيعي،
أو بصورة عارضة ،أو متعمدة.

7-1-3
األخطار النووية/اإلشعاعية
إن النشاط اإلشعاعي واإلشعاع الناتج عنه موجودان على
األرض قبل بدء الخليقة .وفي الحقيقة ،أنهما كانا موجودين
في بداية نشأة الكون ،وكانت المواد المشعة جز ًء ا من
األرض عند تكوينها .غير أن هذه الظاهرة الكونية األساسية
اكتشفتها البشرية ألول مرة خالل السنوات األخيرة من
القرن التاسع عشر .ويدرك معظم الناس استخدام اإلشعاع
في الطاقة النووية المستخدمة إلنتاج الكهرباء أو في
االستخدامات الطبية ،ومع ذلك فإن العديد من االستخدامات
األخرى للتكنولوجيات النووية في الصناعة ،والزراعة،
والتشييد ،والبحث ،وغيرها من المجاالت ال تكاد تكون
معروفة على اإلطالق .وليست مصادر اإلشعاع ،التي
تتسبب في نشوء أكبر مخاطر على العامة ،هي بالضرورة
تلك التي تحظى بأكبر قدر من االهتمام (الشكل  .)10-3في
الواقع ،يمكن للتجربة اليومية ،مثل السفر بالطيران واإلقامة
في منازل معزولة جي ًدا في أنحاء معينة من العالم ،أن تزيد
79
بدرجة كبيرة من التعرض لإلشعاع.
ال يوجد فرق شكلي بين المخاطر النووية واإلشعاعية ،ومن
ثم بين ترتيبات السالمة المرتبطة بكل منهما .ومع ذلك،
فإن الممارسات المتعارف عليها أن يتم التمييز بين حاالت
التعرض المتعلقة بتوليد الطاقة النووية عن حاالت التعرض
الشكل  9-3مصادر اإلشعاع

٪۱

٪۱٤
اﻟطب

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻧووﯾﺔ

٪۱٤
ﻛوﻧﻲ

اﻹﺷﻌﺎع اﻟطﺑﯾﻌﻲ
= ٪۸٥

٪٤۲

اﻟرادون اﻟﺟوي

(المصدر :الرابطة العالمية للطاقة النووية )2018
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٪۱۱

اﻟﻐذاء/ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب

٪۱۸

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ/اﻟﺗرﺑﺔ

األخرى المتعلقة باإلشعاع .ومن الناحية المادية ،قد تؤدي
كلتا الحالتين إلى النوع نفسه من التعرض لإلشعاع ،لذلك
يراعى هذا التمييز الخصائص المختلفة لمصدر المخاطر.
ويفترض تقرير التقييم العالمي هذا أن المخاطر النووية
تنشأ (أو يحتمل أن تنشأ) من أوجه عدم اليقين التي تشوب

إدارة التفاعل النووي المتسلسل أو اضمحالل نواتج التفاعل
المتسلسل .وبناء على ذلك ،تنشأ المخاطر اإلشعاعية من
أوجه عدم اليقين المتعلقة بأي أنشطة أخرى تنطوي على
إشعاع مؤيِّن.

الشكل  10-3اآلثار البيولوجية المحتملة لإلشعاع المتلف للخاليا

اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻣؤﯾن

اﻟﺗﺣﻠل اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻣﺎء

ﺗﻠف اﻟﺣﺎﻣض اﻟﻧووي

اﻟﻌﻼج

ﻋدم وﺟود
ﻋﻼج

ﻋﻼج ﺧﺎطﺊ

ﺣدوث طﻔرة
ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺔ
ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺔ
ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮫ
ﺑواﺳطﺔ ﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ

ﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮫ
ﺑواﺳطﺔ ﺟﮭﺎز
اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ

ﺧﻠﯾﺔ
ﺟﺳدﯾﺔ

ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر

اﻟﺳرطﺎن

ﻣوت
اﻟﺧﻠﯾﺔ

ﺧﻠﯾﺔ
ﺟرﺛوﻣﻲ

ﺗﺄﺛﯾر وراﺛﻲ

ﺗﻠف
اﻷﻧﺳﺟﺔ

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
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تتجسد أبرز مظاهر المخاطر المادية المرتبطة بالطاقة
النووية عندما تؤثر على الكائنات الحية .ويمكن أن يؤدي
الضرر الخلوي الناجم عن اإلشعاع المؤيِّن إلى واحد من
األمور الثالثة التالية:
 أتنجح في عالج نفسهابتفشل في عالج نفسها وتموت جتفشل في عالج نفسها ولكن تبقى على قيد الحياةيكون للنواتج (ب) و(ج) آثار متباينة للغاية بالنسبة إلى
الكائنات الحية عمومًا.
قد تتسبب الجرعات اإلشعاعية العالية للغاية في حدوث
أضرار جسيمة باألجهزة المكونة للدم ،والمعدة ،والسبيل
المعوي ،والجهاز العصبي المركزي ،مما قد يؤدي إلى
الوفاة .وال يتم التعرض لجرعات بهذا المستوى عادة

إال بسبب حوادث خطيرة للغاية ،وكذلك في حاالت التعرض
القريبة للغاية من مصدر اإلشعاع.
قد تؤدي الجرعات األقل من اإلشعاع المؤيِّن إلى اإلصابة
بسرطان الدم والسرطان ،اللذان يظهران بعد مرور سنوات
عديدة من التعرض ،ويمكن أن ُتح ِد ث آثارً ا تظهر في
األجيال المستقبلية .ويمكن أن تتسبب الجرعات اإلشعاعية
العالية في مشاكل صحية أخرى ،مثل أمراض القلب،
والسكتات الدماغية ،وإعتام عدسة العين.
وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي واضح على أن
اإلصابة بمرض السرطان تحدث بسبب التعرض لجرعات
إشعاعية منخفضة ،فإن السلطات التنظيمية في جميع أنحاء
العالم ،تفترض ،من باب التحفظ ،أن أي جرعة ،مهما كانت
صغيرة ،تشكل مخاطرة وقد تكون خطيرة .ويُفترض أن
تتناسب المخاطرة تناسبًا خطيًا مع الجرعة.

الشكل  11-3العالقة بين جرعات اإلشعاع واآلثار الصحية

٪۱۰۰

اﻟﺣروق وداء اﻹﺷﻌﺎع
واﻟوﻓﺎة

ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ
ﺳرﯾرﯾًﺎ ﻟدى
اﻷﻓراد

ارﺗﻔﺎع ﻣﺧﺎطر
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳرطﺎن

اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر

ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾًﺎ ﻟدى
اﻟﺳﻛﺎن )ﻋﻠم اﻷوﺑﺋﺔ(

ﻣﻌﻘول ﺑﯾوﻟوﺟﯾًﺎ

٪۰
ﻣرﺗﻔﻊ

ﻣﺗوﺳطﺔ

ﻣﻧﺧﻔض

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ

اﻟﺟرﻋﺔ
(المصدر :البيانات مقتبسة من األمم المتحدة للبيئة )2016

إضافة إلى اآلثار الصحية ،مثل متالزمة اإلشعاع الحادة
وزيادة معدل اإلصابة بالسرطان ،لوحظت آثار سلبية على
الصحة العقلية .وكانت الصحة العقلية هي أكبر مشكلة
صحية عامة على المدى الطويل أعقبت الحادثتين النوويتين
في جزيرة ثري مايل وتشيرنوبيل .ووجدت لجنة األمم
المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري أنه في حالة
كارثة فوكوشيما دايتشي ،كانت أهم العواقب على الصحة
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هي الصحة العقلية والرفاهية االجتماعية .تشتمل معايير
السالمة الدولية الحالية على متطلبات عامة لألحكام الالزمة
للنظر في التخفيف من اآلثار الصحة النفسية والعقلية الناجمة
عن الحوادث النووية .ومع ذلك ،فهي ال تقدم وص ًفا صريحً ا
لألدوات المطلوبة .وقد وُ ضعت مبادرة مشتركة مؤخرً ا
بين منظمة الصحة العالمية ووكالة الطاقة النووية التابعة
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تهدف إلى

اقتراح أدوات/حلول عملية لدعم عملية اتخاذ القرارات
أثناء التخطيط للطوارئ النووية واإلشعاعية واالستجابة
لها .وتستند هذه اإلجراءات إلى وضع إطار سياسات يتبنى
المبادئ التوجيهية الحالية لمنظمة الصحة العالمية بشأن
الصحة العقلية والدعم النفسي في حاالت الطوارئ النووية
واإلشعاعية.
إن عبء الحوادث النووية على الصحة العقلية ،رغم
كونه محد ًدا ،ال يقتصر على المجال النووي .ويمثل إدراج
الصحة العقلية في إطار سِ نداي نقطة محورية في القبول
بآثار الكوارث – الطبيعية والبشرية – على الصحة العقلية
وااللتزامات العالمية للحد منها.
عكفت الجمعية العامة لألمم المتحدة على حل التساؤل
المتعلق بكيف يمكن أن ُتعزى اآلثار الصحية الضارة من
الناحية الموضوعية إلى اإلشعاع ،بالمقارنة باالستدالل
الذاتي لمخاطر اإلشعاع المحتملة.
تقرير لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع
80
الذري:
• •يميز اإلسناد الموضوعي لآلثار الصحية المترتبة
على حاالت التعرض بأثر رجعي من االستدالل
الذاتي للمخاطر المحتملة الناجمة عن حاالت التعرض
المحتملة.
• • َيخلصُ إلى أن الزيادات في حدوث آثار صحية في
الفئات السكانية ال يمكن أن تعزى إلى الجرعات
المنخفضة ،ولكن المخاطر الناجمة عن الحاالت
المخطط لها قد يتم االستدالل عليها بأثر الحق ألغراض
الوقاية من اإلشعاعات وتخصيص الموارد.
فيما يتعلق بمعايير السالمة الواردة في التقرير ،يُفترض أنه
ال يوجد مستوى حدي لجرعة اإلشعاع التي أدناها ال توجد

مخاطر إشعاع مرتبطة 81 .ويستخدم مصطلح "مخاطر
اإلشعاع" في هذه المعايير بصفة عامة لإلشارة إلى اآلثار
الصحية الضارة الناتجة عن التعرض لإلشعاع ،بما في ذلك
احتمال حدوث مثل هذه اآلثار (واإلشارة إلى أي مخاطر
أخرى متعلقة بالسالمة ،بما في ذلك تلك التي تهدد النظم
اإليكولوجية الموجودة في البيئة) .ويتمثل الهدف األساسي
المتعلق بالسالمة في هذه المعايير في حماية األفراد – على
نحو فردي وجماعي – (وإضافة إلى ذلك ،حماية البيئة)
من اآلثار الضارة لإلشعاع المؤ يِّن .وتقبل المعايير بأن
آثار اإلشعاع على صحة اإلنسان تنطوي على أوجه عدم
يقين ،وخاصة أنه "ينبغي وضع افتراضات ترتبط بأوجه
عدم اليقين فيما يتعلق باآلثار الصحية الناجمة عن التعرض
لإلشعاع بجرعات منخفضة ومعدّالت جرعات منخفضة".
كانت العواقب األكثر ضررً ا الناجمة عن المرافق واألنشطة
النووية قد نشأت من فقدان التحكم على قلب مفاعل نووي ،أو
تفاعل نووي متسلسل ،أو مصدر مشع ،أو مصدر إشعاع آخر.
للتقليل من احتمال وقوع حادث يترتب عليه عواقب وخيمة،
تم وضع العديد من مبادئ التصميم ،والمفاهيم ،واألدوات
الالزمة لرفع مستوى السالمة النووية ،إضافة إلى مفهوم
الدفاع العميق .يعتمد مفهوم الدفاع العميق على الفلسفة
العسكرية التي توفر نهج حواجز متعددة للدفاع ،ويمكن
تلخيصه بأنه سلسلة من التدابير الوقائية وتدابير التحكم
(الحماية) والتخفيف المتخذة في إطار تنفيذ ثالث مهام
أساسية للسالمة( :أ) التحكم في الطاقة ،و(ب) تبريد الوقود
و(ج) حصر المواد المشعة .ويتألف الدفاع العميق من خمسة
82
مستويات ،على النحو الموضح في الجدول .1-3
يتم ضمان فعالية الحماية من خالل االستعانة بمبادئ،
منها ،بين جملة أمور أخرى ،التعددية ،والتنوع ،والتمييز،
والفصل المادي ،والحماية من نقطة العطل المنفردة .وتتألف
طبقات الحماية من حواجز مادية ،إلى جانب اإلجراءات
اإلدارية والترتيبات األخرى ذات صلة.

( 80لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري )2015
 81مبادئ السالمة األساسية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تشترك في رعايتها عدة منظمات :الجماعة األوروبية للطاقة الذرية ( ،)Euratomومنظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة
العمل الدولية ،والمنظمة البحرية الدولية ،ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،
ومنظمة الصحة العالمية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية .)2006
( 82وكالة الطاقة النووية )2016
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الجدول  1-3مستويات الدفاع العميق

اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

ﻣﺳﺗوى اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﻣق اﻟﮭدف
اﻟﻣﺳﺗوى ۱

ﻣﻧﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺗﻌطﻼت

اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل

اﻟﻣﺳﺗوى ۲

اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻌطﻼت

أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛم واﻟﺗﻘﯾﯾد واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻣﯾزات اﻟﻣراﻗﺑﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى ۳

اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣوادث ﺿﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﻲ

ﻣﯾزات اﻟﺳﻼﻣﺔ وإﺟراءات اﻟﺣوادث اﻟﻣﺧطط ﻟﮭﺎ

اﻟﻣﺳﺗوى ٤

اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣطﺎت اﻟﻧووﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻊ ﺗﻔﺎﻗم
اﻟﺣوادث وﺗﺧﻔﯾف ﻋواﻗب اﻟﺣوادث اﻟﺷدﯾدة

اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ وإدارة اﻟﺣوادث

اﻟﻣﺳﺗوى ٥

ﺗﺧﻔﯾف اﻵﺛﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ

اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ﺧﺎرج اﻟﻣوﻗﻊ

(المصدر)1996 IAEA :

تستخدم كلتا طريقتي تحليل المخاطر النووية (الحتمية
واالحتمالية) "أحداث بادئة افتراضية" .وهذه األحداث هي
"جميع األحداث المتوقعة التي تنطوي على احتمال وقوع
عواقب وخيمة ،وجميع األحداث ذات معدل تكرار كبير
للحدوث التي يتم توقعها ومراعاتها في التصميم 83".واألمثلة
على ذلك تشمل :حادث ناجم عن فقدان مائع التبريد (توقف
نظام التبريد) أو انقطاع الكهرباء خارج الموقع (انقطاع
التيار الكهربائي عن المحطة) أو حادث تشغيل التفاعلية

(تخفيف البورون ،وزيادة تدفق المضخة ،وما إلى ذلك)
أو األحداث الخارجية ،مثل الزالزل أو الحرائق .تستهدف
النهج الحتمية الرئيسية التحقق من توافق معدل تكرار
84
األحداث البادئة االفتراضية مع المعايير المقبولة.
في أعقاب وقوع حادث تشيرنوبيل ،اشتركت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية مع وكالة الطاقة النووية في وضع المقياس

الشكل  12-3المقياس الدولي لألحداث النووية واإلشعاعية

ﺣﺎدﺛﺔ ﻛﺑرى

ﺣﺎدﺛﺔ ﺧطﯾرة

ﺣﺎدﺛﺔ ذات ﻣﺧﺎطر ﺧﺎرج اﻟﻣوﻗﻊ

ﺣﺎدث ﺧطﯾر

ﺣدث

ﺷذوذ
ﺣدث ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻘﯾﺎس
(المصدر)IAEA 2019 :
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۲

۱

۳

ﺣﺎدث
ﺣدث

ﻏﯾر ﺷﺎﺋﻊ

ﺣﺎدﺛﺔ دون ﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾرة ﺧﺎرج اﻟﻣوﻗﻊ

٤

٥

٦

۷

التصنيفي الدولي لألحداث النووية واإلشعاعية .ويعد هذا
المقياس أداة لإلبالغ بشأن أهمية السالمة من األحداث
85
المرتبطة بمصادر اإلشعاع على نحو سريع ومستمر.
يو ضح ا لمقيا س ا لتصنيفي ا لد و لي لأل حد ا ث ا لنو و ية
واإلشعاعية ،الذي تم وضعه لألحداث النووية في بادئ
األمر ،أهمية األحداث الناجمة عن مجموعة من األنشطة،
منها االستخدام الصناعي والطبي لمصادر اإلشعاع ،إلى
جانب العمليات في المرافق النووية ونقل المواد المشعة.
ويعتمد المقياس على تصنيف رقمي يتضمن سبعة مستويات
(تمثل كل زيادة في المستوى تضاعف مستوى الخطورة إلى
 10أضعاف) .ويُجرى تقييم المستوى على أساس التأثير
على ثالثة مجاالت:
 أاألشخاص والبيئةبالحواجز اإلشعاعية والمراقبة جالدفاع في العمقيعد تقييم اآلثار االقتصادية المترتبة على حادث نووي محل
نقاش وجدل ،كما يعتمد بشدة على االفتراضات الذاتية حول
أنواع الخسائر المدرجة في التحليل وقدرة االقتصاد على
الصمود في وجه الحدث وسلوك السلطات والسكان بعد
86
الحادث.
ويتعلق أحد العوامل التي أثارها تقرير أصدرته وكالة الطاقة
النووية باألضرار التي لحقت بالزراعة 87 .ويُحاط العديد
من المنشآت النووية في العالم بأراض زراعية ،على األقل
عند أجزاء منها .وعادة ما تكون هذه المناطق مأهولة بعدد
قليل من السكان ،وتتميز بمساحات صغيرة من المزارع
والحدائق .وفي مثل هذه الحاالت ،فإن التعامل مع تلوث
األراضي الزراعية بعد وقوع الحادث ،على الرغم من
كونه خاصًا ج ًدا ،يمكن أن يكون مهمًا أيضًا من الناحيتين
االقتصادية واالجتماعية .وينبغي تناول هذه القضايا في
سياق إشراك األفراد المتضررين بشكل فعلي في عمليتي
التخطيط واتخاذ القرارات.
عالوة على ذلك ،تم إلقاء الضوء على أهمية الثقة في
الدروس المستفادة األخيرة من خالل التحليل .وتعد الثقة

83
84
85
86

(الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2016
(الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2010
(الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2013؛ (الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2014
(وكالة الطاقة النووية )2018a

في العمليات التي تسمح بسالمة األسواق االستهالكية
على الصعيدين المحلي والدولي ،والتحقق منها ،وتأكيدها
أمرً ا محور يًا للحفاظ على اإلنتاج الزراعي المالئم في
المناطق الملوثة إشعاعيًا .ويشير ذلك إلى ضرورة توفر
إستراتيجية منسقة لالتصاالت تنطوي على المزارعين،
والصيادين ،والموزعين ،والمستهلكين ،والخبراء (بما في
ذلك الجماعات) ،والحكومات المحلية والمركزية لزيادة
وثوق صلة أصحاب المصلحة بالجهود المبذولة والنتائج
المحققة .ويمكن اعتبار التصديق المستقل الدولي والدعوة
إلى المشاركة في الخبرات ،على سبيل المثال من خالل
المنظمات غير الحكومية ،على أنهما ُنهج متعلقة ببناء الثقة.
من بين الدروس المهمة العديدة المستفادة حول السالمة
النووية المحققة على مر السنين ،كان الدرس ،الذي ش ّكل
الصعوبة األكبر في اإلبالغ والمعالجة ،هو أن الجوانب
البشرية للسالمة النووية قد تكون بقدر أهمية أي مشكلة
تقنية تنشأ أثناء إجراء العمليات النووية .وتعد الطاقة النووية
مشروع عالي التقنية ،أما القائمون على تصميم المحطات
النووية وبنائها وتشغيلها متخصصون ذوو مؤهالت عالية
في عدد كبير من المجاالت الهندسية والعلمية .ومع ذلك،
ال يمكن قصر التركيز على الجوانب التقنية فحسب لضمان
السالمة :يلزم أيضًا االهتمام بثقافة السالمة الموجودة في
بيئة العمل .ويتعين على المنظمات النظر في تفاعل األفراد
وتواصلهم فيما بينهم ،عند طرح القضايا وكيفية معالجتها،
وما األولوية الممنوحة للسالمة – خاصة عند إيالئها مع
88
تضارب األولويات.
تعد األبعاد األخالقية واالجتماعية مهمة ،ويجب التعاون بين
العلوم االجتماعية والوقاية من اإلشعاعات .ويمكن أن يسهل
فهم نظام الوقاية من اإلشعاعات على نحو أفضل ،متضم ًنا
العلوم االجتماعية ،عملية دمج النتائج الجديدة ويضفي مزي ًدا
من المرونة على النظام.
قد تكون آلثار تغير المناخ تأثير على المخاطر المتعلقة
بمحطات الطاقة النووية من ناحيتين 89 .ويؤثر التغيير
التدريجي في المناخ ببطء على البيئة التشغيلية للمحطات.
وتتمثل التهديدات المحتملة الرئيسية فيما يلي :ارتفاع مستوى
سطح البحر ،الذي قد يؤدي إلى غمر المواقع الساحلية؛
وارتفاع درجة حرارة الجو المحيط ،الذي يقلل من الكفاءة

( 87وكالة الطاقة النووية )2018a
( 88وكالة الطاقة النووية )2018b
( 89الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2018
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الحرارية لمحطة الطاقة النووية؛ وانخفاض متوسط هطول
األمطار ،الذي يقلل من فعالية نظام التبريد؛ وارتفاع متوسط
سرعة الرياح ،الذي يؤثر على بنية المحطة .وتنشأ فئة
أخرى من الحقيقة التي تشير بأن محطات الطاقة النووية،
مثلها مثل أي بناء آخر ،معرضة آلثار الظواهر الجوية
القاسية .وجدير بالذكر ،أن المعايير الحالية الختيار الموقع
وتصميمه تتوقع مجموعة متنوعة من الظواهر الجوية
الشديدة .ومن ضمن األمثلة على هذه الظواهر الحرارة
القصوى والجفاف اللذين قد يتسببان في خفض مستوى
كفاءة نظام التبريد ،أو الفيضانات التي ينجم عنها الغمر
أو الحرائق التي تؤثر على بنية المحطة .وعلى غرار أي
تكنولوجيا معقدة أخرى ،فإن توليد الطاقة النووية سالح ذو
حدين .ويظهر التطوير المستمر إلدارة المخاطر النووية
األكثر فعالية نقا ًشا عن أهمية توليد الطاقة النووية باعتبارها
ً
محتمل في توليد طاقة عديمة االنبعاثات في جميع
عنصرً ا
أنحاء العالم .ومع انخفاض انبعاث غازات الدفيئة على
ً
بديل
مدى عمر إحدى المحطات ،تعتبر الطاقة النووية
لتكنولوجيات الوقود األحفوري ذات االنبعاثات العالية التي
تتحكم في توليد الكهرباء في جميع أنحاء العالم .وسيساهم
التحول على نطاق النظام إلى مجموعة من مصادر الطاقة
المتجددة والطاقة النووية في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون وسيساعد على الحد من ارتفاع درجة الحرارة على
مستوى العالم.
ال توجد صناعة بمنأى عن التعرض إلى حوادث ،ولكن
جميع الصناعات تستفيد منها .وقد وقعت ثالث حوادث
كبرى للمفاعالت في تاريخ الطاقة النووية المدنية :جزيرة
ثري مايل ،وتشيرنوبيل وفوكوشيما دايتشي .وكان لجميع
هذه الحوادث الثالثة أثر كبير على إدارة المخاطر النووية
والتصورات العامة بشأن مخاطر الطاقة النووية .وتم تحديد
الدروس المستفادة بدقة وإدماجها في جميع أنحاء العالم .وقد
ساهمت في تحقيق مستوى من التميز في إدارة المخاطر في
المجال النووي.
تبين أن األسباب الجذرية للحوادث النووية تتمثل في أسباب
ثقافية ومؤسسية 90 .وتؤكد متابعة أجراها الفريق الدولي
للسالمة النووية على أنه "من أجل تحقيق مستويات عالية من
السالمة في ظل جميع الظروف ورغم جميع التحديات التي
تتم مواجهتها ،يجب أن يكون نظام السالمة النووية بكامله
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قويًا 91 ".وحددت ثالث مجموعات من أصحاب المصلحة
للمشاركة في بناء نظام قوي وفعال للسالمة النووية:
• •الهيئة التنظيمية – مسؤولة عن مراقبة السالمة المستقلة
َّ
المرخص له الذي يتحمل المسؤولية
• •الصناعة – بما في ذلك
الرئيسية عن توفير سالمة محطات الطاقة النووية
• •أصحاب المصلحة – أفراد من عامة الناس بصفة
رئيسية.
في توصياتها الداعية إلى حماية األفراد من التعرض
لإلشعاع ،أكدت اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع مدى
فعالية إشراك السكان المتضررين والفنيين المحليين في
إدارة الحاالت بعد وقوع الحوادث مباشرة ،إلى جانب
مسؤولية السلطات على الصعيدين الوطني والمحلي لتهيئة
الظروف وتوفير الوسائل التي تؤيد مشاركة السكان
وتمكينهم في أعقاب وقوع أحد الحوادث اإلشعاعية.
تنطوي الدروس المستفادة من إدارة التعافي من الحوادث ما يلي:
• •يجب بناء الثقة قبل وقوع الحوادث
• •يجب وضع إطار تنظيمي مرن لمواجهة ظروف
الحوادث التي تقع بأفضل شكل
• •يجب تحديد شبكات المجتمع الطبي حول المنشآت الخطرة
المعروفة ،كما يجب أن تكون المعلومات اإلشعاعية ذات
الصلة بلغة مبسَّطة جاهزة لإلرسال بحيث يمكنها أن
تتناول مخاوف أصحاب المصلحة المتضررين
• •يجب أن تعبر القرارات الحكومية على نحو فعال عن
أنه تم النظر في شواغل أصحاب المصلحة
• •يمكن أن تكون الموارد المتخصصة لمعالجة شواغل
أصحاب المصلحة المتضررين شاملة ،ويجب التخطيط
لها في إطار شامل لجميع األخطار
• •يجب توفير أجهزة قياس الجرعات الشخصية وأجهزة
رصد المنطقة

فيما يتعلق بجميع أنواع األخطار ،فإن فهم المخاطر وقبولها
على المستوى المجتمع يعتمدان على التقييمات والمعرفة
العلمية ،وكذلك على تصورات المخاطر والفوائد .وتعد
األخطار اإلشعاعية من بين المخاطر األوفر نصيبًا من
حيث الدراسة في المجتمع الحديث .في حين أن مخاطر
الوفاة الناجمة عن التعرض لحد الجرعة العامة سنو يًا
( 1ميللي سيفرت) تعد صغيرة – أي ما يعادل %0.00005
تقريبًا – وقطعًا أقل بكثير من مخاطر السرطان األخرى
(مثل العمر ،والكحول ،والنظام الغذائي ،والسمنة ،والتثبيط
المناعي ،وأشعة الشمس ،والتبغ ،واألسبستوس) ،ال تزال
األدلة المتعلقة بأي آثار على األفراد نتيجة الجرعات الضئيلة
محدودة للغاية .وقد تؤدي عدم القدرة على وصف اآلثار كما
ينبغي عند مستويات التعرض ،التي تتم مواجهتها عمومًا في
معظم حاالت التعرض ،إلى سوء فهم المخاطر وسوء وصف
خصائصها وبالتالي اتخاذ استجابات غير متناسبة.
استمرت الوقاية من اإلشعاعات والمجتمع النووي في
مواجهة الصعوبات الكامنة في اإلبالغ الفعال عن المخاطر
وعدم اليقين – سواء فيما يتعلق بتحديد مواقع المحطات
النووية الجديدة أو مرافق تصريف النفايات ،أو تحديد نقاط
النهاية لعمليات إيقاف تشغيل أو إدارة النظم القديمة ،أو إدارة
حاالت الطوارئ أو عمليات التعافي بعد وقوع الحوادث.
ومع ذلك فقد زاد الوعي بشأن اآلثار السلبية على الصحة
على مدار العقد الماضي ،مما أدى إلى وضع ُنهج جديدة
متعلقة باإلبالغ عن مخاطر اإلشعاع.

8-1-3
األخطار الكيميائية/الصناعية
يمثل اإلنتاج الصناعي سمة جوهرية لالقتصاد العالمي
الحديث .وتخلق الصناعة فرص عمل ،كما توفر مجموعة
كبيرة من المواد والمنتجات والخدمات األساسية .ومع ذلك،
يجب على السلطات ،بالتعاون مع قطاع الصناعة ،التأكد من
أن المرافق الصناعية التي تنتج مواد خطرة أو تتعامل معها
أو تخزنها ،مثل مرافق إدارة المخلفات ،وخطوط األنابيب،
ومحطات النفط ،والمنشآت الكيميائية ،تقع في مناطق آمنة
وتعمل بصورة مأمونة ،حيث يمكن أن تكون للحوادث
الناجمة عنها آثار بعيدة المدى وشديدة على األفراد،
والبيئات ،واالقتصادات.
تنشأ األخطار الصناعية من الظروف التكنولوجية أو
الصناعية أو اإلجراءات الخطرة أو األعطال التي تصيب
البنية التحتية أو األنشطة البشرية المحددة 92 .وتنطوي
هذه األخطار على انبعاثات سامة ،وانفجارات ،وحرائق،
وتسربات كيميائية في الهواء والمجاري المائية واألرض
المجاورة .وفي العديد من البلدان ،تتفاقم األخطار الصناعية
بسبب المنشآت المتهالكة ،والمهجورة ،والمعطلة .وتزداد
هذه المشكالت حدة بسبب عدم كفاية القدرات المؤسسية
والقانونية للتعامل مع الحد من المخاطر التكنولوجية .ويمكن
أيضًا أن تؤدي األخطار الطبيعية – على سبيل المثال،
العواصف ،أو االنهيارات األرضية ،أو الفيضانات ،أو
الزالزل – إلى وقوع حوادث صناعية ألنها تسبب انبعاث
المواد الخطرة من المرافق الصناعية التي تقع في طريقها
المحفوف بالدمار (يُرجى االطالع على القسم .)9-1-3
وتتعلق اآلثار المرتبطة بالحوادث الصناعية بخسائر في
األرواح ،أو اإلصابة ،أو تدمير األصول ،أو إلحاق الضرر
بها التي يمكن أن تقع ألحد األنظمة ،أو المجتمعات،
أو المجتمعات المحلية 93.وتتطلب اإلدارة الفعالة للمخاطر
تعاو ًنا داخل األنظمة ،والقطاعات ،والبلدان ،والمستويات
وفيما بينها.
ينجم عن معظم الحوادث الصناعية انبعاث المواد الخطرة
في المسطحات المائية وما يترتب عليها من تأثيرات خطيرة
على موارد المياه ،مما يهدد توفر المياه اآلمنة الصالحة
للشرب واالستخدام المنزلي والزراعة ،إلى جانب تهديد
سالمة اإلنسان.

( 90الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2015؛ (الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2017
( 91الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2017

( 92الجمعية العامة لألمم المتحدة )2016b
( 93الجمعية العامة لألمم المتحدة )2016b
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وعلى مدى عقود عديدة ،كانت القضية المتعلقة بمنع وقوع
حوادث صناعية ،والتأهب لمواجهتها ،واالستجابة لها تشكل
موضع اهتمام الحكومات وكذلك لقطاع الصناعة .وفي
منتصف الثمانينات ،وصلت القضية إلى مستوى جديد من
الضرورة واألهمية السياسية في االستجابة لحادث بوبال
بالهند الذي تسبب في مقتل أكثر من  15ألف شخص
وتضرر أكثر من  100ألف شخص .وفي حين أن اللوائح
والمعايير الجديدة قد حفزت إحراز تقدم كبير في السالمة
الصناعية خالل الـ  40عامًا الماضية ،ال تزال الحوادث
الكبرى تقع إذ تواجه البلدان تحديات جديدة ومخاطر ناشئة.
وفي السنوات األخيرة ،تسببت الظواهر الجوية القاسية في
وقوع حوادث صناعية ذات عواقب وخيمة على الصعيدين
البيئي واالقتصادي ،مثل إعصار هارفي الذي شهدته
الواليات المتحدة األمريكية.
يلزم اتباع نهج متعدد التخصصات والقطاعات للتصدي
لمخاطر الحوادث الصناعية .ويعزز إطار سِ نداي ذلك بين
أولوياته األربع في النهج القائمة على األنظمة إلدارة المخاطر.
يستكشف هذا القسم اتجاهات المخاطر الصناعية واألسباب
الكامنة وراء وقوع هذه المخاطر (تحديد العوامل المسببة).
كذلك يبحث القسم في كيفية قياس التقدم المحرز في إدارة
المخاطر ،ويقدم ُنهج متعلقة بالحد من مخاطر الحوادث
الصناعية ،ويستكشف التحديات والفرص القائمة إلدارة
المخاطر على نحو فعال في المستقبل.

اتجاهات األخطار الصناعية ومخاطرها
تعتمد مخاطر الحوادث الصناعية اعتما ًدا كبيرً ا على نشاط
الموقع ،والعمليات التي يجريها ،وأنواع المواد الخطرة
التي تستخدمها .وهناك المئات من العمليات في قطاع النفط
والغاز أو صناعات معالجة المواد الكيميائية .وقد توجد
في المرافق المبنية على اليابس (والتي تعرف أيضًا باسم
"المرافق الثابتة") ،مثل المؤسسات الكيميائية ،ومحطات
النفط ،ومرافق إدارة المخلفات) ،وخطوط األنابيب ،والنقل
بالسكك الحديدية ،والنقل البري والنقل المائي ،والمنصات
البحرية للتنقيب عن النفط .وتعد أيضًا صناعات المتفجرات،
التي تنطوي على تصنيع المواد المتفجرة و/أو تخزينها،
واأللعاب النارية ،وغيرها من المواد المتفجرة من المصادر
الواضحة التي تنجم عنها مخاطر الحوادث الصناعية .كذلك
يُعد استخدام المواد الخطرة على نطاق واسع ،مثل السيانيد
والزرنيخ ،في معالجة المعادن إشارة إلى أن صناعة التعدين
تشكل أيضًا مخاطر عالية.
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الفصل 3

الشكل  13-3توزيع مواقع المرافق الثابتة عالية األخطار (توجيهات سيفيزو)
في االتحاد األوروبي وبلدان المنطقة االقتصادية األوروبية في عام 2014

٪۲۸

اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز

٪۱۲
أﺧرى

٪۱۱

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎدن

٪۲
اﻷﺳﻣدة

٪۸
٪۲۷
اﻟﻣواد
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ

ﻣراﻛز اﻟﺗوزﯾﻊ
واﻟﺗﺧزﯾن

٪٦

اﻟﻣﺗﻔﺟرات
واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻧﺎرﯾﺔ

٪٦

ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ

(المصدر :وود وفابري )2019

إضافة إلى ذلك ،يمكن أن تمثل العديد من الصناعات األخرى
مصادر للمخاطر الصناعية .وتعرف هذه الصناعات أحيا ًنا
باسم "الصناعات التحويلية" ،وتضم صناعات ،مثل إنتاج
األغذية ،ومحطات توليد الكهرباء ،وطالء المعادن؛ وتستخدم
هذه الصناعات مواد خطرة بكميات كبيرة للتبريد ،والوقود،
ومعالجة المعادن ،وغيرها من االستخدامات المتخصصة
المتنوعة .وتشكل هذه الصناعات تحد يًا من نوع خاص
فيما يتعلق بإدارة المخاطر إذ قد يكون الوعي بشأن هذه
المواد أقل مما هو عليه في الصناعات التي تنطوي أعمالها
األساسية على استخدام المواد الخاضعة لرقابة شديدة،
أو تصنيعها ،أو تخزينها ،أو معالجتها.
يقدم الشكل رقم  14-3معلومات واردة في التقارير اإلعالمية
في جميع أنحاء العالم بشأن الحوادث الكيميائية على مدى
فترة عام واحدُ ،تثبت أن مئات من األشخاص يموتون كل عام
وبمعدالت أعلى في بعض مناطق من العالم مقارنة بأماكن
أخرى .وال تعرض التقارير اإلعالمية صورة كاملة عن
جميع الحوادث التي وقعت ،غير أنها تبدو متسقة وموثوقة
بدرجة معقولة حالما تشير إلى التأثيرات الكبرى ،وخاصة
فيما يتعلق بحاالت الوفاة ،واإلصابات ،وعمليات اإلجالء،
والتلوث البيئي .ومن بين هذه الحوادث ،كان  )77( %12منها

الشكل  14-3الحوادث الكيميائية في وسائل اإلعالم حسب القارة ،بداية من  1تشرين األول/أكتوبر  2016إلى  30أيلول/سبتمبر 2017

اﻟوﻓﯾﺎت

اﻟﺣوادث
آﺳﯾﺎ

۱۲۱

٤٤۲

أوروﺑﺎ

۳۳۲

۲۹

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ

۱٦۷

٥۱

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ

۱۰۰

٥۹

أﻓرﯾﻘﯾﺎ

٥۳

۹۸

أوﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﺎ

۳۲

۰

(المصدر :وود وفابري )2019

ينطوي على حالة وفاة واحدة على األقل ،و)163( %25
ينطوي على حاالت وفاة و/أو إصابة ،بينما تمثلت عمليات
اإلجالء واآلثار البيئية في  )26( %4أخرى من الحاالت.
لم يتم جمع سوى بيانات محدودة لتقييم حالة مخاطر
الحوادث الصناعية على مستوى العالم .وتتوفر بعض
مصادر البيانات المتعلقة بالحوادث الصناعية لدى الحكومة
والصناعة والتي يمكن استخدامها لقياس معدل تكرار بعض
أنواع الحوادث وحدتها ،ولكنها ال توفر منظورً ا كامالً يغطي
جميع الحوادث التي تقع في الصناعة والتجارة على مستوى
العالم .و ُتعد المتطلبات الحكومية (يُستثني من ذلك قواعد
البيانات الخاصة "باإلبالغ عن الحوادث") والمبادرات
الصناعية هي الدافع بشكل كبير وراء التحديد الممنهج
لالتجاهات واآلثار السببية وتسجيلها بحيث تكون البيانات
94
الحالية مجزأة وغير مترابطة في طبيعتها.
بينما تعد الحوادث الصناعية أحداث حتمية ال يمكن تقييمها
بشكل كامل بمجرد حساب مرات الحدوث أو االتجاهات في
مقياس معين ،ال تزال الحوادث الصناعية ً
دليل واضحً ا على
العجز عن التحكم في المخاطر .ويمكن أن تقدم الحوادث
ً
خاصة إذا كانت بعض
الماضية أيضًا معلومات تشخيصية،
الحوادث لها سمات مشتركة (مثل الموقع ،أو نوع الصناعة،
أو المعدات ،أو المادة /أو السبب).

تعد الحوادث الكبرى أحداث نادرة بوجه عام .يميل متوسط
معدل تكرار األحداث في أي بلد على مدى فترة  10أعوام
ً
خاصة في البلدان الصغيرة
إلى أن يكون منخفضًا للغاية،
والبلدان ذات المستوى المتدني للتصنيع .ومع ذلك ،شهد العديد
من االقتصاديات الناشئة ً
نموا سريعًا في العمليات الخطرة
نتيجة التوسع في قطاعات محددة من صناعات النفط والغاز،
وصناعات المواد الكيميائية والبتروكيماويات والتعدين ،والذي
كان سببه مجموعة من العوامل تشمل الطلب المتزايد في
االقتصاديات الناشئة ،والحصول على المواد الخام ،والحاجة إلى
خفض تكاليف اإلنتاج ،األمر الذي يسره االنخفاض في العوائق
التجارية والحوافز الحكومية لجذب المستثمرين األجانب.

مرافق إدارة المخلفات
قد يؤدي القصور في تصميم مرافق إدارة المخلفات،
أو إنشائها ،أو تشغيلها ،أو إدارتها – بصفة أساسية السدود
الكبيرة التي تخزن النفايات الكيميائية في محطات النفط
ومرافق التعدين – إلى عواقب وخيمة ربما ينتج عنها إطالق
كميات من النفايات الخطرة المحتجزة التي تشكل مخاطر
جسيمة على صحة اإلنسان ،والبنية التحتية ،والموارد
البيئية .وال تتوفر قوائم عامة لمرافق إدارة المخلفات
أو بيانات بشأن الحجم العالمي للمخلفات المخزنة .ومع ذلك،

( 94وود وفابري )2019
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يمكن مالحظة مستوى الحوادث التي لها هذا الطابع في
الكوارث التي وقعت مؤخرً ا .حيث كانت حادثة انسكاب
ماونت بولي التي وقعت في كندا عام  2014وحادثة بنتو

رودريجيز في البرازيل عام  2015قد أدتا إلى إطالق أكثر
من  25مليون م 3من المواد الخطرة ،بما تعادل ،معًا ،حجم
95
 20ألف من حمامات السباحة األولمبية.

المربع  4-3حادث مرفق إدارة المخلفات في بنتو رودريجيز ،بالبرازيل ،في  ،2015وبرومادينهو،
بالبرازيل ،في 2019
أسفر انهيار مرفقين إلدارة المخلفات بمنجم خام
الحديد الواقع في مدينة بنتو رودريجيز ،البرازيل ،عن
واحدة من أسوأ الكوارث البيئية واإلنسانية في تاريخ
البرازيل .غمر ما يقرب من  40مليون م 3من النفايات
المحملة بالمعادن الثقيلة القرى الواقعة في اتجاه مجرى
النهر ،مما تسبب في وقوع  19حالة وفاة وتلوث
حوض نهر دوسي ،مع إلحاق أضرار جسيمة بإمدادات
مياه الشرب والتنوع البيولوجي .وانتقلت البقعة السامة
لمسافة  650كم في اتجاه أسفل النهر ،مما أدى
إلى تلوث  2،200هكتارً ا من األرض وتض ُرر ما
يقرب من  40بلدية .وأظهرت الكارثة وجود ثغرات
كبيرة في آليات التنظيم ،والرصد ،واإلنفاذ ،وتداول
المعلومات ،واإلنذار المبكر ،واالستجابة ،والتنسيق بين
المشغل والسلطات على جميع النطاقات .وبعد مضي
ثالث سنوات ،لم يتم تنفيذ تدابير اإلصالح على نحو
فعال حتى اآلن ،وظلت الفئات السكانية المتضررة
تعاني من تداعيات اإلخفاق على النواحي البيئية

واالجتماعية االقتصادية .وفي وقت كتابة هذا التقرير،
أقام المدعون العامون في دولة البرازيل دعوى قضائية
ضد مشغلي السد والمنجم ،مدعين أنه في أوائل عام
 ،2011تم إبالغ مجلس اإلدارة بوجود تسريب في
السد ،مع التوجيه بالنظر في العمليات المتوقفة ،وإعادة
توطين مدينة بنتو رودريجيز إلى مكان جديد وتركيب
صفارات اإلنذار المبكر ،ولكن لم يتخذوا أي إجراء.
وفي مطلع شهر كانون الثاني/يناير  ،2019حدث
انهيار سد آخر في مدينة برومادينهو بالبرازيل ،مما
أسفر عن مقتل  186شخص إلى جانب  122شخص
آخرين في عداد المفقودين .وأطلق مرفق إدارة
المخلفات في برومادينهو ،المملوك إلحدى الشركتين
3
األم اللتين تملكان سد بنتو رودريجيز 12 ،مليون م
من المخلفات .وتغلغلت المواد الكيميائية المسربة في
تربة النهر ،مما أسفر عن تضرر النظام اإليكولوجي
للمنطقة بصفة دائمة.

أنقاض ودمار في إحدى المدارس في ببنتو رودريجيز في البرازيل جرّ اء انهيار السد عند منبع النهر
(المصدر :روجريو ألفيس/تي في سينادو)2017
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المربع  5-3حوادث الغاز النفطي المس ّيل في غانا
في تشرين األول/أكتوبر  ،2017قُتل سبعة أشخاص في نقطة توزيع الغاز النفطي المسال ليرتفع عدد القتلى الناجم
عن حوادث الغاز النفطي المسال في المواقع الصناعية والتجارية في غانا إلى  286حالة وفاة منذ عام .2007
الشكل  15-3معدل الوفيات في غانا المتعلق بحوادث الغاز النفطي المسال منذ 2007

۲۸٦

۱٥۹
۹٦
۲٤
۷

۲۰۰۷

۲۰۱٥

۲۰۱٦

۲۰۱۷

إﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟوﻓﯾﺎت

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مع بيانات من سيتي إم إف أونالين )2016

وتشير أحد التحليالت عن أوجه القصور في مرافق إدارة
المخلفات في جميع أنحاء العالم خالل العقد الماضي إلى
أنه بينما انخفض العدد اإلجمالي ألوجه القصور ،زاد عدد
حاالت القصور الشديدة 96.وعلى الرغم أن قطاع التعدين
شهد أوجه تقدم عديدة ،إال أنه ال يزال تحدث حاالت القصور
في مرافق إدارة المخلفات .وفي السنوات الست الماضية،

وقعت ثماني حاالت من حاالت اإلخفاقات الكبرى في
مرافق إدارة المخلفات في البرازيل (ثالث مرات) ،وكندا،
والصين ،وإسرائيل ،المكسيك ،والواليات المتحدة األمريكية.
ويعد تحديد مرافق إدارة المخلفات واحتمالية تعرضها
لألخطار (بما في ذلك مخاطر اإلخفاق) الستهداف تدابير
التدخل وتعديل اإلطار القانوني والسياسي.

( 95روش ،وثاجيزين ،وبكر )2017

( 96روش ،وثاجيزين ،وبكر )2017
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المرافق البتروكيميائية
تخزن المصانع البتروكيميائية ومحطات النفط واآلبار
كمية كبيرة من المواد الخطرة وتعالجها .وفي حالة سوء
التصميم أو اإلنشاء أو اإلدارة أو التشغيل أو الصيانة،
يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث حاالت انسكاب وحرائق
وانفجارات خارجة عن السيطرة ،مع احتمال حدوث عواقب

وخيمة يترتب عليها وقوع خسائر في األرواح أو األضرار
البيئية .وتشكل عملية استخراج المنتجات النفطية وتخزينها
وتوزيعها على نحو آمن وفعال تحديات تقنية وبيئية ،بينما
تظل أساسية للنشاط االقتصادي .ونظرً ا ألن كل مرفق فريد
من نوعه ،ينبغي اتباع نهج شامل ومحدد الغرض لضمان
تشغيل هذه المرافق بطريقة آمنة واقتصادية وسليمة بيئيًا.

المربع  6-3تسرب خط أنابيب دوغافا في بيالروس2007 ،
أدى كسر في خط األنابيب ،الناجم عن البنية التحتية
المتهالكة ،في  23آذار/مارس  2007في بيالروس
إلى تسرب ما يقرب من  120ط ًنا من وقود الديزل
في نهر أوال ،وهو أحد روافد نهر دوغافا .وامتدت
البقعة أكثر من  100كم في اتجاه مجرى النهر عبر
داوغافبيلس وريغا لتصل إلى خليج ريغا في بحر

البلطيق .وتم تجنب األضرار طويلة المدى الناجمة عن
التسرب من خالل اإلجراءات الطارئة الدولية المنسقة
ومنهجية التقييم المنسقة (اتفاق بون بشأن األكواد
المبينة لشكل النفط) التي طبقها خبراء من بيالروس
والتفيا ،وأدت إلى أن تتكبد الشركة مبالغ تتناسب مع
األضرار البيئية المقدرة.

الشكل  16-3مسار البقعة في نهر أوال

إﺳﺗوﻧﯾﺎ

ﻻﺗﻔﯾﺎ

اﻻﺗﺣﺎد اﻟروﺳﻲ

رﯾﻐﺎ

داوﻏﺎﻓﺑﯾﻠس

ﻟﯾﺗواﻧﯾﺎ

اﻟﺑﻘﻌﺔ

ﺑﯾﻼروس

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2019
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة
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المربع  7-3حادثة بانسفيلد ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية2005 ،
في  11كانون األول/ديسمبر  ،2005أدى اإلفراط في
ملء خزان تخزين البترول في مستودع تخزين الوقود
إلى عدة انفجارات وحريق استمر لمدة خمسة أيام،
دون وقوع خسائر في األرواح ووقوع عدد قليل نسبيًا
من اإلصابات .وتسبب في إجالء ما يقرب من 2،000
ً
منزل  ،كما تسبب في إلحاق
شخص ،وتدمير 20
أضرار بستين مؤسسة تجارية ،وذلك بتكلفة إجمالية
تقدر بأكثر من  750مليون يورو.

المناطق الساحلية الشمالية في فرنسا وإسبانيا .قدم
مجلس التحقيق في الحوادث الكبرى الذي أُسس بعد
ذلك توصيات للصناعة ،والهيئات التنظيمية ،وخدمات
الطوارئ المتعلقة بمعايير السالمة والبيئة بشأن محطات
تخزين الوقود وتدابير االستجابة للطوارئ .وبعد وقوع
الحادثة ،تم إجراء معاينات أيضًا داخل محطات تخزين
الوقود في فرنسا وغيرها من البلدان األوروبية.

أصابت المواد الملوثة التربة والمياه الجوفية وانتشرت
ً
وصول إلى
سحب دخانية سامة فوق جنوب إنجلترا

سحابة دخانية سامة ناجمة عن انفجار في مستودع تخزين الوقود في مدينة بانسفيلد ،بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،عام 2005
(المصدر :موقع  Flickr.comالمستخدم كين دوغالس )2005

وعلى الرغم من عدم كفاية البيانات المتعلقة بالحوادث الصناعية في كثير من األحيان لتقييم مجموعة كاملة من اآلثار المحتملة
وصعوبة تحديدها بطريقة موحدة ،إال أنها متوفرة .وفي هذا الصدد ،يكشف الجدول  2-3مواطن القوة والقيود المفروضة على
بيانات التأثير المتنوعة التي تتوفر في قواعد البيانات العامة المتعلقة بالحوادث الكيميائية.
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الجدول  2-3مواطن القوة والقيود المفروضة على المصادر المختلفة من بيانات التأثير لقياس المخاطر الصناعية

اﻟﻣﺣددات

ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿرر

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن

ﺗﺎرﯾﺧﯾًﺎ ،ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟوﻓﯾﺎت وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت أﯾﺿًﺎ ،ﻟﻛن اﻟدﻗﺔ ﺣول اﻟﻌدد واﻟﺷدة ﺗزداد ﻣﻊ ﺷدة اﻟﺣوادث.

ﺑﯾﺋﯾﺔ

ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺄﺛﯾر )اﻟﻣﺗر اﻟﻣﻛﻌب ،وطول اﻟﻧﮭر ،وﻣدة اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ،
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك( وﻧﺎدرً ا ﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻵﺛﺎر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﺗرﻣﯾم أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻓﻘدان اﻟﻣوارد.

اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت

ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ،وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ ﻣﺛل اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ
اﻹﻧﺳﺎن وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﺗوﻓر إﻻ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﻛﺛﯾرً ا ﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣوﻗﻊ  -ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث  -ﻣن
اﻹﺑﻼﻏﺎت ،وﻧﺎدرً ا ﻣﺎ ﺗظﮭر ﻓﻲ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣوادث أو إﺣﺻﺎءات ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن .وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،ﺳﺗﻘوم وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺑﺈﺟراء ﺗﻘدﯾر
ﻟﻠﺣﺎدث اﻟﺑﺎرز ﺑوﺿوح .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣوادث اﻟﻛﺑﯾرة ،ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﻧوﯾﺔ.

اﻹﺧﻼء واﻹﯾواء ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن

ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﺗﻘدﯾرات ،وﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺷدة ھذا اﻟﺟﺎﻧب وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ
ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺣوادث اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ.

اﻹﺿطراب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺗﻌد اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟطرق واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻵﺛﺎر اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻗﺻور ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﮫ وﻛﯾﻔﯾﺔ
ﺗﻘدﯾرھﺎ )ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌطل ،وﺣﺟم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك(.

اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

إن اﻹﻏﻼق اﻟﻣؤﻗت واﻟداﺋم ﻟﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣواﻗﻊ أﺛر اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣوادث .وﻋﺎدة ﻻ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻻ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾق
ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم.

ﺻﺣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى

ﻗد ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻹﺻﺎﺑﺎت و/أو ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌرض اﻟﺣﺎدة ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾرات طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ،واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ،وﻛذﻟك
اﻟﺗﺄﺛﯾرات طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .وﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ھذه اﻵﺛﺎر إﻻ ﺑﻌد وﻗت طوﯾل ﻣن وﻗوع ﺣﺎدث ﻣﺎ ،وﻻ ﯾﻣﻛن
ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾق أو اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﺣﺎدث ﻣﺎ.

(المصدر :وود وفابري )2019

الطبيعة المعقدة لمخاطر الحوادث الصناعية وعمليات
إدارة المخاطر

والتصميم ،واإلنشاء ،والعناية التشغيلية ،والمراقبة،
واإلجراءات التنظيمية وتنفيذها على جميع المستويات.

تمثل الطبيعة غير المتجانسة للمواد الكيميائية ،والطرق غير
المحدودة التي تستخدمها الهندسة الكيميائية لتحويل المواد
الكيميائية إلى منتجات ،إلى جانب البنية التحتية الهائلة المتمثلة
في الطرق ،وخطوط األنابيب ،والسفن ،والسكك الحديدية التي
تسهل توزيع المنتجات ،عوامل أساسية للتحدي القائم أمام تقييم
مخاطر الحوادث الصناعية على مستوى العالم والتنبؤ بوقوع
الكوارث القادمة .وتعتمد احتمالية وقوع أحد الحوادث بشكل
كبير على كيفية إدارة المخاطر على نحو جيد (نظام إدارة
السالمة) والقرارات التي تتخذها المنظمة (المنظمات) بما
97
يؤثر على فعالية نظام إدارة السالمة.

مع ظهور إطار سِ نداي ،برزت مجموعة من العمليات
التنظيمية والمبادرات .وبدأت الحكومة وقطاع الصناعة،
اللذين يسعيان إلى فهم مخاطر الحوادث الصناعية ،في
جمع البيانات وتحليلها في فترة الثمانينات ،فيما شهدت فترة
التسعينات قبول البيانات المجمعة بشأن الحوادث والحوادث
الوشيكة على نطاق واسع باعتبارها مدخالت لفهم جوانب
قابلية التضرر في نظام مراقبة المخاطر ومن ث ّم تصحيحها.

يجب بذل جهود متواصلة من جانب الخبراء والسلطات،
في جميع أنواع المرافق الصناعية ،داخل الموقع وخارجه،
لتفادي وقوع حوادث .وتتوقف سالمة المرافق الصناعية
وفعالية إدارة المخاطر على جودة التخطيط ،والتحليل،
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كان الغرض الرئيسي لقواعد البيانات التي أعقبت ذلك هو
تعزيز التعلم من الحوادث ،إال أن العديد من قواعد البيانات
لم تكن متاحة للجميع .وعلى العكس من ذلك ،فإن جمع
البيانات لتقييم األداء في مراقبة مخاطر الحوادث الصناعية
يسترشد بالدروس المستفادة من الكوارث وكذلك التطورات
المعاصرة التي طرأت على القانون الوطني والدولي الذي
يلقي على مشغلي الموقع مسؤولية واضحة عن الحد من
مخاطر الحوادث الكيميائية.

ال يمكن لمعدل تكرار وقوع الحوادث السابقة ومستوى
خطورتها أن توفر داللة عن المكان الذي قد يقع فيه الحادث
القادم ومدى حدته .ولهذا السبب ،تعد البيانات اإلضافية
والتحليل ضروريان لتوفير الرؤية ،واالتجاهات المسببة،
وآليات القصور النموذجية ،وغيرها من العالمات الدالة على
المخاطر المرتفعة ،لالسترشاد بها في االستراتيجيات التي
يمكن أن تساعد في الحد من وقوع الحوادث في المستقبل.
ويشمل هذا النوع من المعلومات بشكل عام أنماط سببية
ناشئة عن الحوادث السابقة ،والحوادث الوشيكة ،واألدلة
على وجود سالئف محتملة للحوادث ،وغير ذلك من البيانات
الظرفية حول موقع معين ،أو التي يمكن تعميمها فيما يتعلق
بصناعة معينة أو بموقع جغرافي.

ومع ذلك ،تشكل طبيعة الحوادث الصناعية تحديات كبيرة
أمام قياس التقدم المحرز في الحد من هذا النوع من
المخاطر ،كما يتضح في المربع  .8-3ولن يكون مفي ًدا من
الناحية العملية الحصول على بيانات كافية عن معدل تكرار
الحوادث وحدتها من أجل حساب مقاييس مخاطر الحوادث
الكيميائية .وال ُتستخدم إحصائيات الحوادث الكيميائية
إال لقياس حاالت القصور الكارثية التي تحولت إلى حوادث؛
وال يمكن استخدامها لقياس حاالت القصور الكارثية التي
يمكن أن تحدث ولكنها لم تحدث بعد.

المربع  8-3يصعب قياس الحد من مخاطر الكوارث الصناعية باستخدام بيانات الحوادث
ً
شكل
• •مخا طر ا لكو ا ر ث ا لصنا عية ليس لها
ثاب ًتا .تأثر مخاطر الحوادث الصناعية بعدد من
المتغيرات يجعل من األرجح أن تتذبذب مستويات
المخاطر الفعلية بشكل كبير على مدى الوقت.
• •الحوادث الصناعية بالغة الحدة هي أحداث ذات
معدل تكرار منخفض واحتمالية حدوث عالية .قد
تهوّ ن بيانات الحوادث من شأن المخاطر الفعلية
إلى حد كبير.

تتسم المتغيرات التي تؤثر على احتمال وقوع حادث كيميائي
بأنها غير مستقرة ،وبالتالي فإن شكل المخاطر المرتبطة
بأي مصدر من مصادر األخطار يكتنفه عدم اليقين ويمكن
أن يتغير تغيرً ا كبيرً ا خالل فترة زمنية قصيرة .وفيما
يتعلق بكل عملية كيميائية ،هناك بعض الظروف التي يجب
مراعاتها لمنع إطالق مواد كيميائية .وأي تعديل يطرأ على
هذه الظروف يؤدي إلى تغيرات في المخاطر .ووضع
بعض السلطات والصناعات الرائدة أدوات تشخيصية يمكن
أن تشير إلى المخاطر المرتفعة ألنواع معينة من األنشطة
والمناطق الجغرافية .ومن بين الممارسات الحديثة نسبيًا هو
استخدام مؤشرات أداء السالمة لتشخيص المخاطر المحتملة،
وقد يتم استخدام تلك الممارسة في نهاية المطاف بوصفها
خيارً ا للتقييم الذاتي على نطاق الصناعة أو قد تستخدمها

( 97وود وفابري )2019

• • ّ
توزع مصادر مخاطر الحوادث الصناعية على
ا لعد يد من ا لصنا عا ت و ا لمنا طق ا لجغر ا فية .
ويصعب تكوين صورة كاملة.
• •ا لبيا نا ت ا لمر تبطة با لعال قة ا لسببية للحو ا د ث
الصناعية تخص الشركات في األساس .عادة
ال تتوفر البيانات المتعلقة بأسباب وقوع الحوادث
في حوزة الحكومة.
• •تكون بيانات الخسائر التي تم الحصول عليها بعد
وقوع حادثة ما خاصة بالعديد من الجهات الفاعلة،
ويصعب جمعها وتحديد قدرها.

هيئات الفحص لتقييم المخاطر في أنواع محددة من المواقع
98
والمجاالت المنطوية على مشكالت.
وضعت الحكومة والمنظمات الدولية أيضًا أساليب لقياس
قوة نظم اإلدارة في الصناعة أو الحكومة لمراقبة مخاطر
الحوادث الصناعية .ومع ذلك ،فإن قياس األداء في الحد من
مخاطر الحوادث يتسم بالتعقيد .وليس حالً أن يتم استخدام
معدل تكرار الحوادث السابقة ومستوى خطورتها باعتبارهما
مقياسًا للمخاطر من أجل تقييم مخاطر الحوادث الصناعية
على المستوى العالمي .وتطلب الحكومات الوطنية مزي ًدا من
المعلومات لفهم المخاطر الصناعية لديها ،وتوجه تدخالتها
الرامية إلى الحد منها.

( 98وود وفابري )2019
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هناك نشاط يستهدف تعزيز تقييم مخاطر الحوادث الصناعية
على الصعيدين الوطني والعالمي .كما يجري إنشاء ثالثة من
مصادر البيانات األساسية لربط العوامل المسببة وغيرها من
المعلومات ببعض مصادر األخطار.
 أبيانات الحوادث جنبًا إلى جنب مع االتجاهات السببيةواتجاهات اإلخفاق المستمدة من تحليل الحوادث الوشيكة
ببرامج مؤشر أداء السالمة التي تحدد مواطن الضعفالمتعلقة بالسالمة
 جنظم تصنيف األخطار الرامية إلى التنبؤ باحتمالية وجودمواطن ضعف معينة

تعزيز سياسات تخطيط استخدام األراضي
يمثل تخطيط استخدام األراضي أمرً ا محور يًا للحد من
المخاطر الصناعية .وتعد القرارات المتعلقة بتحديد مواقع
المرافق الصناعية وتخطيط استخدام األراضي المحيطة بها
بالغة األهمية في الحماية من آثار الحوادث وتقليلها على
الفئات السكانية والممتلكات في المناطق المجاورة والبيئة
المحيطة .وقد لوحظ في العديد من البلدان أنه يتم تعزيز
برامج تخطيط استخدام األراضي وآليات تقسيم األراضي
لرفع مستوى السالمة والحد من المخاطر في المرافق
الصناعية ،ويتم ذلك بصورة أساسية عن طريق:
• •وضع خطط وسياسات واعية بالمخاطر بشأن استخدام
األراضي ووضع مخططات تقسيم استخدام األراضي
التي تحدد متطلبات استخدام األراضي ،وتحديد المواقع،
ومقترحات التطوير
• •تحديث تخطيط استخدام األراضي وإجراءات السالمة
الصناعية لطلب إجراء مشاورات رسمية بين السلطات
المعنية ،والخبراء ،وعامة الناس في مرحلة مبكرة من
عملية التخطيط
• •ضمان إدراج تقييمات المخاطر وجوانب السالمة
الصناعية األخرى في إجراءات اتخاذ القرارات
• •إنشاء أدوات لتبسيط تحديد تقييمات المخاطر ونشرها
للمخططين ،وصناع القرار ،وغيرهم من الخبراء من
أجل تحقيق فهم مشترك للمخاطر
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االتفاقية المتعلقة باآلثار عابرة الحدود للحوادث
الصناعية
تعد اتفاقية الحوادث الصناعية ص ًكا قانونيًا متعدد األطراف
يدعم البلدان في تأسيس الحوكمة ،و صُنع السياسات،
والتعاون العابر للحدود وتعزيزها فيما يتعلق بمنع وقوع
الحوادث الصناعية ،والتأهب لمواجهتها ،واالستجابة لها.
توفر الخبرات وال ُنهج ،التي تم وضعها في البداية للمنطقة
األوروبية بعد وقوع حادث ساندوز في عام  ،1986رؤى
للبلدان التي تسعى إلى الوفاء بالتزامات إطار سِ نداي في
إدارة المخاطر التكنولوجية.
تدعم األحكام القانونية لالتفاقية ،ومنتدى السياسات ،والمبادئ
التوجيهية ،وأنشطة تطوير القدرات البلدان في منع وقوع
الحوادث وتقليل معدل تكرار وقوعها ومستوى خطورتها
والتخفيف من آثارها على المستويات المحلية ،والوطنية،
والعابرة للحدود .ويسري نطاق االتفاقية أيضًا على الحوادث
الصناعية الناجمة عن تأثيرات األخطار الطبيعية.

9-1-3
الكوارث الطبيعية التكنولوجية
توفر األنشطة الصناعية العديد من السلع والخدمات التي
تعتمد المجتمعات عليها .ويُنشئ العديد من هذه األنشطة ،بما
في ذلك أنشطة التكرير ،وإنتاج النفط والغاز ونقلهما ،وكذلك
توليد الطاقة النووية أو تحضير الكيميائيات التخصصية،
إمكانية متأصلة للتعرض للصدمات ،بما في ذلك الصدمات
التي تسببها األخطار الطبيعية.
قد يحدث أن تتجاوز األخطار الطبيعية اإلجراءات الوقائية
ل ُتحدث آثارً ا سلبية قد تتسبب في إطالق مواد خطرة،
أو حرائق ،أو انفجارات ،أو آثار غير مباشرة ذات تداعيات
أوسع نطا ًقا من تلك البادية في القريب العاجل .وتعرف
اآلثار الجانبية التكنولوجية المتعاقبة الناتجة عن األخطار
99
الطبيعية باسم األحداث الطبيعية التكنولوجية.
يتكرر وقوع أحداث الكوارث الطبيعية التكنولوجية ،إال أنه
غالبًا ما يتم التغافل عنها في العديد من حاالت الكوارث.
ويمكن أن تؤدي تلك الكوارث إلى إلقاء عبء إضافي
كبير على كاهل السكان الذين يجدون صعوبة بالفعل في

الشكل  17-3تسبب إعصار هارفي في العديد من حاالت االنسكاب النفطي وتسرب المواد الكيميائية في تكساس ،عام 2017

(المصدر :اتحاد العلماء المعنيين )2019
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

مواجهة اآلثار المترتبة على األحداث الطبيعية المسببة لتلك
الكوارث .وقد تتنوع العواقب الناجمة عن األحداث الطبيعية
التكنولوجية بدءًا من اآلثار الصحية والتدهور البيئي (مثلما
100
ً
ووصول
هو الحال أثناء زلزال سيشوان عام )2008
إلى وقوع خسائر اقتصادية فادحة على األصعدة المحلية
أو اإلقليمية بسبب األضرار التي تلحق باألصول وتوقف
101
األعمال (مثلما نجم عن فيضانات تايالند عام .)2011
وفي بعض الحاالت ،يمكن أن تصل اآلثار المتوالية عبر
القطاعات إلى أبعاد عالمية ،مما يؤدي إلى نقص في المواد
الخام والمنتجات المصنعة (مثلما كان الحال بعد وقوع
102
زلزال شرق اليابان الكبير والتسونامي في عام )2011
وكذلك ارتفاع األسعار (مثل نجم عن تأثير إعصاري كاترينا
103
وريتا على البنية التحتية البحرية في خليج المكسيك).
يعرض هذا القسم مفهوم مخاطر الكوارث الطبيعية
التكنولوجية والتحديات المرتبطة بإدارتها ،مع إيالء اهتمام

( 99كروسمان ،وكروز ،وسالزانو )2017
( 100كروسمان ،وكروز ،وأفيلترانجر )2010
( 101شركة أون بنفيلد والتنبؤ باآلثار )2012

خاص للمرافق الصناعية والبنية التحتية األساسية التي تعالج
المواد الخطرة ،وتخزنها ،وتنقلها .كما يعرض العوامل
الرئيسية التي تؤثر على المخاطر ويقترح بدائل عن كيف
يمكن قياس التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث
الطبيعية التكنولوجية.
تظهر مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية حيثما تكون
الصناعة الخطرة والبنية التحتية األساسية كائنة في مناطق
عُرضة لألخطار الطبيعية ،مثلما هو الحال في أجزاء عديدة
من العالم .وفي حين أن أحداث الكوارث الطبيعية التكنولوجية
قد تحدث ،مبدئيًا ،بسبب أي نوع من أنواع األخطار الطبيعية،
فهي ال تتوقف على وقوع أحداث كارثية .وكان العديد من
أحداث الكوارث الطبيعية التكنولوجية التي أحدثت عواقب
وخيمة قد نجم بسبب أخطار طبيعية كان يُنظر إليها على
أنها ذات أهمية ضئيلة ،مثل البرق ،أو درجات الحرارة
المنخفضة ،أو األمطار 104.وفي حادث بايا ماري برومانيا

( 102فيرنلي وآخرون )2017
( 103بان وكارب )2005؛ (جرونيوالد )2005
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عام  ،2000أدت األمطار الغزيرة ومعدالت ذوبان الجليد
غير المتوقعة التي صاحبها وجود قصور في التصميم إلى
حدوث عطل في أحد سدود احتجاز المخلفات ،مما نجم
عنه إطالق كميات كبيرة من مياه المجاري الممزوجة بمادة
السيانيد في نظام النهر األمر الذي نجم عنه تلوث ما يقرب من
105
 2،000كم من مستجمع مياه نهر دانوب.
ال يوجد سجل واحد جامع لموقع المرافق الصناعية الكائنة
في المناطق المعرضة لألخطار الطبيعية ،كما ال يتم تعقُب
أحداث الكوارث الطبيعية التكنولوجية بصورة منهجية على
مدى الوقت .ومن ثم ،ليس هناك خط أساس لمقارنة اتجاهات
المخاطر .وتتوفر تحليالت إحصائية قليلة بشأن استكشاف
اتجاهات الكوارث الطبيعية التكنولوجية .وخلص أحد
التحليالت المتعلقة بأحداث الكوارث الطبيعية التكنولوجية التي
وقعت في الشبكة البرية لخطوط أنابيب نقل السوائل الخطرة
التابعة للواليات المتحدة األمريكية للفترة من  1986إلى
 ،2012كان قد تم إجرؤه باستخدام قاعدة البيانات الرسمية
إلدارة سالمة خطوط األنابيب والمواد الخطرة بالواليات
المتحدة األمريكية ،إلى أن الحوادث الطبيعية التكنولوجية
شهدت زيادة في التأثير بينما ظل العدد النسبي ألحداث

الفتة تحذير بشأن اإلشعاع في كاشيوا ،اليابان2012 ،
(المصدر :أباسا )2012
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الكوارث الطبيعية التكنولوجية ثاب ًتا وانخفض العدد المطلق
106
لحوادث خطوط األنابيب الناجمة عن جميع األسباب.
نظرً ا لعدم وجود التزامات قانونية لإلبالغ عن الحوادث ،يتم
فقدان معلومات مهمة في عملية االستفادة من الدروس .ومع
ذلك ،حتى في الحاالت التي يكون فيها اإلبالغ عن الحوادث
إلزاميًا ،فإن هذا اإلبالغ ال يُطبق عادة سوى على الحوادث
التي يتجاوز تأثيرها حد خطورة معين .ويظهر ذلك أيضًا
في السجالت العامة ،حيث نادرً ا ما تقوم وسائل اإلعالم
باإلبالغ عن األحداث ذات التأثير المنخفض ،ونادرً ا ما
يتم وضع الحوادث الوشيكة في الحسبان .ويُزيد من أزمة
نقص اإلبالغ وجود صعوبة غالبًا في ربط مسببات الكوارث
الطبيعية التكنولوجية بأحد األخطار الطبيعية .وغالبًا ما
تكون المعلومات المتعلقة باألخطار الطبيعية غير متوفرة
في قواعد البيانات الخاصة بالحوادث الصناعية ،والعكس
بالعكس ،تكون المعلومات المتعلقة بأحداث الكوارث
الطبيعية التكنولوجية غالبًا مفقودة في قواعد البيانات
الخاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث .ولذلك ،يصعب
إجراء تحليل كمي التجاهات أحداث الكوارث الطبيعية
التكنولوجية ،وهناك حاجة إلى االستعانة ببدائل لقياس التقدم
المحرز في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية.

المبشر في األمر هو أن الوعي بمخاطر الكوارث الطبيعية
التكنولوجية والحاجة إلى إدارتها قد زاد على مدى العقد
الماضي ،وال سيما بسبب وقوع بعض األحداث البارزة.
ففي أوروبا ،على سبيل المثال ،تسبب غرق حواجز الحماية
ألحد المرافق الكيميائية في تشيكيا – التي صُممت لمواجهة
الفيضانات التي لها فترة معاودة تمتد لـ  100عام – في
إطالق مادة الكلور وغيرها من المواد الخطرة في نهر
إلبه 107.ودفعت هذه الحادثة إلى جانب غيرها من الحوادث
االتحاد األوروبي على اتخاذ إجراءات للتصدي ألحداث
الكوارث الطبيعية التكنولوجية .كذلك أ ُدرجت مخاطر
الكوارث الطبيعية التكنولوجية ضمن الخطة العالمية إثر
زلزال شرق اليابان الكبير وموجات تسونامي وما أعقبهما
من الحادث النووي فوكوشيما دايتشي في عام  .2011ومع
تزايد التصنيع (السيما في االقتصادات الناشئة) ،وزيادة
قابلية التضرر (بسبب التعدي المجتمعي والتنمية الحضارية
غير المخطط لها في كثير من األحيان ،على سبيل المثال)،
إلى جانب تغير معدل تكرار األخطار وحدوثها (ألسباب
منها تغير المناخ) ،يُتوقع زيادة معدل مخاطر الكوارث
108
الطبيعية التكنولوجية.

مسببات مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية
ُتح َّدد مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية وف ًقا لعوامل
مختلفة .بعض من هذه العوامل ذو طبيعة تقنية وله صلة
با لخصا ئص ا لمتأ صلة في أ حد ا ث ا لكو ا ر ث ا لطبيعية
التكنولوجية؛ بينما تكون األسباب الكامنة األخرى ناتجة عن
تحديات حوكمة المخاطر والسياق االجتماعي واالقتصادي.
وغالبًا ما تكون الحدود بين عوامل المخاطر هذه غير
109
واضحة بسبب وجود روابط بين مختلف األسباب.
ولم تتناول أطر الحد من مخاطر الكوارث قضية األخطار
التكنولوجية تناو الً كامالً بوجه عام ،وأخطار الكوارث
الطبيعية التكنولوجية ،بوجه خاص ،على الرغم من أنها
دائمًا تلقي الضوء على هذه القضية باعتبارها ً
مثال للمخاطر
المتعاقبة متعددة األخطار .وإضافة إلى ذلك ،تميل غالبًا
أدوات الحد من المخاطر التكنولوجية ،مثل برامج اتقاء
الحوادث الكيميائية واالستعداد لها ،إلى تجاهل المسببات
الخاصة بأحداث الكوارث الطبيعية التكنولوجية ،مما يخلف
110
فجوة مهمة في إدارة هذا النوع من المخاطر.

( 104كروسمان وبارانزيني )2012
( 105برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )2000؛ (المفوضية
األوروبية )2000
( 106جيرجن وكروسمان )2016
( 107هوديك و لوكس )2004

تعد مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية مخاطر متعددة
األخطار تشتمل على مختلف المجاالت ومجتمعات أصحاب
المصلحة التي عادة ما ال يكون بينها الكثير من التفاعل
(المخاطر التكنولوجية ،والمخاطر الطبيعية ،والصناعة،
والحماية المدنية ،وما إلى ذلك) .وفي سبيل إدارة المخاطر
المتعاقبة ،يلزم إجراء تغيير للنموذج الفكري بحيث يقبل
الطبيعة المتنوعة ومتعددة التخصصات للمخاطر والتحديات
المرتبطة بها .ومن المهم أيضًا التخلي عن عقلية "القضاء
والقدر" التي غالبًا ما دفعت أصحاب المصلحة لالبتعاد عن
تحمل المسؤولية عن مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية
والوقاية منها .وفي حين أن طريقة التفكير هذه ربما كانت
مبررة جزئيًا في الماضي بسبب عدم إمكانية التنبؤ باألخطار
الطبيعية على نحو موثوق ،لم يعد االفتقار إلى المعرفة
مبررً ا للتكاسل بالنظر إلى أنظمة التنبؤ الحديثة التي يمكن
الوصول إليها بسهولة بشأن العديد من األخطار الطبيعية
المسببة للكوارث.
ال يمكن النظر إلى إدارة المخاطر للمنشآت الصناعية
بمعزل عن بيئتها المحيطة ،ولكن يجب مراعاة التفاعالت
المحتملة مع صناعة أخرى وسبُل الحياة والمجتمعات
المحلية المجاورة لتحديد احتمالية وقوع أحداث متعاقبة.
ونظرً ا ألن األخطار الطبيعية غالبًا ما تؤثر على مناطق
واسعة ،فإن ذلك أكثر صلة بمخاطر الكوارث الطبيعية
التكنولوجية .ويلزم توفر رؤية منهجية إلدارة مخاطر
الكوارث الطبيعية التكنولوجية على نحو فعال ،حيث تتطلب
نهجً ا إقليميًا خاصًا بحوكمة المخاطر ،ودمج العوامل المادية
(مثل المرافق الصناعية ،وسبُل الحياة ،والتجمعات السكنية)
والتنظيمية واالجتماعية االقتصادية في تحليل مخاطر
األخطار الطبيعية 111 .وفي بعض المناطق ،تهدف قواعد
تخطيط استخدام األراضي حول المرافق الكيميائية المعرضة
لخطر شديد إلى ضمان حماية المجتمعات المحيطة من
خالل ضرورة إجراء تحليل إلدارة المخاطر يراعي اآلثار
المتالحقة على المنشآت الصناعية المجاورة.
في حين أن الحوادث الطبيعية التكنولوجية في األنشطة
الصناعية غير النووية تحدث بانتظام ،فلم يدرك عامة
الناس فعليًا حجم العواقب المحتملة لذلك إال في أعقاب
كارثة فوكوشيما دايتشي .وبعد التغطية اإلعالمية المفاجئة
واالهتمام العام ،أُطلقت في العديد من البلدان محطات الطاقة
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110
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(كروسمان ،وكروز ،وسالزانو )2017
(جيرجن ،ونيتشي ،وكروسمان )2019
(كروسمان ،وكروز ،وسالزانو )2017
(كروز ،وكاجيتاني وتاتانو )2015
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النووية التي خضعت إلى اختبارات جهد من قبل الهيئات
التنظيمية في جميع أنحاء العالم ،وخطط محدثة لالستجابة
لحاالت الطوارئ النووية ،وبرامج بحثية بهدف تحسين إدارة
مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية .وهذا خير مثال
على أن تصور المجتمع للمخاطر وتساهله معها قد يش ّكل
القرارات المتعلقة بالحماية من المخاطر المتعلقة بالسالمة.
ومع ذلك ،فإن تصور المخاطر يتسم بدرجة كبيرة من
النزعة الذاتية ويمكن أن تؤدي المبالغة في اتخاذ اإلجراءات
إلى استجابات غير مستدامة .فعلى سبيل المثال ،أظهرت
دراسة حديثة كيف كانت هناك مبالغة في التركيز على
تصور مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية في االتحاد
األوروبي جرّ اء الزالزل والرياح العاتية مقارنة باألخطار
الطبيعية التي تتسبب في وقوع حادث طبيعي تكنولوجي،
مع التقليل بشكل كبير ،في الوقت ذاته ،من أهمية مخاطر
112
الحوادث الناجمة عن البرق وانخفاض درجات الحرارة.

أدوات إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية
يمكن أن تتخذ آليات إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية
ً
أشكال مختلفة ،تشتمل على األطر القانونية،
التكنولوجية
والبرامج البحثية ،وتطوير أدوات تقييم المخاطر وكذلك بناء
القدرات وغيرها من المبادرات ،ويهدف جميعها إلى تحديد
المخاطر ومراقبتها على نحو أفضل.
بعد وقوع العديد من الحوادث الطبيعية التكنولوجية الكبرى،
إلى جانب تغير المناخ الذي زاد من مالمح المخاطر،
اتخذت العديد من البلدان تدابير لتعزيز مراقبة المخاطر.
وفي االتحاد األوروبي ،تخضع مخاطر الحوادث الكيميائية
الكبرى للتنظيم بموجب أحكام "توجيه سيفيزو" المتعلق
بمراقبة أخطار الحوادث الكبرى ،وتعديالته 113 .وتتطلب
التوجيهات تنفيذ تدابير سالمة صارمة لمنع وقوع حوادث
كبرى ،وفي حالة العجز عن منعها ،لتخفيف عواقبها
المترتبة على صحة اإلنسان والبيئة بشكل فعال .ومن
منظور الكوارث الطبيعية التكنولوجية ،يعد توجيه سيفيزو
هو أهم صك قانوني على مستوى االتحاد األوروبي .وبعد
مرور ثالثين عامًا على بدئه ،أصبح هذا التوجيه اآلن يتطلب
صراحة تحديد األخطار البيئية ،مثل الفيضانات والزالزل،
وتقييمها بشكل دوري في وثيقة سالمة خاصة بالمؤسسة
الصناعية .وثمة صكوك قانونية أخرى في االتحاد األوروبي
تتناول مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية بشكل غير
مباشر (مثل التوجيه اإلطاري بشأن المياه ،أو التوجيه بشأن
الفيضانات) ،إضافة إلى آلية االتحاد للحماية المدنية التي
تتطلب من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إعداد تقييم
114
وطني لمخاطر الكوارث.
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الفصل 3

على الصعيد العالمي ،أدركت العديد من الهيئات الدولية
أهمية إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية .فعلى
سبيل المثال ،أصدرت منظمة الصحة العالمية ،إدرا ًكا منها
الحتمال حدوث آثار صحية بالغة ،مؤخرً ا معلومات للهيئات
الصحية العامة على إثر حاالت تسرب لمواد كيميائية جرّ اء
أحداث طبيعية 115.وتركز الوثيقة على الزالزل ،والفيضانات،
واألعاصير ،كما تهدف إلى توفير معلومات موجزة
للمخططين في القطاع الصحي والهيئات الصحية العامة التي
ترغب في معرفة المزيد عن حاالت تسرب المواد الكيميائية
الناجمة عن أحداث طبيعية .كذلك في إطار دعم مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتنفيذ إطار سِ نداي ،جمع
المكتب فري ًقا من الخبراء الذين أعدوا المبادئ التوجيهية
"لالنتقال من الكالم إلى العمل" بشأن التقييم الوطني لمخاطر
الكوارث واألخطار التكنولوجية/الناتجة عن األنشطة البشرية،
التي تحتوي على فصول تتناول اإلجراءات واإلرشادات
116
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية.
وأصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
ملح ًقا بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية أُضيف
إلى مبادئها التوجيهية عن منع وقوع الحوادث الكيميائية
والتأهب لمواجهتها واالستجابة لها ،بغية تقديم إرشادات إلى
جميع أصحاب المصلحة حول كيفية إدارة مخاطر الكوارث
117
الطبيعية التكنولوجية على نحو أفضل.
تهدف المبادرات البحثية إلى فهم مخاطر الكوارث الطبيعية
التكنولوجية على نحو أفضل من منظور علمي ،ولوضع
المنهجيات واألدوات التي تشتد الحاجة إليها لتقييم المخاطر
ومراقبتها .فعلى سبيل المثال ،في أعقاب النداءات التي
وضع مركز األبحاث المشتركة
وجهتها الحكومات،
َ
للمفوضية األوروبية نظام أداة التقييم السريع للكوارث
الطبيعية التكنولوجية ،الذي يساعد قطاع الصناعة والسلطات
في تحديد مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية والحد منها
عن طريق دعم عملية الكشف عن المناطق األكثر عرضة
لمخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية 118 .ويدعم النظام
التخطيط لحاالت الطوارئ واستخدام األراضي والتقييم
السريع للعواقب واألضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية
التكنولوجية لالسترشاد بها في قرارات االستجابة للطوارئ
قبل إرسال فرق إنقاذ أو إطالق إنذارات عامة .ويحلل
اإلصدار الحالي للنظام ويخطط مخاطر الكوارث الطبيعية
التكنولوجية الناجمة عن الزالزل والفيضانات للمنشآت
الكيميائية الثابتة وشبكات خطوط األنابيب البرية ،ويتوفر
على الرابط .http://rapidn.jrc.ec.europa.eu

قياس التقدم ال ُمحرز في الحد من مخاطر الكوارث
الطبيعية التكنولوجية
من الصعب عادة قياس التقدم المُحرز في الحد من مخاطر
الكوارث الطبيعية التكنولوجية (والمخاطر التكنولوجية).
وال توجد مقاييس أداء عالمية ،كما ال توجد نقطة مرجعية
موثوق بها يمكن استخدامها في المقارنة .ولتوفير مقياس

خاص بالتقدم المحرز ،يمكن استخدام مؤشرات نوعية
بوصفها بدائل لحالة الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية
التكنولوجية .وقد تتنوع طبيعة هذه المؤشرات ،ومدى
تعقيدها ،ومقياسها (مثلما يكون على مستوى المرفق،
أو المجتمع المحلي ،أو المستوى الوطني) ،ويمكن أن تختلف
فيما بين البلدان واألنظمة التشريعية المنفذة وكذلك وف ًقا
ألولويات كل بلد .فعلى سبيل المثال ،المؤشرات التي ُتستخدم

الجدول 3-3.أمثلة عن المعايير النوعية لقياس الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية في أحد البلدان

ﻣﺳﺗوى اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﻣﻌﯾﺎر

ﻻ ﯾوﺟد

ﻣﻧﺧﻔض

ﻣﺗوﺳط

ﻣرﺗﻔﻊ

اﻟوﻋﻲ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ

ﻻ ﯾوﺟد

اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻷﺧطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ
اﻟﻣﺣﺗﻣل

وﻋﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠطﺎت
ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ

وﻋﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠطﺎت
واﻟﺟﻣﮭور ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ

اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ

ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺷرﯾﻌﺎت
ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣراﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻘط

اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣراﻋﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ

اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣراﻋﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
واﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ

ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣوادث

ﻻ ﯾﺗم ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺣوادث

ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣوادث اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
واﻷﺧطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،دون اﻟﻧظر
ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت

ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣوادث
اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻟﻛن
دون ﺗﻔﺎﺻﯾل

ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻔﺎﺻﯾل
اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ

ﺧراﺋط ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ

ﻻ ﯾوﺟد

ﺗراﻛب ﺑﺳﯾط ﻟﺧراﺋط أﺧطﺎر
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻷﺧطﺎر
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

ﺧراﺋط ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣزودة ﺑﻧوع اﻟﻌواﻗب
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﺣددة
وﻣداھﺎ واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗوﻋﮭﺎ

ﺧراﺋط ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌددة وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧطرة

اﻷﺧطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر

ﻻ ﯾوﺟد

اﻷﺧطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑرى

اﻷﺧطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑدرﺟﺎت
ﺷدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺧطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﺗﻠك اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻐﯾرة

ﻧوع اﻟﻧﺷﺎط
اﻟذي ﯾﺿﻊ اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن

ﻻ ﯾوﺟد

اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧطرة اﻟﺑرﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧطرة اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ
اﻟﺧطرة )ﻣﺛل ﺧطوط اﻷﻧﺎﺑﯾب(

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧطرة )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻧﻘل
اﻟﻣواد اﻟﺧطرة(

ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ

ﻻ ﯾوﺟد

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺣﻠﻲ )أي اﻟﻣرﻓق(

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺣﻠﻲ )أي اﻟﻣرﻓق(

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧوﻋﻲ أو اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟوطﻧﻲ

اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﺗﺄھب

ﻻ ﯾوﺟد

ﺗﺄھب ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

ﺗﺄھب ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠطﺎت

ﺗﺄھب ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠطﺎت
واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
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(كروسمان وبارانزيني )2012
(االتحاد األوروبي )2012
(جيرجن ،ونيتشي ،وكروسمان )2019
(منظمة الصحة العالمية )2018a

( 116مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018e
( 117منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2003b؛ (منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي )2015
( 118جيرجن وكروسمان )2012
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في بلدان بها أطر قانونية تغطي مخاطر الكوارث الطبيعية
التكنولوجية ربما تختلف عن تلك المستخدمة في بلدان ال
توجد بها صكوك من هذا القبيل .وقد تعتبر بعض المؤشرات
أكثر مالئمة من غيرها تبعًا لنطاق التحليل .وبالمثل ،قد ال
تتناول بعض المؤشرات سوى الموارد واألنظمة الحكومية،
بينما تقيم مؤشرات أخرى البنية التحتية الصناعية وكفاءتها،
119
أو األعراف االجتماعية ،وتصور المخاطر.
يجب أن تكون هناك صلة بين بدائل قياس التقدم المحرز
في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية وبين
الموارد البشرية ،والمالية ،والمادية ،وكذلك بالبنية التحتية
القانونية واإلدارية في البالد .ويذكر الجدول  3-3أمثلة عن
مؤشرات األداء النوعية على مقياس من أربعة مستويات
يفترض عدم توفر أي أدوات بشأن الحد من مخاطر
الكوارث الطبيعية التكنولوجية بوصفه ح ًدا أدنى .ويعتمد
اختيار هذه المؤشرات على تقدير الخبراء ويفترض أن
المعلومات األساسية بشأن األخطار التكنولوجية والطبيعية
موجودة بالفعل (مثل سجالت المرافق الصناعية ،بما في
ذلك نوع النشاط ،ونوع المواد الخطرة الموجودة وكميتها،
وموقع الصناعة؛ إلى جانب المعلومات عن األخطار
الطبيعية ،بما في ذلك الخرائط) .تمثل المؤشرات المقترحة

عالمات يمكن أن تضم مؤشر فرعي واحد أو أكثر .فعلى
سبيل المثال ،يمكن أن يشمل المؤشر المتعلق باإلطار
القانوني لمراقبة مخاطر الحوادث الطبيعية التكنولوجية
مؤشرات فرعية ،مثل تخطيط استخدام األراضي ،وحاالت
السالمة ،والتخطيط لحاالت الطوارئ.
يجري العمل على وضع طريقة لتجميع المؤشرات الفردية
في مؤشر مركب يعكس األبعاد المتعددة للمخاطر المقيسة.
ويتضمن ذلك أيضًا تقييم المؤشرات الفردية وف ًقا ألهميتها
في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية .وفي
حالة عدم وجود مؤشر مركب ،يمكن مقارنة مقاييس األداء
الفردية من الجدول  3-3بشكل منفصل أو يمكن عرض
جميع المقاييس من خالل استخدام المخططات النسيجية على
النحو الموضح في الشكل  ،19-3من خالل مقارنة نموذجين
قُطريين افتراضيين لهما مستويات منخفضة ومرتفعة من
مقاييس مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية.

الشكل  18-3تصور نموذجي لتدابير الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية التكنولوجية المقترحة في الجدول  3-3لبلدين افتراضيين

اﻟوﻋﻲ
ﻣ

رﺗﻔﻊ

اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

ﻣﺗ

وﺳط

اﻟﺗﺄھب

ﻣﻧﺧ

ﻔض

ﻻﯾ

وﺟد

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر

ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺧراﺋط اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟدوﻟﺔ أ
اﻟدوﻟﺔ ب
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الفصل 3

اﻷﺧطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

10-1-3
بيئية
تشير األدلة المستخلصة من آخر التقييمات الحكومية
والعالمية إلى أن الكوكب يتعرض الرتفاع درجة الحرارة
ويشهد زيادة في الكثافة السكانية .وتضرر صحة اإلنسان
والنظم اإليكولوجية بتغير المناخ ،وانعدام األمن الغذائي،
والتطور الحضري السريع ،وتزايد مستويات التلوث .كذلك
تؤدي زيادة التفاوت في الثروات والوصول إلى الموارد
والتكنولوجيا إلى سوء التغذية ،وحاالت الصراع ،ونزوح
120
ماليين األشخاص.
تم تعزيز فهم األخطار البيئية والمخاطر المرتبطة بها
واآلثار التوزيعية الناجمة عن هذه الضغوط من خالل
التقييمات التي أجرتها مجموعة متنوعة من الهيئات
العلمية الدولية الرئيسية 121 .ويكمن مفهوم الترابط بين
المخاطر البيئية في صميم مفهوم "الحدود الكوكبية"
وال ُنظم الديناميكية .وقد أصبح هناك تداخل حاليًا بين
أربعة من أصل تسعة من "الحدود الكوكبية" (تغير المناخ،
وفقدان سالمة المحيط الحيوي ،وتغيير نظام األراضي،
وتعديل الدوائر الحيوية األرضية الكيميائية (الفوسفور
والنيتروجين)) 122 .كذلك فإن  15فئة من أصل  24فئة
من خدمات النظام اإليكولوجي آخذة في االنخفاض بسبب
االستخدام المفرط للموارد .ويتفاقم انتشار األمراض
الحيوانية التي تصيب اإلنسان واألنواع الدخيلة المُغيرة
بسبب تغير المناخ والتجارة العالمية ،وهو ما يشكل بالفعل
تهديدات مباشرة لألنواع المستوطنة واألصلية وعمل النظم
اإليكولوجية .ويمثل اإلفراط في الحصاد ،وتغير استخدام
األراضي ،واالستخدام غير المستدام للموارد الوراثية –
وعدم إمكانية الوصول العادل إليها – وكذا تغير المناخ،
عوامل مسببة أساسية النخفاض موارد النباتات البرية ،بما
في ذلك تلك المستخدمة تجاريًا لألغراض الغذائية والطبية.
ويتعرض ما يقرب من  15ألف نوع أو  %21من أنواع
النباتات الطبية العالمية للخطر في الوقت الحالي بسبب
123
اإلفراط في الحصاد وخسارة الموائل.

( 119بارانزيني وآخرون )2018
( 120المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات ال ُنظم اإليكولوجية )2018؛
(األمم المتحدة )2017؛ (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وآخرون )2018؛ (منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (OCDE
)2018؛ (منظمة األغذية والزراعة )2018؛ (الفريق الدولي المعني بالموارد )2017

شهد عام  2018موجات حر شديدة ،وحرائق الغابات،
وعواصف .ومن بين السنوات الـ 22األخيرة ،سُجلت أشد
 20عامًا حرارة في التاريخ .وفي الوقت نفسه ،ما زالت
انبعاثات غازات الدفيئة آخذة في االرتفاع (زيادة أخرى
بنسبة  %2.7في عام  ،)2018كما تواصل الظواهر الجوية
القاسية انتشارها وتزداد حدتها على الصعيد العالمي.
بحلول عام  ،2050من المزمع أن يرتفع متوسط عدد السكان
المرتقب إلى  10مليار ،وأن يصل إلى ما يقرب من  12مليار
بحلول عام  .2100وتستند هذه األرقام إلى االنخفاضات
الحالية في معدل وفيات الرضع إلى جانب تعليم اإلناث
والتحسينات في الرعاية الصحية والزيادة في متوسط العمر
المتوقع .عند ربط الضغوط الحادثة على الموارد العالمية
بالمستويات المرتفعة لالستهالك ،سنجد أن تلك الضغوط أعلى
من أي وقت مضى في تاريخ البشرية ،مما يُحدث تنافسًا على
الموارد ويتجاوز قدرة الكوكب على التجدد.
للوصول إلى فهم كامل لطبيعة المخاطر البيئية ،من األهمية
بمكان فهم مصادرها .ويعني ذلك فهم ديناميات األخطار
ذاتها ،وتعرض الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية لهذه
األخطار ،وضعف السكان والنظم اإليكولوجية المتضررة،
وقدرتهما على الصمود في وجه التغير 124 .ويبحث هذا
القسم عن بعض التهديدات الرئيسية التي نواجهها ،في الوقت
الحالي وفي المستقبل ،التي تنشأ من مجموعة متنوعة من
العوامل الطبيعية والبشرية.
يجب وضع تلك التهديدات في االعتبار عند تحديد أفضل
الطرق لتقديم أطر واتفاقيات حكومية ،مثل خطة عام ،2030
وإطار سِ نداي/واتفاق باريس ،والخطة الحضرية الجديدة
على نحو متسق .وعند اعتماد إطار سِ نداي ،حددت الدول
األعضاء ،كشرط مسبق ،ضرورة فهم التفاعالت الديناميكية
بين ا لنظم ا ال قتصا د ية  ،و ا إل يكو لو جية  ،و ا ال جتما عية ،
والسياسية ،والصحية ،وأنظمة البنية التحتية عند النظر في
عملية اتخاذ القرارات الواعية بالمخاطر فيما بين القطاعات،
والمناطق الجغرافية ،والنطاقات .وفي سبيل القيام بذلك،
يوفر إطار سِ نداي إطارً ا لتطبيق النهج القائمة على النظم في
تحقيق أهداف خطط  2015األخرى وغاياتها.

121
122
123
124

(المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات ال ُنظم اإليكولوجية )2018
(روكستروم وآخرون )2009
(سكيبمان )2006
(الوكالة األوروبية للبيئة )2013
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نظرً ا لتفاقم العديد من األخطار البيئية وتفاعالتها المعقدة،
ال يمكن الستراتيجيات الحد من المخاطر وعملية اتخاذ
القرارات الواعية بالمخاطر أن تتجاهل اآلثار المتكاملة،
والمضا َعفة ،ومتعددة المستويات المترتبة على األخطار البيئية.

مبكرة تقرب من 7مليون شخص ووقوع خسائر اقتصادية
تقدر بـ  5تريليون دوالر سنويًا 129 .وتكون أكثر الفئات
عُرضة للخطر هي كبار السن ،واألطفال ،والفقراء ،في
حين يتعرض سكان الحضر إلى أعلى معدالت تلوث الهواء
مقارنة بالمجتمعات الريفية.

تغير المناخ

تشكل أيضًا تدفقات تلوث الهواء العابرة للحدود مصدر
قلق بالغ ،حيث تعوق المحاوالت التي تبذلها البلدان لتحقيق
أهدافها الخاصة المتعلقة بنوعية البيئة المحيطة والصحة
العامة .وتشير الدراسات إلى أن مجموع اآلثار الصحية
المترتبة على التلوث المنقول من أحد المصادر باتجاه الرياح
في الدول األجنبية يمكن أن يكون أكبر في بعض األحيان
من اآلثار الصحية لالنبعاثات في منطقة المصدر 130.وما
يزيد األمور تعقي ًدا هو أن خفض بعض ملوثات الهواء (مثل
الكبريتات) ،التي سيتم وف ًقا لتوجيهات معالجة نوعية الهواء،
من المرجح أن يقلل من الغطاء السحابي ويزيد اإلشعاع
الشمسي الساقط ،مما يؤدي إلى مزيد من االحترار العالمي.

يعد تغير المناخ أحد العوامل المضاعفة للخطر والتهديد.
وهو أحد العوامل المسببة بقوة للتغير البيئي ،مما يؤثر على
صحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية ويغير العالقات المتبادلة
المعقدة بين الكائنات الحية والنظم اإليكولوجية .ويؤثر تغير
المناخ تأثيرً ا سلبيًا على محددات الصحة من الناحيتين البيئية
واالجتماعية ،بدءًا من توافر المياه النظيفة والهواء النقي
ً
ووصول إلى الصدمات الحرارية واألمن الغذائي والمأوى،
كما يُحتمل أن يكون له تأثيرات نظامية واسعة النطاق على
توافر الغذاء ووقوع الكوارث الكبيرة .وفي هذا القرن ،عُرف
تغير المناخ بأنه المسألة الحاسمة للصحة العامة125وأنه كذلك
126
التهديد الصحي األكبر على الصعيد العالمي.
لقد أصبح العالم على مسار احترار طويل األمد بسبب
الزيادات المستمرة في انبعاث غازات الدفيئة .وإذا لم يتم
خفض انبعاثات الكربون بشكل سريع 127 ،فسيؤدي ذلك
إلى مزيد من االرتفاع في مستوى سطح البحر ،واحترار
المحيطات وتحمضها ،وسوء الطقس بشكل أكبر مما
سيزيد من المخاطر الحالية والناشئة ،مثل انتشار األمراض
الحيوانية التي تصيب اإلنسان واألمراض المعدية ،وخاصة
للفقراء والضعفاء .وكانت منظمة الصحة العالمية قد
حددت تقديرات متحفظة ،قررتها بموجب سيناريو انبعاثات
متوسطة إلى عالية ،أشارت إلى احتمال حدوث حاالت
وفاة إضافية تصل إلى  250ألف سنويًا بين عامي 2030
128
و 2050بسبب تغير المناخ.

نوعية الهواء والتلوث
يُعد تلوث الهواء واح ًدا من أهم األخطار بعد تغير المناخ فهو
يساهم في العبء العالمي للمرض من خالل التركيزات في
الغالف الجوي النبعاث غازات الدفيئة ،ومركباتها السليفة،
وجسيماتها ،ومعادنها الثقيلة ،واألوزون ،وموجات الحر
الشديدة المرتبطة بها ،مما يتسبب في حدوث حاالت وفاة
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تواصل تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي
والغازات الدفيئة المعمرة األخرى ارتفاعها .ويحدث ذلك
في المقام األول بسبب طاقة الوقود األحفوري ،والصناعة،
والنقل ،وتغير استخدام األراضي ،وإزالة الغابات ،وهو ما
يترتب عليه حتمًا حدوث تغيرات سلبية كبيرة يتعذر إصالحها
في المناخ ومستويات البحر .ويمكن أن يساعد خفض
انبعاثات ملوثات المناخ القصيرة العمر ،مثل الكربون األسود،
والميثان ،وأوزون التروبوسفير ،والهيدروفلوروكربون في
الحد من االحترار على المدى القريب ،ولكن ال توجد بدائل
لتخفيف الغازات الدفيئة المعمرة.
يتم تناول بعض هذه األخطار البيئية المرتبطة بالتنوع
البيولوجي والمخاطر المرتبطة بها من خالل اتفاقات بيئية
متعددة األطراف وبروتوكوالتها (مثل اتفاقيات األمم المتحدة
بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر).
ومع ذلك ،فإن الطابع المعقد للحلقات االرتجاعية للنظم
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ودينامياتها يعني أن حماية
األنواع والنظم اإليكولوجية تتطلب ما هو أكثر من المحافظة
على الموائل الطبيعية وحمايتها .وتتطلب أيضًا تمثيل عملية
صنع القرارات القائم على المخاطر في االتفاقيات والسياسات
القطاعية ،مثل الزراعة ،ومصائد األسماك ،والغابات.

األرض

السواحل والمحيطات

الزراعة هي المجال األكثر استخدامًا لألراضي في العالم
إذ تستخدم أكثر من ثلث سطح األرض ،عدا القارة القطبية
الجنوبية وغرينالند .وقد أدت الحراثة العميقة ،واإلفراط في
استخدام مبيدات اآلفات ،واألسمدة ،والمضادات الحيوية في
الزراعة ،إلى مستويات مرتفعة من تعرية التربة ،وتلوث
المياه السطحية ،وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات التي
131
لها مخاطر حقيقية تهدد صحة اإلنسان واألحياء البرية.
و ُتحدِث درجات الحرارة العالمية المرتفعة وأنماط سقوط
األمطار المتغيرة تأثيرً ا ضارً ا على غالت المحاصيل،
وخاصة في المناطق المدارية ،حيثما تكون التأثيرات
الناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة أكبر مقارنة بالمناطق
المعتدلة .ومع تغير مواسم النمو ،تباطأ نمو المحاصيل
أيضًا .ويشكل تحول أنماط سقوط األمطار وزيادة تقلبات
معدل هطول األمطار خطرً ا على  %70من الزراعة العالمية
المعتمدة على األمطار 132.وتشير التقديرات إلى أن أكثر من
 1.3مليار شخص عالقين في األراضي الزراعية المتدهورة
في الوقت الحالي 133 .و ُتتاح للمزارعين والرعاة على
األراضي الهامشية ،وخاصة المناطق شبه القاحلة والجافة،
خيارات محدودة فيما يتعلق بسبل العيش البديلة.

توفر البيئة البحرية العديد من خدمات النظم اإليكولوجية،
ولذلك تعد أساسية ألي دراسة عن األخطار البيئية ،وتنظيم
المناخ ،واستخراج الموارد ،وإنتاج الغذاء .وتعد العواصف
والظواهر الجوية البحرية هي أبرز األخطار البيئية ،ولكن
ثمة أيضًا أخطار أخرى منها احترار المحيطات وتحمضها
والتلوث بالمواد الكيميائية والنفايات .ويعمل تدهور المناطق
الساحلية والمستجمعات المائية إلى تفاقم آثار األخطار
الطبيعية ،مثل الفيضانات والعواصف ،بينما يؤدي تدهور
األراضي إلى تفاقم حدة آثار الجفاف ويتسبب في زيادة
138
حدوث الفيضانات العارمة.

يتسبب األثر البيئي المترتب على الممارسات الزراعية
الصناعية في حدوث تكلفة على البيئة تبلغ  3تريليون
دوالر سنو يًا 134 ،كما يساهم في ثلث انبعاث غازات
الدفيئة عالميًا 135 .وتستحوذ الثروة الحيوانية على %75
من األراضي الزراعية المستخدمة في إنتاج األعالف،
والمراعي ،والرعي ،ومع ذلك فهي ال تنتج سوى  %16من
136
الطاقة التغذوية و %32من الطلب على البروتين الغذائي.
ويفقد العالم أو يهدر ما يقرب من ثلث الغذاء الصالح لألكل
137
قبل وصوله إلى األسواق.
ُتحدِث إزالة الغابات مجموعة كبيرة من التأثيرات في العالم
البيوفيزيائي ،بدءًا من اآلثار الرجعية وحتى النظام المناخي
ذاته وفقدان التنوع البيولوجي وتعرية التربة .وتؤدي إلى
انخفاض كبير في قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
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127
128
129
130
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133

(تشان )2019
(واتس وآخرون )2015
(روكستروم وآخرون )2017
(هيلز وآخرون )2014
(معهد اآلثار الصحية )2018
(فريق العمل المعني بانتقال تلوث الهواء في نصف الكرة األرضية )2010
(برنامج األمم المتحدة للبيئة )2019
(األمم المتحدة )2017c
(األمم المتحدة )2017c

تؤدي الضغوط التراكمية والمُجهدات المتعددة على البيئة
البحرية إلى اإلضرار بوضع المحيطات وقدرتها على
دعم البشر .وتنشأ المخاطر الكبرى من شدة اعتماد البشر
على المحيطات في الغذاء وسبل المعيشة .ويعتمد أكثر من
 3مليار شخص على البيئة البحرية للحصول على %20
من البروتين الغذائي 139 .وتبلغ القيمة السنوية لمصائد
األسماك وتربية األحياء المائية أكثر من  250مليار دوالر،
ويعتمد ما يقرب من  120مليون شخص على البحار
لكسب الرزق 140 .غير أن اإلفراط في استغالل الموارد
السمكية ،وكذلك الصيد غير القانوني وغير الخاضع
للتنظيم ،إلى جانب ممارسات الصيد المدمرة يُعرّ ض العديد
من األرصدة السمكية للخطر .ويُعرّ ض التلوث البحري،
والقمامة ،والمواد البالستيكية ال ُنظم اإليكولوجية البحرية
والحياة البحرية لمجموعة كبيرة من المواد الكيميائية ،منها
جزيئات البالستيك الدقيقة والمعادن الثقيلة ،التي تتراكم في
جميع السالسل الغذائية البحرية مما يُعرّ ض اإلنسان للخطر
عند تناوله أنواع من الغذاء البحري .ويدخل ما يقرب من
 8أطنان من المواد البالستيكية إلى المحيطات سنويًا نتيجة
مصادر برية 141.وقد تم التوثيق المالئم لألخطار الناجمة
عن تناول مصادر الغذاء البحري الملوث ،ولكن يم يتم إيجاد
حل بسيط للتخفيف من حدتها.

134
135
136
137
138
139
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141

(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )2015a
(كامبل وآخرون )2017
(األمم المتحدة )2017
(األمم المتحدة )2017
(برنامج األمم المتحدة للبيئة )2019
(برنامج األمم المتحدة للبيئة )2019
(برنامج األمم المتحدة للبيئة )2019
(برنامج األمم المتحدة للبيئة )2019
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لقد د فع ا حتر ا ر ا لمحيطا ت و تحمضها بعض ا ل ُنظم
اإليكولوجية البحرية إلى حافة االنهيار 142.وأدى االبيضاض
الحاد إلى القضاء على العديد من الشعب المرجانية ،إلى
درجة أنه لن يكون هناك فترة كافية للتعافي بين أحداث
االبيضاض التي تحدث كل فترة تتراوح بين  6أعوام
إلى  10أعوام 143.وأصبح َّتحمُّض المحيطات أيضًا أحد
األخطار البيئية البارزة إذ إنه يؤثر على تجمعات العوالق
الموجودة في محيطات متنوعة ويؤدي إلى وقوع خسائر
غير متوقعة وقد ال يمكن تعويضها في النظام اإليكولوجي
البحري على نطاق أوسع.

التلوث بالمواد الكيميائية والنفايات
تشير التقديرات إلى أن سوء األوضاع البيئية يمثل سببًا
وراء حدوث  %25من العبء العالمي للمرض والوفيات.
وأصبح من بين المخاوف العالمية وجود األخطار البيئية
الناجمة عن القصور في إدارة النفايات ،بما في ذلك النفايات
الغذائية ،والنفايات اإللكترونية ،والمواد البالستيكية .وال
يزال العديد من البلدان يواجه تحديات أساسية في إدارة
النفايات من خالل إلقاء النفايات دون مراقبة ،وحرقها في
الهواء الطلق ،وعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات
المتعلقة بالنفايات .وعلى المستوى العالمي ،ال يتمكن اثنان
من كل خمسة أشخاص من الوصول إلى مرافق التخلص
من النفايات الخاضعة للرقابة 145.وتتسرب المواد الكيميائية
االصطناعية والمركبات السامة في نهاية المطاف إلى
البحيرات ،واألنهار ،واألراضي الرطبة ،والمياه الجوفية،
والمحيطات ،وغيرها من الشبكات المائية المستقبلة ،إلى
146
جانب انتشارها في الغالف الجوي.
144

تشمل األخطار الكيميائية الناشئة ما يلي( :أ) اضطرابات
الغدد الصماء ،التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على
صحة اإلنسان واألحياء البرية بين مختلف األجيال ،و(ب)
مقاومة المضادات الحيوية ،التي ُتنشيء مجموعة جديدة
من األخطار داخل النظم الصحية العامة ،و(ج) التراكم
البيولوجي للمواد الكيميائية في األنسجة والمحاصيل والثروة
الحيوانية.

الزهور المسمومة :المحاصيل السامة
من المعروف أن أكثر من  80نوع من أنواع النبات
والمحاصيل يُنتج مواد سامة عندما تتسبب الظروف البيئية
في تراكم النترات على مستوى خاليا النبات .وتؤدي
حاالت الجفاف إلى تفاقم ذلك في المحاصيل األساسية ،مثل
البازالء ،ألنها تحفز آلية الدفاع على مستوى الخاليا ،والتي
لها أثر جانبي يتمثل في إنتاج حمض البروسيك وغيره من
المواد السامة .وحتى بعد حدوث الجفاف ،يمكن أن يؤدي
138
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نمو المحاصيل التي تعاني من ندرة المياه إلى تراكم هذه
السموم ،مما يجعل بعض النباتات سامة بالنسبة لإلنسان
والثروة الحيوانية .وكان أكثر من  100ألف شخص قد
تعرّ ضوا لشلل جرّ اء تراكم حمض أوكساليل ثنائي أمينو
البروبيونيك 147بسبب اإلجهاد المائي في بعض البقول وذلك
خالل الجفاف الذي شهدته أثيوبيا في الفترة من 1995
148
إلى.1997
تتوفر بعض االبتكارات المثيرة لالهتمام في مجال السياسة
البيئية ،حيثما يكون معتا ًدا أن يتم تحقيق فوائد فعالة من دمج
سياسات مختلفة .يتزايد حدوث تطورات السياسة في إدارة
الموارد المائية ،وخاصة إدارة مخاطر الجفاف والفيضانات،
في العالقة بين المياه ،والغذاء ،والطاقة ،وتغير المناخ،
وصحة اإلنسان .ويسمح دمج ُنهج السياسة لصناع القرار
بشمول ما هو أكثر من الحلول التقنية وتبني ُنهج إلدارة
المخاطر تشمل بالفعل قطاعات متعددة لمواجهة التحديات
المشتركة بين التخصصات.

2-3
التعرض
في تقارير التقييم العالمية السابقة ،اعتمد نموذج المخاطر
العالمي ومقاييس المخاطر المعيارية (متوسط الخسائر
السنوية ،والخسائر القصوى المحتملة ،ومنحنيات تجاوز
الخسائر الهجينة) على مجموعة عالمية من بيانات التعرض
الموحدة والمتجانسة .ونظرً ا لعدم تجانس اإلبالغ الوطني
وتوافر البيانات ،فإن حسابات التعرض القائم على النموذج
اعتمدت على فهم البيئة المبنية والبيانات المستخدمة من
األرصاد الساتلية .وتم التحقق محليًا في كثير من األحيان من
طبقات التعرض القائمة على السواتل هذه من خالل مطابقة
ميدانية للبيانات .وسيزور فريق من المحللين الميدانيين موقع
قائم على نموذج الساتل ليتحققوا مما إذا كانت طبقة النموذج
تصف بدقة نطاق البناء ،واستخدام المباني ،ونوع البناء،
والكثافة ،والطوابق ،والمواد ،وما إلى ذلك .وتكمن ميزة هذا
النهج في أن الخسارة أو القيمة البديلة لمواد البناء ُتعد سهلة
نسبيًا لوصف كل بلد على حدة ،حتى عند وضع ظروف
تقلب السوق المحلي في الحسبان .كذلك هناك ميزة أخرى
لهذا النهج أال وهي أن استخدام األصول المبنية يُعنى به أنه
في حاالت وقوع كوارث أضرت بمناطق كانت مؤمنة على
األغلب ،يمكن التحقق من بيانات النمذجة وتصحيحها بنا ًء
على مطالبات تعويض الخسائر .بينما تتمثل الميزة الثالثة في
أن العديد من األخطار التي تمت نمذجتها كانت أخطار طبيعية
كبرى كانت قد خضعت الختبارات هندسية شاملة لتحسين
الفهم بشأن مدى قوتها عند مواجهة ظاهرة طبيعية معينة.
فعلى سبيل المثال ،تم إجراء اختبارات شاملة لفهم ذروة
التسارع األرضي الناتج عن الزالزل الذي يمكن أن تصمد
أمامه األنواع المختلفة من مواد البناء أو نطاقات الفيضانات
المنمذجة التي قد تتعرض لها المنازل العائلية القياسية.
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(برنامج األمم المتحدة للبيئة )2019
(برنامج األمم المتحدة للبيئة )2019
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التعرض الهيكلي
هناك العديد من الصعوبات التي تواجه االعتماد على التعرض
الهيكلي .وتوجد مناطق كثيرة في العالم نادرً ا ما تواجه أخطار
الزالزل .فعلى سبيل المثال ،معظم بلدان أفريقيا معرضة لخطر
منخفض نسبيًا من منظور الزالزل .وإضافة إلى ذلك ،تفترض
طبيعة مواد البناء ،والكثافات السكانية ،وعناصر أخرى
للتعرض الهيكلي على النحو المنمذج ألفريقيا أن المخاطر
الحقيقية التي تتعرض لها البلدان األفريقية لم يتم الكشف عنها
بالكامل .ومثلما ذكرت تقارير التقييم العالمية السابقة ،فإن
انتشار المخاطر الشاملة في أنحاء عديدة من العالم لم تلقى
التمثيل المطلوب في السابق .وعندما تكون سمة المخاطر
الشاملة في األغلب مقترنة بمعدالت نفاذ تأمين منخفضة نسبيًا
وأنواع بناء عالية التنوع ،يصبح من الواضح مدى الصعوبة
التي كان يواجهها العديد من البلدان في الماضي للكشف
عن التكلفة الفعلية الناجمة عن المخاطر .وال تنطوي حاالت
الجفاف ،واألوبئة ،واألوبئة الحيوانية ،واآلفات الزراعية،
وما إلى ذلك على أي أضرار تلحق بالهياكل ،إال أنه قد ينجم
عنها تكلفة اقتصادية فادحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تشير التقديرات إلى أن تفشي فيروس اإليبوال في غينيا ،وليبيريا،
وسيراليون خالل عامي  ،2015–2014والذي أودى بحياة أكثر
من  11ألف شخص ،كان قد كلّف غينيا ما نسبته  %9.4من
الناتج المحلي اإلجمالي وما نسبته  %8.5في ليبيريا وما نسبته
 %4.8في سيراليون 149.وفقدت ليبيريا أكثر من  %8من عامليها
في قطاع الرعاية الصحية .وتراجعت مستويات مراقبة فيروس
نقص المناعة البشرية/اإليدز ،والمالريا ،وداء السل ،وعالجها،
ورعايتها ،وعانت المنطقة بأكملها من اآلثار االقتصادية التي
تخلفت عن هذه األمراض 150.ولم يتوفر نموذج تعرض ،من بين
النماذج القائمة على حصر المباني وتصنيفها ،يتعامل بفعالية مع
أي من هذه العناصر المعروضة أعاله ،ومن ثم حدث إخفاق في
إظهار المخاطر الحقيقية التي تواجهها هذه البلدان.
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الشكل  19-3الخسائر االقتصادية المتوقعة الناجمة عن مرض اإليبوال في ليبيريا ،وغينيا ،وسيراليون ،للفترة من  2010إلى 2016

ﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺑوﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﯾﺑﯾرﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )(٪

۲۰۱٦

۲۰۱٤

۲۰۱٥

۲۰۱۳

ﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺑوﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﯾراﻟﯾون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )(٪

۲۰۱۲
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٤
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۰
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۲۰۱٥
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ﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺑوﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﯾﻧﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )(٪
۳۰

٦

۲۰

٥

۱۰

٤

۰

۳

۱۰-

۲

۲۰-

۱

۳۰-

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱٤

۲۰۱۳

ﻟﯾﺑرﯾﺎ

ﺳﯾراﻟﯾون

ﻏﯾﻧﯾﺎ

ﻟﯾﺑرﯾﺎ ﻗﺑل اﻹﯾﺑوﻻ

ﺳﯾراﻟﯾون ﻗﺑل اﻹﯾﺑوﻻ

ﻏﯾﻧﯾﺎ ﻗﺑل اﻹﯾﺑوﻻ

۲۰۱۲

۰

(المصدر :البنك الدولي )2016

يجب أال ينتقص أي شيء مما ُذكر أعاله من عملية التطوير
المستمر للتعرض الهيكلي وتحسين فهمه .فهو يمثل جزءًا
مهمًا من المعادلة .ومع أن هذا هو الوصف األفضل
للتعرض في السياق الحديث ،فإنه يستفيد من التحسينات
المستمرة.
تعمل زيادة توافر بيانات السواتل عالية االستبانة واالستعانة
بمصادر خارجية على تعزيز القدرة على تطوير بيانات بناء
أفضل ،تكون مهمة لنمذجة المخاطر لبعض أنواع األخطار.
ويمكن استخدام أجهزة االستشعار عن بُعد واالستعانة
بمجموعة كبيرة من مصادر خارجية لوصف التعرض
المادي للمباني .وقد ساعدت عملية وضع محافظ للمباني من
خالل مجموعة من الصور عالية الدقة الملتقطة من السواتل
واالستعانة بمجموعة كبيرة من مصادر خارجية في تحسين
الفهم األساسي للتعرض الهيكلي .ويمكن أن تكفل معرفة
حجم البناء وهيكله المزيد من الدقة في النماذج ،وتتيح إجراء
تقييم المخاطر على نحو أفضل من حيث قدرته على وصف
احتمالية األضرار .ويمكن أيضًا فهم األضرار التي تنجم عن
أي حدث على نحو أفضل وأسرع باستخدام الصور الملتقطة
من السواتل من خالل مقارنة الوضع قبل الصور وبعدها
لمعرفة ما إذا كان ارتفاع مبنى معين قد تغير (كداللة على
حدوث الضرر أو الدمار) .وباستخدام هذه المعلومات ،يمكن
لعمليات المحاكاة تحديد مدى تأثير التغييرات ،التي تطرأ
على االلتزام بقوانين البناء المتنوعة ،في النواتج المحققة في
مناطق أخرى.
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ثمة تحديات تقترن باستخدام بيانات السواتل لتحديد التعرض
الهيكلي المتساوي .فعلى سبيل المثال ،تغطي بعض الدوائر
اإلدارية مناطق كبيرة للغاية يمكن أن تتباين فيها آثار
األخطار إلى حد كبير .ولهذا السبب ،ينبغي اتخاذ خطوة
إضافية إلعادة توزيع األصول مكانيًا داخل كل منطقة ،بنا ًء
على مصادر المعلومات األخرى .ولتحديد األماكن التي يتوقع
أن توجد فيها المباني ،يجب النظر في مجموعات البيانات
المساعدة اإلضافية ،مثل اإلضاءات الليلية 151 ،والخرائط
السكانية ،وموقع الطرق األصغر حجمًا ،ومعلومات البنية
التحتية العامة المستخلصة من موارد الخرائط مفتوحة
المصدر .ويمكن تجميع مجموعة بيانات التعرض المتباعدة
بصورة متساوية باتباع نهج مختلفة لتوضيح توزيع المجمعات
العمرانية على المستويات الوطنية ،أو اإلقليمية ،أو العالمية.
ويتم توضيح العدد المقدر للمباني على المستوى العالمي
عند درجات عشرية  .0.5 × 0.5ولم يكن مده ًشا أن نجد
أن قاعدة البيانات الناتجة بشأن التعرض العالمي تشير إلى
تمركز المباني بكثافة في جنوب شرق آسيا ،وأمريكا الالتينية
الغربية ،وجنوب أوروبا ووسطها ،وأفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى الشرقية.
يمكن من الناحية التقنية التحقق من صحة البيانات القُطرية
من خالل التعاون مع الخبراء والمؤسسات على المستوى
المحلي .وهناك ضرورة ألن يتم فهم التعرض على المستوى
المحلي ،كما توجد رغبة واضحة بين الحكومات وفئات
ً
تمثيل ضعي ًفا ،غير أنه يجب توفير بيئة
المواطنين الممثلة

المربع  9-3طبقة المستوطنات البشرية العالمية
تم إنشاء معلومات التعرض الحالية المستخدمة في
طبقة المستوطنات البشرية العالمية باستخدام البيانات
المستخلصة من الساتل  Sentinel-1التابع لوكالة
الفضاء األوروبية .ومع إطالق الساتل ،Sentinel-2
يتو قع ا لبا حثو ن أ ن يتمكنو ا من تقد يم مز يد من

التفاصيل ،مع إمكانية التقاط المجتمعات األصغر حجمًا
التي ربما لم يسجلها الساتل  .Sentinel-1ويمكن
أيضًا توجيه المعلومات بعد ذلك عن طريق مصادر
أخرى ،مثل الشبكات االجتماعية.

الشكل  20-3فيضان العراق بعد توضيحه من خالل الصور عالية الدقة للسواتل2019 ،
صورة مفصلة ملتقطة من الساتل تقدم صورة وافية عن آثار األخطار .تجمع هذه الصورة لقطتين لنفس المكان في شرق العراق ،أحدهما من  14تشرين الثاني/نوفمبر
 ،2018قبل هطول أمطار غزيرة ،واألخرى من يوم  26تشرين الثاني/نوفمبر  ،2018بعد العواصف .وتكشف الصورة نطاق الفيضانات باللون األحمر (لون مصطنع)،
بالقرب من مدينة الكوت.

(المصدر 1 :2019 ESA :شباط /فبراير  10:00 2019ص .تحتوي على بيانات معدلة من الساتل  ،Copernicus Sentinelخضعت للمعالجة بواسطة وكالة الفضاء
األوروبية ،رخصة المشاع اإلبداعي َنسب المُص َّنف – الترخيص بالمثل  3.0منظمة حكومية دولية ())CC BY-SA 3.0 IGO

مواتية بشكل أكبر لحث األشخاص على المساهمة في
البيانات المتعلقة بمجتمعاتهم المحلية ومشاركتها.
في وقت كتابة هذا التقرير ،تشير نتائج نموذج الزالزل
العالمي إلى متوسط خسائر عالمية يقدر بـ  63.47مليار
دوالر سنو يًا يرجع سببها للزالزل على وجه التحديد.

وتساهم المجمعات العمرانية السكنية بنسبة  %64من إجمالي
الخسائر المنمذجة السنوية ،بينما تمثل المخزونات التجارية
والصناعية  %22و %14على التوالي .وفيما يتعلق بالخسائر
المطلقة اإلجمالية لكل بلد؛ تأتي اليابان ،والواليات المتحدة
األمريكية ،وإندونيسيا ،والصين في صدارة في الترتيب،
ويرجع ذلك في األغلب إلى القيمة االقتصادية المرتفعة إلى
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القيمة المعرضة .وليس من المدهش أن نجد أن النطاق
المرتفع الوارد في الشكل  22-3تهيمن عليه البلدان التي
لها تاريخ سابق من األحداث الكارثية عالية التأثير (في
عام  ،2001وقع زالزل بقوة  7.7درجة في السلفادور؛
وفي عام  ،2007وقع زالزل بقوة  8.0في بيرو؛ وفي عام
 2015وقع زالزل بقوة  7.8في نيبال).

حد كبير للمجمعات السكنية ،على النحو الوارد في الشكل
152
.21-3
يمكن أ ن يكو ن تقييم ا لمخا طر فيما يتعلق با لخسا ئر
ً
مضلل إذ إن البلدان الفقيرة أو البلدان
االقتصادية المطلقة
األقل ازدحامًا بالسكان التي لديها هياكل ضعيفة ستعاني من
خسائر سنوية أقل أضعاف مضاعفة من بلدان مثل الصين،
أو اليابان ،أو الواليات المتحدة األمريكية .ومن ث ّم ،فمن
المفيد معايرة متوسط الخسائر السنوية بنا ًء على إجمالي

اعتمد وضع النموذج العالمي للتعرض السكني في الغالب
على البيانات المستقاة من تعداد السكان الوطني لكل بلد.

الشكل  21-3المتوسط األعلى للخسائر االقتصادية السنوية الناجمة عن مخاطر الزالزل (مقاسًا بالمليار دوالر)
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الشكل  22-3متوسط الخسائر السنوية الناجمة عن الزالزل بوصفها نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
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ور

(المصدر)2018 GEM :

وتم إجراء هذه الدراسات االستقصائية على نطاقات
زمنية مختلفة في جميع أنحاء العالم ،وعلى أدنى مستوى
إداري أحيا ًنا .وفي أحسن األحوال ،تضم بيانات الدراسات
االستقصائية معلومات تتعلق بعدد المباني ،ونوع الهياكل

(مثل المساكن الفردية أو محالت اإلقامة الجماعية) ،ومواد
البناء األساسية ،ومواد األسطح ،ومواد األرضيات ،وعدد
الطوابق ،وعام إنشاء المبنى وأحيا ًنا حالته.

الشكل  23-3درجة التحضر :أحمر = مركز حضري؛ أصفر = تجمع حضري؛ شفاف = خلية شبكية ريفية

(المصدر)EC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

في العديد من الدول ،ال توفر بيانات الدراسات االستقصائية
سوى معلومات عن نوع السكن والمواد األساسية للهيكل
اإلنشائي .وفي هذه الحاالت ،يُطبق نظام يستخدم مصادر بديلة
من المعلومات وتقدير الخبراء المحليين .وفي بعض البلدان،

يجب استخالص برامج التخطيط باستخدام تقنيات مختلفة في
المنطقة ذاتها (المناطق الحضرية مقابل المناطق الريفية).
ومع ذلك ،هناك بعض التحديات الكامنة في هذا النهج،
مثل اختالف التعريفات التي تميز بين المناطق الحضرية
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والريفية (في اليابان ،تعتبر المناطق التي يزيد عدد سكانها
عن  20ألف نسمة مناطق حضرية؛ بينما في أستراليا،
تعد المناطق التي يزيد عدد سكانها عن ألف نسمة مناطق
حضرية) .وللتغلب على ذلك ،وضع باحثو المستوطنات
البشرية على الصعيد العالمي ثالث فئات صورية ولكنها
متجانسة :المراكز الحضارية ،والتجمعات الحضرية،
والمناطق الريفية .ويفترض أن ُتخصص للمراكز الحضرية
خاليا شبكية متجاورة تبلغ مساحتها  1كم 2بكثافة سكانية
ال تقل عن  1،500نسمة لكل كم 2وحد أدنى إلجمالي عدد
السكان يبلغ  50ألف نسمة .بينما تعد التجمعات الحضرية
خاليا شبكية متجاورة تبلغ مساحتها  1كم 2بكثافة سكانية
ال تقل عن  300نسمة لكل كم 2وحد أدنى إلجمالي عدد
السكان يبلغ  5آالف نسمة .تمثل المناطق الريفية خاليا
2
شبكية تبلغ  1كم  2بكثافة أقل من  300نسمة لكل كم

وخاليا شبكية أخرى خارج التجمعات الحضرية أو المراكز
الحضرية 153 .وفي وقت كتابة التقرير ،يجرى تحديث
طبقة البيانات التي تنطوي على معلومات عن المستوطنات
البشرية من خالل بيانات من .2018
ال تتوفر مجموعات بيانات موثوق بها للغاية سوى في
عدد قليل من البلدان .وينطبق ذلك على أستراليا ،وكندا،
ونيوزيلندا  ،154والواليات المتحدة األمريكية 155 .وعلى
الجانب اآلخر ،هناك بلدان أيضًا غير متوفر لديها معلومات
عن اإلسكان أو كانت قد تضررت بشدة جرّ اء الكوارث
بما أدى إلى أنه بعد إتمام التعداد الوطني لم تعد المعلومات
دقيقة (مثل هايتي أو نيبال) .وفي هذه الحاالت ،يجب تبني
نهج بديل يستفيد من مجموعات البيانات السكانية ،والصور
الملتقطة من السواتل ،وبيانات التخطيط مفتوحة المصدر.

الشكل  24-3توزيع عدد المباني السكنية في أصغر تقسيم فرعي إداري متاح لـ  12بلدًا في الشرق األوسط اعتبارً ا من 2018

المباني (ألف)

(المصدر)GEM 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخرائط والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.
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نادرً ا ما يتم تجميع بيانات التعرض بشأن المباني غير
السكنية بطريقة منهجية على المستوى اإلقليمي أو الوطني.
وفي معظم الحاالت ،توفر المصادر الثانوية للبيانات ،مثل
الدراسات االستقصائية المتعلقة بالتعداد االقتصادي  ،بيانات
تتعلق بعدد الموظفين وغيرها من المؤشرات المختلفة التي
تتعلق بالهياكل التجارية والصناعية .ونتيجة لذلك ،فإن وضع
مصادر التعرض المتعلقة بأنواع اإلشغال غير السكني يعتمد
على ثالثة مصادر أساسية لمجموعات البيانات( :أ) البيانات
الديمغرافية المتعلقة بالقوى العاملة في مختلف القطاعات؛
و(ب) البيانات المتعلقة بعدد التصاريح التي قد تحدد أيضًا
التاريخ ،ونوع العمل ،وحجم المرفق ،وعدد العاملين؛ و(ج)
مجموعات البيانات واسعة النطاق التي تحدد المناطق وف ًقا
لإلشغال 156 .ويسمح الجمع بين مجموعات البيانات هذه
بوضع تقدير لمتوسط عدد المرافق لكل إشغال ،والذي يتم
توزيعه بعد ذلك على فئات عدة.
سيؤدي الجمع بين المصادر المتنوعة من معلومات التعرض
حتمًا إلى وضع مجموعة بيانات عالمية بشأن التعرض
ليست متماثلة في دقتها ،أو جودتها ،أو أساليب الحصول
عليها .ومن خالل دمج مصادر بيانات بديلة للتحقق من
المعلومات المتعلقة بالتعرض الهيكلي ،على سبيل المثال،
يصبح جمع بيانات التعرض األخرى ثريًا وموثو ًقا .ومن
خالل دمج البيانات بشأن الطرق ،والبنية التحتية ،والمنشآت،
واستخدام المياه ،والبعد عن المصادر الغذائية ،والطلب على
الكهرباء ،وتوافر الرعاية الصحية األساسية ،والتحصيل
العلمي ،وما إلى ذلك ،سيزداد الفهم العالمي بشأن التعرض
إلى مدى أبعد من مجرد الفهم على المستوى الهيكلي.
وبذلك ،سيتم في نهاية المطاف تفادي التحديات المتعلقة
بعدم التجانس في توافر البيانات ونطاقها إذ إن توافر بيانات
التعرض المفتوحة سيتزايد.
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154
155
156

(ميلكيوري وآخرون )2019
(نديمبالي ،وإدواردز ،ومواللي )2007
(الوكالة الفيدرالية إلدارة حاالت الطوارئ )2017
(شيونيز وآخرون )2017
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التعرض المتعلق بالنمو
بغض النظر عن التحديات المذكورة أعاله المتمثلة في مواكبة
العوامل المسببة للتعرض بالنسبة للبيئة المبنية ،فإن التعرض
بالنسبة لألفراد ،والبنية التحتية ،والنظم ،على النحو الذي
تنطوي عليه معدالت النمو هذه ،يمثل حسابات معقدة فلكيًا.
فالتعرض ليس ثاب ًتا ،ويمكن أن تزداد المخاطر بسبب حدوث
تغييرات في درجة التعرض (مثالً ،قد يتم تحويل مبنى
مكون من ثالثة طوابق ليصبح مكو ًنا من خمسة طوابق
خالل أسابيع قليلة ،أو يمكن أن ينزح السكان بأعداد غفيرة
بشكل سريع ج ًدا ،أو قد يتم إغالق المعابر الحدودية) .وفي
أفريقيا ،بلغ المعدل المتوسط لنمو الناتج المحلي اإلجمالي
لعام  2018أكثر من  ،%4حيث إن ثلث البلدان األفريقية
يشهد ً
نمو ا فعليًا للناتج المحلي اإلجمالي يزيد على %5
عامًا بعد عام 157 .وفي البلدان النامية والبلدان التي تمر
بمرحلة انتقالية ،تعمل الطبقات المتوسطة المتنامية وتوسُع
سبل الوصول إلى األسواق العالمية على زيادة األصول
المعرّ ضة للخطر في حين تسعى الهياكل التنظيمية ومرفق
ً
حثيثا لمواكبة ذلك .وترتب على ذلك
إدارة المخاطر سعيًا
مخاطرة مركبة ،إذ إن نطاق األصول المعرّ ضة للخطر
وتضاؤل احتماالت التطبيق الجيد لمعايير السالمة يتجاوز
االستثمار العام في استراتيجيات إدارة المخاطر .وينطبق
ذلك بالمثل على تنظيم عمليات اإلنشاء فيما يتعلق بفحص
سالمة األغذية ،والتحقق من المرافق الصناعية ،ومراقبة
األمراض ،والحفاظ على التنوع البيولوجي ،وما إلى ذلك.
ً
يعد التوسع العمراني أحد أكثر االتجاهات
تحول في القرن
الحادي والعشرين ،مما يشكل تحديات فيما يتعلق بالتعرض
وقابلية التضرر ،وما لذلك من تبعات على اإلسكان ،والبنية
التحتية ،والخدمات األساسية .ويشهد العالم النامي %90
من هذا النمو الحضري ،وتشير التقديرات إلى أن 70
مليون مقيم جديد ينضم إلى المناطق الحضرية في البلدان
النامية سنويًا؛ 158وال تتمكن تنمية البنى التحتية من مواكبة
النمو 159.تعد أفريقيا من أسرع القارات اآلخذة في التوسع
الحضري؛ حيث إنه بين عامي  1990و ،2015زاد عدد
السكان في التجمعات الحضرية إلى  484مليون ،بينما

( 157مصرف التنمية األفريقي )2018
( 158موئل األمم المتحدة )2015
( 159غونتر وماسي )2017
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في آسيا يعيش  %89من السكان في التجمعات الحضرية.
وشهدت البلدان منخفضة الدخل زيادة بنسبة  %300في
المناطق المبنية وزيادة في عدد السكان بلغت  %176على
مدى السنوات األربعين الماضية 161 .فعلى سبيل المثال،
يكون عدد حوادث الحرائق في المساكن المنظمة والعشوائية
متماثالً كل عام ،ولكن بالنظر إلى أن ما يقرب من  %18من

160

السكان يعيشون في األحياء العشوائية ،يكون الشخص المقيم
في األحياء العشوائية أكثر عرضة للضرر من الحرائق
بمعدل  4.8ضعف مقارنة بالفرد الذي يقيم في المساكن
المنظمة .وتدل قابلية تعرض العشوائيات للحرائق على
أن عبء الكوارث الناجمة عن الحرائق يتحمله الفقراء في
162
أغلب األحيان.

الشكل  25-3نمو في المساكن الحضرية المنظمة والعشوائية في جنوب أفريقيا
)اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﻧظﻣﺔ( اﻟﺧطﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﻧظﻣﺔ

)اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ( اﻟﺧطﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ

ﻋدد ﺣراﺋق اﻟﻣﺳﺎﻛن
٦۰۰۰

٥۰۰۰

٤۰۰۰

۳۰۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰
۲۰۱٥

۲۰۱۲

۲۰۰۹

۲۰۰٦

۲۰۰۳

(المصادر :جمعية الحماية من الحريق في جنوب أفريقيا )2018

تاريخيًا ،شهد العديد من المدن الكبرى ،مثل شيكاغو ،ولندن،
163
طوكيو نشوب حرائق كبرى في المناطق الحضرية،
إال أنها تمكنت من إدخال تحسينات تدريجية على البنية
التحتية وبناء الهياكل التي تراعي األخطار .وهناك حاجة
إلى تدخل مماثل في المدن الكبرى الجديدة وغيرها من
المناطق الحضرية المتنامية لحماية المجتمعات الحضرية من
المخاطر التي يمكن تفاديها.
تمثل األحياء العشوائية تحديًا متزاي ًدا أمام البلديات .وفي هذه
المناطق ،قد يصبح ما يقرب من  10آالف شخص بال مأوى
ج ّر اء وقوع حدث واحد ،كأن ينشب حريق مثالً .وتساهم
المورفولوجيا الحضرية لألحياء العشوائية في انتشار الكوارث
بشكل سريع ،مما ينجم عنه وقوع خسائر في األرواح،
والمنازل ،والممتلكات مسببًا تدمير المجتمعات التي تعاني
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من قابلية التضرر في األساس .وعلى هذا النحو ،يؤدي التعرض
الهيكلي إلى وقوع جوانب أخرى من التعرض للمخاطر.
تتسم الحرائق بمالمح عديدة من النواحي السياسية،
واالجتماعية ،واالقتصادية ،إلى جانب خصائصها المادية.
تمثل ا لحر ا ئق حا لة ملمو سة معتمد ة على ا ال شتعا ل ،
واالحتراق ،والوقود .وهي أيضًا تشكل جزءًا ال يتجزأ من
تاريخ المكان ،وحوكمته ،وهياكله الطبقية ،وتوجهاته الثقافية
تجاه المخاطر ،وفهم التعرض .يؤدي الفقر وأشكال التهميش
األخرى إلى ظهور حاالت قابلية التضرر مما يساهم في
تدني نوعية المساكن ،واالكتظاظ ،وعدم االستثمار في
التدابير الوقائية 164.وبالطبع ال يقتصر هذا الوصف بشأن
األبعاد المتعددة للتعرض المتداخل على الحرائق فحسب.

على الرغم من أن الفيضانات شائعة نسبيًا ،فإن البيانات
المتعلقة باألضرار غير مكتملة بسبب وجود أنواع عديدة من
الفيضانات التي تؤثر على العديد من األشكال المختلفة من
األصول المعرَّ ضة للخطر .وال تتسبب الفيضانات غالبًا في
وقوع أضرار هيكلية ،لذا ليس هناك تركيز مماثل على جمع
البيانات مثلما هو الحال بعد وقوع زلزال.
ال تنطوي عملية حساب التعرض بالنسبة لحرائق الغابات
على المستوطنات البشرية؛ إذ ال تشتمل إال على قيمة
المنطقة الطبيعية التي فُقدت (بما يعني تكلفة المخزونات
الخشبية والوقت الالزم الستبدالها) .وبالنسبة إلى االتحاد
األوروبي في عام  ،2017بلغت الخسائر االقتصادية
الناجمة عن الحرائق  11.2مليار دوالر ،ولكن ذلك لم
يشتمل على تكلفة األصول المبنية .جرت العادة على أن
ً
مرتبطا بالمخاطر الناجمة عن الحرائق،
اإلسكان ليس
غير أن أهميته تتزايد بالتزامن مع زيادة التأثير االقتصادي
للحرائق على المستوطنات البشرية .وفي المناطق المكتظة
بالسكان ،غالبًا ما تبدأ الحرائق في النشوب بالقرب من
المستوطنات البشرية ،وينجم عنها زيادة التكلفة االقتصادية
وارتفاع معدل الوفيات.
على الرغم مما قد يبدو أنه انتقاص من آدمية اآلثار الناجمة
عن الكوارث ،من األهمية بمكان لبعض مستخدمي معلومات
المخاطر تقدير الخسائر ،وبالتبعية ،قياس التعرض من
الناحية المالية .وتكمن أهمية ذلك بشكل خاص في إثبات
جدوى طرق التخفيف الفعّالة مثل خدمات تحويل المخاطر
التي تنطوي على التأمين مثالً .والحقيقة هي أن العائد على
االستثمار الناتج عن مبادرات الحد من المخاطر يكون
إيجابيًا (أعلى بأضعاف عدة) مقارنة بالخسائر المتوقعة؛
ولكن ال تتساوى في ذلك كل طرق الحد من المخاطر .عندما
تكون الحالة االقتصادية واضحة أمام مخططي السياسة
العامة ،يكونون مجهّزون بشكل أفضل التخاذ قرارات
وجيهة .وفي العديد من الحاالت ،ال تكون مبادرات الحد من
المخاطر ،في حد ذاتها ،رائجة على الصعيد السياسي .فقد
يعاني رجل السياسة في إحدى دوائر االختصاص الفقيرة
لكي يبرر لناخبيه سبب االستثمار في إنشاء نظام إنذار ربما
ال يطلق إنذارً ا بشأن أي خطر لسنوات ،في حين أن هناك
أطفال ال تتوفر لهم حقوق الذهاب إلى المدارس أو أن هناك
أشخاص يعانون من الجوع.
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(ديفين ،وموشن ،وفانهاي )2016
(راش وآخرون )2019
(راش وآخرون )2019
(نولز )2013

3-2-3
التعرض البيئي
من منظور بيئي عالمي ،يأخذ التعرض في حسبانه أنظمة
ال توجد لها أرقام َكمية فردية .وعلى مدى العقدين
الماضيين ،أظهر ما يقرب من  %20من إنتاجية سطح
األرض النباتي اتجاهًا هبوطيًا مستمرً ا ،بسبب تغير المناخ،
وفقدان التنوع البيولوجي ،والممارسات اإلدارية السيئة .ومع
استمرار الضغوط األساسية المتمثلة في الحصاد المفرط
للموارد وتغير استخدام األراضي ،يتراجع أكثر من نصف
خدمات األنظمة اإليكولوجية على مستوى العالم.
يعد فقدان التنوع البيولوجي وصحة النظم اإليكولوجية
ً
دليل على عدم مراعاة زيادة األصول
على نطاق واسع
العالمية المعرّ ضة للخطر وإدارتها .ويؤثر هذا الفقدان أيضًا
تأثيرً ا كبيرً ا على الحد من المخاطر والتخفيف من األخطار
البيئية 165.ويرجع ذلك إلى أن خدمات النظم اإليكولوجية
تساعد على تنظيم المناخ ،وتنقية الهواء والمياه ،وتخفيف
آثار األخطار الطبيعية .وتوجد فوائد مباشرة أخرى ،مثل
توافر األخشاب ،واألسماك ،والمحاصيل واألدوية ،وجميعها
تدعم صحة اإلنسان .ويتم فقدان هذه الفوائد غالبًا بعد وقوع
الكوارث مباشرة ،وربما يستغرق األمر العديد من السنوات
الستعادتها .وتكون خدمات النظم اإليكولوجية وفقدان
التنوع البيولوجي للمياه العذبة مهددة أكثر من غيرها.
كذلك تتعرض األنهار واألراضي الرطبة في جميع أنحاء
العالم لإلفساد ،والجفاف ،كما يتم غمرها بالنفايات ،والتلوث
السام ،واألنواع المُغيرة ،وتضرر بفعل اإلفراط في استغالل
الموارد السمكية واإلفراط في استخدام مياه الري .ويتعرض
ثلثا جميع أنهار العالم لدرجة عالية من التدهور 166،إلى
جانب موائل المياه العذبة التي تدعمها تلك األنهار .وتؤثر
هذه المشكلة على ما يقرب من  5مليار شخص يعيشون في
167
المناطق المعرضة لخطر شديد متعلق بالمياه.
يتعرض التنوع البيولوجي البحري لخطر ناجم عن اإلفراط
في الصيد ،واحترار المحيطات وتحمضها ،وذوبان الجليد
البحري مع فقدان الكائنات الحية التي تعيش تحت الجليد،
وتطور الغاز والنفط ،والنقل البحري ،وتدمير الموائل
الساحلية ،وفقدان ال ُ
شعب المُرجانية ،والتشبع الغذائي،

164
165
166
167

(راش وآخرون )2019
(باسيفتشي وآخرون )2015
(هسان وآخرون )2005
(هسان وآخرون )2005
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والتلوث (بما في ذلك اللدائن البحرية ،وتكاثر الطحالب
السامة ،واألنواع المُغيرة) .ويتعرض التنوع البيولوجي
البري لخطر ارتفاع درجات الحرارة ،وهالك المراعي
وتحولها إلى صحراء وأراضي جافة مما يجعلها غير
صالحة لألحياء البرية أو الزراعة ،وإزالة الغابات ،وتدهور
الغابات المدارية ،وذوبان األنهار الجليدية في المناطق
القطبية وال ُنظم اإليكولوجية في الجبال الشاهقة.
يتسبب التعرض لمياه الشرب غير اآلمنة وسوء المرافق
الصحية بالفعل في وقوع  2مليون حالة وفاة يمكن تجنبها
168
سنويًا بسبب اإلصابة باألمراض المعدية المنقولة بالماء.
ومع ازدياد حاالت الجفاف في العديد من مناطق العالم
النامي ،سيصبح من األصعب تنفيذ األنظمة الصحية القائمة
على المياه والحفاظ على استدامتها ،مما يؤدي إلى زيادة
معدل وقوع األخطار والمخاطر ونطاقها.
بوجه عام ،يعني استمرار عوامل الضغط على التنوع
البيولوجي والنظم اإليكولوجية المعرَّ ضة للخطر (الناجمة
عن تغير المناخ ،وتدمير الموائل وتحويلها ،إلى جانب تغير
استخدام األراضي) أن هناك انخفاض مستمر وال يمكن
إصالحه في التنوع الجيني وتنوع األنواع وتدهور النظم
اإليكولوجية على جميع النطاقات 169.وعندما تتراجع النظم
اإليكولوجية أو تختفيُ ،تفتقد خدمات النظم اإليكولوجية
المهمة ،مثل التلقيح ،وكذلك ٌتفتقد العوامل الطبيعية المساهمة
في بناء القدرة على الصمود ،مثل مصارف الكربون،
والمكافحة الطبيعية لآلفات ،وإمكانية الحصول على األدوية
العشبية والتقليدية ،التي تعد مهمة لصحة الكثير من سكان
العالم 170.وفي ظل فقدان التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية،
يوجد احتمال شبه مؤكد بوقوع أخطار أكثر تواترً ا ،إلى جانب
التفريط في أحد الموارد المتبقية للتخفيف من حدة المخاطر.
خالصة القول ،هناك أبعاد مختلفة من التعرض تتعدى
ما يهتم به أي من أصحاب المصلحة .وال يعد ذلك عيبًا في
تحليل اإلصدارات السابقة من تقرير التقييم العالمي هذا،
ولكنه يعكس النموذج الجديد الذي أوضحه إطار سِ نداي .تعد
المخاطر دالة تعكس األخطار الطبيعية والبشرية وهي مسألة
تتعلق بإدارة جميع مستويات الحوكمة ،وجميع القطاعات،
وجميع أبعاد المجتمع .وتتكاتف عوامل عدة لبناء القدرة على
الصمود تشمل وجود نظام صحي قوي ،ونظام طرق يُدار
بشكل جيد ،وشبكة من أنظمة الرصد المدربة تدريبًا جي ًدا.
ولهذا السبب ،من المهم ،خالل فترة تطبيق إطار سِ نداي
حتى عام  ،2030أن تسعى األبحاث والعلوم إلى فهم أكبر
قدر ممكن من أبعاد التعرض وتمثيلها على نحو أفضل.
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3-3
قابلية التضرر
تشمل آثار الكوارث ما هو أكثر من األشخاص المتضررين
أو الخسائر االقتصادية .ومع أن كل المجتمعات تكون
عُرضة للمخاطر ،فإن معاناة بعضها تكون أكبر من األخرى
ويكون تعافيها أبطأ عند وقوع أحداث كارثية .ويظل الكثير
من الدراسات الحالية عن المخاطر محدد القطاعات ويتعامل
مع قابلية التضرر على أنه تعرض األشخاص للمخاطر.
ويؤكد هذا القسم ،استنا ًدا إلى التحليل المقدم في تقارير
التقييم العالمية السابقة واألدلة التجريبية عن الجوانب متعددة
األبعاد المتعلقة بالتعرض للمخاطر ،ضرورة اتباع نهج
أكثر شمولية متمحور حول اإلنسان إزاء قابلية التضرر.
ويستفسر القسم عن سبب بذل بعض األفراد جهد أفضل
للتغلب عن الكوارث مقارنة بغيرهم من خالل تقييم العقبات
الرئيسية التي قد يواجهها األفراد ،واألسر ،والمجتمعات في
إدارة المخاطر ،بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمعلومات،
والموارد ،والحوافز إلعادة البناء على نحو أسرع وأفضل.
ُتعرف قابلية التضرر بأنها "ظرو ًفا تحددها العمليات أو
العوامل المادية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية تزيد
من مدى احتمالية تعرض الفرد ،أو المجتمع ،أو األصول ،أو
األنظمة آلثار األخطار 171".وتحدث قابلية التضرر في إطار
وقوع الكوارث ذات األحجام المختلفة التي قد تؤثر سلبيًا على
األوضاع االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية/اإليكولوجية في
البالد على مدى الوقت .وهاهنا تتجلى فكرة "قابلية التضرر
المتباينة" التي تشير إلى األوجه المختلفة للمخاطر ومستوياتها
المتنوعة التي تتعرض لها الفئات السكانية ،تبعًا لآلثار
172
والنواتج المتفاوتة الناجمة عن الكوارث.
ال يمثل تحديد الخطر سوى خطوة أولية ضمن استراتيجية
إدارة المخاطر .ومع أن شدة الكوارث لها أهمية ،يبقى األهم
هو السمات والخصائص االقتصادية ،والديمغرافية ،والبيئية،
والمؤسسية ،واالجتماعية للسكان التي قد تجعل أفرادها
عُرضة لخطر أكبر قبل وقوع الكوارث ،وأثنائها ،وبعدها.
وفي حين تشير الدالئل إلى أن البلدان األكثر ثراء التي تتمتع
بمؤسسات أو حوكمة أكثر تطورً ا هي األكثر قدرة على

الحد من مخاطر الكوارث 173،فإن العديد من البلدان شهد
ً
نموا اقتصاديًا سريعًا في العقود القليلة الماضية دون معدل
متناسب فيما يتعلق بالحد من قابلية التضرر.
وُ ضع إطار سِ نداي في وقت كان العالم يشهد معدالت
انخفاض هائلة في مستوى الفقر المدقع وتقدم هائل في
تحسين فرص الحصول على التعليم ،والرعاية الصحية،
وتعزيز تمكين المرأة ،والشباب ،واألفراد ذوي إعاقة ،وكبار
السن .ومع ذلك ،وبعد مرور أربع سنوات ،على الرغم من
هذه اإلنجازات المحققة ،ال يزال الحد من الفقر متفاو ًتا من
منطقة ألخرى ،داخل البلدان وبين الفئات السكانية المتنوعة.
وفي حين أن أكثر من مليار شخص قد ارتفع دخلهم عن
خط الفقر البالغ  1.90دوالرً ا يوميًا منذ  ،1990هناك أيضًا
ماليين األشخاص الذين يعودون إلى براثن الفقر سنو يًا
174
بسبب الصدمات.
في جميع أنحاء العالم ،في االقتصادات النامية والمتقدمة
على حد سواء ،يُنظر في أغلب األحيان إلى األشخاص
الذين تخلفوا عن الركب (مثل ،األشخاص الذين يعانون من
الفقر ،والعاطلون عن العمل والمصنفون تحت فئة البطالة
المقنعة ،واألشخاص ذوو االحتياجات الخاصة ،والنساء
والفتيات ،والسكان النازحون والمهاجرون ،والشباب ،وفئات
الشعوب األصلية ،وكبار السن) على أنهم عالقين في دوامة
قابلية التضرر المركبة .وقد يعاني األشخاص الذين يعيشون
في حالة من الفقر من دوامة طويلة من البطالة والبطالة
المقنعة ،وانخفاض اإلنتاجية ،وتدني األجور ،ويكونون
عُرضة على وجه الخصوص لألحوال الجوية القاسية.
وغالبًا ما تكون األقليات المحرومة من حقوقها ،والسكان
النازحون ،والمهاجرون عُرضة للممارسات التمييزية ،أو
يتوفر لهم وصول متقطع ،أو عدم وصول من األساس ،إلى
أنظمة العدالة الرسمية والخدمات الصحية .وبالنسبة لألسر،
ربما تكون مكامن قابلية التضرر قد نشأت واستمرت على
مدى فترات طويلة ،مما أدى إلى تفاوتات في الدخل ،ونوع
الجنس ،واالنتماء اإلثني ،والحالة األسرية واالجتماعية ،ونوع
الوظيفة ،كان من الصعب التغلب عليها 175.وسيتناول الفصل
 15بمزيد من التفصيل التحديات التي تواجهها الحكومات
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(منظمة الصحة العالمية )2018c
(هايود )2017
(األمم المتحدة )2016a
(الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية )2016
(شاب وأرلينغتون )2008

بشأن كيفية تبني خطط للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها
في السياقات الهشة والمعقدة ،مثل الصراعات ،والمجاعات،
وغيرها من الحاالت التي ينجم عنها نزوح األشخاص
أو هجرتهم بأعداد غفيرة.

1-3-3
قياس قابلية التضرر
تؤثر الكوارث على الحياة اليومية بشكل كبير .فهي تتسبب في
تعطيل سبل المعيشة ،وعرقلة الشبكات العائلية واالجتماعية،
وإيقاف مسارات التعليم ،ومنع إمكانية الحصول على
الخدمات الصحية ،وشبكات البنية التحتية ،وسالسل اإلمداد،
وروابط الخدمات األساسية ،والتي يعد جميعها من األمور
المهمة لتحقيق رفاهية األشخاص .ومن الناحية النظرية،
كان قياس قابلية التضرر محط نقاش في العقود األخيرة
فيما يتعلق بالمنهجيات ،والمقاييس ،والمؤشرات المالئمة
المطبقة في إطار األساليب ال َكمية التي ترتكز على المسوح
(مقاطع عرضية فردية ،ومسوح جدولية ،ومسوح مجتمعية)
واألساليب النوعية .تكون الدراسات التجريبية بشأن المخاطر
وقابلية التضرر شاملة .ولذلك ،ال بد وأنه ستكون هناك أوجه
اختالف في كيفية تحديد المحللين/المنظمات لحالة قابلية
التضرر وقياسها فيما يتعلق بالكوارث .ومع ذلك ،بالنظر إلى
اآلثار المدمرة للكوارث التي تشهد تزاي ًدا مستمرً ا ،ال بد وأن
تكون القدرة المُحسَّنة على قياس قابلية التضرر – رغم عدم
اكتمالها وقصورها – خطوة مستحسنة نحو تعزيز ثقافة القدرة
176
على الصمود أمام الكوارث.

قابلية التضرر والمخاطر
يجب تحديد قابلية التضرر من حيث ما إذا كان السكان
عُرضة لقابلية التضرر؛ ولذلك ،يتطلب قياسه سمات دقيقة.
ويجب تحليل التعرض للمخاطر على أنه أحد أبعاد قابلية
التضرر المتعددة .فعلى سبيل المثال ،عادة ما تكون األسر

( 173مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2009؛ (مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث )2011b؛ (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013b؛ (مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015b
( 174المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة )2018b
( 175برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2014
( 176واي وآخرون )2017
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الضعيفة أكثر عرضة للمخاطر وأقل تمتعًا بالحماية منه.
ويكون لهذا التعرض تأثير مباشر على وضعهم االجتماعي
واالقتصادي ورفاهيتهم .وال يقل أهمية عن ذلك أن نرى
كيف يتسبب التعرض للمخاطر في حدوث قابلية التضرر
أو تعميق أثره 178.فعلى سبيل المثال ،قد ُتجبر األسر ،فيما
تبذله من جهود لتجنب التعرض للمخاطر ،على اتخاذ تدابير
وقائية مكلفة ،مما يزيد من احتمالية وقوعها في براثن الفقر.
وبنا ًء على ذلك ،فإن قرار عدم االستثمار في نشاط عالي
المخاطر لكنه يحقق عوائد مرتفعة يشير إلى دخل مهدر
وإلى زيادة احتمالية أن تظل األسر في حالة فقر أو تقع في
براثن الفقر 179.فعلى سبيل المثال ،يمكن للكوارث أن تزج
باألسر ضعيفة الدخل بالفعل في هاوية الفقر بشكل أكبر أو
تدفع األسر غير الفقيرة إلى المعيشة تحت خط الفقر 180.وقد
يترتب على حدوث الصدمة اتخاذ قرار باستبعاد األطفال من
المدرسة ،أو قد تؤثر في صحة األشخاص بشكل دائم ،أو في
إمكانية الحصول على التغذية الكافية ،أو خفض متوسط العمر
المتوقع ،أو الحصول على العالج لألمراض القابلة للعالج.
177

يجب أيضًا تقييم اتجاه السببية بين قابلية التضرر والمخاطر
بترتيب عكسي .وقد قدم هوغيفين وزمالء آخرون رؤى
مفاهيمية مفيدة بشأن العالقات السببية العكسية أثناء إدراج
أوجه قابلية التضرر في تحليل الفقر 181.فعلى سبيل المثال،
لتجنب الحرمان أو انعدام األمن الغذائي ،قد تختار األسر
محاصيل منخفضة القيمة أو قد ُتج َبر على الزراعة في مناطق
غير آمنة (مثل أرض ملوثة باأللغام األرضية أو مناطق
النزاع) أو العيش في بيئة معرضة للخطر (مثل االنهيارات
األرضية ،أو السهول الفيضانية ،أو على طول خطوط السكك
الحديدية) .ومن ثم ،ليس التعرض فحسب هو الذي قد يؤدي
إلى نواتج رفاهية سيئة .وقد تؤدي أيضًا مظاهر المخاطر (مثل
الصدمة) إلى نواتج رفاهية غير مرغوب فيها.

تقييم قابلية التضرر
يمكن أن تكون تقييمات قابلية التضرر قطاعية أو متعددة
ا أل بعا د  ،حيث تبين تو ز يع مؤ شر ا ت قا بلية ا لتضر ر
المستخدمة ،و ُتص َّنف حسب نوع الجنس ،وحجم األسرة،
والموقع ،وما إلى ذلك .وعلى الرغم من وجود العديد من
المنهجيات ،فإنها غالبًا ما تكون تقديرية وتقتصر على
قطاعات محددة .إضافة إلى ذلك ،يركز العديد من قياسات
قابلية التضرر على األخطار والمخاطر مع التغاضي عن
المعلومات المتعلقة بالقدرات الالزمة للتصدي لها ،وهو ما
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ينتج عنه وضع حل لجزء واحد من لغز قابلية التضرر.
ويتم الشروع في التقييمات بنا ًء على طلب تفرضه مسألة
محددة مرتبطة بالسياسة لفئة أو منطقة معينة (مثل مالمح
قابلية التضرر للسكان النازحين بسبب الكوارث في منطقة
معينة) ،ويتم التغاضي عن أهميتها بدرجة كبيرة لصالح
أغراض تخطيطية أخرى في السياسة .وأخيرً ا ،يتم إجراء
هذه التقييمات في أغلب األحيان من جانب المنظمات
الدولية ،والمنظمات غير الحكومية ،والقطاع الخاص ضمن
دورة حياة المشروعات ،مما يقوض فرص دمج نتائجها
بطريقة منهجية في العملية الشاملة إلدارة المخاطر ويضع
افتراضات في كثير من األحيان حول الفئات التي تتأثر
بالصور النمطية لقابلية التضرر أكثر من قابلية التضرر
التي يتم قياسها.
يُستخدم توصيف قابلية التضرر لتحديد الفئات "المعرضة
لصعو با ت خطير ة " – و هو مصطلح صا غه ا لخبير
االقتصادي والحائز على جائزة نوبل أمارتيا سن .وتتضمن
األمثلة النموذجية على الفئات المعرضة للضعف األطفال
واليتامى ،والفتيات أو الحوامل ،واألمهات المرضعات،
ومقدمي الرعاية األساسين أو الوحيدين (لألطفال المعالين،
أو كبار السن ،أو األشخاص ذوي اإلعاقة) ،والمعرضين
للعنف الجنسي أو القائم على الجنس ،والبالغين أو األطفال
الذين يتعرضون للعنف األسري ،أو االستغالل ،أو سوء
المعاملة ،والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،وكبار
السن ،واألقليات العرقية ،وبعض الطوائف ،والنازحين
داخليًا ،واألسر التي تعولها النساء العازبات أو األطفال.
وتوصف هذه الفئات غالبًا بالفئات المستضعفة في االستخدام
الشائع للمصطلح .ومع ذلك ،من بين النقاط التي تستحق
اهتما مًا خا صًا هي أنه على الرغم من توصيف هذه
الفئات على أنها فئات مستضعفة ،فال تعد المخاطر إحدى
الخصائص األساسية لمشكالتهم ،حتى وإن كانت المخاطر،
في بعض الحاالت ،قد ساهمت في حالة العوز التي يمرون
بها نظرً ا لمحدودية الفرص المتاحة لهم في مواجهة هذه
المخاطر 182 .وبعبارة أخرى ،يمكن ربط الخصائص
الشخصية بالضعف ،ولكنها ال تحددها ،حيث تكون أوجه
الترابط بين مالمح الضعف والمخاطر هي ما يمكن أن
تساعد تقييمات الضعف في تحديدها بدقة.
تتنوع المخاطر حسب معدل تكرارها ،وحدتها ،والتأثير على
الرفاهية 183.وعلى الرغم من أن مصادر لقابلية التضرر
متعددة ومتنوعة ،فإن بعض أهم العوامل المتواترة في
تقييم لقابلية التضرر تتمحور حول الفقر ،وعدم المساواة،

والنوع االجتماعي 184،والتعليم ،والحالة الصحية ،واإلعاقة،
والمخاوف البيئية .ويعرض الجدول  4-3بعض األمثلة.
وتحدد هذه األمثلة فئات المخاطر والمؤشرات المحتملة التي
تقييس قابلية التضرر في سياقات الكوارث.

ال توجد إجابة نموذجية عن السؤال حول أي المؤشرات
األكثر مالءمة ،حيث إن كل سياق يتطلب نهجً ا مختل ًفا.
ومع ذلك ،فإن القاسم المشترك يتمثل في أنه يجب تحديد
المؤشرات بناء على ما يلي( :أ) إثبات صحتها لتمثيل ما
تتضمنه من مفاهيم األساسية بشكل مالئم و(ب) القدرة على
االسترشاد بها عند اتخاذ اإلجراءات وتخطيط السياسة.

امرأة هايتية تحتمي من العاصفة المدارية هانا2008 ،
امرأة تقف في مدخل الكاتدرائية في غونايفيس ،بهايتي ،والتي لجأ إليها ما يصل إلى  400شخص بعدما ضربت العاصفة المدارية هانا المنطقة ،األمر الذي أسفر عن تهجير اآلالف ومقتل
أكثر من  160شخص.
(المصدر :األمم المتحدة 2008؛ لوجان أباسي)

( 177هوغيفين وآخرون )2003
( 178بيرجستراند وآخرون )2015
( 179بيرجستراند وآخرون )2015
( 180مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013b؛ (سين )2000؛ (نارايان
وآخرون )2000؛ (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2014؛ (البنك الدولي )2013

181
182
183
184

(هوغيفين وآخرون )2003
(هوغيفين وآخرون )2003
(هولزمان ويورجنسن )2000
(نيلسون )2015
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الجدول  4-3بعض فئات المخاطر ومؤشراتها في تقييمات لقابلية التضرر

ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

اﻟﻧطﺎﻗﺎت

اﻟﻣؤﺷرات

ﻣﺧﺎطر دورة اﻟﺣﯾﺎة/اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ

اﻟوﻻدة ،واﻷﻣوﻣﺔ ،وﻛﺑﺎر اﻟﺳن،
واﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري ،وﺣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة

ﺣﺟم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ :ﺣﺟم اﻷﺳرة ،ﻋدد اﻟﻣُﻌﺎﻟﯾن ،اﻟﻣواﻟﯾد اﻟﺟدد ،ﺟﻧس ﻣُﻌﯾل اﻷﺳرة ،اﻟﻣﺳﻧون ،اﻟوﻓﯾﺎت داﺧل
اﻷﺳرة ،ﺗﻔﻛك اﻷﺳرة ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك .وﺻول اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻟﻣوارد.

اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،ﻋﺟز اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل،
ﻓﺷل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،
إﻋﺎدة اﻟﺗوطﯾن ،اﻟﻧزوح،
اﻟﮭﺟرة ﻋﺑر اﻟﺣدود

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟرﻓﺎھﯾﺔ

اﻷﻣراض ،اﻹﺻﺎﺑﺎت،
اﻟﺣوادث ،اﻹﻋﺎﻗﺎت ،اﻷوﺑﺋﺔ
)ﻣﺛل اﻟﻣﻼرﯾﺎ( ،اﻟﻣﺟﺎﻋﺎت،
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك.

ﻣﺧﺎطر اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ

ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم :ﻣﻌدل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،اﻟﺳﻛﺎن ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﻣدارس ،ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق
اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣدارس ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ،ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺿور ﺑﺎﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺿور ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق
ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻌﻣري :اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺳﻧﯾن ،اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل دون ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺑﺎﻟﻐون
ﻣن اﻟﻌﻣر  ٦٥ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﺄﻛﺛر.
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ :اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ،ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ اﺳﺗﯾطﺎن.
اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ :ﻣﻌدل اﻟﻣواﻟﯾد اﻟﺧﺎم ،ﻣﻌدل اﻟﻣواﻟﯾد اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ،ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن.

اﻟﻔﻘر :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟدوﻟﻲ ،ﺣﺳب اﻟﺟﻧس واﻟﻌﻣر ووﺿﻊ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ،واﻟﻣوﻗﻊ
اﻟﺟﻐراﻓﻲ )ﺣﺿري/رﯾﻔﻲ(؛ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟوطﻧﻲ ،ﺣﺳب اﻟﺟﻧس واﻟﻌﻣر؛
وﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎر اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ رﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺑﻌﺎده وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎرﯾف
اﻟوطﻧﯾﺔ؛ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑﺎﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ /اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺣﺳب اﻟﺟﻧس،
واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل ،واﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل ،وﻛﺑﺎر اﻟﺳن ،وذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﻟﺣواﻣل ،واﻟﻣواﻟﯾد اﻟﺟدد،
وﺿﺣﺎﯾﺎ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل ،واﻟﻔﻘراء ،واﻟﺿﻌﻔﺎء.
اﻟدﺧل :ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل ،ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﺧول اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ )رﺟﺎل/ﻧﺳﺎء( ،ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺄﺟر ﻟﻛل أﺳرة.
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ،ووﺿﻊ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ،واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع/اﻟﻣﮭﻧﺔ/اﻟﺗﻌﻠﯾم ،واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،وإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ،واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﻣؤھﻼت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ
ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﮭن ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ،وﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت.

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ :ﺧطر اﻻﻧﺗﺣﺎر ،واﻟﻣﺳﻧون ،ﻋوز إدﻣﺎن اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة ،ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت
اﻷطﻔﺎل دون اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻟﻣواﻟﯾد.
اﻟﻣﯾﺎه اﻵﻣﻧﺔ :اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب اﻟﻣدارة ﺑﺄﻣﺎن؛ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﺧدﻣﺎت
اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣدارة ﺑﺄﻣﺎن؛ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون أﻧواع اﻟوﻗود اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠطﮭﻲ/اﻟﺗدﻓﺋﺔ/اﻹﺿﺎءة؛
ﻣﺳﺗوى ﺗﻠوث اﻟﮭواء ﻓﻲ اﻟﻣدن.
اﻟﺗﻐذﯾﺔ :ﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر ﺣﺎﻻت ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ )اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﻐذاء( ،وﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻘر اﻟﻐذاء اﻟﺣﺎد )اﻟﺣرﻣﺎن
ﻣن اﻟدﺧل( وﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر اﻷطﻔﺎل ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻟوزن )ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل(.
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الفصل 3

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺑﺄﻗل ﻣن  ۱٫۲٥دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﯾوم؛ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،أو اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻹﻋﺎﻧﺎت؛ اﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠوﻓﯾﺎت ﻣن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻛوارث؛ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ
أﺷﺧﺎص ﻣن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﻘر اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ.

ﻣﺧﺎطر ﺑﯾﺋﯾﺔ

اﻟﺗﻠوث ،وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،وإزاﻟﺔ
اﻟﻐﺎﺑﺎت ،وﺗدھور اﻷراﺿﻲ،
واﻻﻧﮭﯾﺎﻻت اﻷرﺿﯾﺔ،
واﻟﺛوراﻧﺎت اﻟﺑرﻛﺎﻧﯾﺔ،
واﻟزﻻزل ،واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت،
واﻷﻋﺎﺻﯾر ،وﺣﺎﻻت اﻟﺟﻔﺎف،
واﻟرﯾﺎح اﻟﻘوﯾﺔ ،وزراﻋﺔ اﻟﻘطﻊ
واﻟﺣرق ،واﻟﺣﺻﺎد اﻟﻣﻔرط
ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت ،واﻟﺗﺻﺣر،
وﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﻷﻏراض
ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ/ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﺑﺻورة
ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،واﻟرﻋﻲ اﻟﻣﻔرط/
ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣواﺷﻲ ،وﺗﻌرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ

اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ :ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن ،ﻋﻣر اﻟﺑﻧﺎء ،اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗﺗﺄﻟف
ﻣن ﺧﻣﺳﺔ طواﺑق أو أﻛﺛر ،ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﮭواء ،ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب ،اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻓوق اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ ،ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ.
اﻟﻧظم اﻟزراﻋﯾﺔ :اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ ،وﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﮭﺎ اﻟﻐﺎﺑﺎت
واﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ،واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺗدھور اﻷراﺿﻲ ،وﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ
واﻟداﺋﻣﺔ ،واﻧﺧﻔﺎض اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻣدة واﻟﻣﺑﯾدات اﻟﺣﺷرﯾﺔ ،وﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ
ﺗﻐطﯾﮭﺎ اﻟﻐﺎﺑﺎت ،وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت.
أراض رطﺑﺔ ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻷراﺿﻲ اﻟرطﺑﺔ/اﻷﻧﮭﺎر :اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ
ٍ
اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻟﺿﻔﺎف اﻷﻧﮭﺎر ،وﺟودة اﻟﻣﯾﺎه وﺗﻌﻛرھﺎ ،وﺗﺟزﺋﺔ اﻷﻧﮭﺎر.
اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ/اﻟﺑﺣرﯾﺔ :ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣروج اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟطﺣﺎﻟب اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﺣرﯾﺔ
اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ،وﺻﺣﺔ اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻣؤﺷر اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،وﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧظم
اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌﺎب اﻟﻣرﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﯾﺔ ،وﻣﺳﺎﺣﺔ أﺷﺟﺎر اﻟﻣﺎﻧﻐروف اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻧﺎطق ﻋﺎزﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻘﯾس ﺣﺳب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ واﻟﻌرض.

إمكانية تطبيق إحدى المنهجيات بدالً من األخرى تحكمها اعتبارات متعلقة بالبيانات .وفي حين أن محللي المخاطر خالل العقد الماضي قد أدركوا على نحو متزايد أهمية تقييم اآلثار المتباينة
المترتبة على الكوارث من خالل تقييمات قابلية التضرر ،فعادة ما يكون المسح المقطعي لألسر المعيشية هو أدنى الوسائل المتاحة لمعظم البلدان .يمثل تحديد مصادر البيانات ،وتقييم مدى
185
مالءمتها للقياس ،وتقديم اقتراحات للتدابير التكميلية أمرً ا بالغ األهمية في وضع منهجية تقييم قابلية التضرر.

مصادر البيانات الخاصة بتقييمات قابلية التضرر
في سياق المسوح المتعلقة لقابلية التضرر (المقاطع العرضية
الفردية ،أو المسوح الجدولية ،أو المسوح المجتمعية)،
ُتستخدم المؤشرات الكمية لقياس درجة وجود السمة ،بينما
تتألف البيانات النوعية من عمليات الرصد الرقمية التي
تشير إلى وجود سمة لفئة معينة أو عدم وجودها .وقد تشتمل
البيانات النوعية أيضًا على بيانات نصية أو مرئية مستمدة
من المقابالت ،أو عمليات الرصد ،أو بيانات المشروع،
أو البيانات اإلدارية ،أو السجالت ،ويمكنها أن تدعم
االستدالالت .كذلك يكون التخطيط النوعي لالستراتيجيات
التي يختار األفراد ،واألسر ،والمجتمعات استخدامها في
توقع وقوع مخاطر الكوارث هذه ،والتخفيف من حدتها،
ومواجهتها ذا جدوى أيضًا ،وخاصة فيما يتعلق بتوسيع
خيارات السياسة المتاحة.
في حالة عدم وجود مسوح كبيرة لألسر المعيشية ،فقد
يساعد أيضًا وجود مسح جدولي صغير على فهم المشكالت
الديناميكية لقابلية التضرر باعتبارها متعلقة بالمخاطر
النظامية .وبالنظر إلى أن النماذج رجعية األثر تغطي نطاق

( 185برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2016a
( 186مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013b؛ (مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث )2015b

معين من األعوام ،يمكن أن تساعد في سد الفجوة بين أعوام
المسح .وفي الحدث (غير المتوقع) حيثما تم جمع البيانات
الطولية قبل وقوع الكارثة وبعدها ،يمكن للمحللين دراسة
المتغيرات في جميع مراحل وقوع الكارثة (قبل وقوعها،
وأثنائها ،وبعدها) من خالل تقييم الفترات المبكرة لآلليات
المسبقة ،وتقييم الفترات الالحقة لالستجابة الالحقة 186.فعلى
سبيل المثال ،تعد المعلومات بشأن النزوح ،والهجرة ،وتنوع
مصادر الدخل ،وفرص سبل كسب الرزق مفيدة لآلليات
المسبقة ،بينما تمثل التغييرات في التوظيف والبطالة المقنعة،
187
والحواالت ،والتحويالت غير الرسمية ،آليات الحقة.

البيانات الثانوية
قد تشمل مصادر البيانات الثانوية بيانات إدارية ،وبيانات
نظام المعلومات الجغرافية ،وبيانات مشروع التنمية/
القدرة على الصمود/سبل المعيشة ،وبيانات التعداد السكاني
والبيانات الديمغرافية ،والدراسات االستقصائية الديمغرافية
والصحية .ويمكن للمعلومات المستمدة من هذه المصادر أن
ُتكمل تحليل قابلية التضرر وف ًقا لقدرتها على تجسيد األبعاد

( 187هودينوت وكويسومبينغ )2003b
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الزمنية للمخاطر ،والسيما عندما يكون لدى محللو المخاطر
مسح مقطعي عرضي واحد يستند إليه تقييمهم.
تعد بيانات نظام المعلومات الجغرافية مصدرً ا من مصادر
المعلومات المفيدة للغاية ،حيث تسمح للمحللين بتعيين
وحدات معلومات قابلية التضرر واإلشارة إليها مكانيًا،

ومن ثم استكشاف العالقات بين متغيرات قابلية التضرر
واألخطار الطبيعية .كما تتيح هذه البيانات وضع تصور
محسّن للتوزيع المكاني للبيانات ،والتكوين الطبقي للعينات،
وتحديد االرتباطات المكانية لقابلية التضرر ،واالستهداف
الجغرافي ،وتقييم اآلثار المحلية وغير المحلية (العوامل
188
الخارجية) لبعض أنواع الصدمات.

مندوب التعداد في مقاطعة باميان ،بأفغانستان2010 ،
(المصدر :األمم المتحدة )2010

ستكون البيانات النوعية ،وبيانات المقابالت ،وبيانات
مجموعات التركيز على المستوى المجتمعي من المصادر
القيَّمة في فهم كيف يتصرف الناس ،ومن ث َّم توقُع تصرفهم
في المستقبل ،في أعقاب وقوع الكوارث .أثناء إعصار
هارفي الذي شهدته الواليات المتحدة األمريكية في عام
 ،2017قرر عدد كبير من النساء ،يفوق عدد الرجال ،عدم
اإلجالء على الرغم من الرسائل التحذيرية التي أصدرتها
أنظمة اإلنذار المبكر .وفي جميع أنحاء العالمُ ،تلقى أعباء
هائلة على عاتق النساء والفتيات ،شخصيًا ومهنيًا ،إذ يتعين
عليهن رعاية األطفال ،واالضطالع باألعمال المنزلية،
ورعاية كبار السن ،واألشخاص ذوي إعاقة .وغالبًا من ي ُكنَّ
آخر من يغادر .ولذا ،فإن القرارات البسيطة المتعلقة بإنقاذ
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الفصل 3

الحياة ،كأن يتم اتخاذ قرار بتحديد موعد اإلجالء من منطقة
منكوبة وما إذا كان سيتم اإلجالء منها ،أصبحت خيارً ا
189
صعبًا.
إن ترجمة ما ُذ كر إلى إجراءات بشأن تقييمات قابلية
التضرر تقتضي على وضع أجوبة للتساؤالت المتعلقة
بالتأهب للكوارث واالستجابة لها على مستوى األسرة
والمجتمع من أجل التحقق المتقاطع .وفي الحاالت التي تكون
فيها الصدمات متعددة ومتفاوتة ،يمكن أن توفر المعلومات
المجتمعية السياق المتعلق باالستجابات الفردية من أجل
تحليلها وليس فقط التوقف عند حد األجوبة الواضحة بنعم
أو ال .وكذلك من المهم للغاية االستعانة باألسئلة غير

المباشرة للتأكد من احتمالية استفادة مجموعة معينة من خطط
إدارة المخاطر أو ،على العكس ،استثنائها منها .وأثبتت
تقييمات قابلية التضرر مرارً ا أن الكوارث تختلف في نفس
190
التقسيمات التي تميز المجتمعات خاللها بين األشخاص.
أخيرً ا ،تتميز بيانات تعداد السكان والمسوح الديمغرافية
(مثل المسوح الصحية والديمغرافية) بأنها ذات أهمية خاصة
في تحديد مخاطر دورة الحياة وتحليلها 191.ويمكن لبيانات
تعداد السكان أن تحسن الفهم بشأن حجم الفئات العمرية
وكذلك التوزيع الجغرافي .ويمكن لمطابقة التوزيع الجغرافي
للسكان ،على سبيل المثال ،ببيانات األخطار الخاصة بهطول
األمطار والزالزل إعطاء األولوية للفئات السكانية األكثر
عرضة للصدمات الناجمة عن الظواهر الجوية والزالزل.
وإضافة إلى ذلك ،يمكن أيضًا أن توفر المسوح في مجاالت
الصحة والتغذية معلومات بشأن المشكالت المتعلقة بالصحة
والنظام الغذائي ،والمكونات الغذائية ،وإنتاج األغذية،
وسالمة األغذية ،وانعدام األمن الغذائي ،كما تسلط الضوء
على المناطق التي ترتفع فيها احتمالية انتشار سوء التغذية
وتشهد ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض المعدية.

2-3-3
قابلية التضرر في دورة الحياة
تزداد المخاطر وقدرات التعامل معها على مر الزمن .وتم
استخدام نهج دورة الحياة عادة في جمع أنواع مختلفة من
الفئات الضعيفة وترتيب أولويات العمل فيما بينهم 192.ويقوم
هذا النهج على مفهوم متعدد األبعاد لقابلية التضرر ،تم
وضعه من قبل البنك الدولي في البداية ،حيث يسمح بتحديد
عوامل المخاطر لكل فئة ،ومن ث َّم يتنبأ بالعواقب المترتبة
على هذه المخاطر على المدى البعيد في المراحل القادمة من
الحياة 193.وتمثل مسارات الحياة نتيجة لالستثمارات المنفذة
في المراحل السابقة ،إذ إن عواقب الصدمات قد تتوالى
وتؤدي إلى عواقب على المدى البعيد .فحدوث انتكاسة في
مراحل الطفولة المبكرة يكون لها آثار مضاعفة طوال بقية
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190
191
192

(هودينوت وكويسومبينغ )2003a
(فيديلي )2018
(هاليجات وآخرون )2016
(هاليجات وآخرون )2016
(بونيال جارسيا وجروات )2003

عمر الشخص ،من حيث النمو ،والوظيفة ،والحالة االجتماعية،
وأوجه عدم اليقين التي تنطوي عليها مراحل التقدم في العمر
ونقل قابلية التضرر إلى الجيل القادم 194.ويناقش تقرير التقييم
العالمي الماثل أن الطابع التراكمي والمتعاقب لقابلية التضرر
يتطلب االستثمار في الوقت المناسب والمستمر من أجل
الحماية الفعالة لهذه الفئات التي تؤدي سمات قابلية التضرر
لديها – العديد منها هيكلي ،والبعض اآلخر يرتبط بدورة الحياة
– إلى تعرضها للمخاطر بشكل أكبر.
بمجرد تحديد المقاييس الخاصة بعملية الرصد ،يمكن
استخدام نهج دورة الحياة لتصنيف الفئات المتنوعة ،حسب
درجة العوز أو حسب أعدادها أو مزيج منهما .ونظرً ا إلى
أنه يتم جمع الفئات الضعيفة وف ًقا لسماتها الخاصة ،يمكن أن
تكون بيانات الفقر ذات فائدة عالية باعتبارها معيارً ا حيث
يتم حسابها بدقة وترتبط بمعظم السمات األخرى (العمر،
ونوع الجنس ،والصحة ،وملكية األصول) 195.وفي حالة
عدم توفر هذه البيانات األساسية ،فإن النهج القائم على
الدراسات االستقصائية سيسبقه إجراء تحليل نوعي لجمع
196
الفئات السكانية.
تتمثل مزايا نهج دورة الحياة للتعامل مع قابلية التضرر
في أنه يمكنه التنبؤ باآلثار االجتماعية واالقتصادية على
مختلف الفئات السكانية ،ومن ث َّم يمكنه تحديد أولويات آليات
التعامل مع المخاطر ،إلى جانب وضع سياسات لمنع هذه
المخاطر من التعاقب إلى المراحل التالية من الحياة .وبعبارة
أخرى ،ال يعد التحليل ثاب ًتا؛ بل إنه يُعدّل استنا ًدا إلى الدروس
المستفادة من العمليات الديناميكية التي تؤدي إلى استمرار
حاالت قابلية التضرر مع مرور الوقت.
من الناحية العملية ،عندما يتعلق األمر بتقييم أوجه قابلية
التضرر هذه ،يعني ذلك أنه في حالة تحديد الفئات الضعيفة
في مرحلة مبكرة من التحليل ،يمكن للمحللين تحسين قياس
عناصر أوجه قابلية التضرر هذه على مدى الوقت من خالل
تتبع هذه المؤشرات عن طريق إجراء مسوح طولية .ويجب
عدم جمع هذا النوع من المعلومات في معزل عن غيره.
ً
وبدل من ذلك ،يمكن أن يُسترشد بتحليل قابلية التضرر
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194
195
196

(أيرفينغ )1996
(موريسي وفينوبال )2018
(هوغيفين وآخرون )2003
(لوكشن ومروز )2013
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في وضع المسوح الحالية والمستقبلية وبيانات تعداد السكان
التي تضعها المكاتب اإلحصائية الوطنية .وفي الحاالت
المثالية ،يوفر إدراج مؤشرات مراعية للكوارث قياسات
محسنة لحاالت وقوع الكوارث ،ويحدد أوجه الترابط مع
الجوانب األخرى للرفاهية ،ويدمج تلك المؤشرات مع أدوات
إدارة المخاطر.

3-3-3
قابلية التضرر االجتماعية االقتصادية
ُتطمس العالقة بين المخاطر والفقر عند االعتماد الزائد
على الخسائر الحادثة لألصول في تحديد قابلية التضرر.
وبطبيعة الحال ،يملك األغنياء الكثير من األصول ومن ث ّم
تكون درجة الخسارة لديهم أكبر ،وبالتالي فإن من مصلحتهم
إجراء تقييمات مخاطر تقتصر على خسائر األصول .بيد أن
قياس خسائر األصول بغفل بع ًدا كبيرً ا ،والسيما في العالم
النامي ،حيث يعد الفقراء أقل عرضة في خسارة األصول.
ومثلما نقول بأن البلدان المتقدمة للغاية تكون أكثر عرضة
للمخاطر (استنا ًدا إلى أنها تملك الكثير من األشياء العُرضة
للخسارة) ،فاالفتراض نفسه ينطبق على األغنياء .ولكن
الخسائر التي تتكبدها البلدان األقل ثرا ًء واألفراد األقل ثرا ًء
ليست أقل أهمية .ففي الحقيقة ،هم يفتقدون للوسائل والفرص
لتخفيف آثار الصدمات مع الحفاظ في الوقت ذاته على
مستوى استهالكهم واستعادة أصولهم وإعادة بنائها.
للتعويض عن التحيز نحو خسائر األصول ،باعتباره المقياس
الرئيسي لقابلية التضرر ،قدم تقرير "األقوياء :بناء قدرة الفقراء
على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية" مفهومًا عن
خسائر الرفاه االقتصادي .إضافة إلى خسائر األصول التقليدية،
تبين خسائر الرفاه االقتصادي قدرة األفراد على الصمود على
197
المستويين االجتماعي واالقتصادي ،بما في ذلك:
 أقدرتهم على الحفاظ على مستوى استهالكهم طوال فترةتعافيهم
بقدرتهم على االدخار أو االقتراض إلعادة بناء مخزوناألصول لديهم
 جانخفاض العوائد في االستهالك – بمعنى أن الفقراءيتضررون بخفض االستهالك بقيمة دوالر واحد مقارنة
باألغنياء.
إجراء تقييمات المخاطر التقليدية التي تقيم مدى تعرض
األصول وضعفها أمام األخطار ،بُغية تحديد خسائر األصول
المتوقعة .ويضم أيضًا النموذج الوارد بتقرير "األقوياء"
قدرة المجتمعات على الصمود على المستويين االجتماعي
واالقتصادي للتنبؤ بخسائر الرفاه االقتصادي.
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تم إحراز تقدم من أجل فهم قابلية التضرر االجتماعية
واالقتصادية وتمثيله بطريقة منهجية .وكانت مشروعات متعددة
الشركاء ،مثل مشروع مؤشر إدارة المخاطر ()INFORM
الذي يديره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
قد حددت العديد من المؤشرات الهيكلية لقابلية التضرر التي
يتم تعقبها عالميًا .وتشمل هذه المؤشرات مقاييس ثابتة لقابلية
التضرر االجتماعية واالقتصادية ،مثل معامل جيني ،واالعتماد
على المعونات والبيانات األكثر الديناميكية ،مثل عدد النازحين
داخليًا ،وانتشار أمراض معينة ،ومعدالت سوء التغذية .وتعد تلك
المقاييس مفيدة باعتبارها نقطة انطالق ،لكنها تقتصر عادة على
بيانات ثابتة لسنوات عديدة ،وقرارات على الصعيد الوطني،
وأنواع معينة من قابلية التضرر .ومع ذلك ،تخضع المعلومات
للتوحيد والتحقق من جانب العديد من الشركاء المساهمين.
يمكن استخدام مقاييس جديدة آلثار الكوارث ،بما في ذلك
نسبة الفقراء ،وفجوة الفقر ،وخسائر الرفاه االقتصادي ،في
تحديد مدى أهمية التدخالت من خارج مجموعة األدوات
التقليدية الخاصة بإدارة المخاطر .وتركز استراتيجيات
إدارة المخاطر الواعية باألصول في المقام األول على البنى
التحتية للحماية ،مثل الحواجز ،ووضع األصول وحالتها،
على سبيل المثال ،إلى جانب خطط استخدام األراضي
198
أو معايير البناء.
يمكن لالستراتيجيات التي تسترشد بمعلومات عن الرفاهية
االستعانة بمجموعة أوسع نطا ًقا من التدابير المتاحة ،مثل
الشمول المالي ،والتأمين العام والخاص ،وشبكات األمان
االجتماعي المستجيبة للكوارث ،والسياسات المالية الكلية،
والتأهب لمواجهة الكوارث ،والتخطيط للطوارئ .وحتى لو لم
تعمل هذه التدابير على الحد من خسائر األصول ،يمكنها أن
تعزز قدرة المجتمعات على الصمود االجتماعي واالقتصادي
أو تعزز قدرتها على مواجهة خسائر األصول والتعافي منها
والحد من آثار الكوارث المترتبة على الرفاهية.
تعزو قابلية التضرر االجتماعية إلى عجز األفراد والمجتمع
على تحمل آ ثا ر ا لضغو ط ا لمتعد د ة ا لتي يتعر ضو ن
لها .وخال ًفا لقابلية التضرر المادية ،تعد قابلية التضرر
االجتماعية مستقلة عن شدة األخطار .وتختلف منهجيات
قياس مكونات قابلية التضرر االجتماعية اختال ًفا كبيرً ا ،ولكن
يمكن تصنيفها بشكل أوسع إلى تقييمات َكمية قائمة على
المؤشرات وتقييمات نوعية قائمة على المشاركة المجتمعية.

مدينة الخيام ،فانكوفر ،كندا
(مصدر :موقع  Flickr.comالمستخدمة سالي تي .باك )2010

التقييمات القائمة على المؤشرات

تتجسد أمثلة فئات قابلية التضرر في التعليم واألمن الغذائي.
وتتميز هذه الفئات بمجموعة متنوعة من سمات قابلية
التضرر ،مثل مستوى التعليم وإمكانية الحصول على التعليم،
199
وتوافر الغذاء ،وإمكانية الوصول إليه ،واستقراره.

يستند مؤشر قابلية التضرر على مجموعة من مؤشرات
قابلية التضرر .وفي المقابل ،تعد مؤشرات قابلية التضرر
مقياسًا مباشرً ا لسمات قابلية التضرر أو بديلة لها .ويمكن
تصنيف سمات قابلية التضرر بعد ذلك إلى فئات قابلية
التضرر .فعلى سبيل المثال ،يكون ألي مبنى عدة فئات
قابلية التضرر مادية ،مثل السقف وعدد الطوابق ،وكل فئة
لها سمة أو أكثر ،مثل شكل السقف وغطائه وعدد الطوابق
فوق األرض وتحتها .وبالنسبة لقابلية التضرر االجتماعية،

من خالل تحليل مجموعات مختلفة من المتغيرات لتحديد
مستوى قابلية التضرر وقدرة الفئات السكانية المستهدفة على
الصمود ،من الممكن البدء في تحديد مستوى قابلية التضرر
االجتماعية 200.وتنقسم المتغيرات المستهدفة إلى مجموعتين.
تتضمن المجموعة األولى متغيرات حول األفراد (مثل

( 197هاليجات وآخرون )2017
( 198والش وهاليجات )2019

( 199مورنان وآخرون )2019
( 200كاتر ،وبوراف ،وشيرلي )2003
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التعليم ،والعمر ،ونوع الجنس) يتم تجميعها لتحقيق نتائج
على المستوى المجتمعي .بينما تتناول المجموعة الثانية
متغيرات حول المجتمع برمته ،مثل النمو السكاني ،وجودة
البنى التحتية ،والتقسيم الحضري/الريفي ،وهي متغيرات
ً
عامل مركبًا
ال تحتاج لتصنيف .ويمكن استخراج أحد عشر
لصياغة مؤشر قابلية تضرر اجتماعية.
اس ُتخدم هذا األسلوب في عام  2015لحساب قابلية التضرر
االجتماعية أمام الفيضانات التي شهدتها مدينة فانكوفر ،مع
201
األخذ في االعتبار ما يلي:
• •القدرة على المواجهة (العمر ،نوع الجنس) ،والعِرق
(وضع األقلية ،الهجرة)
• •الحصول على الموارد (الدخل ،قيمة الممتلكات،
النسبة المئوية للمستأجرين ،التعليم ،البطالة ،اإليرادات
المتحققة من التحويالت الحكومية)
• •ترتيب األسر المعيشية (األسرة المعيشية وحيدة الوالد،
األسر المعيشية المؤلفة من فرد واحد)
• •النقل العام (كوسيلة النقل العائلية األساسية)
• •البيئة المبنية (نوعية المساكن ،عمر المباني ،الكثافة
السكانية ،أو مبنى سكني مكون من خمسة طوابق أو أكثر)
أُنشئت مبادرة أخرى وضعت مؤشر قابلية تضرر اجتماعية
ا قتصا د ية خا صة با أل خطا ر ا لنا جمة عن ا ال نهيا ر ا ت
األرضية ،وضعت في حسبانها ثالثة مؤشرات فرعية متعلقة
202
بمختلف قضايا مخاطر قابلية التضرر/الكوارث:
• •المؤشر الديمغرافي واالجتماعي (التوزع العمري ،عدد
العاملين الذين قد يتعرضون للكوارث ،الكثافة السكانية،
نسبة األجانب ،مستوى التعليم ،نوع السكن)
• •المؤشر الثانوي المسبب لألضرار (عدد المكاتب
العامة ،ونسبة مساحة الطرق ،وعدد مرافق اإلمدادات
اإللكترونية ،ونسبة مساحة المدارس ،ونسبة المساحة
التجارية والصناعية)
• •مؤشر التأهب واالستجابة (معدل تكرار وقوع الكارثة،
ومعدل انتشار اإلنترنت ،وعدد مرافق اتقاء الكوارث،
والسالمة المنشودة ،وعدد األطباء ،واالستقالل المالي
للمناطق اإلدارية)
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ال ُنهج النوعية
من خالل تقييم قابلية التضرر والقدرات 203،يستخدم االتحاد
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أدوات
تشاركية متنوعة لقياس مدى تعرض األشخاص لألخطار
الطبيعية وقدرتهم على مجابهتها .ويعد هذا التقييم جزءًا
ال يتجزأ من التأهب للكوارث ،كما يساهم في وضع البرامج
المجتمعية الهادفة للتأهب للكوارث على مستوى القاعدة
الشعبية في الريف والحضر .ويتيح تقييم قابلية التضرر
والقدرات تحديد األولويات المحلية واتخاذ اإلجراءات
المالئمة للحد من مخاطر الكوارث ،كما يساعد في تصميم
ووضع البرامج التي يدعم بعضها بعضًا وتلبي احتياجات
األشخاص األكثر صلة باألمر.
ً
يعد تقييم قابلية التضرر والقدرات
مكمل للمخاطر،
واألخطار ،وقابلية التضرر ،وممارسات تحديد القدرات
التي تحدد المجتمعات األكثر تعرضًا للخطر على الصعيدين
الوطني ودون الوطني .ويتم إجراء هذا التقييم في هذه
المجتمعات لتشخيص المجاالت المحددة المعرضة للمخاطر
وقابلية التضرر وتحديد اإلجراءات التي يمكن اتخاذها
للتصدي لها.
يستخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومفوضية األمم
المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف) األدوات التشاركية لتقييمات قابلية
التضرر والقدرات على نطاق واسع والتي تم ِّكن المجتمعات
من تحديد قدراتها ومكامن ضعفها فيما يتعلق بإدارة
الكوارث ،ووضع استراتيجيات التخفيف ،وبناء القدرة
على الصمود لمواجهة األخطار المستقبلية .ويمكن للبيانات
المجمعة من خالل هذه الممارسات أن تصبح أكثر قابلية
للمقارنة ،بل وينبغي أن تكون كذلك ،لتوفر مزي ًد ا من
الفهم للفئات السكانية الضعيفة وتحليلها .ومن خالل تجميع
التقييمات على نحو مستدام من قبل منظمات مختلفة ،يمكن
لتحليل قابلية التضرر توسيع نطاق االستجابة التشغيلية
وشمول أولئك الذين تخلفوا عن الركب ،إذ ستصبح عملية
جمع البيانات المنسقة واإلبالغ عن النتائج بين مختلف
الجهات الفاعلة ميدانيًا أكثر اندماجً ا في استراتيجيات الحد من
ً
ترابطا وتفاصيل
مخاطر الكوارث ،كما ستوفر صورة أكثر
أكثر دقة في تقييمات قابلية التضرر.

االستنتاجات
أثبتت تقييمات قابلية التضرر مرارً ا أن الكوارث تختلف عند
نفس الخطوط التي تميز المجتمعات خاللها بين األشخاص.
ومثلما أن المخاطر تتسم بأنها نظامية ومترابطة بوجه عام،
فاألمر نفسه ينطبق على العوامل المسببة للمخاطر .وينطبق
هذا األمر كذلك عندما يتعلق األمر بقابلية التضرر .حتى
األطفال بإمكانهم إدراك اآلثار المترابطة للفقر ،واعتالل
الصحة ،وقلة فرص العمل ،واالستبعاد االجتماعي ،غير أن
القدرة على تحديد مدى قابلية التضرر متعدد األبعاد وقياسه
ما تزال غير مكتملة .و ُتستخدم العالمات ال َكمية ،والمؤشرات
البديلة ،والبيانات المستقرأة لتوضيح سبُل المضي قدمًا.
غالبًا ما ُتعرف "الفئات السكانية الضعيفة" بأنها معرضة
لنسبة عالية من المخاطر .ومع ذلك ،ال تعد المخاطر سمة
مميزة للحالة .وال يُحدد قابلية التضرر لمجرد وجود سمة
الطفولة ،أو اإلعاقة ،أو االنتماء لطائفة أو فئة اقتصادية معينة.
ويجب النظر إلى مفهوم الضعف من حيث قابلية التضرر
من شيء ما .والحق يُقال أنه في العديد من الحاالت ،كانت
المخاطر المدركة قد ساهمت في زيادة المعاناة بسبب محدودية
الفرص المتاحة لمواجهة تلك المخاطر .وبعبارة أخرى،
يمكن ربط السمات الشخصية بقابلية التضرر ،ولكن ال يمكن
استخدامها لتحديده؛ ونذ ّكر بأن أوجه الترابط بين سمات قابلية
التضرر وبين المخاطر هي ما يمكن لتقييمات قابلية التضرر
أن تحدده.

ستعمل عملية الجمع الممنهج لبيانات المسوح الوافرة
والتعداد السكاني على المستوى العالمي على تعزيز الدقة
في استهداف مشروعات شبكات األمان االجتماعي وتدابير
الطوارئ خالل العقود القادمة في سبيل مواصلة تحقيق
أهداف التنمية المستدامة وبهدف تمكين التدخالت على نحو
أفضل لبناء القدرة على الصمود اجتماعيًا واقتصاديًا .ويمكن
لتوفر بيانات جيدة عن آليات المواجهة تحت تصرف فئات
مختلفة من األشخاص المعرضين لقابلية التضرر أن يساعد
الحكومات على اتخاذ ترتيبات على نحو أفضل إلعادة تقسيم
الموارد العامة على نحو أكثر إنصا ًفا في برامج األمان
االجتماعي ،أو استهداف برامج شركاء التنمية .وتعمل القيمة
المتبادلة والمركبة الناتجة عن تحقيق هذا العمل البسيط
للحوكمة بطريقة منهجية ودقيقة على إزالة العقبات القائمة
أمام تحقيق القدرة على الصمود.

يتم إجراء تقييمات قابلية التضرر بطريقة منفصلة ،عادة
بهدف دعم استهداف مسألة محددة في السياسة أو فئة سكانية
مستفيدة في التخطيط اإلنمائي وفي سياقات الطوارئ.
ومن خالل تجميع التقييمات من قبل منظمات/جهات فاعلة
مختلفة ،يمكن لتحليل قابلية التضرر إثراء االستجابة
التشغيلية وشمول أولئك الذين تخلفوا عن الركب ،إذ ستصبح
عملية جمع البيانات المنسقة واإلبالغ عن النتائج بين مختلف
الجهات الفاعلة أكثر اندماجً ا في استراتيجيات الحد من
مخاطر الكوارث ،كما ستوفر صورة أكثر اتسا ًقا بتفاصيل
أكثر دقة للمجتمع بأكمله.

( 201أوالهان وآخرون )2015
( 202بارك وآخرون )2016

( 203االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2018b
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الفصل :4
الفرص وممكنات التغيير
1-4

التغيرات على التكنولوجيا ومشاركة البيانات

حتى تكون عملية اتخاذ القرارات مستنيرة ،من الضروري معرفة وضع األفراد واألشياء ،وعالقتهما ببعضهما البعض .كما
أن المعلومات اآلنية مفيدة في التأهب لمواجهة الكوارث واالستجابة لها .وتساعد الخدمات المحددة تبعًا لمواقع الحكومات في
وضع األولويات االستراتيجية ،واتخاذ القرارات ،وقياس النواتج ،ورصدها.
و ف ًقا لما حد د ه ا لمر فق ا لعا لمي للحد من ا لكو ا ر ث
واإلنعاش 204 ،يجب أن يتوفر للمجتمعات والحكومات
إمكانية الحصول على معلومات عن مخاطر الكوارث تكون
قابلة للفهم والتنفيذ لكي يتسنى لها بناء القدرة على الصمود
أمام األخطار .ويمكن للتقدم المحرز في مجاالت العلوم،
والتكنولوجيا ،واالبتكار أن يعزز من فهم مخاطر الكوارث
ويساعد في تحقيق هذا الهدف .وخاصة عندما تعمل
مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة في جميع القطاعات
العامة ،والخاصة ،واألكاديمية ،وقطاع المنظمات غير
الحكومية على إقامة الشراكات والتعاون فيما بينها.
أصبحت التحسينات في مجال التكنولوجيا مطرّ دة منذ نشر
تقرير التقييم العالمي لعام  .2015وقد ساعد ذلك ،إلى جانب
زيادة الوعي واالستعداد لمشاركة البيانات ،والمعلومات،
وقدرات معالجة البيانات ،على تحقيق مزيد من فهم التغير
العالمي والقدرة على التنبؤ بكيفية استجابة ال ُنظم الطبيعية
للنشاط اإلنساني والقرارات السياسية.
يجري حاليًا تعزيز الجهود المستمرة الرامية إلى االستعانة
بالمجتمع العلمي والتكنولوجي في وضع البيانات والخدمات،
وتنفيذهما ،وتوفيرهما للمجتمع المعني بإدارة المخاطر.
ويضمن ذلك استفادة المجتمع المعني بالحد من مخاطر
الكوارث من أفضل المشورات والتطورات التكنولوجية

160

الفصل 4

والعلمية الممكنة .ولعل أحد أهم مجاالت تعزيز التكنولوجيا
كان يتمثل في توافر قدرة المعالجة الحاسوبية ،وإمكانية
الوصول إليها .ويمكن مالحظة ذلك في زيادة توافر
الحواسيب الفائقة والخوادم الظاهرية ،والتي زادت من
التوافر العام للقدرات الحاسوبية المستندة إلى السحابة
من أجل نمذجة األخطار .وفي المقابل ،شهدت البيانات
المتاحة تحسُنات أيضًا .وخير مثال على ذلك هو الساتل
 Copernicusالتابع لوكالة الفضاء األوروبية الذي يؤكد
التحسن الكبير الذي شهده التصوير الساتلي المتاح عالميًا
عالي الدقة المفتوح.

1-1-4
معرفة األخطار
البيانات التي يتم جمعها عن ُنظم األرض (المناخ،
والمحيطات ،واألراضي ،والطقس) ،وكذلك عن ال ُنظم
المجتمعية (موقع السكان وكثافتهم ،وقابلية تضررهم) تمثل
مدخالت أساسية للعديد من الحسابات حتى تسمح بفهم أفضل
لطبيعية المخاطر والعوامل المسببة لها.

يضطلع المجتمع العلمي والتكنولوجي بدور أساسي في
مواصلة التقدم لفهم األخطار ،والتعرض ،وقابلية التضرر،
وتأثيره على الحد من المخاطر على األشخاص ،والبنية
التحتية ،والمجتمع .وتمتاز السواتل بأفضلية فريدة عن
غيرها من الوسائل فيما يتعلق برصد العديد من أنواع
العمليات واسعة النطاق ،بدءًا من حرائق الغابات ،مرورً ا
ً
ووصول إلى المناطق المعرضة
بفيضانات األنهار،
للزالزل ،وكذلك أنماط المستوطنات البشرية ،واتجاهات
هجرة القطيع ،وتدهور ال ُ
شعب المرجانية .يمكن توفير
البيانات المستشعرة عن بُعد في وقت شبه حقيقي .ويمكن
أن يحتوي ذلك على خرائط ،أو صور بصرية ،أو صور
ملتقطة بالرادار تقيس المناطق المتضررة بدقة.

2-1-4
البيانات المفتوحة
قد تنطوي البيانات المفتوحة على العديد من التفسيرات
والمعاني المختلفة .وفي هذا السياق ،توصف البيانات المفتوحة
على أنها "البيانات التي يمكن استخدامها بحرية وإعادة
استخدامها وإعادة توزيعها من قبل الجميع – وال تخضع ،في
205
الغالب ،إال لمتطلبات ترخيص المشاع اإلبداعي".
أثبتت سياسات البيانات المفتوحة أنها تمثل عامل تعزيز
للقوة االقتصادية للدول من خالل القيمة التي تحققها مرارً ا
وتوفير عوائد أكبر على االستثمارات عن طريق زيادة
اإليرادات الضريبية على المنتجات والخدمات المنشأة

الشكل  1-4بيانات ( )FAIRهي بيانات يمكن العثور عليها ،والوصول إليها ،وتكون قابلة للتشغيل البيني ،وإعادة االستخدام

ن اﻟو
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ﯾ
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اﻟ
ﻌﺛور

ﻋﻠﯾﮭﺎ

ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود
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ﺗ
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ﺑﯾﻧﻲ

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لعام )https://www.nature.com/articles/sdata201618 :2019

وصانعي السياسات .وأخيرً ا ،تدعم البيانات العامة المفتوحة
عملية صنع القرار المحسَّنة وتعزز الشفافية في الحكومة
والمجتمع.

باستخدام البيانات .وتلبي البيانات المفتوحة أيضًا احتياجات
المجتمع فيما يتعلق بالمبادئ األخالقية المرتبطة بالوصول
إلى البيانات العامة واستخدامها .وفي إطار قطاعي البحث
واالبتكار ،يمكن للبيانات المفتوحة أن تسهل إجراء أبحاث
متعددة التخصصات ،ومشتركة بين المؤسسات ،ودولية .كما
أنها تسمح باستخراج البيانات الكتشاف المعارف تلقائيًا من
بين هذ الك ّم الهائل من البيانات الضخمة المتاحة للباحثين

تتبع المؤسسات البحثية واألكاديمية في كثير من األحيان نهج
علمي مفتوح يُكمل مبادئ البيانات المفتوحة .ويعمل ذلك
النهج على أساس أن البيانات مفتوحة قدر اإلمكان ،ولكن

( 204المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش )2018a

( 205دليل البيانات المفتوحة )2019
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يقبل بأنها قد ُتغلق إذا لزم األمر .كذلك تمثل مبادئ البيانات
التي يمكن العثور عليها ،والوصول إليها ،والقابلة للتشغيل
البيني ،والقابلة إلعادة االستخدام ( )FAIRأحد األوجه
األساسية للمعرفة المفتوحة القابلة للتبادل.
فيما يتعلق بالبيانات المنشأة باستخدام أموال عامة أو حيثما
توجد مصلحة عامة واضحة وقوية ،يجب أن تكون البيانات
المفتوحة هي التوجه االفتراضي .ويوجد ،بالطبع ،العديد
من األسباب الداعية للحفاظ على خصوصية بعض البيانات
أو سريتها ،مما يستوجب الموازنة بين هذه األسباب
والمصالح المتحققة من االنفتاح التي تم ذكرها سابقا .فعلى
سبيل المثال ،من بين االستثناءات النسبية تأتي القيود القائمة
على األمن القومي ،وإنفاذ القوانين ،والخصوصية الشخصية،
والمخاوف الخاصة بالملكية التجارية .إلى جانب ذلك ،توجد
استثناءات أخرى غير متعارف عليها جي ًدا ،وأحيا ًنا ما تكون
أكثر أهمية ،مثل حماية حقوق الشعوب األصلية واألماكن
206
الدقيقة لآلثار الثقافية أو األنواع المهددة باالنقراض.
يوجد حركات تؤيد نهج البيانات المفتوحة .فعلى سبيل
المثال ،تهدف مبادرة البيانات المفتوحة من أجل القدرة
على الصمود إلى دعم فرق المتخصصين المعنيين بإدارة
المخاطر على المستوى اإلقليمي لبناء قدرات مشروعات
البيانات المفتوحة وتعزيز مسؤوليتها على المدى البعيد.
كما أن إنشاء مؤشر البيانات المفتوحة العالمي هو اآلخر
قدم المساعدة من خالل التصنيف ،على مستوى الواليات،
للدرجات المختلفة التي تتوفر بها البيانات عل ًنا بغية تشجيع
استخدام البيانات من واليات قضائية أكثر انفتاحً ا.
تملك بعض البلدان سياسات للبيانات المفتوحة ،فيما قد
تملك بلدان أخرى سياسات مفتوحة ولكنها تتحصل على
تمويلها عن طريق تقديم خدمات استشارية ،مما يضع قيو ًدا
على مدى انفتاحها .وتظل سياسة الحماية عائ ًقا في طريق
المشاركة المفتوحة لألدوات ،والبيانات ،والمعرفة إذ إن
الناس بطبعهم حريصين على استمرار سبل معيشتهم على
المدى البعيد ،ويرون أن ما يتوفر لهم من ميزة تنافسية
يتأصل في وصولهم الحصري إلى ما يملكونه من معارف.
في بعض الحاالت تكون أفضل البيانات المتاحة منشأة
بواسطة شركات خاصة وتكون مملوكة لها .كما تكون
نمذجة المخاطر الخاصة في القطاع الخاص غير مفتوحة،
ويهيمن عليها عدد قليل من الشركات الكبرى التي توفر
نماذج "الصندوق األسود" .وهي نماذج – سواء كانت متاحة
لالستخدام العام أم ال – ال تكشف عن طبيعة الحسابات
المستخدمة في النموذج .وعندما تتوفر البيانات عل ًنا ،غالبًا
ما ال تكون هي األحدث بل تكون هناك نسخة واحدة على
األقل أحدث منها؛ وفي بعض الحاالت ال تكون متاحة مجا ًنا.
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وقد يؤدي ذلك إلى تح ٍد يتعلق بالمساءلة الواضحة عن
البيانات .إذا اس ُتخدمت البيانات لنمذجة المخاطر واألخطار،
من الضروري أن تكون هذه البيانات دقيقة ،وموثوقة،
ويمكن االعتماد عليها ،مما يطرح استفسارات مهمة بشأن
مصدر البيانات ومعدالت تحديثها .فدون معلومات واضحة
عن مصدر مجموعة بيانات معينة ،وتاريخها ،ومعالجتها،
يصعُب تحديد مدى إمكانية االعتماد عليها.
أتاح التقدم المحرز في البيانات الساتلية المفتوحة إمكانية
وضع نماذج أكثر تطورً ا .وأحدث نموذجين على ذلك هما
الساتلين  Landsatو Copernicusاللذين طورتهما
مؤسسة الواليات المتحدة للمسح الجيولوجي/ناسا ووكالة
الفضاء األوروبية ،على التوالي .حيث يوفر الساتل
 Landsatأطول السجالت الزمنية للبيانات متعددة
األطياف ومتوسطة االستبانة عن سطح األرض ،بينما
يوفر الساتل  Copernicusصورً ا بأعلى دقة ومتاحة
عل ًنا على الصعيد العالمي .وفي عام  ،2014وفرت بعثة
الساتل  Sentinel-1مهمة تصوير برادار ذي مدار قطبي،
مالئم لجميع األحوال الجوية ،ويعمل ً
ليل ونهارً ا لخدمات
ُ
األرض والمحيطات .وفي عام  ،2015أ طلق الساتل
 ،Sentinel-2Aتبعه الساتل  Sentinel-2Bفي عام
 ،2017مما وفر استبانات مكانية تبلغ  10م و 20م و 60م.
ولعب ذلك دورً ا مهمًا في تحسين الدقة المتوفرة مسب ًقا،
وتوفير صورً ا عالية الدقة الستخدامها في نماذج األخطار
المتنوعة .وفي واقع األمر أن كون البيانات مفتوحة قد أثمر
عن طفرة في البحث العلمي المعتمد على بيانات السواتل.
بعد ذلك انضم الساتل ( Sentinel-3الذي يقيس
طوبوغرافيا سطح البحر ،ودرجة حرارة سطح األرض
وسطح البحر ،ولون المحيطات ولون األرض) إلى مهمتي
 Sentinelاألوليتين ،حيث يتميز الساتل بموثوقية عالية
تساعد في توجيه ُنظم التنبؤ بالمحيطات ورصد المناخ
والبيئة .وأُطلق  Sentinel-5Pفي عام  2017حيث يوفر
بيانات عن نوعية الهواء والمناخ .وكان لتنوع البيانات
الصادرة من الساتل  Copernicusمن خالل بعثات
 Sentinelأثرً ا في إحداث ثورة في حجم البيانات مفتوحة
المصدر المتاحة.
مع أنه من المعروف أن البيانات المفتوحة والمتاحة مفيدة
للعديد من التطبيقات في إطار إدارة مخاطر الكوارث،
إال أنه من الضروري أن يكون هناك في أغلب األحيان
تصوير عالي الدقة عند وقوع أحداث بالغة الحدة .وفي هذا
الصدد ،ومع تبادل البيانات ذات الصلة المنصوص عليها في
الميثاق الدولي بشأن الفضاء والكوارث الكبرى ،يمكن لمقدمي
الخدمات في القطاع الخاص العمل مع وكاالت الفضاء لتوفير
بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب للتعافي من الكوارث.

3-1-4
البرامج مفتوحة المصدر
يمكن وصف البرامج مفتوحة المصدر على أنها توفير شفرة
مصدرية متاحة مجا ًنا ويمكن استخدامها من قِبل أي شخص
ألي غرض .وعلى عكس البرامج مفتوحة المصدر توجد
البرامج مسجَّ لة الملكية ،حيث يتوجب على المستخدم عادة
الدفع مقابل الوصول إلى البرنامج ،إلى جانب التزامه بالعديد
من القيود المفروضة على االستخدام والتوزيع.
كانت البرامج مفتوحة المصدر نادرة منذ  10سنوات،
إال أنها غدت شائعة في الوقت الحالي .ولعل أفضل مزايا
األدوات مفتوحة المصدر هي مرونتها وقدراتها المتطورة
التي تنمو مع ازدياد استخدام الناس للبرامج ومواءمتها مع
احتياجاتهم الخاصة .وتساعد البرامج المشتركة على تعزيز
مستويات أعلى من فهم األخطار المتأصلة في المنهجية ذاتها.
ُتستخدم البرامج مفتوحة المصدر المركزة على المجتمع
نحو متزايد في المنظمات الحكومية ،إضافة
المحلي على
ٍ
إلى أن هناك عدد متزايد من شركات القطاع الخاص التي
تركز على توفير الدعم التقني للبرامج مفتوحة المصدر.
وكانت تلك الخطوة من قِبل الحكومات الستخدام البرامج
مفتوحة مُجدية للغاية في التغلب على العقبات التي تحول
دون اعتمادها .وعلى غرار أي تكنولوجيا أخرى ،ينبغي
إجراء تقييمات واسعة بشأن التكلفة اإلجمالية لملكية البرامج
مفتوحة المصدر .وفي حين قد تكون هناك فائدة اقتصادية
أولية من استخدام البرامج مفتوحة المصدر ،إال أن تكلفة
تخصيصها والمحافظة عليها قد تكون باهظة إذ إن ذلك
يعتمد على المجتمع المحلي القائم على تطوير البرامج
وكذلك على المعرفة لدى المستخدم.
يعد التحوط للمستقبل أيضًا أحد االعتبارات التي تؤخذ في
الحسبان .وبفضل البرامج مفتوحة المصدر ،إذ تقل احتمالية
تضرر البرامج نفسها في إذا ما أغلقت الشركة المصممة
لها .ونظرً ا ألن المطورين اآلخرين بإمكانهم التطوير من
حيث انتهى المطورون اآلخرون األساسيون ،يمكن ضمان
استدامة هذه البرامج بأفضل شكل .وتدعم رؤية التحوط
للمستقبل هذه الفلسفة .فإذا كانت المعلومات األساسية متاحة
ومفهومة على نطاق واسع ،فمن المرجح أن تستمر احتمالية
االهتمام والبحث المتواصلين بشأن الموضوع .وتؤكد هذه
ال ُنظم على إجراء اختبارات والتكامل المستمر ،حيث تتم
مراجعة أي تغيير يطرأ على المنظومة من قبل شخص آخر،
وقد تتم إضافة مراجعة ونشرات علمية .وعندما يتم إحداث

تغيير في النظام ،يُعاد إجراء جميع االختبارات .ومن خالل
الحفاظ على وضوح جميع العمليات وشفافيتها ،يتم ضمان
أنه في حالة إصالح خطأ ما ،سيؤدي ذلك في أغلب األحيان
إلى إدخال تحسينات على االختبارات.
أصبحت األدوات والبرامج المفتوحة هي االختيار البرمجي
المفضل للمؤسسات البحثية .ففي المراحل المبكرة يتضمن
المصدر المفتوح نسخة مجانية من البرامج التجارية ،ولكنها
أولية في كثير من األحيان .وعلى الرغم من ذلك ،في
األعوام القليلة الماضية ،تطورت البرامج مفتوحة المصدر
بصورة هائلة ،وأصبحت تمثل في كثير من األحيان أفضل
إصدارات أدوات النمذجة العلمية .وألن العلم يأتي في
صميم اهتمامات األدوات مفتوحة المصدر ،يُتاح للكثير
من المستخدمين إمكانية الوصول إليها ،مما يضمن زيادة
المشاركات ،ويتيح االستفادة من معارفهم وأبحاثهم في
تحسين تطوُ ر األداة في حد ذاتها.
ليس بالضرورة أن تكون جميع البرامج مفتوحة المصدر،
وتظل هناك برامج تعتمد على بعض البرمجيات مسجَّ لة
الملكية .ويمكن أن يكون للبرامج مسجَّ لة الملكية فوائد
للمنظمات التي تستخدم البيانات والمعلومات الخاصة بها
لنمذجة المخاطر ،وال سيما إذا كان منتجة بواسطة مؤسسة
تجارية وكانت مخصصة لالستخدام التجاري.
"التعهيد الجماعي" من بين المجاالت التي تجتمع خاللها
البيانات المفتوحة مع المصادر المفتوحة .وقد أدى االهتمام
المتزايد باستخدام بيانات "التعهيد الجماعي" من أجل حل
أنواع معينة من مشكالت البيانات إلى تطوير عدد من
الطبقات المستخدمة في علم المخاطر .وأحد األمثلة الواضحة
على ذلك هو استخدام مشروع خريطة الشارع المفتوحة
( ،)OpenStreetMapالذي يعد عنصرً ا أساسيًا في
جميع علوم المخاطر تقريبًا .كذلك عمل الفريق اإلنساني
لمشروع خريطة الشارع المفتوحة (Humanitarian
 )OpenStreetMap Teamعلى العديد من المشروعات
التي تستعين بمتطوعين من المجتمع المحلي لتقديم معلومات
سياقية من مصادر محلية .ويعمل الفريق على تدريب
المتطوعين على جمع الرسائل وتشفيرها بأسلوب يخضع
لمراقبة الجودة ،مع توفير البيانات للمراكز التي يمكنها
استخدام تلك البيانات لتحسين الفهم بشأن الكثير من األخطار.
ونظرً ا ألنه ال يزال هناك شيء من اإلحجام عن االعتماد
على التعهيد الجماعي لتوفير معلومات سياقية مهمة عن
المخاطر ،والتعرض ،وقابلية التضرر ،يتم إكمال هذه ال ُنظم
في بعض الحاالت "بآراء الخبراء" لتعزيز ن َسب البيانات.

( 206الفريق المعني برصد األرض )2015
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التشغيل البيني
يمكن تعريف التشغيل البيني على أنه "قدرة نظم البرامج
الحاسوبية على العمل مع ال ُنظم أو المنتجات األخرى دون
الحاجة لجهود خاصة يبذلها المستخدم" 207.ويتميز التشغيل
البيني للبيانات بأبعاد تقنية ،وداللية ،وقانونية .من الناحية التقنية،
يجب أن يكون للبيانات تنسيقات متوافقة وكميات معروفة تتيح
208
دمج بيانات متنوعة إلصدار بيانات ومنتجات جديدة.
من الناحية الداللية ،يتمثل أحد التحديات الرئيسية الكامنة في
التشغيل البيني في البيانات الوصفية التي تستخدم لوصف أي
مجموعة بيانات معينة .وعند محاولة دمج البيانات ،قد تكون
التحديات بسيطة مثل اختالف اللغة األصلية لمنشئ البيانات
عن لغة مستخدم البيانات ،مما يعني احتمالية أن يكون دمجها
صعبًا .وقد تكون هناك تحديات داللية أخرى تتمثل في
تسمية االصطالحات والمصطلحات الوصفية المستخدمة في
التخصصات المختلفة (أو حتى التخصصات الفرعية) .وهذه
المشكالت المتعلقة بالمصطلحات ُتعد مهمة للغاية ،ال سيما
لتحديد المخاطر واألخطار وقياسهما.
أما التشغيل البيني من الناحية القانونية فيقع عندما يتم دمج
مجموعات بيانات متعددة من مصادر مختلفة ،ويتمكن
المستخدمون من الوصول إلى جميع مجموعات البيانات
المختلفة واستخدامها دون الحاجة إلى الحصول على إذن
صريح من جميع منشئي البيانات.
ال تقتصر أهمية التشغيل البيني للبيانات وال ُنظم على إدارة
مخاطر الكوارث .فالحد من مخاطر الكوارث يتميز بأنه أصالً
مجال متعدد التخصصات ،ويظهر ذلك جليًا في النقاشات
المتعلقة بالمخاطر واألخطار المتعاقبة .عادة ما يعمل الباحثون
والمهنيون في عزلة داخل تخصصاتهم .ومن شأن تحسين
إتاحة المعارف والبيانات أن يحفز الممارسين للتفكير بشأن
اآلثار األوسع نطا ًقا للقرارات الواعية بالمخاطر.
فيما يتعلق بالتشغيل البيني لمكونات النماذج ،من بين
االقتراحات الخاصة به هو أن يتم سد الفجوة بين نماذج
األخطار المختلفة باستخدام التعلم اآللي ،مما يؤدي إلى
ً
كامل
إيجاد نموذج منسّق عبر األخطار يخلق نموذج محاكاة
ينتج ُنظم عالمية لعمليات محاكاة األرض .ويعد ذلك هد ًفا

164

الفصل 4

مستقبليًا ،وقد يكون أداة مفيدة للغاية للسياسة والتأييد .وعلى
الرغم من ذلك ،لن يكون لتنفيذ هذا الهدف أي معنى إذا ما
تم على أي نطاق بخالف النطاق العالمي في هذه المرحلة.
أما النماذج التي يمكن االسترشاد بها في الجهود المبذولة
في الحد من المخاطر ،والتأهب لمواجهتها ،واالستجابة لها،
فيجب أن تكون على المستوى المحلي .وربما يمكن للتعلم
اآللي المساعدة في تحقيق ذلك ،ولكنه يتطلب الكثير من
الجهد لضمان إضافة البيانات إلى النظام على نحو صحيح.
وهذا مجال يُرجح توسعه في المستقبل نظرً ا مع استمرار
البحث في المخاطر متعدد األخطار.
حتى يمكن استخدام البيانات في إدارة مخاطر الكوارث،
يجب أن تكون قابلة لالكتشاف ،ومتاحة ،ويسهل الوصول
إليها ،وقابلة لالستخدام 209 .وتوجد مبادرات ،مثل لجنة
خبراء األمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية
المكانية على الصعيد العالمي ،التي تعمل على المعلومات
والخدمات الجغرافية المكانية المتعلقة بالكوارث ،تلقي
الضوء على أن تبادل البيانات الخاصة بالمواطنين والبنى
التحتية بين المنظمات الدولية ،والمنظمات غير الحكومية،
والحكومات قد تكون مهمة للغاية أثناء األزمات.
في األعوام الحالية ،أدت آثار األخطار الطبيعية ،مثل
األعاصير المدارية وأعاصير التيفون ،إلى جانب األوبئة
مثل تفشي مرض اإليبوال المنتشر في غرب أفريقيا ،إلى
زيادة الفجوات القائمة في توافر البيانات والوصول إليها.
كما أن الحاجة المتزايدة للبيانات الالزم استخدامها في الحد
من مخاطر الكوارث وإدارتها قد أظهرت أيضًا تحديات في
التنسيق والتعاون فيما بين أصحاب المصلحة .ودفع ذلك لجنة
خبراء األمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية
المكانية على الصعيد العالمي إلى وضع إطار استراتيجي
للمعلومات والخدمات الجغرافية المكانية المتعلقة بالكوارث.
من شأن التنفيذ الناجح لإلطار االستراتيجي أن يؤدي إلى
نتيجة مفادها أن "المخاطر واآلثار البشرية ،واالجتماعية
واالقتصادية ،والبيئية للكوارث يتم منعها أو الحد منها من
210
خالل االستعانة بالمعلومات والخدمات الجغرافية المكانية".
يستند اإلطار االستراتيجي إلى وثائق أساسية ،مثل إطار
سِ نداي وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،12/59ويدعو
جميع الدول األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة إلى
إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الحوكمة السليمة

والسياسات القائمة على العلوم ،مدعومًا بتحسين القدرات بشأن
الموارد البشرية ،والبنى التحتية ،وإدارة البيانات الجغرافية
المكانية .ومن خالل دعم البلدان في مواجهة التحديات وآثار
الكوارث من الناحية االجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية ،فإن
ذلك يساهم في جهود التنمية المستدامة.

يتزايد استخدام نموذج الحوسبة السحابية بوصفه أسلوب العمل
السائد في معظم مجموعات البيانات متوسطة وكبيرة الحجم
على الصعيد العالمي ،بما في ذلك تطبيقات رصد األرض.
ويرجع ذلك إلى قدرة الخدمات السحابية على حفظ مجموعات
البيانات الساتلية الكبيرة وتوفير مرافق حوسبة لمعالجتها.

ال تزال القدرة على إنشاء البيانات تتفوق على القدرة على
حل المشكالت المعقدة باستخدام تلك البيانات .وال شك أنه
هناك استفادة كبيرة ال نزال بحاجة إلى الحصول عليها من
المعلومات التي تنطوي عليها البيانات التي ننشئها .ومع نمو
مقدار البيانات المجمعة تظهر الحاجة المتزايدة إلى إيجاد
المعلومات المناسبة في الوقت المناسب ،وتظهر تحديات ترتبط
بكيفية تخزين البيانات المجمعة ،والحفاظ عليها ،واستخدامها.

نظرً ا الستخدام خدمات الحوسبة السحابية على نطاق
أوسع ،تتطور التكنولوجيا على نحو سريع .وبالنظر إلى
مثال "تحليل رصد األرض" بوصفه حالة استخدام ،نجد
أن هناك العديد من المنصات والتطبيقات المختلفة المتاح
استخدامها من جانب المجتمع المعني بالمخاطر .ومن
بين تلك المنصات والتطبيقات يوجد مشروع "أوبن داتا
كيوب" 211،وخدمات الوصول إلى البيانات والمعلومات في
213
كوبرنيكوس 212،وخدمات الويب "إيرث أون أمازون"،
ومحرك البحث " ُغوغل إيرث" 214 ،ومنصة المعالجة
وبيانات رصد األرض لمركز األبحاث المشتركة 215،وناسا
إيرث إكستشينج 216 ،والمركز األوروبي لمخزن البيانات
217
المناخية وتنبؤات الطقس في المدى المتوسط.

استخدام علم الحاسوب والمعالجة الحاسوبية في العلوم
والتكنولوجيا ليس بالمفهوم الجديد .وطوال ما يقرب من
عقدين ،كانت هناك ممارسات وعمليات متطورة في استخدام
علم البيانات .وما أصبح أكثر شيوعًا هو التحول إلى سياق
لم يعد يشتمل على االعتماد على الحواسيب الفائقة المكلفة
من أجل استضافة البيانات ومعالجتها .وأدت زيادة الحوسبة
السحابية ،باستخدام شبكة حوسبة موزعة تتيح إجراء
العمليات على أكثر من جهاز في الوقت نفسه ،إلى خفض
تكلفة الدخول للعديد من المستخدمين .ويعني ذلك وجود
استيعاب واستخدام للحوسبة السحابية في إدارة المخاطر
أكبر من ذي قبل .ومع وضع ذلك في الحسبان جنبًا إلى
جنب مع التطورات التي يشهدها مجاال التعلم اآللي والذكاء
االصطناعي ،نجد أن هذا يتيح تفاعالت أكبر بين مجموعات
ً
تفصيل للعوامل
البيانات المتباينة ،ويم ّكن وضع نماذج أكثر
المسببة للمخاطر.

لكل خدمة من خدمات الحوسبة السحابية هذه فوائدها
المختلفة .وتختلف هذه الخدمات من حيث طريقة إدخال
البيانات (بعضها يحتوي على بيانات محملة مسب ًقا ،حيث
تقلل الجهود التي يبذلها المستخدم) وكذلك لغة البرمجة
النصية (التي ُتستخدم في المعالجة) .ومن بين العيوب
الرئيسية الستخدام خدمات الحوسبة السحابية هو ضعف
قابلية التشغيل البيني .وهذا يعني أنه يجب على المستخدمين
المفاضلة بين المرونة وسهولة االستخدام .فعلى سبيل
المثال ،تمتاز أمازون ويب سيرفيسز بالمرونة إال أنها
تتطلب أن يكون المستخدم قادرً ا على تطوير التطبيقات
باستخدام مكتبات المحتويات األساسية .فتأتي هذه المرونة
على حساب الحاجة إلى توفر منحنى تعلم حاد .وفي المقابل،
يوفر محرك البحث ُغوغل إيرث إمكانية الوصول مباشرة
إلى الوظائف والبيانات ،مما يقلل العقبات التي تحول دون
عملية الدخول.

( 207منتدى بلمونت )2015
( 208الفريق المعني برصد األرض )2015
( 209مورنان وآخرون )2019
( 210لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية
على الصعيد العالمي )2017
( 211أوبن داتا كيوب )2019

212
213
214
215
216
217
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علم البيانات

(االتحاد األوروبي )2019
(أمازون )2019
(غوغل )2019
(سويل وآخرون )2018
(ناسا )2019a
(االتحاد األوروبي )2019
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على الجانب اآلخر من فوائد الحوسبة السحابية ،هناك بعض
المشكالت التي يجب مراعاتها عند االستخدام .ومن بين هذه
المشكالت القبول بأن توزيع التقنية المتاحة نادرً ا ما يكون
متساويًا ،وأن هناك الكثير من المناطق التي تواجه تحديات
تحول دون تلبية االحتياجات األساسية من الكهرباء ،ناهيك
عن ضرورة توفر اتصال باإلنترنت عالي السرعة للوصول
إلى كميات ضخمة من البيانات ،ومعالجتها ،ومشاركتها.
ولهذا السبب ،من الضروري في أغلب األحيان أن يراعي
مطورو البرامج القدرة على العمل دون اتصال باإلنترنت،
إلى جانب إمكانية تنزيل مجموعات البيانات المطلوبة،
حتى يمكن تشغيل النماذج محليًا .الحصول على الكهرباء
يمثل كذلك تخو ًفا خاصًا في السيناريوهات الفعّالة للكوارث،
لذا فإن القدرة على العمل دون اتصال باإلنترنت تعد أمرً ا
أساسيًا .وقد تستغرق بعض النماذج عدة أيام لتشغيلها ،وفي
حال انقطاع الكهرباء أو حدوث عُطل في التقنية خالل تلك
الفترة ،يجب إعادة تشغيل النموذج ،األمر الذي يتطلب وق ًتا
كبيرً ا وموارد حاسوبية هائلة.
ويتم حاليًا تبادل كميات كبيرة من البيانات (المستقاة من
مصادر تقليدية موقعية وأجهزة استشعار محمولة بساتل)
بشكل سريع وفي جميع أنحاء العالم من قِبل الباحثون
والممارسون في مختلف المجاالت .ويؤدي الترابط المتزايد
بين التخصصات العلمية التقليدية إلى الممارسة المتمثلة في
أن البيانات المجمعة في أحد التخصصات يُرجح استخدامها
في تخصصات أخرى .وينتج عن ذلك زيادة الحاجة إلى
218
مشاركة البيانات لتعزيز تقدم العلوم.
كانت إحدى المنافع األساسية المتحققة من الكمية الضخمة
من البيانات المنشأة من أجهزة استشعار رصد األرض
وغيرها من المصادر المتعددة هي إحداث تطورات في
اكتشاف المعارف تلقائيًا .وأدت سهولة الوصول إلى قدرة
المعالجة الحاسوبية وإمكانية الحصول على البيانات بشكل
أفضل إلى تطوير أساليب التعلم اآللي .ووف ًقا لما أكده المرفق
العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش ،فإن كل التقنيات
الجديدة والمستحدثة بها العديد من المصطلحات الغامضة
والمتداخلة ،مثل الذكاء االصطناعي ،والتعلم اآللي،
والبيانات الضخمة ،والتعلم العميق 219.ولهذا الغرض ،بات
من المقبول أن هذه المصطلحات تكون قابلة للتبادل.

( 218كونيساوا )2006
( 219المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش )2018b
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إدارة المخاطر ليست استثنا ًء من استخدام التعلم اآللي ،فهناك
استخدامات وتطبيقات جديدة يجري تطويرها باستمرار.
ويركز العديد من استخدامات التعلم اآللي في إدارة مخاطر
الكوارث على تطوير المكونات المختلفة لنمذجة المخاطر،
مثل التعرض ،وقابلية التضرر ،واألخطار ،والمخاطر.
بدأ التعلم اآللي في االنتقال من الخوارزميات المر مّزة
ً
ترميزا ثاب ًتا إلى الخوارزميات التي تتعلم و ُتح ّدث نفسها
باستمرار .ويتم تسهيل ذلك من خالل تطوير أساليب يمكن
من خاللها توجيه اآلالت للبحث عن المعلومات داخل كميات
كبيرة من البيانات التي تظهر غير منظمة 220.وعلى الرغم
من أن التطورات الحديثة توفر خوارزميات قوية للغاية
للتعلم اآللي ،فإنه من المهم تذ ُكر أن فعالية النموذج ترتبط
فحسب بمدى فعالية البيانات المستخدمة فيه.

2-4
االستنتاجات
يتضح من التطورات األخيرة أن البيانات والتحليالت
المفتوحة ،والبرامج المشتركة والقابلة للتشغيل البيني،
والقدرة الحاسوبية ،وغيرها من التكنولوجيا هي العوامل
التقنية المساندة لتحسين علم البيانات ،وتقييم المخاطر،
ونمذجة المخاطر .ولضمان نجاح تلك التطورات ،فإنها
تعتمد أيضًا على رغبة األشخاص في العمل مع التخصصات
األخرى ،عبر الحدود الثقافية ،واللغوية ،والسياسية،
ورغبتهم في خلق البيئة التنظيمية المناسبة التي تدعم
استمرار األعمال الجديدة والعاجلة.

( 220إدارة المعلومات الجغرافية على الصعيد العالمي التابعة لألمم المتحدة )2015

الفصل :5
التحديات أمام التغيير
لقد كان التحول إلى إطار سِ نداي مؤشرً ا قويًا لبداية فترة
اتسمت بالتفكير والعمل المعقدين منهجيًا ،ولكنهما يتسمان
بالدقة في نهاية المطاف ،بشأن الحد من المخاطر .ومما يبعث
على األمل في المستقبل أن ننظر إلى أمثلة التقدم االستثنائي
الحادث القدرات التكنولوجية ،واالنفتاح ،والتكامل ،والدعم
المتبادل .ومع ذلك ،ال تزال التحديات قائمة.
ال يزال هناك مجالت وصحف شهيرة تنشر مقاالت عن
الكوارث الطبيعية (وهو مصطلح لم يعد يستخدمه المجتمع
المعني بالمخاطر منذ فترة طويلة – مع التركيز على
شعار أن "الكوارث ليست طبيعية") .كما ال يزال هناك
من يفضلون التفكير في المخاطر على أنها دالة لألخطار
فحسب ،متبنيين منظورات محدودة للغاية عن التعرض
وقابلية التضرر .وهناك من يفضلون االهتمام بمقاييس
المخاطر المعروفة ،مثل الخسائر القصوى المحتملة

المنسوبة إلى كل بلد ،غير مبالين بمدى محدودية صورة
المخاطر التي تعرضها تلك المقاييس.
ال تزال هناك تحديات خطيرة مرتبطة بكيفية حساب أنواع
معينة من البيانات ،أو وصفها ،أو تفسيرها .وأبرز هذه
التحديات هو عرض احتمالية وقوع األخطار غير االحتمالية -
تم ذكر العديد منها بالفعل في تقرير التقييم العالمي هذا -
أو وصف قابلية تضرر األفراد أو األصول أمام مختلف األخطار.
كذلك ال تزال هناك تحديات تتعلق بتحديد أولويات الحد من
المخاطر في المخطط الشامل لالستثمار العام والتخطيط
اإلنمائي .وثمة تحديات ذات صلة بإضفاء الطابع السياسي
على أنواع معينة من المخاطر وإجراءات الحد من
المخاطر ،كما توجد تحديات متعلقة بالموارد الالزمة
لمواجهة المخاطر بطريقة مُجدية.

1-5
تحديات طريقة التفكير
هناك اهتمام متزايد بعرض الروابط بين األخطار ،خاصة األخطار الناجمة عن التغير المناخي وتهديدها المحدق باألمن
البشري من خالل وقوع آثار على االقتصادات وسبل المعيشة .ومع ذلك ،فإن هذا الترابط يتسم بالتعقيد .ومع أن ندرة
المياه وانعدام األمن الغذائي قد ظهر أن لهما دورً ا في النزوح والظروف المعيشية غير المستقرة ،فال يعرف سوى القليل
عن قوة العالقة بينهما .وال يزال الباحثون يبذلون جهو ًدا مُضنية للوقوف على بعض العوامل المسببة على نحو ينتج عنه
إجراءات مدروسة.
تقتضي الطبيعة شديدة التنوع والتعقيد لألخطار ضرورة بذل جهود دؤوبة من جانب الخبراء والسلطات للحد من مخاطر
الكوارث التي يمكن أن تؤثر على صحة اإلنسان ،والبنية التحتية ،والموارد البيئية .وتشكل البنية التحتية المتهالكة والقدرات
المؤسسية وقدرات البنى التحتية الضعيفة تحديًا يواجه إدارة المخاطر في العديد من مناطق العالم .ولم تكن السالمة الصناعية
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دائمًا على رأس قائمة أولويات جداول األعمال السياسية،
ويظهر تأثير الخطأ البشري جليًا عندما تتقاعس الشركات
والسلطات عن العمل .ويمثل التعاون متعدد التخصصات
ً
عامل أساسيًا في تعزيز حوكمة السالمة
بين السلطات
الصناعية مع وضع إجراءات الوقاية في طليعة األولويات.
وما يزال بعض البلدان ،بما فيها البلدان الصناعية الكبرى،
بحاجة لوضع برامج وبروتوكوالت مخصصة للوقاية من
الكوارث والتأهب لمواجهتها .وفي حالة السالمة الصناعية،
ارتفع عدد األطراف في اتفاقية الحوادث الصناعية إلى
 41طر ًفا ،و ُتظهر تقارير التنفيذ الوطنية إحراز تقدم على
مر الوقت .وقد سلطت الحوادث السابقة الضوء على أن
التعاون العابر للحدود في مجالي الوقاية من الحوادث وتلوث
المياه العابر للحدود يتطلب المزيد من االهتمام.
تؤكد توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي بشأن حوكمة المخاطر الحرجة ،التي اعتمدها
الوزراء في أيار/مايو  ،2014على أن "يقوم األعضاء بوضع
نهج وا ٍ
ف وشامل لجميع األخطار وعابر للحدود وتعزيز
ُ
اتباعه لحوكمة المخاطر القطرية ليكون بمثابة األساس لتعزيز
221
القدرة على الصمود واالستجابة على الصعيد الوطني".
فكل كارثة كان لها تأثير هائل على تعزيز الوعي والسالمة.
وتم تحديد الدروس المستفادة بعناية وإدماجها في األنظمة في
جميع أنحاء العالم .ومع ذلك ،من المهم أن نضع في االعتبار
االستنتاج الشامل لألسباب الجذرية للكوارث على أنها متنوعة
ما بين ثقافية ومؤسسية 222 .وتؤكد متابعة أجراها الفريق
الدولي للسالمة النووية على أنه "من أجل تحقيق مستويات
عالية من السالمة في ظل جميع الظروف ورغم جميع
التحديات التي تتم مواجهتها ،يجب أن يكون نظام السالمة
النووية بكامله قويًا 223".ولكن إذا كان الفشل الكارثي هو
السبب الدافع للتغيير ،فمن الواضح أنه ال توجد طريقة تفكير
استباقية بما فيه الكفاية.
ليس باألمر السهل أن يتم وضع نهج وا ٍ
ف وشامل لجميع
األخطار وعابر الحدود لحوكمة المخاطر .وهناك وعي
متزايد بأهمية وضع مثل هذا النهج ،ولعل أحد األمثلة الرائدة
في ذلك هي اليابان .وعلى المستوى الدولي ،يمثل تقرير
التقييم العالمي هذا محطة بارزة في الجهود المبذولة الرامية
إلى وضع نظرة عامة عالمية عن اتجاهات المخاطر وإدارة
المخاطر .وأخيرً ا ،يمثل تقرير وكالة الطاقة النووية معلمًا
رئيسيًا للقطاع النووي فيما يتعلق بالمساهمة في المفهوم
224
الشامل لجميع األخطار.
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يمثل إطار سِ نداي خطوة أولى لتعزيز الوعي المتزايد بجميع
المخاطر وتعاون أصحاب المصلحة المتعددين لتحسين إدارة
المخاطر .ومن شأن دمج المخاطر البشرية في تقرير التقييم
العالمي واإلطار العالمي لتقييم المخاطر أن يجذب االهتمام
الدولي إلى هذا الموضوع وأن يغير وجهات النظر العامة
بشأن الحد من هذه األنواع من المخاطر.

2-5
التحديات السياسية
يفرض المعدل السريع للتوسع الحضري الذي يشهده العالم
مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجهها الحكومات،
والصناعة ،وأصحاب المصلحة اآلخرين في منع وقوع
المخاطر واآلثار المرتبطة بالمرافق الصناعية الخطرة
وإدارتها .وتتزايد الضغوط االجتماعية واالقتصادية لتطوير
األراضي ألغراض اإلسكان أو االستخدامات األخرى في
المناطق المعرضة للخطر .وتأتي بعض الحوادث الكبرى،
مثل تلك التي وقعت في ميناء تيانجين في الصين (،)2015
بوصفها تذكيرً ا بأن اآلثار يمكن أن تصبح أكثر حدة في
كثير من األحيان نتيجة عدم وجود تدابير السالمة المناسبة.
وهناك تحد حساس يتمثل في إحداث توازن بين احتياجات
المجتمع ومطالبه واالستفادة من األدوات المتوفرة لمواجهة
المخاطر على أكمل وجه.
نادرً ا ما يأتي مجال الحد من المخاطر على أولويات جداول
األعمال السياسية الوطنية .فمن ناحية ،قد يمثل خطر القناعة
بالوضع الراهن في البلدان التي يبدو لديها مستوى عال
من معايير السالمة عائ ًقا أمام إعطاء األولوية لهذا المجال
السياساتي .ومن ناحية أخرى ،يساهم التركيز السائد على
التنمية االقتصادية في البلدان األخرى في افتقاد الرؤية السياسية
لسياسات الوقاية من األخطار أو المخاطر والتأهب لها .ويقدم
إطار سِ نداي فرصة في هذا الشأن – إلبراز أهمية الحد
من جميع المخاطر وإقناع صناع القرار بضرورة مواصلة
االستثمار في مجال الوقاية وزيادته – ً
بدل من تحمل تكلفة
التقاعس عن العمل.

المربع  1-5ماكوندو ،الواليات المتحدة األمريكية2010 ،
تسبب حريق وانفجار بئر نفطية بحرية في ماكوندو
بخليج المكسيك في مقتل  11شخصًا وإصابة 16
آخرين بجروح خطيرة .وأدى ذلك إلى تسريب
ما يقرب من  5ماليين برميل من النفط في خليج
المكسيك .وقد ذكر الفريق المعني بدراسة ديبواتر
هورايزن ،في دراسته لحادث ماكوندو ،أن الحادثة
اتسمت بحاالت فشل تنظيمي تشمل:

 هالتقييم واإلدارة غير المالئمين لمخاطر العمليات وإجراء عمليات متعددة في أوقات حرجة معتفاعالت غير متوقعة
 زعدم وجود تواصل كا ٍف بين أعضاء فرق العمليات
 حعدم وجود وعي بالمخاطر -طتحويل االنتباه في األوقات الحرجة

 أأعطال متعددة لمشغل النظام خالل فترة حرجة منالعمليات

يثقافة الحوافز التي تضمنت زيادات في اإلنتاجيةدون حدوث زيادات متناسبة في الحماية

بعدم اتباع المبادئ التوجيهية المطلوبة أو المقبولةبشأن العمليات ("االمتثال العرضي")

 كالتكلفة غير المناسبة واختصار الوقت والمال علىحساب األداء

 -جإهمال الصيانة

 -لعدم االختيار المناسب للعاملين وتدريبهم

 دحالة األجهزة التي لم تعمل بشكل جيد أو كانتفسير البيانات بها إشارة لنتائج إيجابية زائفة

 -مسواء إدارة التغيير

الشكل  1-5صورة ملتقطة من الساتل البيئي "إنفيسات" لالنسكاب النفطي في خليج المكسيك قبالة سواحل الواليات المتحدة األمريكية ،في  22نيسان/إبريل 2010؛
يظهر االنسكاب النفطي على شكل دوامة أرجوانية داكنة في أسفل المنتصف

(المصدر :وكالة الفضاء األوروبية  2010ونادو بي أتش.)2015( .

( 221منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2014b
( 222الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2015b؛ (الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2017a

( 223الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2017
( 224وكالة الطاقة النووية )2018b
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3-5
التحديات التكنولوجية
في حين ظلت النماذج االحتمالية قيد التطوير على مدى
عقود ،فإن هناك نقص في وجود منهجيات وأدوات موحدة
لتحليل المخاطر .وهنا حاجة ألن تضع ملحقات تحليل
المخاطر الصناعية التقليدية في حسبانها خصائص األحداث
البشرية وغيرها من األحداث غير االحتمالية .ولذلك ،ال يتم
النظر في المخاطر بشكل كا ٍ
ف في تقييم المخاطر الحتمية.
ونظرً ا ألن الفهم الواضح للطبيعة الكاملة للمخاطر هو دون
المستوى األمثل ،تكون مستويات التأهب منخفضة ،حتى في
البلدان التي تعتبر مستعدة جي ًدا للكوارث بصفة عامة.
يمثل توافر البيانات العقبة التي تعترض فهم العديد من
األخطار .و ُتعد البيانات هي األساس الكتساب المعرفة
بشأن ديناميات المخاطر ،كما أنها مهمة في تقييم المخاطر،
وتخطيط السيناريوهات ،وممارسة الحد من المخاطر.
و يُعزي توافر البيانات (أو عدم توفرها) إلى مجموعة
متنوعة من العوامل .وفي حاالت الكوارث الطبيعية ،غالبًا
ما يتم تجاهل األحداث التسلسلية مثل الكوارث الطبيعية
التكنولوجية ،وال يتم اإلقرار بأهميتها إال عندما تصبح
الوطأة الكاملة لتأثيرها واضحة فيما يتعلق باآلثار الصحية
متوسطة إلى طويلة األجل ،والتلوث المستمر للمياه والتربة،
والخسائر االقتصادية الفادحة بسبب التنظيف والتعافي.
ومن بين األسباب األخرى المتعلقة بعدم توافر البيانات
هو أن المعلومات المتعلقة بالمخاطر التكنولوجية غالبًا ما
تعتبر سرية وتحتفظ بها أوساط الصناعة على نحو وثيق
أو باعتبارها مسألة تتعلق باألمن القومي .وفي العديد من
البلدان ،ال يوجد سجل آلثار الكوارث ،وغالبًا ال تعرف
الهيئات التنظيمية حتى عدد المنشآت الخطرة ،ونوع
نشاطها ،وموقعها في أنحاء البالد .وإضافة إلى ذلك ،هناك
اتجاه بين مشغلي المنشآت الخطرة لتجنب اإلفصاح اختياريًا
عن معلومات بشأن الحوادث أو الحوادث الوشيكة في
225
مؤسساتهم لتجنب التداعيات السلبية على نشاطهم.
أحد العوامل المساعدة األخرى في ندرة البيانات يتمثل في
عدم اهتمام أصحاب المصلحة بالمخاطر بمجرد تراجع
اهتمام وسائل اإلعالم .ويرتبط ذلك عادة بإعادة تحديد
األولويات وما تبعه من انخفاض في الموارد المتاحة

170

الفصل 5

للتخفيف من حدة مخاطرة معينة .وتعد الضغوط االقتصادية
ً
عامل قويًا في اتخاذ القرارات ،خاصة فيما يتعلق باألنشطة
والمواقع التي تكون فيها هوامش الربح ضعيفة أو في البلدان
التي تعاني من تحديات إدارية أخرى .ويمكن أن تؤدي
القيود االقتصادية إلى اتخاذ قرارات سيئة متعمدة أو غير
متعمدة ،فعلى سبيل المثال ،يتم إعطاء األولوية لمكاسب
اإلنتاجية أو تحسين الكفاءة التشغيلية على حساب المخاوف
المحتملة المتعلقة بالسالمة 226 .وفي بعض الحاالت ،قد
يتم إرجاع سبب اإلخفاق في تنفيذ حلول مناسبة إلدارة
المخاطر إلى عوامل اقتصادية ،على سبيل المثال ،عندما
يتم استغالل الموارد إلى أقصى درجة ممكنة ،في حين يتم
النظر إلى مخاطر أخرى على أنها أكثر أهمية .وال ُتعد
جودة المعلومات في قواعد بيانات الخسائر موحدة ،وتعرض
مستويات مختلفة من التفاصيل والدقة .ويكون مستوى
التفاصيل على وجه الخصوص غير متجانس فيما يتعلق
باألخطار البشرية.
تظل قابلية التضرر أحد المكونات الضعيفة في نماذج
األخطار .ومثلما ُذك َِر في الفصول السابقة ،ما خال بعض
االستثناءات ،تم فحص قابلية التضرر – حتى وقت قريب
– بدرجة كبيرة من حيث قابلية التضرر المادية فحسب.
وتتسم قابلية التضرر االجتماعية االقتصادية بأنها أكثر
تعقي ًدا بكثير ،وسوف يتطلب إدراجها في النماذج تعريفات
أكثر وضوحً ا وأنوا عًا مختلفة من البيانات وسلسلة من
القرارات الحساسة بشأن ما يمكن نمذجته .كذلك فهو يمثل
متغيرً ا ديناميكيًا يعتمد على السيناريو؛ فعلى سبيل المثال،
في حالة األوبئة ،عادة ما يُحدد كل مرض بأنه يصيب بعض
الفئات على نحو أسرع وأكثر حدة مقارنة بفئات أخرى.
ويشكل التحقق من صحة النماذج أيضًا تحديًا تقنيًا .فمن
الممكن أن توفر السواتل قدرً ا كبيرً ا من المعلومات المتعلقة
بأنواع معينة من معلومات المخاطر ،ولكن يلزم التحقق من
صحة النماذج باستخدام أدلة واقعية ،وهو ما يتطلب توافر
موارد .وعند الحصول على إجابات على نطاق معين من
خالل استخالصها من نطاق أوسع بكثير ،فإن ذلك يهدد
صحة االستنتاجات إذا لم يتم ذلك بعناية فائقة .ويعد استخدام
المؤشرات البديلة – وظائف غير كاملة لوصف العناصر
التي ال يمكن إجراء قياس دقيق لها – طريقة شائعة إلثراء
نماذج المخاطر ،إال أن هذه الممارسة تهدد مصداقية النتائج
وإمكانية الدفاع عنها .وقد باتت إجراءات التحقق الميداني
في طريقها ألن تصبح متطلبًا قياسيًا ،بوصفها طلبات للتحقق
من آثار تغير المناخ على المستوى المحلي.
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تحديات الموارد

االستنتاجات

يتواصل وقوع الكوارث المتوقعة في البلدان التي بها
مستويات عالية من الوعي بالمخاطر وقدرات متقدمة بشأن
إدارة المخاطر بشكل عام .وأصبح الوضع أكثر صعوبة
في العالم النامي الذي يفتقر في أغلب األحيان إلى المرافق
األساسية ،والكفاءات التقنية ،والقدرة الحاسوبية ،مما
يجعل صناع القرار غير مستعدين لفهم المخاطر بطريقتهم
الخاصة .وإضافة إلى ذلك ،غالبًا ما تكابد البلدان منخفضة
الدخل للحصول على الدعم المالي ،خاصة وأن الحد من
المخاطر يقع في الغالب خارج نطاق التمويل اإلنساني.

تم تحقيق نقلة نوعية مهمة في اإلبالغ عن المخاطر تستهدف
إجراء عمليات متكاملة وتشاركية يكون من الصعب غالبًا
إدارتها على أرض الواقع .وال يمكن النظر إلى اإلبالغ
عن المخاطر على أنه فكرة ثانوية لتقييم المخاطر واتخاذ
القرارات .ومن المرجح أن تكون معلومات المخاطر
والتحذيرات موضع تساؤل من جانب الفئات السكانية
التي ينتابها القلق حيال القرارات التي يُطلب منها اتخاذها
فيما يتعلق بالمخاطر .فإذا ُطلب من الناس اإلخالء لمآوي
غير مريحة ،فسوف يتساءلون عن أسباب وجيهة لذلك.
قد ال تشدّد المعايير لديهم على األدلة العلمية الدقيقة أو قد
يفسرون األمر بصورة مختلفة عن الباحثين في مجال المخاطر.
من شأن مشاركة شريحة أوسع نطا ًقا من المجتمع في تقييم
المخاطر ،وإدارتها ،والتخفيف من حدتها أن يحسّن مستوى
المعرفة بالمخاطر ،مما يعود بالنفع على المؤلفين والقراء،
وبالتالي يضمن فعالية أكبر لمسألة نشر المخاطر ،ويضمن
كذلك معالجة تساؤالت الناس المطروحة بشأن المخاطر.

في حالة وجود كارثة نشطة ،فإن إدارة اآلثار على السكان
والبيئة المبنية ،مع ضرورة االستجابة في الوقت نفسه لحدث
ذي خطر تسلسلي ناجم عن الحدث األول ،يؤدي حتمًا إلى
التنافس على الموارد النادرة المستخدمة لالستجابة 227.فعلى
سبيل المثال ،بعد وقوع زلزال كوجالي عام  1999في تركيا،
تم إرسال ما يقرب من نصف الموارد البشرية من قسم اإلطفاء
في مدينة إزميد إلخماد الحريق الذي اشتعل في مصفاة النفط
ً
بدل من توفيرهم لدعم عملية البحث عن ضحايا الزلزال
وإنقاذهم 228.ويتعقد الوضع ألن عواقب الحدث الثانوي قد
تشمل مخاطر االنبعاثات السامة ،أو الحرائق ،أو االنفجارات
التي من شأنها إعاقة أنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ وتفاقم
229
اآلثار عن طريق تعريض ال ُم ْنجدين األوائل للخطر.

تتطلب التحديات اآلتية االهتمام والعمل المباشرين:
• •التوعية :يجب إجراء مزيد من حمالت رفع التوعية
والحمالت التثقيفية لمساعدة أصحاب المصلحة على
إدراك الضعف أمام األخطار.
• •حوكمة المخاطر :يجب التعامل مع حوكمة المخاطر
بطريقة شمولية .يجب كذلك على القطاع الخاص
والحكومة أن يكون لديهما الحوافز واألساليب التي
تسهل تقاسم المسؤولية وتكلفة المخاطر .ويقترح المركز
الدولي إلدارة المخاطر إطار عمل مبتكر لحوكمة
المخاطر ومبادئ توجيهية حول كيفية التصدي للمخاطر
230
الناشئة.

( 225كروسمان ،وكروز ،وسالزانو )2017
( 226وود وآخرون )2017
( 227نيتشي وآخرون )2018

( 228كروز وآخرون )2004
( 229جيرجن )2011
( 230المركز الدولي إلدارة المخاطر )2015
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• •البنية التحتية القانونية :حسبما تؤكد التجربة أن الحد
من المخاطر يكون أكثر فعالية إذا كان مطلوبًا بمقتضى
القانون ،يجب سن تشريعات محددة للحد من المخاطر
وإنفاذها .ويجب أن يكون ذلك مقتر ًنا بتوجيهات بشأن
كيفية تحقيق األهداف المحددة في اإلطار القانوني
لمساعدة أوساط الصناعة على االمتثال ودعم السلطات
في تقييم ما إذا كان االلتزام قد حقق أهداف السالمة
المرتبطة به .ومن الضروري أيضًا وضع إطار
للمسؤولية والتعويض.
• •اإلبالغ عن المخاطر :ينبغي تحسين عملية اإلبالغ
على جميع المستويات لضمان تدفق المعلومات المتعلقة
بالمخاطر بحرية وفعالية عبر المجتمع بأكمله .وينبغي
أيضًا ضمان تحقيق تبادل أفضل لموارد إدارة المخاطر
وتحسين إمكانية الوصول إليها.
• •تقييم المخاطر :يجب أن يركز البحث على تطوير
منهجيات وأدوات لتقييم المخاطر وتحديدها .ولهذا
الغرض ،هناك حاجة إلى استخدام دوال أفضل للخسائر
واألضرار فيما يتعلق بجميع األخطار .كما ينبغي تقييم
اآلثار البشرية ،والبيئية ،واالقتصادية ،خاصة أنه كثيرً ا
ما يتم إهمال األثرين األخيرين.
• •جمع البيانات :ينبغي تعزيز حرية وسهولة تبادل
البيانات ذات الصلة بشأن جميع المخاطر ،وأحداث
الكوارث ،وحتى الحوادث الوشيكة مع ضرورة تسهيل
ذلك لدعم التعلم من األحداث الماضية فيما يتعلق بمجالي
المنع والتخفيف .كما يجب أن يتم تبادل البيانات على
نحو مثالي بين القطاعات والبلدان.
• •التعاون والشراكات :يُعد التعاون بين جميع أصحاب
ا لمصلحة  ،خا صة على ا لمستو ى ا لمحلي  ،عا ً
مل
جوهريًا للحد من المخاطر .ويجب تعزيز الشراكات بين
القطاعين العام والخاص وكذلك تعزيز الشبكات الدولية
واإلقليمية بما يسهّل التعاون من أجل اإلدارة الفعالة
للمخاطر.
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الفصل :6
قسم خاص عن الجفاف
من بين األخطار الطبيعية المرتبطة بالطقس ،ربما يكون
الجفاف هو الخطر األكثر تعقي ًدا وحدة نظرً ا لطبيعته المتأصلة
وآثاره واسعة النطاق والمتعاقبة .ويؤثر الجفاف على اإلنتاج
الزراعي ،وإمدادات المياه العامة ،وإنتاج الطاقة ،والنقل،
والسياحة ،والصحة البشرية ،والتنوع البيولوجي ،وال ُنظم
اإليكولوجية الطبيعية وغيرها .وتعد موجات الجفاف ظاهرة
متكررة الحدوث؛ إذ قد تستمر من بضعة أسابيع إلى عدة
سنوات ،ويمكن أن تؤثر على مناطق واسعة وأعداد كبيرة
من السكان .وتظهر اآلثار المتصلة بالجفاف على نحو بطيء،
وغالبًا ما تكون غير مباشرة ،ومن الممكن أن تستمر لفترات
طويلة حتى بعد انتهاء الجفاف .ومع أن هذه اآلثار تؤدي
إلى حدوث خسائر اقتصادية فادحة ،وأضرار بيئية ،ومعاناة
إنسانية ،إال أنها في العموم تكون أقل وضوحً ا من آثار األخطار
الطبيعية األخرى (مثل الفيضانات والعواصف) التي تسبب
أضرارً ا فورية وهيكلية ترتبط بوضوح بالخطر ويمكن قياسها
كميًا من الناحية االقتصادية 231.لذلك ،غالبًا ما يتم التقليل من
شأن مخاطر الجفاف ليظل يشكل خطرً ا "خفيًا" 232.والتزال
اإلدارة االستباقية لمخاطر الجفاف غائبة في معظم أنحاء العالم.
تحدث الوفيات المرتبطة بالجفاف بصورة رئيسية في البلدان
الفقيرة .ومع ذلك ،في البلدان الغنية ،يعاني الناس من آثار
الجفاف غير المباشرة ،مثل اإلجهاد الحراري أو الغبار،
األمر الذي ينجم عنه عد ًدا من اآلثار الصحية 233.وأمثلة
ذلك تظهر في استمرار البطالة ،والهجرة ،وعدم االستقرار
االجتماعي المرتبط بحاالت القصور في إمدادات المياه
العامة ،وانعدام األمن الغذائي ،والصراعات المحتملة.

231
232
233
234

(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2011a
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2011a
(فان النين وآخرون )2017؛ (منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )2016
(سبينوني وآخرون )2018؛ (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2014

قد يصبح الجفاف أكثر تواترً ا وحدة في القرن الحادي
والعشرين في العديد من مناطق العالم 234.ويصبح من المهم
أكثر من أي وقت مضى أن يتم الفهم األفضل للعمليات
المادية التي تؤدي إلى الجفاف ،وانتشاره ،وقابلية التضرر
االجتماعية والبيئية أمام الجفاف ،وكذلك اآلثار الناجمة عنه.
ويكمن التحدي الرئيسي في االنتقال إلى تبني استراتيجيات
استباقية إلدارة المخاطر على نطاق واسع 235.ويشمل ذلك
تحليل االتجاهات السابقة للجفاف وتوقعاته المستقبلية،
وكذلك تحليل مدى التعرض وقابلية التضرر على الصعيدين
االجتماعي والبيئي .وكل تلك العوامل هي ما يحدد مخاطر
الجفاف ،التي يمكن إدارتها من خالل وضع سياسات وخطط
236
إدارية تتماشى مع السياق المحلي.
تعد موجات الجفاف ظاهرة متكررة ويتم تحديدها تبعًا
للمعدل المتوسط للمناخ في منطقة معينة على المدى اليعيد.
ويجب تمييزها عن القحط والمناخ الذي يكون جاف موسميًا
أو دائمًا (مثل الصحراء) وعن ندرة المياه أيضًا ،حيثما
تكون موارد المياه المتاحة مناخيًا غير كافية للوفاء بمتوسط
متطلبات المياه على المدى البعيد .وتتسم موجات الجفاف
الضخمة بأنها حالة جفاف طويلة ومتغلغلة ،تدوم لفترة أطول
من المعتاد ،وعادة ما تمتد لعقد من الزمان أو أكثر.

( 235ويلهايت )2014؛ (ويلهايت ،وسيفاكومر وبولوارتي )2014
( 236ويلهايت )2014؛ (الشراكة العالمية للمياه في أوروبا الوسطى والشرقية )2015
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المربع  1-6أنواع الجفاف
تبعًا للتأ ثير ا لذ ي يُحد ثه ا لجفا ف في ا لد و ر ة
الهيدرولوجية وتأثيره في المجتمع والبيئة ،يمكن
التمييز بين األنواع المختلفة من الجفاف بشكل عام:
 -1الجفاف المناخي هو فترة تمتد من شهور إلى
سنوات من العجز في هطول األمطار أو التوازن
المائي المناخي (أي الفرق بين هطول األمطار والتبخر
النتحي المحتمل) في منطقة معينة .ويُحدد العجز قياسًا
بعلم المناخ على المدى البعيد .وغالبًا ما تكون موجات
الجفاف هذه مصحوبة بدرجات حرارة أعلى من
المعدل الطبيعي وتسبق أنواع الجفاف األخرى وتسبب
حدوثها .ويحدث الجفاف المناخي نتيجة استمرار
حدوث االنحرافات في أنماط الدوران في الغالف
الجوي واسعة النطاق ،والتي غالبًا ما تحدث بسبب
درجات حرارة سطح البحر غير الطبيعية في المناطق
المدارية أو األوضاع النائية األخرى.

في حين تؤدي قلة هطول األمطار في كثير من األحيان
إلى الجفاف ،إال هناك عوامل أخرى قد تسبب أيضًا حدوث
موجات الجفاف هذه أو تزيد من حدتها ،منها زيادة كثافة
هطول أمطار ولكن بشكل أقل تواترً ا ،وأحوال رطوبة
التربة ،وسوء إدارة المياه ،وتعرية التربة .فعلى سبيل
المثال ،أدى الرعي المفرط إلى ارتفاع معدل التعرية
والعواصف الترابية التي أدت إلى تفاقم جفاف "المناطق
شبه الصحراوية" في فترة الثالثينيات على السهول الكبرى
بأمريكا الشمالية 237.وتهدد موجات الجفاف األمن البشري
ألنها تقوّ ض سبل العيش ،وتهدد الهوية الثقافية والفردية،
وكذلك تزيد معدل الهجرة .كذلك فإنها قد تقوّ ض قدرة الدول
على توفير الظروف الالزمة لألمن البشري .وقد تؤثر
موجات الجفاف على بعض العوامل أو جميعها في الوقت
ذاته .وعادة ما تنشأ الحاالت الحادة من انعدام األمن ،مثل
المجاعات وعدم االستقرار االجتماعي السياسي ،من تفاعل
عوامل متعددة .والصراع في الجمهورية العربية السورية
هو مثال واضح على كيف يمكن للجفاف أن يزيد من وتيرة
عدم االستقرار،238. 239فبالنسبة للعديد من السكان المهمشين
اجتماعيًا بالفعل ،الذين يعتمدون على الموارد ولديهم أصول
رأسمالية محدودة ،سيتم تقويض األمن البشري تدريجيًا.
وفي مثل هذه الحاالت ،قد تكون لحاالت الجفاف المتوالية
األقل حجمًا آثار غير متناسبة.
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الفصل 6

 -2جفاف رطوبة التربة (الزراعي) هو فترة تقل فيها
نسبة رطوبة التربة نتيجة هطول األمطار بمعدل أقل
من المتوسط .ويؤثر هذا النوع من الجفاف على إنتاج
المحاصيل ،كما يسبب تدهور األراضي ويؤثر على
وظيفة النظام اإليكولوجي بشكل عام.
 -3الجفاف الهيدرولوجي يحدث عندما يقل تدفق
مجا ر ى ا أل نها ر و تخز ين ا لميا ه في مستو د عا ت
المياه الجوفية ،أو البحيرات ،أو الخزانات عن
ا لمستو يا ت ا لمتو سطة على ا لمد ى ا لبعيد  .و ينشأ
الجفاف الهيدرولوجي ببطء ألنه يشمل المياه المخزنة
التي ُتستنفد وال تتجدد .و ُتستخدم السالسل الزمنية
لهذ ه ا لمتغير ا ت لتحليل حد و ث مو جا ت ا لجفا ف
الهيدرولوجي ،ومدتها ،وحدتها.

1-6
مؤشرات الجفاف
تحتاج أنواع الجفاف المختلفة مؤشرات مختلفة لتحديد
خصائص كل منها .ونشرت المنظمة العالمية لألرصاد
ً
موجز ا عن مؤشرات
الجوية والشراكة العالمية للمياه
الجفاف المستخدمة على نطاق واسع 240.فعلى سبيل المثال،
يُعرف استخدام المؤشر الموحد لهطول االمطار والمؤشر
الموحد لهطول االمطار والتبخر النتحي،241 242في تحليل
الجفاف المناخي .وتهدف المؤشرات المتعلقة برطوبة التربة،
مثل مؤشر قياس حدة الجفاف  243أو مؤشر "بالمر" لقياس
حدة الجفاف  244إلى وصف تأثير الجفاف من حيث اإلجهاد
المائي للنبات .وتستخدم المؤشرات الهيدرولوجية ،مثل
مقاييس النسب المئوية للجريان ،لقياس حجم العجز المائي
في األنهار والخزانات 245 .وأخيرً اُ ،تستخدم المؤشرات
المستندة إلى االستشعار عن بُعد ،مثل الرقم القياسي الموحد
لتباين كثافة الغطاء النباتي أو جزء اإلشعاع النشط الممتص
بالتمثيل الضوئي ،لرصد آثار الجفاف على الغطاء النباتي.

تم مؤخرً ا تطوير مؤشرات موحدة تدمج بين عدة مؤشرات
مادية في مؤشر واحد .فعلى سبيل المثال ،يستخدم المرصد
األوروبي للجفاف مؤشر الجفاف الموحد  246لرصد آثار
الجفاف على ال ُنظم اإليكولوجية الزراعية والطبيعية.
للحصول على موجز عن اآلثار المحتملة للجفاف ،هناك
حاجة إلى مجموعة أساسية من المتغيرات لتمثيل الجوانب
المختلفة المتعلقة بالعجز المائي .ومن ضمن متغيرات
الجفاف الرئيسية معدل تكراره ،وشدته ،ومدته .وتصف
الحدة العجز المتراكم على مدار الفترة الكاملة لحدث ما،
بينما تصف الشدة متوسط درجة هطول األمطار ،أو رطوبة
التربة ،أو عجز تخزين المياه أثناء الجفاف .وقد يحدد
كالهما درجة التأثير المصاحب.
على سبيل المثال ،ترتبط الفترة والمنطقة المتضررة
باالنتشار من حيث فترة العجز المائي ومساحته .وقد تنتج
آثار متعاقبة عن األحداث التي تستمر لفترة أطول وتكون
ً
ارتباطا
منتشرة على نطاق أوسع ،إذ يرتبط حجم تلك اآلثار
مباشرً ا بالعجز المائي .وتكون المعلومات المرتبطة بتوقيت
ظهور الجفاف ،وتوقفه ،ونهايته مهمة ال سيما خالل موسم
النمو .وقد ُتلمس آثار الجفاف بعد انتهائه.
أصبحت أحداث الجفاف دون الموسمي (أقل من ثالثة أشهر)
ً
حديثا التي يجب مراعاتها في
من بين االعتبارات الناشئة
تحليل الجفاف والتي قد تزيد من حدة الجفاف بعيد المدى
أو قحط األراضي أو انتشارهما .وتشير "موجات الجفاف
السريعة" هذه إلى فترات قصيرة نسبيًا من درجة الحرارة
السطحية الدافئة ورطوبة التربة المنخفضة على نحو غير
طبيعي .واستنا ًد ا إلى اآلليات المادية المرتبطة بموجات
الجفاف السريعة ،تصنف هذه األحداث إلى فئتين :الموجات
247
الحارة وحاالت العجز في هطول األمطار.
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(كوك ،وميلر ،وسيجر )2009
(إيرين ،وكتالن ،وباباه )2011
(إيرين وآخرون )2014
(سفوبودا ،وفيوكس )2016
(مكي ،ودوسكين ،وكليست )1993
(فيسنتي-سيرانو ،وبيجيريا ،ولوبيز-مورينو )2009
(كاماليري ،وميكال ،وفوجت )2015
(بالمر )1965

في سبيل التنبؤ الموسمي بأحداث الجفاف من المهم فهم
اآلليات الكامنة وراء الظواهر المناخية منخفضة التكرار
مثل تيار النينيو/التذبذب الجنوبي .وعلى الرغم من أن التنبؤ
الموسمي ال يزال في أطواره األولى ،فإن هذا التنبؤ إذا
كان موثو ًقا ويقترن به شبكة رصد موثوقة وتقييمًا مناسبًا
248
للمخاطر سيسمح بتطوير أنظمة اإلنذار المبكر.

2-6
تغير المناخ وحاالت
الجفاف المستقبلية
كان للتحسينات المحققة في المعرفة أثرً ا في تعزيز نتائج
تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ،249ال سيما فيما يتعلق بالخطر المتزايد المتمثل في
التغير السريع والمفاجئ الذي يتعذر إصالحه المصحوب
بمستويات االحترار العالية .وتشمل هذه المخاطر زيادة
القحط ،والجفاف ،ودرجات الحرارة القاسية في العديد من
مناطق العالم 250.وعلى الرغم من عدم اليقين في توقعات
المناخ ،إال أنه من المرجح أن تشهد عدة مناطق من الكرة
األرضية زيادة في تواتر موجات الجفاف و/أو شدتها في
القرن الحادي والعشرين .وتتضمن تلك المناطق بلدان في
حوض البحر األبيض المتوسط ،وجنوب أفريقيا ،وجنوب
251
غرب أمريكا الشمالية ،وأمريكا الوسطى.
ُتعد االنخفاضات في هطول األمطار أو األنماط المتغيرة
لهطول األمطار وكذلك زيادة معدالت التبخر المرتبطة
بارتفاع درجات الحرارة هي العمليات األساسية الدافعة
لحدوث هذه التغيرات .وتشير التقديرات أن زيادة درجة
الحرارة بمقدار  3درجات مئوية من شأنها أن تؤدي إلى
حدوث موجات الجفاف التي ُتعد ،في الوقت الراهن ،مئوية
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(هيزدال وآخرون ( 2004كاماليري ،وفوجت ،وساالمون )2017
(سيبولكر-كانتو وآخرون )2012
(أوتكين وآخرون )2018
(دوترا وآخرون )2015؛ (نومان وآخرون )2014
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2007
(البنك الدولي )2012
(أورلوسكي ،وسينيفراتني )2012
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(أي تحدث مرة كل  100عام) على أساس كل  10سنوات
252
على  %30من األراضي الناشئة.
تشير هذه السيناريوهات إلى أن مخاطر الجفاف ستزداد في
العديد من القطاعات االقتصادية والمناطق الضعيفة ما لم يتم
اتخاذ تدابير مناسبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف
معه .وقد يتكبد العديد من مناطق العالم ذات الكثافة السكانية
العالية والمجتمعات الضعيفة التي تعتمد على اإلنتاج
الزراعي المحلي خسائر كبيرة بسبب الجفاف.
تشير الدراسات التي أجريت بعد صدور تقرير التقييم الرابع
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى وجود
مستوى متوسط من الثقة في حدوث زيادة متوقعة في فترة
موجات الجفاف وشدتها في بعض مناطق العالم ،منها جنوب
أوروبا ،ومنطقة البحر األبيض المتوسط ،وأوروبا الوسطى،
وأمريكا الشمالية الوسطى ،وأمريكا الوسطى ،والمكسيك،
وشمال شرق البرازيل وجنوب أفريقيا .ومن المحتمل حدوث

حاالت انخفاض في رطوبة التربة في عدة مناطق ،خاصة
في جنوب أوروبا وأوروبا الوسطى وجنوب أفريقيا .وفي
عدد من السيناريوهات ،تتضاعف حاالت الجفاف المرتبط
برطوبة التربة ،التي تمتد من أربعة إلى ستة أشهر ،من
حيث مدى انتشارها ومعدل تكرار حدوثها ،بينما تصبح
حاالت الجفاف ،التي تطول مدتها عن  12شهرً ا ،أكثر
شيوعًا بمقدار ثالث أضعاف ،وذلك بين منتصف القرن
العشرين ونهاية القرن الحادي والعشرين 253 .ويمكن أن
يؤدي انخفاض رطوبة التربة إلى زيادة مخاطر األيام شديدة
254
الحرارة وموجات الحر.
بالمقارنة مع تحليل االتجاهات السابقة ،يصبح تأثير درجة
الحرارة أكثر وضوحً ا في توقعات الجفاف .وتستخدم
توقعات الجفاف مسارين من مسارات التركيز التمثيلية
الخاصة بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
يتوقع مسار التركيز التمثيلي  4.5سيناريو مستقبلي يتسم
بوجود برامج إعادة تحريج قوية ،والتقليل من استخدام

الشكل  1-6حدة الجفاف وف ًقا للمؤشر الموحد لهطول األمطار( 12-يسار) والمؤشر الموحد لهطول االمطار والتبخر النتحي( 12-يمين)ُ .تظهر اللوحات العلوية الحدة التراكمية للفترة
بين عامي  ،2010–1981وتظهر اللوحات السفلية الفرق بين الفترتين  1980–1951و .2010–1981المناطق الرمادية تمثل مناطق باردة وصحراوية محجوبة.

إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.
(المصدر)2018 JRC :
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األراضي الزراعية والمراعي ،ووجود سياسات مناخية
صارمة ،وزيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة
طفيفة فحسب قبلما تنخفض في أقرب فرصة .ويتوقع مسار
التركيز التمثيلي  8.5سيناريو ترتفع فيه انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون بشكل مستمر ،وزيادة استخدام األراضي
الزراعية والمراعي ،وبلوغ تعداد السكان  12مليار بحلول
عام  ،2100واالعتماد الشديد على الوقود األحفوري ،وعدم
255
تنفيذ سياسات مناخية.
وف ًقا لمخرجات النماذج باستخدام المؤشر الموحد لهطول
األمطار ،من المحتمل أن تزداد حدة الجفاف في بعض
المناطق بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين :األرجنتين
وتشيلي وحوض البحر األبيض المتوسط وأجزاء كبيرة من
جنوب أفريقيا ،وذلك في إطار سيناريوهات المناخ لمساري
التركيز التمثيلي  4.5و .8.5ومن المحتمل أن تشهد مناطق
في جنوب شرق الصين وجنوب أستراليا زيادة في حدة
الجفاف في إطار سيناريو المناخ األكثر تطر ًفا فقط ،بموجب
مسار التركيز التمثيلي  .8.5ومثلما هو متوقع ،يُظهر العالم
بأسره تقريبًا ،باستثناء شمال أمريكا الشمالية ،وخطوط

( 252نومان وآخرون )2018
( 253شيفيلد ووود )2008

العرض الشمالية في أوراسيا ،وجنوب شرق آسيا البحري،
توجهًا نحو زيادة حدة الجفاف ،وهو اتجاه أقوى ،استنا ًدا
إلى مسار التركيز التمثيلي  .8.5وتشير مخرجات نموذج
المؤشر الموحد لهطول االمطار والتبخر النتحي إلى أنه
يحتمل أن يشهد عدد أكبر من المناطق أحداث جفاف أكثر
تواترً ا وأكثر حدة.
من خالل الجمع بين المعلومات المستخلصة من الشكلين
 1-6و ،2-6من المتوقع أن تشهد أغلب المناطق األكثر
عرضة للجفاف في العقود الماضية زيادة أخرى في
حدة الجفاف ،وبذلك تصبح هي المناطق األكثر عرضة
لمخاطر التأثير ،بما في ذلك تدهور األراضي الذي ال يمكن
إصالحه .وتتضمن المناطق التي يُتوقع فيها حدوث زيادة
مستمرة في حدة الجفاف ،وف ًقا لسيناريوهات االنبعاثات
المتوسطة والمرتفعة (مسارا التركيز التمثيلين  4.5و،)8.5
األرجنتين ،وجنوب تشيلي ،ومنطقة حوض البحر األبيض
المتوسط ،وأجزاء كبيرة من جنوب أفريقيا .ومن المرجح أن
تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تفاقم حاالت الجفاف في
هذه المناطق.

( 254سينيفراتني وآخرون )2006
( 255الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2019
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الشكل  2-6حدة الجفاف للمؤشر الموحد لهطول األمطار( 12-يسار) والمؤشر الموحد لهطول االمطار والتبخر النتحي( 12-يمين)ُ .تظهر جميع اللوحات الفرق بالنسبة المئوية بين
فترتي  2010–1981و 2100–2071في إطار سيناريو مسار التركيز التمثيلي ( 4.5أعلى) وسيناريو مسار التركيز التمثيلي ( 8.5أسفل) .تمثل المناطق باللون الرمادي الفاتح
مناطق يتفق فيها أقل من ثلثي عمليات المحاكاة على عالمة التغير .األجزاء باللون الرمادي الداكن تمثل مناطق باردة وصحراوية محجوبة.

(المصدر)JRC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

3-6
تقييم مخاطر الجفاف العالمية
اس ُتخدم مصطلح "المخاطر" وما يرتبط به من مصطلحات بما فيها "األخطار" و"التعرض" و"قابلية التضرر" وتم تعريفه
بطرق مختلفة في نطاق المجتمع العلمي ،مع وجود فروق واضحة بين مجتمعي الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير
المناخ 256.ويعتمد كال المجتمعان في تحليلهما على إطارين نظريين ،يُشار إليهما عاد ًة بنهج اآلثار أو النتائج (مجتمع التكيف
257
مع تغير المناخ) والنهج السياقي أو نهج العوامل (مجتمع الحد من مخاطر الكوارث).
يستند نهج اآلثار أو النتائج إلى العالقات بين عامل اإلجهاد واالستجابة .وهاهنا تكون قابلية التضرر هي نقطة النهاية
للتحليل (كلما زاد الضرر الذي يعاني منه المجتمع ،زادت قابلية تضرره) .ويعتمد هذا النهج على استخدام مقاييس َكميّة
لآلثار السابقة باعتبارها مؤشرات بديلة لتقدير قابلية التضرر 258.ومع ذلك ،فإن االعتماد على اآلثار السابقة يكون له العديد
من القيود ،ويرجع ذلك أسا ًسا إلى وجود اآلثار غالبًا لفترات زمنية قصيرة فحسب ،أو عدم وجودها في بعض األحيان،
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مما يحول دون استخالص خرائط مخاطر عالمية متجانسة
من خالل هذه العملية .إضافة إلى ذلك ،يختلف عدد
األشخاص المتضررين وأنواع اآلثار حسب المنطقة ،مما
يعوق إجراء تحليالت متسقة واسعة النطاق.
يستند النهج السياقي أو نهج العوامل إلى عوامل أو أبعاد
جوهرية على المستويين االجتماعي واالقتصادي من شأنها
أن تحدد قابلية التضرر .وفي هذا الصدد ،تمثل قابلية التضرر
نقطة االنطالق التي تتيح فهم لماذا يكون السكان الضعفاء
أو األصول الضعيفة عُرضة آلثار الجفاف الضارة.
ويكون هذا النهج أكثر مالئمة لوضع غايات من أجل الحد

( 256بروكس )2003؛ (فيلد وآخرون )2012؛ (ويزنر وآخرون )1994
( 257تاناجو وآخرون )2016

من المخاطر .ويعتمد هذا النهج عمو مًا على محددات
مخاطر مجمّعة ليس لها وحدة قياس مشتركة 259.وال ُتعد
القيم الناتجة مقياسًا مطل ًقا للخسائر االقتصادية أو األضرار
التي لحقت بالمجتمع أو بالبيئة ،ولكنها إحصائية نسبية توفر
تصني ًفا إقليميًا لآلثار المحتملة ،والتي من الممكن أن تساعد
على ترتيب أولوية اإلجراءات المتخذة من أجل دعم إدارة
الكوارث وخطط التكيف.
يمثل كال النهجين طر ًقا بديلة ولكنها مكملة لتقدير مخاطر
الجفاف على نطاقات مختلفة .ونظرً ا ألن آثار الجفاف محددة
السياق وتتنوع جغرافيًا ،تكون نماذج االنحدار (أي نهج

( 258بروكس ،وأدجر ،وكيلي )2005؛ (بيدوتسي وآخرون )2009
( 259منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،ومركز األبحاث المشتركة،
والمفوضية األوروبية )2008
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النتائج) مهمة لوضع خطط التأهب وأنشطة التخفيف من حدة
اآلثار بدءًا من المستويات المحلية إلى المستويات الوطنية،
في حين أن المؤشرات المركبة (أي النهج السياقي) يمكنها
تحديد نقاط التأثير العامة للحد من اآلثار على المستويات
اإلقليمية إلى المستويات العالمية.
إلجراء تقييم عالمي ،يتم اعتماد نهج سياقي .وهذا النهج
يعرف المخاطر على أنها دالة لألخطار الطبيعية ،واألصول
المعرضة للخطر ،وقابلية التضرر المتأصلة التي يعاني
منها النظام االجتماعي أو الطبيعي المعرّ ض للخطر.
ووف ًقا لهذا التعريف ،تعتمد مخاطر تكبد الخسائر الناجمة
عن الجفاف على مجموعة متنوعة من العوامل تضم حدة
الجفاف واحتمالية حدوثه ،واألصول و/أو األفراد المعرضين
للخطر ،وقابلية تضررهم أو قدرتهم على مواجهة األخطار.
يعتمد المستخدمون النهائيون ،ومديرو الموارد المائية،
وصناع السياسات على تقييمات مخاطر الجفاف لحماية
السكان بشكل أفضل من الصدمات ولوضع خطط إدارية
لتقليل اآلثار .لذلك ،ينبغي أن تتضمن تقييمات مخاطر
الجفاف معلومات مصممة لتلبية احتياجات مستخدمين
معينين .ويجب أن تتضمن هذه المعلومات إجابات عن
تساؤالت بشأن أي الكيانات أكثر عرضة للتضرر وموقعها.
ونظرً ا الختالف التعرض وقابلية التضرر بين القطاعات
االقتصادية (مثل الزراعة ،وإمدادات المياه العامة ،وإنتاج
الطاقة ،والنقل المائي الداخلي ،والسياحة ،والصحة العامة)
وال ُنظم اإليكولوجية المختلفة ،يجب أن تكون تقييمات مخاطر
الجفاف محددة القطاع.

( 260برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2004
( 261كاراو ،ونومان ،وباربوسا )2016

180

الفصل 6

4-6
تقييم المخاطر لقطاع الزراعة
وغيرها من القطاعات الرئيسية
يقدم هذا القسم ً
مثال على تقييم عالمي لمخاطر الجفاف مع
التأكيد على آثار القطاع الزراعي والقطاعات الرئيسية ذات
الصلة على النطاق العالمي .ويستند التقييم إلى النهج المفاهيمي
الذي اقترحه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،260. 261ويشمل
تقييم األخطار ،والتعرض ،وقابلية التضرر المجتمعية،
والتي يتم دمجها بعد ذلك للتوصل إلى تقييم المخاطر المتعلقة
باآلثار الكبيرة الناجمة عن الجفاف .ويتم شرح كل خطوة من
الخطوات في األقسام الفرعية اآلتية.

1-4-6
تقييم األخطار
يمكن استخدام هطول األمطار بوصفه مؤشرً ا بديالً للمياه
المتوفرة للنظام البشري والبيئي المقترن 262.وعليه ،فإن معدل
تكرار حاالت العجز في هطول األمطار وشدتها يمكن أن
يمثال أخطار الجفاف التي قد تتعرض لها منطقة معينة .ومع
ذلك ،أصبح من المفهوم جي ًدا اآلن أن ارتفاع درجات الحرارة
ومعدل التبخر من شأنه أن يؤثر على إمدادات المياه المتوفرة.

( 262سفوبودا وآخرون )2002

الشكل  3-6أخطار الجفاف العالمي وف ًقا لمؤشر االنحراف المقدّ ر لهطول األمطار الموحّ د( :أ) األخطار ،و(ب) التعرض و(ج) قابلية التضرر

(أ)

(المصدر)JRC 2018 :

(ب)

(المصدر)JRC 2018 :
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(ج)

(المصدر)JRC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخرائط والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

في التقييم الحالي ،قُدّرت أخطار الجفاف بأنها احتمالية تجاوز
متوسط حاالت العجز الشديدة في هطول األمطار عالميًا
لفترة مرجعية سابقة (( )2010-1901الشكل ( 3-6أ)).
ويتم حساب حدة العجز في هطول األمطار عن طريق مؤشر
االنحراف المقدّر لهطول األمطار الموحّ د 263.وتم اختيار هذا
المؤشر ألنه :موحّ د من حيث الزمان والمكان؛ ويتيح حصر
تأثير أوجه االنحراف الموحدة الكبيرة الناجمة عن هطول
كميات ضئيلة من األمطار التي تحدث بالقرب من بداية مواسم
الجفاف أو نهايتها؛ ويركز على أوجه االنحراف خالل موسم
األمطار عندما تتأثر المحاصيل بتقلبات المياه بشكل أكبر.

2-4-6
تقييم التعرض
المعلومات المفيدة عن التعرض ترتبط بالكيانات ،واألصول،
و ا لبنى ا لتحتية  ،و ا أل ر ا ضي ا لز ر ا عية  ،و ا أل شخا ص
الموجودين في منطقة معرضة للجفاف .ويتم حساب نموذج
التعرض للجفاف على نحوه المطبق في تقرير التقييم العالمي
هذا والتحقق من صحته استنا ًد ا إلى الطبقات الجغرافية
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الحيزية الصريحة .ويتسم نهج "التعرض للجفاف" هذا
بالشمولية ،كما أنه يراعي التوزيع المكاني للعديد من
العناصر المادية (المؤشرات البديلة) التي تصف أنشطة
القطاع الزراعي والقطاعات الرئيسية 264 ،وهي :المناطق
المزروعة (الجفاف الزراعي) ،والثروة الحيوانية (الجفاف
الزراعي) ،واإلجهاد المائي الصناعي/المحلي (الجفاف
الهيدرولوجي) ،والسكان (الجفاف االجتماعي االقتصادي).
يقتر ح هذ ا ا لنهج نمو ذ جً ا غير تعو يضي للجمع بين
المؤشرات البديلة المختلفة الخاصة بالتعرض للجفاف.
وباستخدام هذه المنهجية ،ال يمكن تعويض االرتفاع في
أحد المؤشرات باالنخفاض في مؤشر آخر .ومن ث َّم ،تكون
المنطقة معرضة للجفاف بدرجة عالية إذا كان هناك نوع
واحد على األقل من األصول متوافر هناك .فعلى سبيل
المثال ،المنطقة التي تغطيها المحاصيل البعلية بالكامل تكون
عُرضة تمامًا للجفاف بصرف النظر عن وجود عناصر
أخرى معرضة للخطر.

الشكل ( 4-6أ) التوزيع العالمي للثورة الحيوانية باألعداد لكل خلية شبكية( ،ب) األراضي الزراعية العالمية ،بالنسب المئوية لألراضي الزراعية لكل خلية شبكية( ،ج) التقديرات
السكانية للمستوطنات البشرية العالمية لعام  .2015توزيع السكان وكثافتهم ،بعدد األشخاص لكل خلية شبكة ،و(د) اإلجهاد المائي األساسي :إجمالي سحب المياه سنويًا (بلديًا،
وصناعيًا ،وزراعيًا) ،كنسبة مئوية من إجمالي التدفق السنوي المتاح.
(أ)

(المصدر)JRC 2018 :

(ب)

(المصدر)JRC 2018 :

( 263ليون وبارنستون )2005

( 264كاراو ،ونومان ،وباربوسا )2016
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(ج)

(المصدر)JRC 2018 :

(د)

(المصدر)JRC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخرائط والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

184

الفصل 6

3-4-6
تقييم قابلية التضرر
ُتعد تقييمات قابلية التضرر عنصرً ا أساسيًا في أي تقدير
لمخاطر الجفاف ألنها تدعم وضع إجراءات االستعداد طويلة
ومتوسطة األجل الستهداف القطاعات أو الفئات السكانية
األكثر تأثرً ا .وبصفة خاصة ،ينبغي توجيه التدخالت الرامية
إلى الحد من آثار الجفاف نحو التخفيف من قابلية تضرر
ال ُنظم البشرية والطبيعية.
في اإلطار الحالي ،يتم تمثيل قابلية التضرر من الجفاف بنموذج
متعدد األبعاد يتكون من عوامل اجتماعية ،واقتصادية ،وعوامل
البنية التحتية .وترتبط قابلية التضرر االجتماعية بمستوى رفاهية
األفراد ،والمجتمعات المحلية ،والمجتمع .أما قابلية التضرر
االقتصادية فتعتمد إلى حد كبير على الوضع االقتصادي لألفراد،
والمجتمعات المحلية ،والدول .ويضم ضعف البنية التحتية البنى
التحتية األساسية الالزمة لدعم إنتاج السلع واستدامة سبل العيش.
ويتوافق هذا التعريف لقابلية التضرر مع اإلطار الذي اقترحه
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 265،حيث يتم
تعريف قابلية التضرر على أنها انعكاس لحالة العوامل الفردية
والجماعية على المستويات االجتماعية ،واالقتصادية ،وعوامل
البنية التحتية لمنطقة معينة .ويمكن اعتبار هذه العوامل بمثابة
األساس الذي تقوم عليه الخطط المحلية المعنية بالحد من قابلية
266
التضرر وتيسير التكيف.
وف ًقا لهذا اإلطار النظري ،يتميز كل عامل بمجموعة من
البدائل العامة التي تعكس مستوى جودة المكونات المختلفة
للمجتمع والوضع االقتصاد له .ويتماشى ذلك مع المفهوم
القائل بأن األفراد والسكان بحاجة إلى مجموعة من العوامل
أو القدرات المستقلة لتحقيق القدرة اإليجابية على الصمود
أمام اآلثار ،وأنه ال يوجد عامل واحد يكفي لوصف نتائج
سبل المعيشة المتنوعة التي تحتاجها المجتمعات لمواجهة
مثل هذه الكوارث.

( 265مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2004
( 266نومان وآخرون )2014

مثلما هو موضح في الشكل ( 3 -6ج) ،من بين أكثر
المناطق ضع ًفا أمام الجفاف هي أمريكا الوسطى ،وشمال
غرب أمريكا الجنوبية ،ووسط وجنوب آسيا ،وجنوب غرب
أمريكا الشمالية ،والقارة األفريقية بأكملها تقريبًا ،عدا بعض
المناطق في جنوب أفريقيا .وتطابق هذه النتائج نواتج مؤلفين
آخرين 267إذ صنفت جميع الدول تقريبًا الواقعة في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى ضمن أكثر الدول ضع ًفا أمام
الكوارث المناخية.

4-4-6
تقييم مخاطر الجفاف
يعرض الشكل  3 -6المكونات الثالثة لمخاطر الجفاف
إلضافة إلى دمجهم معًا ،وينتج عن ذلك خريطة مخاطر
الجفاف العالمية .وتم تجميع المكونات الثالثة للمخاطر باتباع
خوارزمية برمجة خطية متعددة المتغيرات وغير بارامترية
(تحليل تغطية البيانات) 268.وال تعد قيم كل مكون مقياسًا
مطل ًقا ،ولكنها إحصائية نسبية توفر تصني ًفا إقليميًا للتأثيرات
المحتملة (مناطق معرضة للمخاطر) يُستخدم لتحديد أولوية
اإلجراءات الالزمة لتعزيز خطط التكيف وأنشطة التخفيف.
ويوضح الشكل  5-6أن مخاطر الجفاف أعلى عمومًا في
المناطق األكثر تعرضًا – بشكل رئيسي المناطق المكتظة
بالسكان والمناطق التي يتم استغاللها على نطاق واسع في
الزراعة – مثل جنوب وسط آسيا ،وسهول جنوب شرق
أمريكا الجنوبية ،وجنوب ووسط أوروبا ،ووسط غرب
الواليات المتحدة األمريكية.

( 267بروكس ،وأدجر ،وكيلي )2005
( 268كاراو ،ونومان ،وباربوسا )2016
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5-6
االعتبارات الخاصة
بالقطاعات األخرى
يستهدف التقييم الوارد أعاله القطاع الزراعي واألنشطة
األساسية األخرى .ومع ذلك ،يمكن تنفيذ المنهجية وإعادة
معايرتها لتحليل المخاطر في قطاعات أخرى ،مثل إنتاج
الطاقة (توليد الطاقة الكهرمائية ،وتبريد المحطات الحرارية
والنووية) ،أو المالحة والنقل (المجاري المائية) ،أو إمدادات
المياه العامة أو الترفيه ،والتي يجب أن تكون جزءًا من أي
خطة شاملة إلدارة مخاطر الجفاف.

1-5-6
عدم التيقن
يجب مراعاة العديد من عوامل عدم اليقين في ذلك التحليل،
ألن المقاييس المستخدمة تكون ذاتية جزئيًا ومشروطة
بتوافر البيانات على نطاق عالمي .ويمكن قياس الجفاف
الزراعي من خالل عدة مؤشرات مختلفة ،حيث يمكن لكل
مؤشر أن يعرض تقديرً ا صحيحً ا للمكونات المختلفة لمخاطر
الجفاف .فعلى سبيل المثال ،يوضح الشكل  6-6خريطة
مخاطر الجفاف وف ًقا لمؤشر حدة الجفاف السنوي المستند
إلى رطوبة التربة .ويحدد هذا المؤشر الحدوث المتزامن
269
للعجز المائي في التربة والظروف الجافة النادرة للغاية،
ويمكن أن يحل محل مؤشر االنحراف المق ّد ر لهطول
األمطار الموحّ د المستخدم باألعلى أو دمجهما معًا.

الشكل  5-6مخاطر الجفاف استنادًا إلى مكونات المخاطر الواردة في الشكل 3-6

(المصدر)JRC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

على الرغم من إمكانية مالحظة الظروف المشابهة في
األنماط بين خريطة أخطار الجفاف في الشكل 3 -6أ
والخريطة األخرى في الشكل  ،5-6إال أنه يمكن الحصول
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على استنتاجات مختلفة على النطاق المحلي باستخدام مؤشر
أو آخر.

في حالة القطاعات األخرى وأنواع الجفاف ذات الصلة ،مثل
الجفاف الهيدرولوجي ،يمكن أن يكون االختالف أكبر حجمًا
عند اعتماد مؤشر أكثر مالءمة .فأخطار الجفاف لمجال
توليد الطاقة والمالحة يمكن تحديدها على نحو أفضل من
المؤشرات المتعلقة بتدفق المجاري المائية وتصريف مياه
األنهار وليس المتعلقة برطوبة التربة وهطول األمطار.
وأحد األمثلة على هذا المؤشر هو المؤشر المذكور في
الشكل  ،7-6حيث يتم تمثيل األخطار بعدد أحداث الجفاف

الهيدرولوجي التي تمت مالحظتها في حيز زمني محدد
( )2013–1980وف ًقا لمؤشر التدفق المنخفض 270.ويكشف
هذا المؤشر تسلسالت مستمرة لتصريف األنهار أقل من
حد التدفق المنخفض اليومي .وليس عدد األحداث سوى
مجرد واحد من المقاييس المحتملة التي يجب استخدامها
لقياس "متوسط" األخطار التي تتعرض لها منطقة ما جرّ اء
الجفاف.

الشكل  6-6أخطار الجفاف وف ًقا لمؤشر حدة الجفاف السنوي في الفترة 2013-1980

(المصدر)JRC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخرائط والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

يتضح مما سبق كيف أن الخرائط الموضحة في األشكال
( 3-6أ) و  6-6و  7-6ليست سوى بعض التمثيالت
المحتملة ألخطار الجفاف .ويسلط ذلك الضوء على مدى
التعقيد في توفير مقياس مح ِّد د ألخطار الجفاف .ويمكن
إجراء نقاشات مماثلة بشأن قابلية التضرر والتعرض
للجفاف ،اللذين يرتبط توصيفهما بشكل أساسي بالعوامل

حتى داخل قطاع اقتصادي محدد ،تتسم خيارات تمثيل
وتحديد المخاطر ومكوناتها بأنها متعددة األوجه .فعلى

( 269كاماليري ،وميكال ،وفوجت )2015

( 270كاماليري ،وفوجت ،وساالمون )2017

التي تعتبر ذات صلة بالتحليل .فعلى سبيل المثال ،قد تكون
العوامل ذات الصلة بتقييم التعرض وقابلية التضرر في
القطاع الزراعي غير متصلة بتوليد الطاقة والعكس بالعكس.
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سبيل المثال ،قد تعتمد محطات توليد الكهرباء على المياه
بصورة مباشرة (الطاقة الكهرمائية) وغير مباشرة (أنظمة
التبريد في المولدات) .وفي كلتا الحالتين ،يعني نقص المياه
انخفاض توليد الطاقة أو توقفه .عادة ما تستخدم محطات
توليد الكهرباء مياه سطحية 271،وبالتالي ،فإنها تتأثر بالجفاف
الهيدرولوجي وما ينتج عن ذلك من انخفاض تدفقات
المجاري المائية.

ويتجسد ذلك في احتمالية انخفاض سحب المياه في المنشأة.
قد يوفر أحد المؤشرات ،مثل مؤشر التدفق المنخفض في
الشكل  ،7-6مؤشرً ا جي ًدا ألخطار الجفاف القائمة في مجال
توليد الطاقة .ومع أن استخدام مؤشرات الجفاف المناخي،
مثل المؤشر الموحد لهطول األمطار ،قد تم اختباره لنطاقات
جغرافية محدودة 272 ،فال يمكن تحديد عالقة عامة مع
موجات الجفاف الهيدرولوجي على النطاق العالمي.

الشكل  7-6أخطار الجفاف وف ًقا لعدد األحداث التي اكتشفها مؤشر التدفق المنخفض

(المصدر)JRC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخرائط والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

فيما يتعلق بالتعرض ،من حيث أن الكهرباء يمكن نقلها
لمسافات بعيدة من المصدر وعبر الحدود الوطنية ،يكون
تحديد األشخاص واألصول المحتمل تضررهم من خفض
إنتاج الكهرباء مهمة صعبة .ومع ذلك ،فإن وحدات توليد
الكهرباء المثبتة تكون بديلة للتعرض (الشكل  :)8-6فكلما
زادت سعة التوليد ،زاد التعرض ،إذ يُفترض أن المزيد من
مستخدمي الكهرباء يعتمدون عليها .وبنا ًء على ذلك ،حتى
لو لم يتم تشغيل محطات توليد الكهرباء بكامل قدرتها،
فعندما يكون الطلب على الطاقة مرتفعًا ،تكون قدرتها الكلية
ً
عامل مهمًا ،خاصة عندما يحدث ذلك خالل الفترات األكثر
دف ًئا واألكثر جفا ًفا 273.وتتمثل إحدى ميزات استخدام وحدات
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توليد الكهرباء في توافر بيانات شاملة لكل منشأة على حدة
274
على المستوى العالمي.
قد يوفر الطلب الفعلي على الطاقة في فترة زمنية معينة
تقديرً ا أكثر دقة للتعرض .وال تتوفر هذه المعلومات المحددة
إال لعدد محدود من محطات توليد الكهرباء ،بينما ال تتوفر
البيانات المتسقة إال على المستوى الوطني ،مثل استهالك
الكهرباء السنوي للفرد الواحد .ويمكن تقليص حجم هذه
البيانات من خالل البيانات السكانية (الشكل  ،)9-6ولكن مع
بعض التنبيهاتً .
أول ،نصيب الفرد من االستهالك يشير إلى
االستهالك الكلي ،بغض النظر عن االستخدام .فعلى سبيل

المثال ،ستؤثر المواقع الصناعية الموجودة في المناطق ذات
الكثافة السكانية المنخفضة تأثيرً ا قويًا على نصيب الفرد من
االستهالك في وحدة الخرائط ذات الصلة .ثانيًا ،يُفترض أن
تكون أماكن استهالك الكهرباء وتوليدها قريبة من بعضها؛

لذلك فإن وقوع حدث جفاف في محطة توليد كهرباء
مهمة ،ولكنها نائية ،لن يتم تمثيله بدقةً .
ثالثا ،الطلب يعادل
االستهالك (بمعنى أنه تتم تلبية كل الطلب).

الشكل  8-6خريطة محطات توليد الكهرباء الثابتة التي تعتمد مرافقها على الماء بصورة مباشرة أو غير مباشرة (التبريد)

(المصدر)JRC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

أخيرً ا ،تشير قابلية التضرر من موجات الجفاف إلى الوسائل
المتاحة للتخفيف من نقص المياه .ومن الناحية النظرية،
قد يكون لدى ذلك عدة تعريفات حسب السياق .وعلى
مستوى محطات توليد الكهرباء ،يتعلق بشكل أساسي بكمية
المياه الالزمة لتوليد وحدة طاقة.

على ذلك تنعكس في النسبة بين مصادر الطاقة المعتمدة
على المياه العذبة وغير المعتمدة عليها ،وتنويع أنواع الوقود
(التي تتطلب عادة عوامل قدرة مختلفة) ،والنسبة المئوية
للواردات الكهربائية مقارنة باالستخدام الكلي ،ومقدار موارد
المياه العذبة للفرد الواحد ،ونسبة استخدام المياه إلنتاج
الطاقة مقارنة باالستخدام الكلي ،وتطور أسعار الكهرباء،
وما إلى ذلك .يمكن الجمع بين كل هذه األدوات الوصفية
إلظهار جوانب محددة من قابلية التضرر على النطاق
القُطري.

( 271باور )2014
( 272باركر )2016؛ (باييسا وآخرون )2018
( 273فان فليت وآخرون )2016

( 274مرصد الطاقة العالمي وآخرون )2018؛ (أس أند بي جلوبال بالتس )2015

ومن منظور أوسع ،يمكن أن توفر اإلحصاءات القُطرية
بشأن قطاع الطاقة مجموعة كبيرة من المؤشرات المفيدة
لفهم قابلية التضرر العامة من الجفاف ونمذجته .واألمثلة

189

الشكل  9-6خريطة إجمالي الطلب على الكهرباء حسب عدد السكان ،حيث كان معدل االستهالك الوطني من الكهرباء سنويًا للفرد الواحد ضعف عدد السكان في عام 2015؛ يُرجى
مالحظة أن جميع االستخدامات غير المنزلية مدرجة

(المصدر)JRC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخرائط والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

سيكون من األمثل توفر معلومات محددة عن خصائص
محطات توليد الكهرباء ،إذ سيتيح ذلك تمثيل قابلية التضرر
في محطات توليد الكهرباء وترقيته من مستوى المحطات
الفردية إلى النطاق العالمي .تكون البيانات المتعلقة بقطاع
الكهرباء متفرقة ،وغير متناسقة ،ويتعذر الوصول إليها
في بعض األحيان ،بيد أنه مع مرور الوقت تظهر مصادر
بيانات منسقة وتتحسن باستمرار 275.ولتوضيح مثال على
تقييم المخاطر الديناميكية على مستوى محطات توليد
الطاقة ،يعرض الشكل  10-6الوضع في أوروبا خالل فصل
الصيف في عام  2003الذي اتسم بأنه حار وجاف بصورة

غير طبيعية ،إذ اضُطرت عدة محطات لتوليد الطاقة آنذاك
إلى خفض إنتاجها ألنها لم تتمكن من تحويل ما يكفي من
مياه التبريد سواء ماديًا أو قانونيًا من األنهار 276.وتبرز
الخريطة األنهار األكثر تضررً ا من التدفقات المنخفضة في
جميع أنحاء أوروبا خالل نهاية آب/أغسطس  ،2003عن
طريق استخدام مؤشر التدفق المنخفض 277،ومحطات الطاقة
النووية الواقعة عند مصبات األنهار المعرضة لخطر حدوث
انخفاضات في الطاقة .وكان على العديد من هذه المحطات
المبينة تقليل العمليات بسبب انخفاض سحب المياه أو ارتفاع
درجة حرارة الماء.

المربع  2-6الجفاف األوروبي في عام 2003
في نهاية آب/أغسطس  ،2003تعرض العديد من
محطات توليد الكهرباء في أوروبا لظروف التدفق
المنخفض نتيجة الجفاف المستمر .ويمكن تمثيل األبعاد
الثالثة للمخاطر التي تواجه توليد الكهرباء على النحو
المبين في الشكل  .10-6ويتناسب حجم الدائرة مع
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ً
بديل
إجمالي سعة توليد الكهرباء للمحطة ،بوصفه
للتعرض (تتوافق الدوائر من األصغر إلى األكبر مع
ما يقرب من  500إلى  4000ميجاوات)؛ يتم تمثيل
األخطار بحاالت االنحراف عن التدفق المنخفض في
األنهار المتضررة (التدفقات الصفراء ،والبرتقالية،

والحمراء) وسحب المياه من النهر (لون الدائرة)؛ يُبرز
مستوى وضوح لون الدوائر قابلية التضرر المرتبطة
بنظام التبريد ،حيث ترتبط األلوان األكثر دكانة

باألنهار األكثر ضع ًفا (أي تكون كمية أكبر من المياه
مطلوبة لكل وحدة من ناتج الطاقة).

الشكل  10-6األنهار األوروبية الرئيسية التي تغذي مرافق توليد الطاقة الكهرومائية2003 ،

(المصدر)JRC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

2-5-6
اعتبارات المقياس
إلى جانب االختالفات المشار إليها بين القطاعات فيما يتعلق
باألخطار ،والتعرض ،وقابلية التضرر ،يعتمد تقييم المخاطر
أيضًا على نطاق التحليل .ويرجع ذلك إلى التفاصيل
المتزايدة بشكل عام لبيانات اإلدخال عند االنتقال إلى
النطاقات المكانية األصغر .وبذلك فإن المنهجية المعروضة
تتيح إعادة قياس التحليل على نطاقات مكانية مختلفة،
وبالتالي الحصول على نتائج (مُجدية) مالئمة على نطاقات
مختلفة من التحليل .ويمكن أن تتراوح هذه النطاقات من

( 275مرصد الطاقة العالمي وآخرون )2018؛ (أس أند بي جلوبال بالتس )2015

مستوى المزرعة إلى المستويين القاري والعالمي على النحو
المبين أعاله ،مما يسمح بتحليل التوزيع المكاني لمخاطر
الجفاف داخل منطقة معينة ذات أهمية (مثالً ،مزرعة ،أو
بلد ،أو منطقة ،أو قارة ،أو مستويات عالمية).
نظرً ا ألن هذا اإلطار يعتمد على البيانات ،ينبغي توفر
المزيد من البيانات االجتماعية واالقتصادية على المستويات
المحلية للحصول على تقديرات موثوقة .ومتى توفرت هذه
المعلومات ،فإنها تتيح مواءمة التحليل ووضع استراتيجيات
تكيف مالئمة للمتطلبات المحلية والقطاعات المحددة التي قد
تتأثر سلبًا بالجفاف.

( 276فينك وآخرون )2004
( 277كاماليري ،وفوجت ،وساالمون )2017

191

الشكل  11-6أخطار الجفاف ،والتعرض ،وقابلية التضرر ،ومخاطر الجفاف الشاملة لألرجنتين في عام 2018

(المصدر)JRC 2018 :
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخرائط والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

يوضح الشكل  11-6التحليل نفسه المبين في الشكلين 3-6
و 5-6للمستوى العالمي ،استنا ًدا إلى البيانات ذاتها التي تمت
إعادة صياغتها لنطاق األرجنتين .ويُظهر التحليل القُطري
أن قابلية التضرر في األرجنتين أعلى في الجزء الشمالي من
البالد بسبب ضعف البنية التحتية وغيرها من العوامل المسببة.

192

الفصل 6

عند الجمع بين قابلية التضرر ،واألخطار ،والتعرض
يظهر أن مخاطر الجفاف أقل في المناطق النائية ،وأعلى
في المناطق المأهولة بالسكان والمناطق المستغلة على
نطاق واسع إلنتاج المحاصيل وتربية الثروة الحيوانية،
مثل مقاطعات بوينوس آيرس ،وكوردوبا ،وسانتا في .أما

المناطق ،التي تتميز بنسبة تعرض أقل أو بالكاد تكون
موجودة ،فإنها تواجه مخاطر جفاف أقل .ونظرً ا ألن
المناطق المتبقية ال تزال عرضة ألحداث جفاف شديدة،
تزداد المخاطر بها باعتبارها دالة على إجمالي الكيانات
المعرضة للخطر (بشكل أساسي األراضي الزراعية)
والقدرة المحلية على المواجهة.

6-6
آثار الجفاف
كثيرً ا ما تظل ظروف الجفاف غير ملحوظة حتى يصبح
نقص المياه حا ًدا وتصبح اآلثار السلبية على البيئة والمجتمع
واضحة .وقد تتأثر آثار الجفاف بعوامل الحماية التكيفية
(مثل تخزين المياه ،وشراء أعالف الماشية ،وظروف
األراضي والظروف البيئية) أو قد تستمر لفترة طويلة بعد
أن يعود هطول األمطار إلى طبيعته (على سبيل المثال
بسبب المياه الجوفية ،أو رطوبة التربة ،أو عجز خزانات
المياه) .ومما يجعل مهمة تحديد تأثير الجفاف مهمة صعبة
هو الطبيعة بطيئة التطور والمدة الطويلة للجفاف ،إلى جانب
مجموعة كبيرة ومتنوعة من التأثيرات التي تتجاوز الخسائر
278
الزراعية المباشرة والواضحة.
يمكن تصنيف آثار موجات الجفاف باعتبارها مباشرة أو
غير مباشرة 279 .وتشمل أمثلة اآلثار المباشرة محدودية
إمدادات المياه العامة ،وخسائر المحاصيل ،واألضرار
التي تلحق بالمباني بسبب الهبوط األرضي وانخفاض إنتاج
الطاقة .وبسبب اعتماد سبل العيش والقطاعات االقتصادية
على المياه ،تكون معظم آثار الجفاف غير مباشرة .ويمكن
لهذه اآلثار غير المباشرة أن تنتشر بسرعة في النظام
االقتصادي ،بما في ذلك التجارة ،مما يؤثر على المناطق
البعيدة عن المكان الذي ينشأ فيه الجفاف .وقد تؤثر اآلثار
غير المباشرة على ال ُنظم اإليكولوجية ،والتنوع البيولوجي،
وصحة اإلنسان ،والشحن التجاري ،والغابات .وفي حاالت
الجفاف القاسية قد يؤدي الجفاف إلى البطالة المؤقتة أو الدائمة
أو حتى انقطاع سير األعمال التجارية ،كما قد ينتج عنه حدوث

( 278ويلهايت )2005
( 279مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2011a؛ (تاالكسن وفان النين
)2004؛ (ماير وآخرون )2013؛ (سبينوني وآخرون )2016

حاالت سوء التغذية وأمراض في البلدان األكثر ضع ًفا.
ويمكن تصنيف الضرر المرتبط بالجفاف على أنه ملموس
(مرتبط بالسوق) أو غير ملموس (غير مرتبط بالسوق).
إال أنه من الصعب تحديد حجم الضرر غير الملموس
بصورة خاصة ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ،تدهور ال ُنظم
اإليكولوجية أو تكاليف تدابير التكيف طويلة األجل.
وضمن قواعد بيانات الكوارث القليلة المتوفرة بشكل عام ،يكون
تقدير كوارث الجفاف على وجه الخصوص سي ًئا أو ال يتم اإلبالغ
عنها بالشكل المطلوب 280.وينتج عن عدم توافر البيانات المتعلقة
باألضرار الملموسة بشكل عام ،جنبًا إلى جنب مع الفترات
الطويلة ،أن يكون من الصعب للغاية استنتاج تقديرات للخسائر
تكون صحيحة أو محددة اإلسناد .وبالنظر إلى هذه الفجوات في
البيانات ،تقدر حاالت الجفاف بأقل من  ٪7من إجمالي الخسائر
الناجمة عن األخطار الطبيعية منذ عام  281 .1960ومع ذلك،
تجدر اإلشارة إلى وجود فجوة كبيرة بين آثار الجفاف المبلغ عنها
والحقيقية ،وهو ما يعيق التقدير المنهج لها.
تعاني االقتصادات المتقدمة واألكبر حجمًا ،مثل أستراليا،
أو البرازيل ،أو الصين ،أو الواليات المتحدة األمريكية من
العواقب االقتصادية والبيئية المترتبة على الجفاف .وتواجه
البلدان األقل تقدمًا المزيد من التأثيرات المباشرة أو غير
المباشرة على السكان .ويمكن أن يكون الضرر االقتصادي
الناجم عن حادث جفاف واحد كارثيًا ،إذ إن حدث جفاف
واحد بمقدوره إحداث خسائر بمليارات الدوالرات .وفيما
يتعلق بالخسائر ،يمكن أن تؤثر األحداث األكثر حدة في
اقتصاد منطقة أو بلد بأكمله .فعلى سبيل المثال ،وف ًقا لبيانات
 ،NatCatSERVICEتسبب الجفاف الحاد الذي شهدته
كاليفورنيا في عام  2006في خسائر بلغت  4.4مليار دوالر،
أما موجة الجفاف التي وقعت في وسط غرب الواليات
المتحدة األمريكية خالل الفترة من  2013إلى  ،2015بلغت
الخسائر المبلغ عنها  3.6مليار دوالر .ومع ذلك ،يُعتقد أن
تقديرات اآلثار أعلى بكثير من هذه األرقام من حيث أن هذه
األرقام تعكس في األساس الضرر الزراعي المباشر .وارتبط
الجفاف ،الذي ضرب وسط شرق البرازيل (خاصة ساو
باولو ،وميناس جيرايس ،وريو دي جانيرو) خالل الفترة من
 2013إلى  ،2015بخسائر مبلغ عنها تقدر بحوالي  5مليار
دوالر .وتشير التقديرات إلى أن الجفاف الذي شهده القرن
األفريقي بين عامي  2011-2010قد تسبب في وفاة ما يصل
إلى ربع مليون شخص ،وخلّف أكثر من  13مليون شخص

( 280سفوبودا وآخرون )2002
( 281جال ،وبوردن ،وكاتر )2009
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الشكل  12-6الضرر السنوي المتوقع الناجم عن الجفاف ،مقاسًا بالمليار دوالر ،في عام 2015

(المصدر :مركز األبحاث المشتركة مزودة ببيانات من  ،NatCatSERVICEوقاعدة البيانات الدولية لحاالت الطوارئ ،و 2018)DesInventar
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخرائط والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

يعتمدون على المساعدات اإلنسانية .وتم إنفاق ما يقرب من
282
 1.3مليار دوالر على تدابير اإلغاثة من الجفاف.
من بين جميع األنشطة االقتصادية ،كان قطاع الزراعة أحد
القطاعات األكثر تأثرً اً بالجفاف بصورة مباشرة .وأصبح
هناك فهم متزايد لآلثار على الموارد الصحية والمائية
المخصصة الستخدامات غير زراعية .ولتحديد اتجاهات
التأثير االقتصادي للكوارث على المحاصيل ،والثروة
الحيوانية ،ومصائد األسماك ،والغابات ،تم استعراض
 78تقييمًا الحتياجات ما بعد وقوع الكوارث كانت قد
أُجريت في أعقاب كوارث ما بين متوسطة إلى كبيرة الحجم
في  48بل ًدا ناميًا في أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية بين
عامي  2003و 283 .2013ووف ًقا لتقرير التقييم العالمي
هذا ،تتأثر الزراعة بمتوسط حوالي  %84من جميع اآلثار
االقتصادية الحادثة في هذه البلدان .أما الثروة الحيوانية فهي
ثاني أكبر القطاعات الفرعية األكثر تضررً ا بعد المحاصيل،
حيث يُق ّد ر الضرر الالحق ب ها بمبلغ  11مليار دوالر،
أو  %36من جميع األضرار و الخسائر المبلغ عنها في
تقييمات احتياجات ما بعد وقوع الكوارث ،إذ حدث ما يقرب
من  %86من هذه الخسائر بسبب أحداث الجفاف .ومن بين
الخسائر التي لم تشر إلي ها هذه التقديرات توجد الخسائر
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الناجمة عن اضطراب سبل كسب العيش ،والهجرة ،وانعدام
األمن .وتؤثر الظروف البيئية على النباتات وإنتاجيتها خالل
جميع مراحل النمو والتنمية .وتشير الدراسات إلى أن إجهاد
الرطوبة في جميع مراحل النمو قلل من غلة الحبوب بشكل
كبير 284.وترتبط موجات الجفاف الحادة بانخفاض كبير في
غالل الحبوب الرئيسية ومعظم المحاصيل األخرى في جميع
285
المناطق األكثر عرضة للجفاف.
تتأثر صحة السكان بال تغيرات الطارئة على أنماط الطقس
والجوانب األخرى لتغي ر المناخ .وتحدث هذه التأثيرات
بصورة مباشرة ،بسبب التغيرات في درجة الحرارة وهطول
األمطار وعند حدوث م وجات الحر والجفاف .وقد تتأثر
صحة اإلنسان بشكل غ ير مباشر باالضطرابات البيئية
المرتبطة بتغير ال مناخ (مثل رداءة المحاصيل أو تحول
أنماط ناقالت األم راض) أو باالستجابات االجتماعية لتغير
المناخ (على سبيل المثال ،النزوح بعد موجة جفاف طويلة
األمد) ويواجه ك بار السن ضررً ا بدنيًا غير متناسب جراء
286
اإلجهاد الحراري والجفاف.
من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر موجات
الجفاف المناخ ي والزراعي وحدتها في المناطق الجافة

حاليًا بحلو ل نهاية القرن الحادي والعشرين .وتكون البلدان
الواقعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة عُرضة بالفعل
للجفاف إذ سيتفاقم اإلجهاد المائي بصورة أكبر بسبب اإلجهاد
الناجم عن االستغالل المفرط والتدهور الملموس بالفعل في
ظل الظروف ا لحالية 287.وبناء على ذلك ،من المحتمل أن
يتأثر العدي د من القطاعات االقتصادية وال ُنظم اإليكولوجية
األخرى تأثرً ا سلبيًا بتغير المناخ .فعلى سبيل المثال ،ستعاني
الكائنات الحية التي تعتمد على المياه العذبة ،بشكل مباشر،
من التغيرات الطارئة في ظروف التدفق وأيضًا من الزيادات
في درجة حر ارة األنهار الناجمة عن الجفاف والمرتبطة
بانخفاض التصريف 288.ومن المرجح أن يحدث انخفاض في
رطوبة التربة وزيادة مخاطر الجفاف الزراعي في األراضي
الجافة ،ويُتوقع أن تزداد المخاطر الزراعية في هذه المناطق
بحلول نهاي ة هذا القرن 289.ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى
زيادة خطر انعدام األمن الغذائي ،الذي يشكل أهمية بوجه
خاص للسكان األكثر فقرً ا .وفي العديد من البلدان ،يُتوقع
حدوث زيادة في مخاطر الحرائق ،واستمرار موسم الحرائق
لفترة أطول  ،ونشوب حرائق كبيرة وشديدة وأكثر تواترً ا
290
بسبب موجات الحر المتزايدة المصحوبة بالجفاف.

282
283
284
285
286

(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )2011
(منظمة األغذية والزراعة )2015b
(سينغ ،وميشرا ،وامتياز )1991
(هالفينكا وآخرون )2009
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2014؛ (فان النين وآخرون )2017

7-6
التعرُّ ف على الجفاف باعتباره
أحد األخطار المُع َّقدة
يعد الجفاف خطرً ا بطيء الحدوث ،وغالبًا ما يُشار إليه
على أنه ظاهرة بطيئة التطور .وعدم وجود تعريف دقيق
ومقبول عالميًا للجفاف يزيد من االلتباس .ويجب أن تكون
التعريفات محددة لكل منطقة على حدة ألن كل نظام مناخي
له خصائص مناخية مميزة .وتتسم آثار الجفاف بأنها غير
هيكلية وتنتشر في مناطق جغرافية ونطاقات زمنية أكبر
من األضرار الناجمة عن األخطار الطبيعية األخرى،
مثل الفيضانات ،والعواصف المدارية ،والزالزل .وتشمل
العوامل المسببة لمخاطر الجفاف عوامل غير مناخية ،وغالبًا
ما تكون منفصلة مكانيًا أو زمنيًا عن آثار الجفاف .وكانت
هذه خصائص الجفاف هذه عائ ًقا أمام :وضع تنبؤات دقيقة،
وموثوقة ،وفي الوقت المناسب؛ وتقديرات الحدة واآلثار؛
وأخيرً ا ،صياغة خطط إلدارة الجفاف وتنفيذ االستراتيجيات
المالئمة للحد من المخاطر .وبالمثل ،تحاول المجتمعات
المحلية جاهد ًة التعامل مع النطاق الزماني والمكاني الكبير
المرتبط عاد ًة بالجفاف ،الذي ينتج عنه آثار ثانوية وثالثية قد
تظل غير واضحة لتقييمات المخاطر التقليدية.

287
288
289
290

(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2014
(فان فليت وآخرون )2016
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2014
(دوجاي وآخرون )2013
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المربع  3-6موجات جفاف متعددة في جنوب أفريقيا
منذ عام  ،2015شهدت مقاطعة ويسترن كيب في
جنوب أفريقيا سلسلة مستمرة من فترات هطول األمطار
المنخفضة للغاية وبمعدل أقل من المتوسط ،مما أدى إلى
حدوث جفاف هيدرولوجي زادت حدته في الفترة ما بين
شهري نيسان/إبريل وأيلول/سبتمبر  .2017وأصبح
العجز في هطول األمطار ،في أوائل عام  ،2018أسوأ
موجة جفاف سُجلت في المنطقة خالل قرنّ ،
ومثل حالة
طوارئ حقيقية بالنسبة إلى مدينة كيب تاون .وكانت

تلك المنطقة واحدة من أكبر المناطق الحضرية في
البالد إذ بلغ عدد سكانها المعرضين لخطر الجفاف أكثر
من أربعة ماليين شخص.
خالل هذا الجفاف ،الذي استمر لعدة سنوات ،انتشر
العجز في المياه عبرة الدورة الهيدرولوجية ،وكان
معظم الضرر منصب على خزانات المياه التي تزود
كيب تاون بمياه الشرب.

الشكل  13-6المؤشر الموحد لهطول األمطار طويل األجل خالل فترة تراكمية مدتها  12شهرً ا يصل إلى قيم منخفضة للغاية لعدة أشهر ،مما يشير إلى جفاف هيدرولوجي
طويل وشديد في كيب تاون ،بجنوب أفريقيا

۰٦- ۲۰۱۸ -

 ۰۲- ۲۰۱۸۰٤- ۲۰۱۸ -

 ۱۰- ۲۰۱۷۱۲- ۲۰۱۷ -

 ۰٦- ۲۰۱۷۰۸- ۲۰۱۷ -

 ۰۲- ۲۰۱۷۰٤- ۲۰۱۷ -

 ۱۰- ۲۰۱٦۱۲- ۲۰۱٦ -

 ۰٦- ۲۰۱٦۰۸- ۲۰۱٦ -

 ۰۲- ۲۰۱٦۰٤- ۲۰۱٦ -

 ۱۰- ۲۰۱٥۱۲- ۲۰۱٥ -

 ۰٦- ۲۰۱٥۰۸- ۲۰۱٥ -

 ۰۲- ۲۰۱٥۰٤- ۲۰۱٥ -

خزان ذيووترسكلوف ( )Theewaterskloofبسعة  %12بالقرب من مدينة كيب تاون ،بجنوب أفريقيا 10 ،شباط/فبراير 2018
(المصدر :أنتي ليبونين (رخصة المشاع اإلبداعي )2018 2.0
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 ۱۰- ۲۰۱٤۱۲- ۲۰۱٤ -

(المصدر)JRC 2018 :

ﻣؤﺷر ھطول اﻷﻣطﺎر اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ۱۲

رطب ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
رطب ﺟدًا
رطب
طﺑﯾﻌﻲ
ﺟﺎف
ﺟﺎف ﺟدًا
ﺟﺎف ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ

۰
۰٫٥۱۱٫٥۲۲٫٥۳۳٫٥-

لم تكتشف مؤشرات األرصاد الجوية قصيرة األجل
(مثل المؤشر الموحد لهطول األمطار )3-أي ظروف
قاسية بشكل خاص في فترة ذروة الجفاف ،حيث كان
هطول األمطار في الربع السابق قريبًا من المعدل
الطبيعي ،مما يشير إلى حدوث جفاف معتدل على
أقصى تقدير .ومع ذلك ،فإن فترات تراكم األمطار

األطول أم ًدا (مثل المؤشر الموحد لهطول األمطار،12-
الشكل  )13-6توضح النقص الحاد في هطول األمطار
خالل العامين السابقين ،مع انخفاض قيم المؤشر الموحد
لهطول األمطار إلى مستوى "الجفاف الشديد" .ويفرض
ذلك حدوث نقص مستمر في إمداد المياه إلى الخزانات
منذ أوائل عام  2015على األقل.

الشكل  14-6هطول األمطار التراكمي في ويسترن كيب ،بجنوب أفريقيا2017-2015 ،

اﻟﻌﺟز/اﻟﻔﺎﺋض
اﻟﺗراﻛﻣﻲ )ﻣم(
۱٥۰۰

۰

۲۹۳٥۰۰

٥۸٦-

اﻟﺗراﻛﻣﻲ اﻟﺷﮭري )ﻣم(

۱۰۰۰

۰
۰۱- ۲۰۱٥
۰۲- ۲۰۱٥
۰۳- ۲۰۱٥
۰٤- ۲۰۱٥
۰٥- ۲۰۱٥
۰٦- ۲۰۱٥
۰۷- ۲۰۱٥
۰۸- ۲۰۱٥
۰۹- ۲۰۱٥
۱۰- ۲۰۱٥
۱۱- ۲۰۱٥
۱۲- ۲۰۱٥
۰۱- ۲۰۱٦
۰۲- ۲۰۱٦
۰۳- ۲۰۱٦
۰٤- ۲۰۱٦
۰٥- ۲۰۱٦
۰٦- ۲۰۱٦
۰۷- ۲۰۱٦
۰۸- ۲۰۱٦
۰۹- ۲۰۱٦
۱۰- ۲۰۱٦
۱۱- ۲۰۱٦
۱۲- ۲۰۱٦
۰۱- ۲۰۱۷
۰۲- ۲۰۱۷
۰۳- ۲۰۱۷
۰٤- ۲۰۱۷
۰٥- ۲۰۱۷
۰٦- ۲۰۱۷
۰۷- ۲۰۱۷
۰۸- ۲۰۱۷
۰۹- ۲۰۱۷
۱۰- ۲۰۱۷
۱۱- ۲۰۱۷
۱۲- ۲۰۱۷
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ) ،(۲۰۱۰-۱۹۸۱ﻣﻊ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﺗراﻛﻣﻲ.

(المصدر)JRC 2018 :

يشير الشكل  14-6إلى العجز التراكمي مقارنة بالمتوسط
الشهري التراكمي طويل األجل (الخط المتصل) للفترة
الزمنية والموقع ذاتهما .وهناك زيادة ّ
مطردة في العجز
في الوقت الحالي ،نتيجة الستمرار انخفاض مستويات
هطول األمطار ،مقارنة بالمعدل الطبيعي.
خالل هذا الحدث ،ح ّد دت سلطات المدينة الحد
المسموح به من ماء الصنبور ألي استخدام ليكون 50
لترً ا للشخص الواحد في اليوم .ونظرً ا لمناخ المنطقة
الجاف نسبيًا ،يتم تخصيص عدة خزانات لتخزين
المياه في ويسترن كيب لمواجهة النقص الدوري
في هطول األمطار .ومع ذلك ،كان الوضع غير
عادي ،وكان لمنسوب المياه المنخفض للغاية تأثير
كارثي على سلسلة إمداد المياه .ففي في أوائل عام

 ،2018انخفضت مستويات المياه للغاية في خزان
ذيووترسكلوف ،الذي يُعد األكبر في منظومة إمداد
المياه في ويسترن كيب ،إذ يخزن حصة  %41من سعة
تخزين المياه المتاحة لكيب تاون (ما يقرب من %11
من إجمالي السعة التي تبلغ  480مليون م .)3إضافة
إلى ذلك ،نتيجة للنمو الديمغرافي السريع للمدينة في
السنوات األخيرة ،فإن البنية التحتية للمياه لم تواكب
الطلب .وبفضل ترشيد استهالك المياه والجهود
الجماعية الرامية إلى االقتصاد في استهالكها ،إلى
جانب بعض أحداث هطول األمطار ،تم تجنب ما يطلق
عليه "اليوم صفر" في عام  .2018إال أن التعافي
الكامل من أزمة المياه هذه يعتمد على تجديد الخزانات
وتوافر المصادر البديلة عمليًا.

197

جزء من خزان ذيووترسكلوف ،على وشك الخلو من الماء في عام  ،2018حيث تظهر جذوع األشجار والرمال التي عادة ما تغطيها المياه
(المصدر :زايان )2018

8-6

إدارة مخاطر الجفاف
في حين أنه من المستحيل السيطرة على حدوث موجات الجفاف ،إال أنه يمكن تخفيف اآلثار الناتجة عنه من خالل
استراتيجيات المراقبة واإلدارة المناسبة في خطة إدارة الجفاف.
يستند النهج االستباقي إلى تدابير قصيرة وطويلة األجل،
ويشمل نظم الرصد لإلنذار في الوقت المناسب بظروف
الجفاف ،وتحديد الفئة األكثر ضع ًفا من السكان والتدابير
المصممة خصيصًا للتخفيف من مخاطر الجفاف وتحسين
التأهب لها .ويستلزم النهج االستباقي تخطيط التدابير الالزمة
لمنع آثار الجفاف أو تقليل حدتها مقدمًا.

يعد رصد الجفاف واإلنذار المبكر (الركيزة  )1أسا سًا
للسياسات االستباقية الفعالة المتعلقة الجفاف للتحذير من
ظروف الجفاف الوشيكة .كما يحدد اتجاهات الموارد الخاصة
بالمياه والمناخ ،ويكشف ظهور الجفاف أو احتمالية حدوثه
وحدته المحتملة وتأثيره .ويجب إبالغ المعلومات الموثوقة في
الوقت المناسب إلى مديري شؤون المياه واألراضي ،وصناع
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القرار ،والجمهور من خالل قنوات اإلبالغ المناسبة للحث
على اتخاذ اإلجراءات الواردة في خطة الجفاف .وقد تكون
تلك المعلومات ،إذا تم استخدامها بفعالية ،أساسًا للحد من قابلية
التضرر وتحسين قدرات التخفيف واالستجابة لدى األفراد
واألنظمة المعرضة للخطر.
يهدف تقييم قابلية التضرر والتأثير (الركيزة  )2إلى تحديد
اآلثار السابقة ،والحالية ،والمستقبلية المحتملة المرتبطة
بالجفاف وتقييم قابلية التضرر .كما يهدف تقييم تأثير الجفاف
وقابلية التضرر إلى تحسين فهم العمليات الطبيعية والبشرية
المرتبطة بالجفاف واآلثار واردة الحدوث .ومن خالل نتائج
تقييم قابلية التضرر والتأثير يمكن تحديد فئات األشخاص
واألشياء المعرضة للخطر وسبب تعرضها.

الشكل  15-6ثالث ركائز إلدارة الجفاف المتكاملة

اﻟﺗ

ﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﺟﻔﺎف اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ
اﻟﺗ

ﻌﻠﯾﻘ

اﻟﺗﺧﻔﯾف ،اﻹﺳﺗﻌداد،
واﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ

اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻹﻧذار
اﻟﻣﺑﻛر

ﺎت

اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت

أوﺟﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿرر
وﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر

ﻐذﯾﺔ

اﻟر

ا
ﺟﻌﺔ

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،بعد بيشكي وستفانيسكي )2018

يحدد العمل المتعلق بالتخفيف من حدة الجفاف ،والتأهب
لمواجهته ،والتصدي له (الركيزة  )3إجراءات التخفيف
واالستجابة المناسبة التي تهدف إلى الحد من المخاطر،
وتحديد العوامل المسببة المناسبة العتماد إجراءات التخفيف
تدريجيًا والتخلي عنها تدريجيًا ،ال سيما اإلجراءات قصيرة
األجل ،أثناء بدء حدوث الجفاف وانتهائه ،وأخيرً ا ،تحديد
المنظمات المعنية بوضع إجراءات التخفيف وتنفيذها.
و ُتعرَّ ف العوامل المسببة على أنها قيم محددة لمؤشر أو دليل
يتم بنا ًء عليها اإليذان ببدء و/أو إنهاء إجراءات االستجابة
أو اإلدارة من قِبل صناع القرارات استنا ًدا إلى المبادئ
التوجيهية أو خطط االستعداد الحالية 291.ويجب أن تربط
العوامل المسببة الدالئل أو المؤشرات بالتأثير.
ولالنتقال من النهج التفاعلي إلى النهج االستباقي ،يجب
مراعاة الظروف المحلية أو اإلقليمية ،بما في ذلك اإلطار
التشريعي واإلداري وكذلك مسببات الجفاف المحلية.
ولكي تكون خطة إدارة الجفاف فعالة يجب أن توفر إطارً ا
ديناميكيًا لمجموعة قائمة من اإلجراءات من أجل االستعداد
لمواجهة الجفاف واالستجابة له بفعالية ،بما في ذلك:
االستعراضات الدورية لإلنجازات واألولويات؛ وإعادة
تعديل األهداف ،والوسائل ،والموارد؛ وتعزيز الترتيبات

( 291سفوبودا ،وفيوكس )2016
( 292المفوضية األوروبية )2007

المؤسسية ،والتخطيط ،وآليات وصنع السياسات للتخفيف من
292
حدة الجفاف.
ُتدرج ،ضمن مفهوم أنظمة معلومات اإلنذار المبكر على
جميع النطاقات الزمنية ،أداة رئيسية لدعم القرارات بهدف
التخفيف من حدة األزمات .ويتواصل بذل الجهود في مجال
اإلنذار المبكر بالجفاف في بلدان ،مثل البرازيل ،والصين،
والمجر ،والهند ،ونيجيريا ،وجنوب أفريقيا ،والواليات
المتحدة األمريكية 293.وتوجد أنشطة إقليمية لرصد الجفاف،
أو يجري تطويرها أيضًا ،في شرق وجنوب أفريقيا ،كما
يتواصل بذل جهود في غرب آسيا وشمال أفريقيا .و ُتظهر
البحوث والخبرات في العديد من المستجمعات المائية أن
العديد من التناقضات في إدارة وحوكمة المياه بين دول
متعددة عبر الحدود يمكن أن تتعارض مع التقييم الدقيق
لآلثار االجتماعية واالقتصادية واالستخدام الفعال للمعلومات
العلمية لتلبية االحتياجات قصيرة األجل الخاصة بالحد من
أوجه قابلية التضرر على المدى البعيد.
تتضمن هذه الدروس االستخدام الموسع للحوافز لتحسين
التعاون ،وكفاءة استخدام المياه ،وإدارة الطلب ،وتطوير
خدمات مناخية إلبالغ اإلدارة ذات الصلة بالمياه حال ظهور
تهديدات جديدة.

( 293بولوارتي وسيفاكومر )2014؛ (ويلهايت وبولوارتي )2017
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توجد العديد من الحاالت التي تثبت أن التغييرات في إدارة
المخاطر المتعلقة بالمناخ (في هذه الحالة ،الجفاف) قد يمكن
إنجازها بسهولة على النحو التالي( :أ) في حالة وقوع حدث
محوري (مناخي ،أو قانوني ،أو اجتماعي) ،أن يتم العمل
على إيحاد توعية عامة واسعة النطاق وخلق فرص التخاذ
اإلجراءات؛ و(ب) عندما تتم االستعانة بالمناصب القيادية
وعامة الجمهور ،أي من يطلق عليهم "رواد السياسة"؛
294
و(ج) عندما يتم وضع أساس لدمج البحث واإلدارة.
ويركز هذا البُعد األخير على توفر هيكل لتطوير القدرات
الالزمة لتطبيق المعرفة وتقييم تبعات اإلجراءات بين
الشركاء ،لضمان موثوقية توقعات التغييرات الطارئة في
مخرجات النظام ومصداقيتها ،ولتمكين إجراء مراجعات
مقبولة على ممارسات اإلدارة في ضوء المعلومات الجديدة.
ويُعد النظام الوطني المتكامل لمعلومات الجفاف ()NIDIS
وشبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعات (،)FEWSNet
التي توفر التنسيق بين مختلف البيانات والمعلومات
اإلقليمية ،والوطنية ،والمحلية لدعم التخطيط واالستعداد،
نماذج لنظم المعلومات الشاملة ،التي يتم خاللها مواءمة
الرصد والتنبؤ ،وتقييم المخاطر ،وإشراك المجتمعات
المحلية والقطاعات عبر سلسلة الطقس والمناخ 295.بفضل
شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعات ،كانت هناك حاالت
تدخل ناجحة في مواجهة مخاطر الجفاف لمنع وقوع
األزمات اإلنسانية ،بما في ذلك الجفاف الحاد الذي شهدته
إثيوبيا خالل عامي .2016–2015
ومع ذلك ،ال يزال الجفاف يمثل "خطرً ا خفيًا" 296.غالبًا ما
يتم التقليل من قيمة إجراءات المستوى الجزئي التي تشمل
األسر ،والمجتمعات المحلية ،والشركات الفردية ،إال أنها
تعتبر أهم العناصر في تخفيف مخاطر الجفاف .ويرد فيما
297
يلي ملخص ذلك:
• •ثبُت أن الحيازة األكثر أما ًنا لألراضي ،وتحسين إمكانية
الحصول على الكهرباء ،واإلرشاد الزراعي تسهل
تبني ممارسات التخفيف من مخاطر الجفاف بين األسر
الزراعية في بنغالديش .وال يختلف الوضع أيضًا
بالنسبة إلى المغرب إذ لعب الوصول إلى الحيازة اآلمنة
لألراضي ،واألسواق ،واالئتمانات دورً ا رئيسيًا في
مساعدة المزارعين على مواجهة الجفاف.
• •ساعد تحسين حصول األسر الزراعية على االئتمان
في إثيوبيا على مواجهة آثار الجفاف على نحو أفضل إذ
إن تلك األسر لم تعد بحاجة إلى تصفية أصولها اإلنتاجية.
عالوة على ذلك ،نظرً ا ألن العديد من األسر الريفية

200

الفصل 6

في إثيوبيا تميل إلى توجيه مدخراتها إلى الثروة الحيوانية،
التي قد يتم القضاء عليها أثناء الجفاف ،فإن تطوير إمكانية
الحصول على الخدمات المالية وآليات االدخار البديلة
يمكن أن يساعد أيضًا في التخفيف من مخاطر الجفاف.
• •كثيرً ا ما تتم اإلشارة إلى تغيير استخدام األراضي
وتعديل أنماط الزراعة على أنهما وسائل لبناء القدرة
على الصمود أمام موجات الجفاف.
• •التنويع المُحسن لسبل العيش من خالل تبني أنشطة غير
زراعية وتصفية أصول الثروة الحيوانية.
• •من بين الخصائص الرئيسية لألسر المعيشية القادرة
على الصمود أمام الجفاف في كينيا وأوغندا هو وجود
قاعدة أصول قوية وخيارات متنوعة إلدارة المخاطر.
وترجع هذه الجوانب في المقام األول إلى حصول
األسر المعيشية على تعليم أفضل وإلمام أكبر بإجراءات
مواجهة األخطار المختلفة .وهذا ما سمح لهم بتنويع
مصادر دخلهم.
على الرغم من أن التأمين في مجال الجفاف يعد إجرا ًء
ً
فعال واستباقيًا ،إال أن وضع آليات التأمين الرسمية في
مجال الجفاف يعوقه في العديد من البلدان النامية عقبات،
مثل ارتفاع تكاليف المعامالت ،والمعلومات غير المتماثلة،
298
واالختيار غير الموفق.
يتضح من خالل التجربة المتمثلة في مركز األبحاث
المشتركة ،والبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ،والنظام
الوطني المتكامل لمعلومات الجفاف ،وشبكة نظم اإلنذار
المبكر بالمجاعات ،وغيرها من أنظمة إدارة المعلومات
والمخاطر ،أن اإلنذار المبكر يُمثل عملية اجتماعية استباقية،
حيث ُتجري شبكات المنظمات من خاللها تحليالت وتنسي ًقا
تعاونيًا 299.وفي هذا السياق ،تساعد المؤشرات في تحديد متى
تكون هناك حاجة ماسة إلى إجراء تدخالت سياساتية وموضع
القيام بتلك التدخالت ،كما أن التحليالت التاريخية والمؤسسية
تساعد في تحديد العمليات ونقاط الدخول التي يجب فهمها عند
الحاجة لتقليل قابلية التضرر .ومع وضع المعرفة والممارسات
المحلية في االعتبار يتم تعزيز الثقة المتبادلة ،والقبول،
والتفاهم المشترك ،واستشعار المجتمع المحلي للمسؤولية
الواقعة على عاتقه والثقة بالنفس 300 .وعلى قدر أهمية
المؤشرات بالنسبة إلى هذه ال ُنظم ،هناك كذلك حاجة إليالء
مزيد من االهتمام لسياق الحوكمة التي تنطوي على نظم
اإلنذار المبكر .كما يجب توافر مزيج من األنشطة المركزية
والالمركزية ،ال سيما فيما يتعلق باالستراتيجيات المتمحورة
حول األفراد عند ما يطلق عليه "الميل األخير".

ال تقتصر نظم اإلنذار المبكر على كونها أدوات علمية
وتقنية للتنبؤ باألخطار وإطالق اإلنذارات فحسب .بل ينبغي
فهمها على أنها مصادر للمعرفة الموثوقة علميًا ،والمعتمدة،
ويسهل الوصول إليها .فهي تدمج المعلومات الواردة عن
مناطق المخاطر والمتعلقة بها لتسهيل عملية اتخاذ القرار
(الرسمية وغير الرسمية) على نحو يُم ّكن القطاعات والفئات
االجتماعية الضعيفة من تخفيف الخسائر واألضرار المحتمل
وقوعها التي تنجم عن أحداث الخطر الوشيكة.
عاد ًة ما تكون تكاليف اإلدارة االستباقية للجفاف أقل من
تكلفة التقاعس ،ويمكن أن تحقق فوائد اقتصادية كبيرة.
فعلى سبيل المثال ،أشارت التقديرات الناتجة عن إحدى
الدراسات أن كل دوالر ستنفقه الوكالة الفيدرالية إلدارة
حاالت الطوارئ بالواليات المتحدة األمريكية على إجراءات
التخفيف من مخاطر الجفاف،301 ، 302فإن الدولة ستوفر
في مقابله ما ال يقل عن  2دوالر من التكاليف المستقبلية
المتكبدة بسبب الكوارث .وتشمل اإلجراءات المتعلقة
بالتخفيف من آثار الجفاف توفر حيازة أكثر أما ًنا ،وتحسين
فرص الحصول على الكهرباء ،وتحسين فرص الحصول
على االئتمانات ،وتغيير استخدام األراضي ،وتعديل أنماط
الزراعة ،وتحسين استخدام موارد المياه الجوفية ،وتبني
303
أنشطة غير زراعية لتنويع سبل العيش.
يمكن أن يكون إلدارة مخاطر الجفاف فوائد مشتركة كبيرة
في الناحيتين االجتماعية واالقتصادية ،ألن بعض اإلجراءات
ذات الصلة تبني القدرة على الصمود أمام الجفاف وأيضًا
الصمود أمام الصدمات األخرى االجتماعية واالقتصادية
والبيئية .وكانت الشبكات اإلقليمية والمحلية التي توفر
اإلرشاد الزراعي ،والزراعة الدقيقة ،واألنشطة غير
الزراعية ،والتعليم العالي ،على سبيل المثال ،التي ترتبط
بزيادة القدرة على الصمود أمام صدمات الجفاف قد حُددت
بأنها عوامل تساعد أيضًا في معالجة تدهور األراضي،
304
وتسهيل الحد من الفقر ،وتحسين األمن الغذائي لألسرة.

9-6
آفاق مستقبلية
يعد تقييم مخاطر اآلثار المرتبطة بالجفاف على المجتمع
والبيئة مهمة صعبة .وهذا التعقيد سببه الطبيعة بطيئة التطور
لهذه الظاهرة ،وامتدادها المكاني الكبير وفترتها الزمنية
الممتدة في كثير من األحيان ،مما يؤدي إلى حدوث آثار
متعاقبة قد تؤثر على مناطق بمنأى عن الجفاف ،وقد تستمر
لفترة طويلة بعد توقف الجفاف .وما يضيف إلى هذا التعقيد
هو االفتقار لبيانات موحدة عن التأثيرات السابقة (األضرار
والخسائر) .وأخيرً ا ،يجب استكشاف أوجه الترابط مع
األخطار األخرى ،مثل حرائق الغابات ،وموجات الحر،
و حتى ا لفيضا نا ت  ،و ا لمخا طر ا لمشتر كة  .و يجب أ ن
تكون تقييمات المخاطر هذه خاصة محددة القطاع ،مما
يتطلب مجموعة مالئمة من البيانات البيئية واالجتماعية
واالقتصادية المتعلقة بالقطاعات المعنية.
في الكثير من المناطق المعرضة للمخاطر التي ُتظهر
هشاشة في مواجهة تغير المناخ ،نجد أيضًا أنها تعاني من
رطوبة التربة وانخفاض جودة التربة إلى جانب انخفاض
القدرة على التكيف .وقد يوفر تخطيط السيناريو (استنا ًدا إلى
األحداث الماضية ،والحالية ،والمتوقعة) فهمًا أفضل لما إذا
كان سيتم استخدام المعلومات االحتمالية التي تنطوي على
بيانات األحداث السابقة والمخاطر التراكمية عبر الجداول
الزمنية للمناخ وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها .وهناك
حاجة قوية إلى التعامل مع مخرجات نموذج المناخ بصورة
أكثر أهمية مما هو عليه حاليًا ،وخاصة لتقييم اآلثار لدعم
التكيف على المستوى المحلي .ويأتي في محور كل ما سبق
ذكره وجود شبكة مستدامة من أنظمة الرصد عالية الجودة.
يشير االفتراض الرئيسي الكامن وراء اإلجراءات االستباقية
المتخذة بشأن الجفاف إلى أن اإلجراءات واالستثمارات
الحالية أو المستقبلية يمكن أن تحقق فوائد مستقبلية كبيرة.
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وال توجد دراسة شاملة بشأن الجفاف .فبعض الدرسات
كانت قد عرضت أوجه التقدم المحرزة حتى اآلن عند
تقييمها للفوائد المحققة من وراء اتخاذ إجراءات والتكلفة
المتكبدة من وراء التقاعس عن اتخاذ أي إجراء 305.وفي
مجال الجفاف واألخطار األخرى ،ال يزال هناك الكثير من
العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق ما يسمى "الثمار الثالثية
306
وراء القدرة على الصمود".
وتشمل الفوائد ما يلي:
 أتجنب الخسائر عند وقوع الكوارثبتحفيز النشاط االقتصادي من خالل الحد من مخاطرالكوارث
 جوضع منافع مشتركة ،أو استخدامات ،الستثمار معينفي إدارة مخاطر كوارث
يجب القبول بأن هناك حاجة إلى االعتراف صراحة بالقيم
االجتماعية المختلفة ،وتعزيز آليات التعاون المؤسسية ،وجمع
البيانات موحدة عن آثار الجفاف بوصفها أساسًا للحد من قابلية
التضرر وتعزيز القدرة على الصمود .وسيصبح مدى التأثير
الذي قد يُحدثه الجفاف وتغير المناخ في الوصول إلى الوضع
الهش مستقبليًا محل اهتمام بحثي وأمني متزايد.

10-6
مشكالت ناشئة :وضع
السياق للتقرير الخاص
لعام  2020عن الجفاف
على الرغم من أوجه التقدم الكبيرة المحرزة في القرن
الماضي في مجال أبحاث الجفاف ،ال تزال هناك مجاالت
عديدة ذات أهمية لمجال إدارة مخاطر الجفاف آخذة في
الظهور بالنظر الترابط المتزايد الذي يشهده العالم:
 أحاالت عدم اليقين المرتبطة بتغير المناخ وظهورهاعلى جميع المستويات ،بما في ذلك المخاطر المتعاقبة.
بفهم المسارات متزايدة التعقيد التي يؤثر من خاللهاالجفاف في المرشحات (مثل العالقة بين الماء والطاقة
و ا لغذ ا ء  ،و عو ا مل ا لحما ية و ا لحد و د ا ال جتما عية
االقتصادية).
 جتقييم تكاليف آثار الجفاف ،وفوائد اإلجراءات المتخذة،وتكلفة التقاعس عن اتخاذ أي إجراء.
 دتعزيز دور التكنولوجيا ،والكفاءة ،والمعرفة المجتمعية. هالترابط بين األمن البشري ،والمخاطر المترابطة عالميًا،والصراع الذي يؤثر على القدرة على الصمود.
 والتأكيد على دور الحوكمة ،والتمويل ،واتخاذ القراراتفي توقع آثار المخاطر المعقدة ،وتقييمها ،والحد منها
وإدارتها.
 زالحاجة إلى القبول صراحة بالقيم االجتماعية المختلفةوتعزيز اآلليات المؤسسية للتعاون ،بما في ذلك جمع
البيانات .وسيصبح مدى التأثير الذي قد يُحدثه الجفاف
وتغير المناخ في الوصول إلى الوضع الهش مستقبليًا
محل اهتمام بحثي وأمني متزايد.
في ضوء هذه التحديات ،سينشر مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث تقريرً ا خاصًا عن مخاطر الجفاف في
عام  .2020وسلطت المناقشة السابقة الضوء على بعض
الجوانب والتحديات الرئيسية التي يتعين مناقشتها ومواصلة
استكشافها في هذا التقرير الخاص.
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الفصل 6

الجزء 1
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات

استهدف هذا الجزء عرض نطاق المعرفة الحالية بشأن
إدارة المخاطر عبر مجموعة من األخطار .كما أوضح أن
القياس ،والتقدير ،واالستجابات المتناسبة يكاد يكون من
المؤكد تقريبًا أنها غير كافية للوفاء بتحديات الترابط متعدد
األوجه لألخطار ،واتساع نطاق التعرض المدرك بالكاد،
والتفاصيل العميقة لقابلية التضرر ،مما سيتطلب دائمًا
القيام بما هو أكثر من مجرد عالج األعراض .كذلك تتسم
المخاطر بأنها نظامية بالفعل وتتطلب بذل جهود متضافرة
ومُلحّ ة للعمل بطرق متكاملة ،وممنهجة ،ومبتكرة.

التوصيات
• •التواصل والتعاون :يجري تنفيذ هذا العمل بالفعل،
ً
نافذ ا.
وتم البدء فيه قبل أن يصبح إطار سِ نداي
إال ان الطموح والثراء وروح التعاون الواسعة الالزمة
لمواجهة التحديات النظامية ستتطلب مستويات من
النزعة اإلنسانية القائمة على نكران الذات بما يتواءم مع
حجم التحدي .ومن المهم ،على وجه الخصوص ،تحقيق
التكامل مع بحوث العلوم االجتماعية.

• •األثر اإليجابي :يعيش التوجه نحو البيانات المفتوحة،
والعلوم التعاونية ،والحوسبة السحابية عصره الذهبي.
وتصل قيمة المعلومات إلى درجة أن الدوافع نحو
التخزين االحتكاري ،والعزلة ،والتنافس ،والحماية قد
تصبح سائدة في عالم تتزايد به حاالت عدم التكافؤ.
وهذه هي اللحظة المناسبة لالستفادة من قيم الدعم
المتبادل واإلنسانية ،وترسيخها ،وتعزيزها.
• •تقبل عدم اليقين :لقد تجنبت تقارير التقييم العالمية
السابقة إدراج الجفاف بصورة شاملة مثل األخطار
األخرى ،ال سيما بسبب صعوبة مواجهته .فالجفاف له
الكثير من العوامل المسببة والكثير من اآلثار ،التي غالبًا
ما تكون غير مباشرة .وال ينبغي أن يكون ذلك سببًا
لتجنب التطرق إليها باعتبارها أخطارً ا مدمرة تؤثر على
مئات الماليين من األشخاص سنويًا وتتسبب في خسائر
اقتصادية ال حصر لها .ولن تكون المخاطر بسيطة مرة
أخرى .ومن الصعب والمهم قبول ذلك من جانب علماء
المخاطر ،وصانعي السياسات ،وأي شخص يواجه
مهمة اإلبالغ عن المخاطر.

"ال يجتمع الماليين تحت راية الشك"
 -جورج باكر

• •االستثمار :تمثل تحديات الموارد دائمًا العقبة األولى
التي تحول دون تحسين إدارة المخاطر .وينبغي أن يتم
االستثمار في مجال رصد األرض ،والقدرة الحاسوبية،
وتدابير التخفيف ،واإلنفاذ التنظيمي ،وشبكات األمان،
إلى جانب الحد من عدم المساواة وتحسين فرص
المشاركة ،والوصول ،والتعليم.

( 305جربر ومرزاييف )2017b

( 306تانر وآخرون )2015
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تعتمد العديد من المجتمعات الريفية في إثيوبيا على اآلبار الضحلة التقليدية مثل تلك الموجودة في غومسالسا .وعندما تنخفض مستويات المياه الجوفية بفعل الجفاف ،يمكن أن تصبح
تلك اآلبار جافة ،مما يؤدي إلى حدوث خسائر في المخزون المحلي ،وحاالت نقص غذائي ،وآثار صحية.
(المصدر)https://flic.kr/p/Gsj85C ،Jean-Yves Jamin :

دراسة حالة
إفرادية خاصة
جمع بيانات خسائر الكوارث على المستوى
المحلي في النظم الوطنية إلدارة المخاطر –
من إثيوبيا إلى غامبيا
204
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تتعلق دراسة الحالة هذه بحتمية ربط نظم إدارة المخاطر،
والسعي إلى الحصول على مدخالت على المستوى المحلي،
وتعزيز النظم المتنامية باالستعانة بالسياسات ،والهياكل،
والحوكمة ،والتحلي بالصبر.
في عام  ،2014بدأت إثيوبيا في االضطالع بالمهمة الصعبة
المتمثلة في تسجيل الخسائر الناجمة عن أحداث الكوارث.
حيث يقوم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
بتقديم الدعم لهذه العملية ،استنا ًد ا إلى أداة تم تطويرها
خصيصًا لجمع البيانات ،والمصادقة عليها ،وتجميعها في
أدنى وحدة إدارية ممكنة.
في حالة إثيوبيا ،هذا يعني أنه يتم الحصول على البيانات
على مستوى المقاطعات (الشعبة اإلدارية من المستوى
الثالث) .حيث يوجد في البلد ما يقرب من  700مقاطعة .ثم
يتم تجميع بياناته في منطقة من بين حوالي  70منطقة ،ويتم
تجميع بيانات هذه المنطقة في إقليم من بين  11إقليمًا.
عند جمع بيانات أحداث الكوارث والخسائر ذات الصلة على
المستوى المحلي ،انضمت إثيوبيا إلى مجموعة مكونة من
حوالي  100دولة تقوم بتسجيل نظامي للخسائر الناجمة عن
الكوارث باستخدام أداة  DesInventarلحساب الخسائر
الناجمة عن الكوارث 307.واألكثر أهمية من ذلك أن إثيوبيا
التزمت باالضطالع بمهمة جمع البيانات التي من شأنها
تحفيز قدرات الحوكمة اإلدارية ألي دولة .ولكنها فعلت ذلك
مع العلم أن ،فضالً عن نشاطها الزلزالي ،أراضيها تتعرض
لكوارث صغيرة النطاق ممتدة ال حصر لها حتى هذه اللحظة
تستنزف موارد التنمية وتقوِّ ض الفرص المتاحة لألشخاص
األشد فقرً ا في البالد لالزدهار .ونظرً ا لوجود عدد كبير من
السكان في إثيوبيا (أكثر من  100مليون نسمة) ونصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في ال ُخمس األدنى ألي
مؤشر عالمي 310،309،308 ،فإن وجود فهم دقيق لطبيعة هذا
العدد الهائل من الخسائر المحلية سيسمح لقرارات التنمية
باستهداف بناء القدرة على الصمود بمستوى أفضل.

307
308
309
310

(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2019
(صندوق النقد الدولي )2019
(البنك الدولي )2019
(شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة )2019
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سجل قاعدة بيانات خسائر الكوارث في إثيوبيا ألنواع أحداث األخطار ،عام 2018

أﺧرى
٪٥
٪٦

٪۳۷
ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ

ﺣرﯾق

٪۹

ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت

٪۱۸
طﺎﻋون

ﺟﻔﺎف ٪۲٥
المصدر)UNDRR 2019( :

في وقت كتابة هذا التقرير ،كانت إثيوبيا تمتلك حوالي
 15،000سِ جل في قاعدة بياناتها العامة للخسائر المتعلقة
بالكوارث .وكان لديها  10،000سِ جل أخرى في انتظار
المصادقة عليها .ويعتبر مقياس جمع البيانات هذا استثنائيًا
ويشير إلى التزام إثيوبيا بما يأتي :معرفة توصيفها آلثار
الكوارث؛ وإبالغ سكانها بأن كل مزرعة تتعرض للتلف
وكل حدوث لفيضان محلي أو تفشي لوباء حيواني أمر مهم
وسوف ي َ
ُؤخذ في الحسبان؛ وتبادل خبراتها لضمان االرتقاء
بمستوى الفهم العالمي للمخاطر.
تعتبر األرقام المتعلقة بالخسائر من قاعدة بيانات إثيوبيا
من بين تلك التي تزود األرقام المتعلقة بالخسائر في الجزء
الثاني من تقرير التقييم العالمي هذا .وبدون بذل إثيوبيا
للجهود الهائلة ،ستكون هذه األرقام أقل دقة وبالتالي أقل
صحة .وقد ألهم نموذج إثيوبيا ً
دول أخرى في المنطقة للبدء
في الحساب النظامي للخسائر الناجمة عن الكوارث .ومنذ
عام  ،2014بدأت  19دولة أخرى في أفريقيا عملية تسجيل
خسائرهم باستخدام الطريقة ذاتها.

206

دراسة حالة إفرادية خاصة

وغامبيا واحدة من الدول التي انضمت إلى هذه الحركة
الح ًقا .وستكون عمليتها هي العملية ذاتها .والهدف هو وضع
نظام ييسِّر عملية دمج معلومات المخاطر في التخطيط
لالستثمارات العامة وعملية صنع القرار .وسيتم ذلك عن
طريق إنشاء قاعدة بيانات وطنية لخسائر الكوارث ألول مرة
لإلبالغ عن الخسائر السابقة ،ثم تقييم الخسائر الواقعة مقابل
عدد قليل من المخاطر المنمذجة ،ومن ثم تقييم قدر اإلنفاق
من الميزانية مقابل قدر الخسائر المتوقعة لتحديد ما إذا كانت
الميزانية الم َُعدة كافية و مُوجَّ هة نحو األهداف على نحو
مناسب .وتجري هذه العملية في  18دولة أخرى في أنحاء
أفريقيا باعتبارها جزءًا من المشروع ذاته.
تعتبر قاعدة بيانات غامبيا أحدث بكثير من تلك الخاصة
بإثيوبيا ،وبالتالي فهي تحتوي على سجالت أقل بكثير .وهذا
يعكس أيضًا حجم الدولة ،وتوصيف التعرض للمخاطر
التي تواجهها ،وهياكل اإلبالغ القائمة لجمع المعلومات.
ولكن على الرغم من سكان غامبيا األقل عد ًد ا ،ونطاق
أخطارها األكثر محدودية ،وأصولها األقل تعرضًا للمخاطر

من إثيوبيا ،إال أن خسائرها تمثل القدر نفسه من األهمية.
وتدرك الوكالة الوطنية المعنية بإدارة الكوارث في غامبيا أنه
من أجل إدارة الخسائر ،يجب عليها فهمها واإلبالغ عنها.
ومن خالل سلسلة من البرامج ،والمؤتمرات الخاصة بجمع
البيانات ،واللوائح والخطط الجديدة ،التزمت غامبيا أيضًا
بدعم إضفاء الطابع المؤسسي على جمع البيانات ،لضمان
استمرار جمع البيانات باعتباره عملية موازية حتى عندما
تصبح العناصر األخرى للمشروع قيد التنفيذ.

يُش ِّكل جمع البيانات للخسائر السابقة تدبيرً ا ضروريًا ولكنه
ليس كافيًا .وقد استثمرت إثيوبيا وغامبيا استثمارات ضخمة
في جمع البيانات والعمليات التأملية لفهم ما كان يجري
على نحو جيد في الظروف السابقة وما الذي يمكن تحسينه
في المستقبل .حيث إنهما يفكران بشأن الطبيعة التنظيمية،
والنظامية ،والمترابطة إلدارة مخاطرهما .وعلى الرغم من
أن آثار تغير المناخ تنذر بظهور تحديات خطيرة ألجزاء
كبيرة من أفريقيا ،فإن الدول التي تبدأ اليوم وتخطط على
المدى الطويل تهيئ نفسها للتمتع بالقدرة على الصمود.

العواصف البحرية تسبب خسائر في اقتصاد صيد األسماك في غامبيا ومن المرجح أن تزداد حدتها نظرً ا لتغير المناخ
(المصدر :فيال ،آر ())2015
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الجزء :2
تنفيذ إطار سِ نداي
والتنمية المستدامة
الواعية بمخاطر
الكوارث
مقدمة
ً
تحول من تعميم مخاطر الكوارث إلى نهج إلدارة المخاطر الكامنة في
مع تطور تعقيد المخاطر ونطاقها ،يمثل إطار سِ نداي
النشاط االجتماعي واالقتصادي والبيئي من أجل التنمية المستدامة .حيث يشمل سبعة أهداف عالمية ،مصحوبة بمجموعة شاملة
من المبادئ التوجيهية التي تقدم التوجيه للحد من تأثير الكوارث ،في حين أيضًا معالجة العوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث
ً
كامل
وحماية مكاسب التنمية لألجيال الحالية والمقبلة .يعتمد االنتقال صوب مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود اعتما ًدا
على اإلدارة المسؤولة لمخاطر الكوارث .واتخذت الدول األعضاء خطوات جسورة نحو وضع األهداف والغايات والمؤشرات
ودمجها – والبيانات المرتبطة بها – ضمن األنظمة الوطنية لتقديم التقارير.
يقدم هذا الجزء المالمح العالمية لمخاطر الكوارث ويقيّم
التجارب التي أجريت حتى اآلن من خالل تحليل مقارن
لألدلة الخاصة بكل دولة بشأن تقديم التقارير الوطنية،
وذلك باالسترشاد بأحدث بيانات متاحة عن الكوارث .ويلقي
الضوء على النجاحات والتحديات في أثناء ظهورها في
السنوات األولى من إعداد التقارير ويقدم الدروس األولية
المستفادة من أجل مزيد من التحسينات .في حين أن الفترة
المرصودة ال تزال قصيرة للغاية للوصول إلى استنتاجات

208

الجزء 2

ً
أنماطا معينة من
نهائية على نطاق عالمي ،يمكننا أن نرصد
حيث الحجم والتوزيع الجغرافي واالجتماعي االقتصادي
آلثار الكوارث والعديد من نقاط االنطالق بشأن المكان
والكيفية التي استطاعت بها الدول أن تبلي حس ًنا في الحد من
مخاطر الكوارث.
حينما وافقت الدول األعضاء على إطار سِ نداي ،كانت
مخاطر الكوارث التي ضاعفها تغير المناخ والتدهور البيئي

ﻣـﻌـدل اﻟـوﻓﯾـﺎت

اﻟدول ذات اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ

ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺑﻼغ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟدول ذات اﻟدﺧل
اﻟﻣﻧﺧﻔض

ﺣدﺛت أﻛﺛر ﻣن  ٪۹۰ﻣن ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ أﺣداث
اﻟﻛوارث اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ دوﻟﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟدول ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض وذات
اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط

۲/۳

اﻷﺧطﺎر
اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﺟوﯾﺔ

ﺗﻣﺛل اﻟﻛوارث اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺧطﺎر اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﺟوﯾﺔ ﺣواﻟﻲ  ۲/۳أﺿرار اﻹﺳﻛﺎن

اﻟ
ﺗﻘﺎرﯾر
ﺗزداد اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ
واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث )اﻟﻐﺎﯾﺔ ھـ( ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗزال
ﺗﻣﺛل اﻷﻗﻠﯾﺔ.

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

ً
إضافة إلى اآلثار
والفقر وعدم المساواة تتطور بسرعة،
المتتالية عبر المناطق الجغرافية والمناطق المقسمة على
أساس مستوى الدخل .يُختتم التحليل الوارد في هذا الجزء
بمراجعة إلسهام مرصد إطار سِ نداي التابع لمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من خالل تأكيد الفوائد
المشتركة للتقارير المتكاملة عبر مختلف األطر العالمية.
وإدرا ًكا لضرورة بذل جهود إضافية إلدارة هذه التفاعالت -
حتى ترتقي إلى أوجه تضافر  -يقدم التحليل نظرة عامة
على التطورات الدولية والوطنية في بناء االتساق بين إطار
سِ نداي واالتفاقيات األخرى لما بعد عام .2015
بمعزل من حيث اتباع نهج متكامل
إن إطار سِ نداي ليس
ٍ
للتنمية والحد من المخاطر .بل إنه جزء من سلسلة االتفاقيات
الدولية المتفاوض عليها المبرمة خالل الفترة من 2015

( 1الجمعية العامة لألمم المتحدة )2015c
( 2األمم المتحدة )2015c

إلى  :2016خطة  2030، 1واتفاق باريس بشأن تغير
المناخ (الذي يوفر األساس للتنمية المستدامة والمنخفضة
2
الكربون والقادرة على الصمود في ظل مناخ متغير)،
وخطة عمل أديس أبابا 3المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث
لتمويل التنمية (التي تحدد سلسلة من التدابير المستدامة ماليًا
والمالئمة وطنيًا إلعادة تنظيم التدفقات المالية مع األهداف
العامة والحد من المخاطر الهيكلية على النمو الشامل)،
والخطة الحضرية الجديدة المعتمدة في مؤتمر األمم المتحدة
لعام  2016المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
(التي تقدم نموذجً ا جدي ًد ا للتنمية الحضرية التي تعزز
4
المساواة والرفاهية واالزدهار).

( 3األمم المتحدة )2015a
( 4األمم المتحدة )2016b
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الفصل :7
الحد من المخاطر
في خطة 2030
1-7
غايات إطار سِ نداي ورصده :لمحة موجزة
إن النتيجة المرجوة من إطار سِ نداي هي "الحد بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح ،وسبل المعيشة،
والصحة ،واألصول االقتصادية ،والمادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والبيئية لألشخاص ،واألعمال التجارية ،والمجتمعات،
والدول" بحلول عام  .2030ويتمثل الهدف من ذلك ،المذكور في الفقرة  ،17فيما يأتي:

منع وقوع مخاطر كوارث جديدة والحد من مخاطر الكوارث الحالية عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة
اقتصادية ،وإنشائية ،وقانونية ،واجتماعية ،وصحية ،وثقافية ،وتعليمية ،وبيئية ،وتكنولوجية ،وسياسية،
ِّ
وتعزز االستعداد للتصدي لها
ومؤسسية تحول دون التعرض لألخطار وقابلية التأثر بالكوارث وتحد منهما،
والتعافي منها ،ومن ثم ِّ
تعزز القدرة على الصمود أمامها.
يحدد إطار سِ نداي سبع غايات وأربعة مجاالت ذات أولوية
للعمل لتعزيز القدرة على الصمود من خالل الحيلولة دون
وقوع مخاطر كوارث جديدة والحد من مخاطر الكوارث
الحالية .تتمثل المجاالت األربعة ذات األولوية فيما يأتي:
( )1فهم مخاطر الكوارث )2( ،تعزيز حوكمة مخاطر
الكوارث من أجل إدارة مخاطر الكوارث )3( ،االستثمار
في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة
على الصمود أمامها )4( ،تعزيز التأهب للكوارث من أجل
االستجابة الفعالة "وإعادة البناء بشكل أفضل" في عملية
5
اإلنعاش وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار.

( 5األمم المتحدة )2015b
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الفصل 7

بذلت مجموعة متنوعة بشكل متزايد من أصحاب المصلحة
جهو ًدا كبيرة منذ عام  2015لتنفيذ إطار سِ نداي ،حيث
ا متد ت عبر مختلف ا لمنا طق ا لجغر ا فية و ا لقطا عا ت
والواليات والنطاقات .ويجري تنظيم هذه الجهود لمتابعة
تحقيق نتيجة وهدف واحد رئيسي ،والغايات السبعة العالمية
(أ–ز) ،على النحو موضح في الجدول .1-7

الجدول  1-7الغايات السبعة العالمية إلطار سِ نداي
اﻟﻐﺎﯾﺔ )أ( :اﻟﺣد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻛوارث ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ،۲۰۳۰
ﺑﮭدف ﺧﻔض ﻣﺗوﺳط اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻛوارث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد  ۲۰۳۰-۲۰۲۰ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة ۲۰۱٥–۲۰۰٥
أ۱-

ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻔﻘودﯾن اﻟذي ﯾُﻌزى إﻟﻰ اﻟﻛوارث ،ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص
)ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺣﺳﺎب ھذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣؤﺷرﯾن )أ ،۲-أ (۳-وأﻋداد اﻟﺳﻛﺎن(

أ۲-

ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻔﻘودﯾن اﻟذي ﯾُﻌزى إﻟﻰ اﻟﻛوارث ،ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص

أ۳-

ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻔﻘودﯾن اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ اﻟﻛوارث ،ﺑﯾن ﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص

اﻟﻐﺎﯾﺔ )ب( :اﻟﺣد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ،۲۰۳۰
ﺑﮭدف ﺧﻔض اﻟرﻗم اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد  ۲۰۳۰-۲۰۲۰ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة ۲۰۱٥-۲۰۰٥
ب۱-

ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺿررﯾن اﻟذي ﯾُﻌزى إﻟﻰ اﻟﻛوارث ،ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص
)ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺣﺳﺎب ھذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣؤﺷرات ﻣن ب ۲-إﻟﻰ ب ٦-وأﻋداد اﻟﺳﻛﺎن(

ب۲-

ﻋدد اﻟﺟرﺣﻰ أو اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ اﻟﻛوارث ،ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص

ب۳-

ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻧﺳﺑت ﻣﺳﺎﻛﻧﮭم اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث

ب٤-

ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻧﺳﺑت ﻣﺳﺎﻛﻧﮭم اﻟﻣدﻣرة إﻟﻰ اﻟﻛوارث

ب٥-

ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻌرﻗﻠت أو دﻣرت ﺳﺑل ﻋﯾﺷﮭم ،اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ اﻟﻛوارث

اﻟﻐﺎﯾﺔ )ج( :اﻟﺣد ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻟﻛوارث ﻗﯾﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۲۰۳۰
ج۱-

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺣوادث اﻟﺧطرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
)ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺣﺳﺎب ھذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣؤﺷرات ﻣن ج ۲-إﻟﻰ ج ٦-وأرﻗﺎم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(

ج۲-

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻓق واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
)ﻣن اﻟﻣﻔﮭوم أن اﻟزراﻋﺔ ﺗﺷﻣل ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل واﻟﻣﺎﺷﯾﺔ وﻣﺻﺎﺋد اﻷﺳﻣﺎك وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺣل وﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت،
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ(

ج۳-

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻣدﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث

ج٤-

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث
)ﺳﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ واﻟﻣدﻣرة(

ج٥-

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻠف أو ﺗدﻣﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ اﻟﻛوارث

ج٦-

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﻟﺣﻘت ﺑﮫ أﺿرار أو ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث

اﻟﻐﺎﯾﺔ )د( :اﻟﺣد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻣﺎ ﺗﻠﺣﻘﮫ اﻟﻛوارث ﻣن أﺿرار ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑﮫ ﻣن ﺗﻌطﯾل ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،
وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﺑطرق ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻛوارث ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۲۰۳۰
د۱-

اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث

د۲-

ﻋدد اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣدﻣرة أو اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث

د۳-

ﻋدد اﻟﻣراﻓق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣدﻣرة أو اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث

د٤-

ﻋدد اﻟوﺣدات واﻟﻣراﻓق اﻷﺧرى ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣدﻣرة أو اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث

د٥-

ﻋدد ﺣﺎﻻت ﺗﻌطل اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻛوارث
)ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺣﺳﺎب ھذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣؤﺷرات ﻣن د ٦-إﻟﻰ د)۸-

د٦-

ﻋدد ﺣﺎﻻت ﺗﻌطل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث

د۷-

ﻋدد ﺣﺎﻻت ﺗﻌطل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث
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د۸-

ﻋدد ﺣﺎﻻت ﺗﻌطل اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوارث

اﻟﻐﺎﯾﺔ )ھـ( :اﻟزﯾﺎدة ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وطﻧﯾﺔ وﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۲۰۲۰
ھـ۱-

ﻋدد اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث وﺗﻧﻔذھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ إطﺎر ﺳِ ﻧداي ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ۲۰۱٥
إﻟﻰ ۲۰۳۰

ھـ۲-

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث وﺗﻧﻔذھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث(
)ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ

اﻟﻐﺎﯾﺔ )و( :ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد اﻟدﻋم اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻟﻣﺳﺗدام ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻹطﺎر ﺑﺣﻠول
ﻋﺎم ۲۰۳۰
و۱-

ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺧرى( اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ )اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ )(ODA
ً
)ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث أو ﺗﻠﻘﯾﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠطراﺋق اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث(.

و۲-

ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺧرى( اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث اﻟﻣﺗﺧذة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ )اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻣن ﻗِﺑل اﻟوﻛﺎﻻت ﻣﺗﻌددة اﻷطراف

و۳-

ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺧرى( اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث اﻟﻣﺗﺧذة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ )اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﺑﺷﻛل ﺛﻧﺎﺋﻲ

و٤-

ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺧرى( ﻟﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث وﺗﺑﺎدﻟﮭﺎ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ )اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ

و٥-

ﻋدد اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺑﺎدرات اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث وﺗﺑﺎدﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ

و٦-

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ )اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺧرى( اﻟﺧﺎص ﺑﺑﻧﺎء ﻗدرات اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث

و۷-

ﻋدد اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺑﺎدرات اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ

و۸-

ﻋدد اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﻣﺑﺎدرات دوﻟﯾﺔ وإﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث

اﻟﻐﺎﯾﺔ )ز( :زﯾﺎدة ﺗواﻓر ﻧظم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺑﺎﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌددة وﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗِﺑل اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۲۰۳۰
ز۱-

ﻋدد اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك أﻧظﻣﺔ إﻧذار ﻣﺑﻛر ﺑﺎﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌددة

ز۲-

ﻋدد اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك أﻧظﻣﺔ رﺻد وﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌددة

ز۳-

ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺎت اﻟﻧﺷر اﻟوطﻧﯾﺔ

ز٤-

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺧطﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣذﯾرات اﻟﻣﺑﻛرة

ز٥-

ﻋدد اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ وﺳﮭﻠﺔ اﻟﻔﮭم وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام وذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ،ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن
اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ

ز٦-

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻠﻛوارث أو اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺧﻼء اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﻲ ﺑﻌد اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر
)اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻣدﻋوة إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم إﺟﻼؤھم(
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الفصل 7

بات تحقيق النتيجة والهدف والغايات ممك ًنا بفضل الجهود
الكبيرة التي بذلتها الدول األعضاء بموجب إطار عمل
هيوغو في الفترة من  2005إلى  .2015وبينما انصب
تركيز إطار عمل هيوغو على الحد من مخاطر الكوارث
باعتباره تطورً ا من االستجابة للكوارث وإدارتها 6 ،يدعم
إطار سِ نداي إحداث تحول في النموذج .فهو يركز على
نطاق أوسع بكثير لألخطار والمخاطر ،ليشمل األخطار
والمخاطر الطبيعية والناجمة عن النشاط البشري والبيئية
والتكنولوجية والبيولوجية .كما أنه يسلط الضوء على الحد
من المخاطر الحالية ويشدد على أن الحيلولة دون وقوع
مخاطر جديدة أمر حتمي للتنمية المستدامة (التي بدونها
ستنقلب مكاسب التنمية رأسًا على عقب).
خال ل فتر ة إ طا ر عمل هيو غو  ،تأ لف نظا م ا لر صد
من تقارير التقييم الذاتي التي تعدها كل عامين الدول
األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية .وحدد
ذلك االتجاهات ،ومجاالت التقدم ،والتحديات ،استنا ًدا إلى
 22مؤشرً ا رئيسيًا ،يرتبط بالسياسات بشكل أساسي ،وف ًقا
ألولويات العمل الخمس .شاركت العديد من الدول األعضاء،
بتقديم حوالي  %80من التقارير الوطنية مرة واحدة على
األقل خالل أربع دورات للرصد تقام كل عامين منذ عام
 .2007قامت  61دولة بإعداد تقارير عن الفترة من 2007
إلى  ،2009و 105دول عن الفترة من  2009إلى ،2011
و 101دولة عن الفترة من  2011إلى  ،2013و 95دولة
عن الفترة من  2013إلى .2015
ركزت المؤشرات الرئيسية إلطار عمل هيوغو على
المدخالت ً
بدل من المخرجات أو النتائج .ومع ذلك ،ينطوي
إطار سِ نداي على سبعة غايات عالمية ،تركز أربعة منها
على النتائج .اتسا ًقا مع التحول إلى إدارة المخاطر ،تتسم
الغايات األربعة من أ إلى د بالموضوعية وقابلية القياس،
مع الحد من خسائر الكوارث التي يتعين تقييمها مقارنة
بحجم السكان واالقتصاد الوطنيين .تسمح الغايتان (أ) و(ب)
بوضع معيار دولي للتقدم مقارنة بالبيانات األساسية الكمية
للفترة من  2005إلى  2015بشكل واضح.
وعلى الرغم من أنه جرى االتفاق على إطار سِ نداي قبل
الموافقة على أهداف التنمية المستدامة ،إال أن المفاوضات
المتعلقة باتفاقيات ما بعد عام  2015وقعت بالتزامن معها
وكانت داعمة لبعضها البعض .وبنا ًء على ذلك ،يتوقع إطار
سِ نداي أن تستعرض الجمعية العامة لألمم المتحدة "التقدم
العالمي المحرز في تنفيذ إطار سِ نداي بوصفه جزءًا من
عمليات المتابعة الخاصة بها المتكاملة والمنسقة للمؤتمرات
والقمم التي تعقدها األمم المتحدة ،بما يتماشى مع المجلس

االقتصادي واالجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة والدورات الشاملة الستعراض
السياسات التي تعقد كل أربعة أعوام ،حسبما يقتضي األمر،
( "...الفقرة  .)49وبالمثل ،أوصى إطار سِ نداي بضرورة
وضع المؤشرات من خالل عملية حكومية دولية عن
طريق تأسيس فريق خبراء عامل حكومي دولي المفتوح
العضوية ( )OEIWGيختص بالمؤشرات والمصطلحات
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث .جرى عمل هذا الفريق
في اتصال مع عمل فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت
المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ( IAEG-
( )SDGsالفقرة  .)50بدءًا من النصف الثاني لعام ،2015
تعاونت كل من المجموعات الحكومية الدولية واألمانات
المعنية ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة
( ،)UN DESAعلى نحو وثيق لتطوير األطر العالمية
للمؤشرات والرصد الخاص بإطار سِ نداي وخطة .2030
با نضما م ا لخبر ا ء ا لمعينين بو ا سطة ا لد و ل ا أل عضا ء
و أ صحا ب ا لمصلحة ا لمعنيين  ،و ضع فر يق ا لخبر ا ء
العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية ()OEIWG
المصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث ومجموعة
تتكون من  38مؤشرً ا للتقدم المحرز الخاص بالغايات
السبعة العالمية .تم تسجيل التوصيات الخاصة بالمؤشرات
والمصطلحات في تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي
الدولي المفتوح العضوية ( )OEIWGوصدَّقت عليها الح ًقا
7
الجمعية العامة لألمم المتحدة في شباط/فبراير .2017
أوصى فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح
العضوية بأن يضطلع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث بالعمل اآلتي:
(أ) وضع الحد األدنى من المعايير والبيانات الوصفية للبيانات
واإلحصاءات والتحليالت المتعلقة بالكوارث بمشاركة جهات
التنسيق الحكومية الوطنية والمكاتب الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث والمكاتب اإلحصائية الوطنية وإدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية والشركاء اآلخرين ذوي الصلة؛
(ب) وضع منهجيات لقياس المؤشرات ومعالجة البيانات اإلحصائية
مع الشركاء التقنيين ذوي الصلة؛

( 6األمم المتحدة )2007
( 7الجمعية العامة لألمم المتحدة )2016b
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وفي الوقت ذاته ،حددت الدول األعضاء في فريق الخبراء
المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية
المستدامة العالقة الصريحة بين الغايات المتعددة للتنمية
المستدامة والحد من مخاطر الكوارث ،وهي أهداف التنمية
المستدامة رقم  1و 11و :13القضاء على الفقر ،والمدن
المستدامة والقادرة على الصمود ،والعمل بشأن تغيير المناخ.
وفيما بعد أقر فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني
بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بالمؤشرات التي أوصى
بها فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
في قياس التقدم المحرز مقابل الغايات بموجب هذه األهداف.

وصدَّقت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في جلستها الثامنة
واألربعين في آذار/مارس  2017على تقرير فريق الخبراء
العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية هذاُ .تستخدم
المؤشرات المشتركة  -التي تم تعيين مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث باعتباره وكالة راعية لها  -اآلن لقياس
التقدم المحرز في تحقيق الغايات العالمية من أ إلى هـ إلطار
سِ نداي وكذلك الغايات المتعلقة بالكوارث الخاصة بأهداف
التنمية المستدامة رقم  1و 11و .13ومن ثم أصبح الرصد
بين اإلطارين حقيقة واقعة ،مما يؤدي إلى التقليل من مضاعفة
جهود جمع البيانات وعبء تقديم التقارير بالنسبة إلى الدول.

الشكل  1-7إطار سِ نداي وخطة  – 2030البيانات متعددة األغراض والرصد وإعداد التقارير المتكاملين

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

لدعم رصد إطار سِ نداي وعناصر خطة  2030ذات الصلة،
ُ
طلب من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
تطوير نظام رصد إطار سِ نداي عبر اإلنترنت باعتباره
آلية تقديم التقارير لجميع الدول األعضاء لتقديم التقارير
بشأن التقدم المحرز لديها .قاد مكتب األمم المتحدة للحد من
8
مخاطر الكوارث عملية شاملة تضمنت ما يأتي:
•استعراض جاهزية بيانات إطار سِ نداي ،الذي أجرته
الدول األعضاء لتقييم األهلية والقدرة على إعداد
التقارير استنا ًدا إلى  38مؤشرً ا عالميًا للغايات العالمية
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السبعة إلطار سِ نداي .وكشف هذا عن وجود ثغرات في
متطلبات بيانات إطار سِ نداي وتوافر البيانات وقدرات
الرصد؛ ولم تذكر أي دولة أن البيانات كانت متاحة
أو يُحتمل إتاحتها لجميع المؤشرات.
•إنشاء نموذج أولي مرتكزة على المستخدم لنظام رصد
إطار سِ نداي عبر اإلنترنت المستند إلى التشاور مع
الدول األعضاء والشركاء اآلخرين .وتم إنشاء نظام
رصد إطار سِ نداي بالشراكة مع مركز التطبيقات
المؤسسية وبدأ تشغيله في  1آذار/مارس .2018

•إنشاء مذكرات توجيهية تقنية بشأن المؤشرات العالمية
المتفق عليها التي تتناول الحد األدنى من معايير البيانات
والبيانات الوصفية للبيانات واإلحصاءات المتعلقة
بالكوارث ،ومنهجيات قياس المؤشرات 9.وتم توفيرها
في كانون الثاني/يناير  2018لمساعدة الدول األعضاء
على تجميع بيانات إعداد التقارير وتقديمها باستخدام
نظام رصد إطار سِ نداي .وبعد البداية مع فريق
الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية،
عند تطوير المذكرات التوجيهية التقنية ،عمل مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن كثب مع
المكاتب اإلحصائية الوطنية لبعض الدول األعضاء،
وكذلك األقسام اإلحصائية إلدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية باألمم المتحدة واللجان االقتصادية اإلقليمية
التابعة لألمم المتحدة ،وال سيما لجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألوروبا ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ،لدعم وضع
المعايير المتعلقة بإحصاءات الكوارث.
•أدرجت المعلومات المبلغ عنها في المرصد في تقارير
أهداف التنمية المستدامة لعام  2017و 2018الخاصة
بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  2018المعني
بالتنمية المستدامة .وصُنفت جميع المؤشرات المشتركة
لغايات إطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة في
المستوى األول أو المستوى الثاني في تصنيف أهداف
10
التنمية المستدامة.
•تمارين شاملة لتطوير القدرات مع المؤسسات الحكومية
الوطنية ،لدعم الدول األعضاء في إعداد تقارير نظامية
باستخدام نظام رصد إطار سِ نداي .ومن خالل تصميمها
الذي يتيح مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب
المصلحة في رصد التقدم المحرز واإلبالغ بشأنه  -على
النحو الذي يتطلبه الحد من المخاطر الفعّال  -يمكن
للحكومات الوطنية اختيار أكبر عدد ممكن من مؤسسات
اإلبالغ عبر مختلف المستويات الحكومية واإلدارية
حسبما يقتضي األمر.
•و ضع غا يا ت و مؤ شر ا ت مخصصة محد د ة على
المستوى الوطني – وف ًقا لتوصية فريق الخبراء العامل
الحكومي الدولي المفتوح العضوية – لدعم رصد
االستراتيجيات الوطنية الخاصة بالسياق من أجل الحد
من مخاطر الكوارث (الغاية (هـ) المقرر تحقيقها في
عام .)2020

( 8األمم المتحدة )2017
( 9األمم المتحدة )2017a؛ (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018b

•إسهامات المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية لرصد
التقدم المحرز في التنفيذ في مناطق هذه المنظمات
وإعداد تقارير بشأن ذلك وتقديمها باستخدام نظام رصد
إطار سِ نداي.
بدأت الدورة األولى إلعداد التقارير وتقديمها باستخدام نظام
رصد إطار سِ نداي ونظامه الفرعي لقاعدة بيانات خسائر
الكوارث في آذار/مارس  2018من أجل الغايات من أ إلى
هـ واستنارت بها مداوالت المنتدى السياسي الرفيع المستوى
لعام  2018المعني بالتنمية المستدامة 11.وتم تقديم التقارير
المتعلقة بالفترة من  2015إلى  2017بشأن الغايات من أ
إلى ز في تشرين األول/أكتوبر  2018ويشكل تقديم التقارير
هذا أساس التحليل المقدم في الفصل  8من تقرير التقييم
العالمي هذا.

2-7
البيانات المطلوبة
لرصد الغايات
يصف هذا القسم أنواع البيانات القُطرية الالزمة لرصد
غايات إطار سِ نداي السبعة .ستساعد هذه النظرة العامة على
فهم كيفية قيام نظام الرصد بجمع البيانات واستخدامها.
تتطلب الغايات العالمية المدرجة في الجدول  1-7قياس
ثالثة أنواع من المؤشرات منفصلة ولكن مترابطة:
•يقيس النوع األول النتائج الملموسة على المستوى
الوطني من تنفيذ الحد من المخاطر وف ًقا إلطار سِ نداي،
من حيث الحد من الخسائر وآثار الكوارث .ويشمل
هذا انخفاضات الوفيات (الغاية أ) ،وعدد األشخاص
المتضررين (الغاية ب) ،والخسائر االقتصادية المباشرة
(الغاية ج) ،واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية
ُ
وتعطل الخدمات األساسية (الغاية د) .تقيس
الحيوية،
هذه الغايات بعض الفوائد الرئيسية التي سيجلبها تنفيذ
إطار سِ نداي للدول.

( 10المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة )2017
( 11المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة )2018
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•يتعلق النوع الثاني بالغايتين (هـ) و(د) ،وهو مقياس
نوعي للكيفية التي أنشأت بها الدول األعضاء اآلليات
ا لسيا سية و ا لمؤ سسية ا لتي تم ِّكنهم من ا لحد من
المخاطر بما يتماشى مع إطار سِ نداي ،ال سيما تطوير
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والتقدم المحرز
في مجاالت نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
( )MHEWSsومعلومات المخاطر.

بالنظر إلى مدى التعقيد الوارد في هذه العملية ،توصي
الفقرة ( 24د) من إطار سِ نداي بأن تعمل الدول على
"تقييم خسائر الكوارث وتسجيلها واإلعالن عنها وتفسيرها
للعامة بصورة منهجية وفهم اآلثار االقتصادية واالجتماعية
والصحية والتعليمية والبيئية والثقافية التراثية المترتبة عليها،
حسبما يقتضي األمر ،في سياق معلومات التعرض لألخطار
وقابلية التأثر بها ألحداث بعينها".

•يقيس النوع الثالث تحسينات التعاون الدولي بما يتماشى
مع الغاية (و) ،وال يُعد مقياسًا للنتيجة الملموسة أو التنفيذ
الوطني ،بل للمستوى والنوع الخاصين بالدعم المقدم للحد
من مخاطر الكوارث من داخل المجتمع الدولي.

تتمثل أفضل طريقة لجمع هذه البيانات في بناء قواعد
بيانات لخسائر الكوارث والحفاظ عليها وتحسينها بصورة
منهجية .ويستخدم عدد متزايد من الدول حول العالم برنامج
 ،DesInventar Sendaiوهو عبارة عن منهجية
بسيطة ومتجانسة لجمع بيانات عن الخسائر الناجمة عن
الكوارث وتخزينها وتحليلها وعرضها .يستخدم هذا النظام
تعاريف المخاطر واآلثار المتوافقة مع إطار سِ نداي في حين
استخدام المؤشرات (بما في ذلك جميع المؤشرات الثمانية
والثالثين التي أوصى بها فريق الخبراء العامل الحكومي
12
الدولي المفتوح العضوية) مع إمكانية التصنيف.

1-2-7

الغايات من أ إلى د – خسائر الكوارث

تمثل الغايات (أ) ،و(ب) ،و(ج) ،و(د) غايات الحد من
الخسائر التي تعزو للكوارث المتعلقة بالوفيات (أ) ،وعدد
األشخاص المتضررين (ب) ،والخسائر االقتصادية بالنسبة
إلى الناتج المحلي اإلجمالي (ج) ،واألضرار التي لحقت
ُ
وتعطل الخدمات األساسية (د) .كل
بالبنية التحتية األساسية
غاية من هذه الغايات تتضمن العديد من مؤشرات الخسائر
واألضرار .على سبيل المثال ،تسعى الغاية (أ) إلى الحد من
الوفيات الناجمة عن الكوارث ويتم قياسها بمؤشرين :عدد
الوفيات وعدد األشخاص المفقودين.
ً
تفصيل
يمكن تقديم كل من هذه المؤشرات بطريقة أكثر
من خالل التصنيف في اتصال مع معايير/متغيرات محددة.
مؤشري الخسائر للغاية
على سبيل المثال ،يمكن تصنيف
َ
(أ) (الوفيات أو المفقودين) حسب العمر والجنس ومستوى
الدخل واإلعاقة واألخطار والموقع .نتيجة لذلك ،فإن ما
يظهر كرقم واحد سيمثل ،في الواقع ،أرقامًا متعددة تصف
الجوانب المختلفة للمؤشر الرئيسي.
يكمن الغرض من البيانات المصنفة في إضافة قيمة وقوة تحليلية
إلى المعلومات .على سبيل المثال ،ستساعد البيانات المصنفة
حسب العمر أو الجنس على الفهم القائم على األدلة لكيفية تأثير
الكوارث تأثيرً ا مختل ًفا على األطفال أو الشباب أو األشخاص
ذوي اإلعاقة أو كبار السن أو النساء في مراحل مختلفة من دورة
حياتهم .ويساعد التصنيف حسب األخطار على الفهم المتعمق
لتأثير أخطار ومخاطر محددة على مجتمع بعينه.
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نظرً ا لمستوى التفاصيل الذي يتم به تسجيل هذا النوع من
البيانات ،يمكن أيضًا تسجيل الخسائر المرتبطة بمجموعة
األحداث المتكررة صغيرة النطاق ومتوسطة النطاق التي
تسبب األضرار وتعمل على تراكمها ،مما يسمح بتقدير
ما يعرف باسم "المخاطر الممتدة" 13 .وغالبًا ما تكون
الكوارث صغيرة النطاق ومتوسطة النطاق هذه غير موجودة
في قواعد البيانات العالمية للكوارث ،إال أنها يمكن أن
توثر تأثيرً ا مدمرً ا على الحياة وسبل العيش ،ال سيما في
المجتمعات واألسر الفقيرة والضعيفة.
تمثل بيانات نظام رصد إطار سِ نداي القيم اإلجمالية السنوية
آلثار عدد هائل من الكوارث صغيرة النطاق ومتوسطة
النطاق وكبيرة النطاق .وتتيح قواعد بيانات خسائر الكوارث
إمكانية دمج البيانات السنوية التي تم إرسالها عبر نظام
رصد إطار سِ نداي .يمكن لبرنامج DesInventar
 Sendaiإنشاء هذه القيم أو توفير النقل اإللكتروني اآللي
للمعلومات إلى منطقة الغايات العالمية لنظام رصد إطار
سِ نداي.
أحد النظم الفرعية لنظام رصد إطار سِ نداي عبارة عن
قاعدة بيانات لخسائر الكوارث الخاصة بدول متعددة
يتم فيها التجميع والتنسيق والتكامل للمعلومات المستقاة
من قواعد بيانات قُطرية متعددة ومستقلة .ومن هذا النظام،

يتم نقل البيانات المدمجة للخسائر آليًا إلى الغايات والمؤشرات
المقابلة من النظام الرئيسي لنظام رصد إطار سِ نداي.
ُتنشر قاعدة البيانات الكبيرة هذه (حوالي  700،000سجل
في وقت كتابة هذا التقرير) إلى جانب تقارير التقييم العالمية
وتكوَّ ن باستخدام برنامج .DesInventar Sendai
من المهم اإلشارة إلى أن برنامج DesInventar
 Sendaiال تستخدمه جميع الدول ،وعلى الرغم من ذلك
قد تستخدم الدول األعضاء التي تنشئ قواعد بيانات الخسائر
الخاصة بها المطابقة للمواصفات الواردة في المذكرات
التوجيهية التقنية أحد البدائل المتعددة لنقل البيانات المفصلة
للخسائر إلى قاعدة بيانات خسائر إطار سِ نداي.
إ ن ا لر صد ا لفعّا ل مسؤ و لية ا لد و ل ا أل عضا ء بصفة
جوهرية ،مما يستلزم مشاركتها الفعّالة والمستدامة .أوضح
ً
تفصيل
االستعراض األول الحاجة إلى قواعد بيانات أكثر
وجيدة التنظيم فيما يتعلق بخسائر الكوارث على المستوى
الوطني ،وذلك لتمكين قياس النتائج في إطار الغايات من
ً
مجال للتركيز على بناء القدرات
أ إلى د .وسيخلق هذا
والتنسيق المؤسسي على المستوى الوطني في السنوات
القادمة .وهذه األنظمة أدوات ومجموعات بيانات ذات قيمة
ومن شأنها أن تسهم في االرتقاء بمستوى فهم المخاطر وآثار
الكوارث على المستويين العالمي والوطني.

2-2-7

الغاية هـ – استراتيجيات الحد من المخاطر

تختلف الغايتان (هـ) و(ز) عن الغايات من (أ) إلى (د) في
أنهما يتمتعان بطبيعة نوعية .وبالتالي ،تتسم طبيعة البيانات
ومن ثم العمليات الالزمة لجمع البيانات باالختالف .بدالً
من الحصول على األرقام من مصدر بيانات مثل تقارير
الخسائر أو قيم الموازنة الوطنية ،يجب أن يُلم أولئك الذين
يقدمون تقارير بشأن الغايتين (هـ) و(ز) بإطار سياسة الحد
من مخاطر الكوارث في دولهم.

ً
أول
عند تقديم التقارير ،يتعين على الدول األعضاء
اكتشاف كينونة االستراتيجيات الوطنية والمحلية ،ثم تطبيق
 10معايير تقييمية لمواءمة االستراتيجية الوطنية للكوارث
مع إطار سِ نداي .وبهذه الطريقة ،يمكن تحقيق "درجة"
إرشادية كاملة لمواءمة االستراتيجية من خالل سلسلة
من األحكام النوعية 14.سيحتاج مقيِّمو المعايير إلى خبرة
ً
إضافة إلى اإللمام
في عملية الحد من مخاطر الكوارث
باالستراتيجيات والبنية المؤسسية ذات الصلة ،والتشريعات،
وتوافر المعلومات ،والبرامج والعمليات المرتبطة بالحد
من مخاطر الكوارث في دولهم .ويتضح وجود عنصر
شخصي ،حيث يمكن تعيين الدرجات المتوسطة بتفاؤل
أو بتشاؤم مع التأثير النتيجة الطبيعية على درجة التقييم .لكن
ما دامت متسقة بمرور الوقت ومعترف بها بوصفها مقياسًا
نوعًاي لنوع مختلف عن البيانات مثل إحصائيات الخسائر
الناجمة عن الكوارث ،فإن المعايير توفر منهجية مفيدة لتقييم
االستراتيجيات الوطنية للحد من المخاطر.

3-2-7

الغاية (و) – التعاون الدولي

تتطلب الغاية (و) توفير بيانات مالية عن التعاون الدولي من
الدول المستفيدة منه والدول المانحة.
بيانات الدولة المانحة :تتضمن بيانات هذه الغاية تلك
البيانات التي ُتقدم بها تقارير على أساس سنوي بالسنة
التقويمية من خالل المراسلين اإلحصائيين حول التعاون
الدولي في اإلدارات الوطنية .يضطلع المراسل اإلحصائي،
الموجود عاد ًة في الوكالة الوطنية للمساعدة أو وزارة
الشؤون الخارجية أو وزارة المالية أو االقتصاد ،بمسؤولية
جمع إحصاءات المساعدة اإلنمائية في كل دولة/وكالة 15.تاريخيًا،
لم يقم جميع المانحين أو المستفيدين بإنتاج بيانات تتعلق بالحد
من مخاطر الكوارث بشكل منهجي؛ ومن ثم ،يُتوقع أن تحفز
متطلبات إعداد تقرير إطار سِ نداي الجمع المنهجي لهذه البيانات.

تتضمن الغاية (هـ)  -التي يحين الموعد النهائي لتحقيقها
عام  - 2020مؤشرين عالميين( :أ) عدد الدول التي تعتمد
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية وتنفذها بما
يتماشى مع إطار سِ نداي و(ب) النسبة المئوية للحكومات
المحلية التي تعتمد االستراتيجيات المحلية وتنفذها بما
يتماشى مع االستراتيجيات الوطنية.

( 12مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2019a
( 13مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013b

( 14مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018b
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توصي المذكرات التوجيهية التقنية الخاصة بالغاية (و)
المراسلين اإلحصائيين بتطبيق مؤشر جديد للسياسات للحد
من مخاطر الكوارث ،معتمد من قِبل مجموعة العمل المعنية
باإلحصاءات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي 16،ويدعم هذا المؤشر التحليل اإلحصائي للتدفقات
المالية من الدول المانحة إلى الدول المستفيدة .صممت منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المؤشر لنقل مداوالت
لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي .المؤشر عبارة عن أداة إحصائية نوعية
للتحديد والتسجيل ألنشطة المساعدات التي تستهدف الحد من
مخاطر الكوارث باعتبارها هد ًفا متعل ًقا بالسياسات .فهو يوفر
منهجية لمزيد من الخصوصية للمانحين والمستفيدين .توفر
البيانات المستندة إلى المؤشر مقياسًا للمساعدة التي يخصصها
أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية (أو ،اعتما ًدا على المكان الذي
يتم فيه تطبيق المؤشر والمنهجية ،ضمن ميزانية المساعدة
الخاصة بوزارة ما أو وكالة مناسبة) لدعم الحد من مخاطر
الكوارث ،بما في ذلك لمحة موجزة حول ما يأتي:
•المشاريع/البرامج الفردية التي تركز على الحد من
مخاطر الكوارث
•التقدير العالمي للمساعدات المقدمة من أجل الحد من
مخاطر الكوارث
•نسبة مساعدات أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية التي
تركز على الحد من مخاطر الكوارث
•القطاعات ذات األولوية للمساعدات التي تركز على
الحد من مخاطر الكوارث
•االستثمارات في القطاعات الفردية
•المساعدات المحدد أولويتها من قِبل الدول ألغراض
تركز على الحد من مخاطر الكوارث
عند تبني منهجية المؤشر ،يظهر لمانحي المساعدات
والمستفيدين منها خيارات إضافية إلنشاء بيانات مصنفة،
حسب القطاع ً
مثل  .وهذا نهج يتسق مع النهج المقترح
للغايات من (أ) إلى (د) ،حيث يمكن جمع البيانات المصنفة
واستخدامها على المستوى الوطني لنقل القرارات السياسية
واإلدارية ،ولتحديد االتجاهات والتحديات واألولويات العالمية
لالستثمار في الحد من المخاطر على المستوى الدولي.
بيانات الدولة المستفيدة :شجع فريق الخبراء العامل
الحكومي الدولي المفتوح العضوية أيضًا الدول المستفيدة
على تقديم معلومات عن المبلغ المقدر للنفقات الوطنية

218

الفصل 7

الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث .ومن خالل حساب
النفقات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث باستخدام بيانات
من الحسابات الوطنية ،تستطيع الدول المستفيدة تقدير نسبة
النفقات اإلجمالية التي يخصصها الدعم الدولي الرسمي
لإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث .وهذا
يستجيب لمالحظات أعضاء فريق الخبراء العامل الحكومي
الدولي المفتوح العضوية حول أهمية إظهار الريادة السياسة
الحكومية (للدول النامية) في قياس الغاية.
تم اختبار منهجية معالم ريو  -التي وضعتها في البداية
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لتتبع
االستثمارات العامة في ضوء التكيف مع تغير المناخ،
وعدَّلها مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فيما
بعد ليتم تطبيقها على الحد من مخاطر الكوارث  -في  5دول
في منطقة جنوب غرب المحيط الهندي ،والح ًقا في  15دولة
أخرى في آسيا وأمريكا الالتينية وإفريقيا ،حيث ساعدت في
تقدير النفقات الوطنية للدول المستفيدة كجزء من استعراض
17
الميزانية المراعية للمخاطر (.)RSBR
إن استعراض الميزانية المراعية للمخاطر عبارة عن تحليل
بسيط ونظامي وكمي لميزانية أو سلسلة من الميزانيات،
التي تم ِّكن الدول من تقدير االستثمار في الحد من مخاطر
الكوارث والوصول إلى قيمته (ترد منهجية استعراض
الميزانية في الملحق أ  18من كل تقرير وطني) ،وبدأت
بعض الدول في استخدام هذه الطريقة الستعراض التخطيط
لالستثمارات العامة واستراتيجيات التمويل 20 19.وفي حالة
إجراء استعراض الميزانية المراعية للمخاطر من قِبل
حكومة وطنية ،تتعقب النتائج عادة االستثمارات العامة
ويمكن أن تشمل التدفقات المالية الداخلية .يتيح استعراض
الميزانية المراعية للمخاطر الذي تم إجراؤه على سلسلة من
الميزانيات السنوية تحديد االتجاهات وتتبعها بمرور الوقت.
ويمكن أن يشير استعراض الميزانية المراعية للمخاطر الذي
يص ِّنف أيضًا مكونات إدارة المخاطر إلى االتجاهات المركز
عليها مثل زيادة االستثمار في اتقاء/الحد من المخاطرً ،
بدل
من االستجابة المتكررة للكوارث.
يمكن الجمع بين منهجيات استعراض الميزانية المراعية
للمخاطر ومنهجيات مؤشر المساعدات للحد من مخاطر
الكوارث الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي من خالل الدول في أثناء عمليات استعراض
الميزانية ،اعتما ًدا على السياق الخاص بها ،للحصول على
جميع القيم المطلوبة بشكل فعّال لتقديم تقارير عبر نظام
رصد إطار سِ نداي بشأن المساعدات الدولية الواردة ،التي
تهدف إلى اتخاذ إجراءات وطنية للحد من مخاطر الكوارث.

4-2-7

الغاية (ز)  -توافر نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
ومعلومات مخاطر الكوارث والوصول إليها

تستلزم الغاية (ز) سلسلة من التدابير النوعية لتقييم التقدم
المحرز في زيادة "توافر نظم اإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة ،ومعلومات وتقييمات مخاطر الكوارث وإمكانية
الوصول إليها من قِبل األشخاص بحلول عام  "2030إلى
ح ٍد كبير .تتضمن هذه الغاية ستة مؤشرات عالمية ،تتعلق
بنوعية نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،وكذلك
معلومات مخاطر الكوارث وتقييماتها .وأحد هذه المؤشرات
(ز )6-عبارة عن مؤشر إخراج فريد يحدد تأثير معلومات
اإلنذار المبكر وفعاليتها من حيث األشخاص الذين تم
إجالؤهم.
يتطلب إعداد التقارير عن الغاية (ز) مجموعة معقدة من
البيانات النوعية حول النظم الوطنية الفعالة لنظم اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة ،التي يتم توفير توجيه بشأنها في
دليل التوجيه التقني الخاص بمكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث 21.ويعتمد التوجيه على مداوالت أعضاء
فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
التي أعلن الخبراء عنها أيضًا ،خالل المشاورات المفتوحة.
ويستفيد التوجيه أيضًا من القائمة المرجعية لنظام اإلنذار
22
المبكر باألخطار المتعددة.

15
16
17
18

(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2018b
(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2017c
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015f
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015d

3-7
االستنتاجات
إن مركزية الحد من المخاطر بالنسبة إلى التوسع الحضري
المستدام والتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ ال جدال
فيها وال يمكن تعديلها في خطط التنمية العالمية لما بعد عام
ُ .2015تظهر الجهود المستمرة على المستويات العالمية
واإلقليمية والوطنية نية جماعية للتعزيز والتنفيذ ل ُنهُج
شاملة وقائمة على المخاطر إلنشاء اقتصادات ومجتمعات
قادرة على الصمود ومستدامة .وبينما يزداد توافر البيانات
والقدرات الالزمة لتحقيق هذا الطموح تدريجيًا ،يتسع
نطاق األنشطة أيضًا على المستويات الدولية واإلقليمية
والوطنية ودون الوطنية وتحدد اتجاه الحراك الذي سيتم
استكشافه بمزيد من التفصيل في الجزء الثالث .ومع
ذلك ،من الضروري للغاية الحفاظ على الزخم ومواصلة
تنسيق الجهود العالمية والوطنية المتعلقة بتعزيز القدرة
اإلحصائية وإعداد تقارير بشأن التقدم المحرز .وإذا كانت
من المقرر للوصول إلى من هم أكثر تخل ًفا عن الركب ً
أول،
سيتطلب ذلك اإلحساس بالضرورة الملحة .وينبغي ترجمة
هذا إلى قيادة سياسية وتمويل مستدام والتزام بسياسات
واعية بالمخاطر تدعمها بيانات دقيقة ،ومتوفرة في الوقت
المناسب ،وذات صلة ،وقابلة للتشغيل البيني ،ويمكن
الوصول إليها.

( 19مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015b؛ (مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث )2015c؛ (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015e
( 20مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015b
( 21مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018b
( 22المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )2017
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الفصل :8
التقدم المحرز
في تحقيق الغايات
العالمية إلطار سِ نداي

أكد تقرير األمين العام لألمم المتحدة لعام  2018حول تنفيذ
إطار سِ نداي األهمية الحيوية التي يتمتع بها "استعراض
شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق الغايات السبعة إلطار
سِ نداي وغايات الحد من مخاطر الكوارث الخاصة بأهداف
التنمية المستدامة" لتوجيه المناقشات في المنتدى السياسي
الرفيع المستوى والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث
23
في .2019
إن نظام رصد إطار سِ نداي عبر اإلنترنت هو اآللية الرسمية
إلبالغ الدول األعضاء ويكمله إعداد المذكرات التوجيهية
التقنية وإصدارها .ويوفر نظام الرصد وسيلة لإلبالغ
الوطني بشأن ما يأتي:
•الغايات السبعة العالمية إلطار سِ نداي المستندة إلى
المؤشرات الثمانية والثالثين المتفق عليها
•األحد عشر مؤشرً ا في أهداف التنمية المستدامة الثالثة،
التي يرعاها مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث
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يتطلب الرصد بذل جهود كبيرة من قِبل الدول األعضاء
للجمع والتحقق والمصادقة لجميع البيانات المطلوبة من
خالل المؤشرات التي وافقت عليها الجمعية العامة لألمم
المتحدة واللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة.
باستخدام البيانات من نظام رصد إطار سِ نداي ،بما في ذلك
قاعدة بيانات خسائر الكوارث المكمَّلة ببيانات من مصادر
أخرى ،ينصب تركيز هذا الفصل على التحليل الكمي للتقدم
الذي أحرزته الدول نحو تحقيق الغايات العالمية إلطار
سِ نداي (أ  -ز) .ويتحقق ذلك من خالل إجراء تحليل مفصل
التجاهات وأنماط محددة وتوزيع المؤشرات محددة ،بنا ًء
على البيانات المتاحة من اإلبالغ المقدم حتى اآلن إلى نظام
الرصد عبر اإلنترنت .ويعرض أيضًا هيكل نظام الرصد،
ويسلِّط الضوء على النتائج المحققة ،وحيثما أمكن ،اتجاهات
البيانات ،مع إظهار مستوى المشاركة واالنخراط للدول
األعضاء في عملية الرصد.

أدي وقوع إعصار بام في فانواتو ( )2015إلى تدمير  15000منزل وإلحاق الضرر بها
(المصدر :سيلك فون بروكهاوزن/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،فانواتو)

1-8
قاعدة بيانات رصد إطار سِ نداي
إن نظام رصد إطار سِ نداي الجديد عبر اإلنترنت نظام حديث مصمم لدعم جميع المؤشرات الجديدة وأنواع األخطار الممتدة
وآليات البيانات الوصفية التي أوصى بها فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية واعتمدتها الجمعية العامة
لألمم المتحدة .ويمكن الوصول إليه من خالل الرابط التالي.https://sendaimonitor.unisdr.org :
صدرت األداة ذات الصلة عبر اإلنترنت لجمع بيانات
خسائر وأضرار الكوارث ،برنامج DesInventar
 ،Sendaiالذي يمكن الوصول إليه من خالل الرابط التالي:
 ،https://www.desinventar.netفي  15كانون
الثاني/يناير  .2018و ُنقلت قواعد البيانات الموجودة في
مستودع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
العام للخسائر واألضرار لدعم متطلبات فريق الخبراء
العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية أيضًا .سيتيح هذا
النظام المحسَّن إمكانية جمع بيانات تفصيلية عن الخسائر

واألضرار الناجمة عن الكوارث على جميع النطاقات
(الزمانية والمكانية) باستخدام منهجيات مشتركة .وسيسمح
أيضًا بحفظ بمعلومات الكوارث التي يتم تحديد طابعها
الزماني والمكاني ،مما يسهم بدوره في إجراء تحليل قوي
لخسائر الكوارث وأضرارها .وجهت الدعوة إلى الدول
األعضاء للمشاركة في الرصد والبدء في عمليات جمع
البيانات في أقرب وقت ممكن؛ وتحدد الهدف المرحلي األول
لإلبالغ عن البيانات الذي أسهم في رصد أهداف التنمية
المستدامة واإلبالغ بشأنها في  31آذار/مارس .2018

( 23الجمعية العامة لألمم المتحدة )2018
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كيفية إسهام النظام الفرعي لبيانات الخسائر في البيانات المتعلقة بالغايات العالمية

منذ وقت كتابة تقرير التقييم العالمي هذا ،تتوفر بيانات  104دول بتنسيق  .DesInventarتحتوي قواعد البيانات هذه
على بيانات تفصيلية تم جمعها محليًا عن خسائر الكوارث ،مما يتيح رؤية تمثيلية للطريقة التي ُتلحق بها الكوارث الضرر
بالدول .هذه المبادرة عبارة عن مبادرة بيانات متوفرة ومصادر مفتوحة ،مما يجعل المعلومات متوفرة للحكومات والمجتمعات
وأصحاب المصلحة اآلخرين المتضررين ،بما في ذلك القطاع الخاص .تم إنشاء التحليل المقدم في األقسام التالية استنا ًدا إلى
بيانات مستمدة من قاعدة بيانات الخسائر المدمجة بنظام رصد إطار سِ نداي.

الشكل  1-8التقدم المحرز بشأن الغايات العالمية ،نظام رصد إطار سِ نداي (اعتبارً ا من تشرين األول/أكتوبر )2018

اﺳﺗﻌراض إﺑﻼغ اﻟدول
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(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،نظام رصد إطار سِ نداي)

2-1-8

مشاركة الدول األعضاء في نظام الرصد في عام 2018

بحلول  31تشرين األول/أكتوبر  ،2018كانت قد بدأت
 96دولة في استخدام نظام رصد إطار سِ نداي ،من بينها
 79دولة كانت تدخل بيانات الغايات العالمية بمستويات
مختلفة من التقدم لكل غاية .وكانت قد بدأت  16دولة أخرى
في تحديد بيئاتها المؤسسية أو إدخال البيانات االجتماعية
واالقتصادية المطلوبة في النظام مثل عدد السكان والناتج
المحلي اإلجمالي وسعر الصرف والمتغيرات األخرى.
من بين تلك الدول التسعة والسبعين التي أدخلت بيانات
المؤشرات ،كانت الغاية األكثر شيو عًا التي تم اإلبالغ
بشأنها هي الغاية أ إلى حد كبير ،بشأن الوفيات ،حيث قدمت
 63دولة بيانات لمدة عام على األقل .أبلغ  53دولة بشأن
الغاية (ب) ،وأبلغ  56دولة بشأن الغايتين (ج) و(هـ) ،وأبلغ
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 33دولة بشأن الغاية (د) ،وأبلغ  48دولة بشأن الغاية (ز)،
وأبلغ  36دولة بشأن الغاية (و).
داخل كل غاية ،تنشأ أيضًا اختالفات في اإلبالغ الخاص
بالمؤشرات المختلفة ،مما يوضح مدى توافر البيانات
والتحديات المتعلقة بجمع البيانات .وكانت أكثر الغايات
وضوحً ا الغاية (و) (التعاون الدولي) ،التي لم يتمكن حوالي
نصف الدول التي أبلغت من تقديم بيانات بشأنها على أي من
المؤشرات الثمانية ( 19دولة من أصل .)36

3-1-8

األنواع الجديدة من البيانات التي قد تدخل إلى نظام
الرصد في المستقبل

اعتبارً ا من تموز/يوليو  ،2018سمح نظام رصد إطار
سِ نداي للدول األعضاء بوضع غايات ومؤشرات محددة

ً
إضافة إلى تلك الغايات
ومخصصة على المستوى الوطني،
والمؤشرات المحددة بالفعل والمضمنة في نظام الغايات
العالمية إلطار سِ نداي .هناك عدة أسباب مهمة قد ترغب
من أجلها دولة عضو في القيام بذلك .إن قياس مستوى تنفيذ
الغايات العالمية إلطار سِ نداي ال يمكن أن يسجل إال بعض
جوانب التقدم في دولة ما .لكن إطار سِ نداي وثيقة معقدة
يحتوي على مجموعة واسعة من التدابير المقترحة للحد من
المخاطر والخسائر .وستحتاج الدول إلى التحقق من مدى
توافق تلك التوصيات والتدابير مع ظروفها ،وبنا ًء على
ذلك قد ترغب في قياس مستوى التنفيذ الخاص بها بطريقة
يسترشد بها تنفيذ السياسات .عالوة على ذلك ،وف ًقا للغاية
(هـ) ،يجب أن تحتوي االستراتيجيات الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث على "غايات ومؤشرات وإطارات زمنية"
وطنية ،ومؤشرات مخصصة تشكل جزءًا من نظام رصد
إطار سِ نداي.
الجهود التي تبذلها الدول األعضاء لتحديد أنظمة الغايات
والمؤشرات المخصصة في مرحلة أولية ،لدرجة أنه
ال يمكن إجراء تحليل مفصل .من المتوقع أن تقوم الدول
األعضاء  -كجزء من الجهود المبذولة للوصول إلى الغاية
(هـ)  -بوضع مجموعة متنوعة من الغايات والمؤشرات
المخصصة في االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث ،على النحو الذي تقترحه األولوية رقم  2إلطار
سِ نداي.

2-8
خسائر الكوارث :غايات
إطار سِ نداي أ– د
1-2-8

تحقيق الغايات أ– د :هل يتم تقليل الخسائر؟

بما أن وضع نظام إعداد اإلبالغ للدول األعضاء تطلب
مدخالت ومشاورات مكثفة من الخبراء ،كانت فترة جمع
البيانات واإلبالغ قصيرة حتى اآلن ،وأصبح عدد الدول
ً
تحليل متعم ًقا
التي تقدم البيانات قليل ج ًد ا على أن يقدم

لالتجاهات .وبالتالي ،فإن النتائج التالية مناسبة ،ولكنها تحقق
االستخدام األمثل للبيانات المتاحة ،بما في ذلك المقارنة
بمصادر البيانات األخرى.
تمت مقارنة اثنتين من الغايات ،الوفيات (أ) والخسارة
االقتصادية المباشرة (ج) ،بمصادر البيانات العالمية .وأكد
التحليل أن التقدم المحرز يبدو صحيحً ا ،حيث تعرض
سلسلة البيانات من جميع المصادر نفس االتجاهات –
على الرغم من القيود المفروضة على نطاق المؤشرات
المتاحة في مجموعات البيانات العالمية وتكوينهاُ .تعد معظم
االستنتاجات الواردة بشأن تحقيق أول أربع غايات إيجابية
نوعًا ما ،ال سيما عندما تؤخذ القيم النسبية بعين االعتبار.
ومع نمو االقتصادات والزيادات في أعداد السكان حول
العالم ،يتعرض المزيد من األصول واألشخاص للمخاطر،
مما يؤثر على تفسير المؤشرات مثل عدد الوفيات أو
الخسائر االقتصادية .تتيح القيم النسبية اشتقاق استنتاجات
أكثر دقة حول التأثيرات الحقيقية وحجم الكوارث بمرور
الوقت بالنسبة إلى أشخاص مختلفين .على سبيل المثال ،من
حيث القيمة المطلقة ،قد تكون األسر األكثر ثرا ًء عرضة
للمزيد من الخسائر نظرً ا ألنها تمتلك أشياء أكثر لتخسرها.
وعلى الرغم من أن األرقام المطلقة مفيدة  -حيث إنها توفر
معلومات عن اتجاهات الكوارث وتكاليفها  -إال أنها غالبًا ما
تفشل في توضيح كيفية تأثير الكوارث على حياة األشخاص
على المدى الطويل .و ُتعد نسبة الدخل أو األصول المفقودة
الشيء األكثر أهمية في تحليل بيانات خسائر الكوارث ،حيث
إن شدة الخسائر تعتمد على من عانى منها وكيفية معاناته.

2-2-8

الغاية (أ) – الوفيات :انخفاض مثبت على المدى الطويل
في الوفيات بالنسبة إلى حجم السكان

تشير الغاية األولى من الغايات العالمية إلى انخفاض معدل
الوفيات المنسوبة إلى الكوارث .ويتناقص معدل الوفيات
من حيث القيمة المطلقة والنسبية للبيانات التي تم جمعها
للدول المشاركة في عملية رصد إطار سِ نداي ،وكذلك
في مجموعات البيانات العالمية األخرى.
في نهاية المطاف ،ستتطلب الغايتان (أ) و(ب) ،الوفيات
وعدد األشخاص المتأثرين بالكوارث ،إجراء مقارنة
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بين سنوات إطار عمل هيوغو عن الفترة من  2005إلى  2015والعقد األخير من إطار سِ نداي عن الفترة من  2020إلى
 .2030حيث تمتلك  35دولة فقط مجموعة كاملة من البيانات من  2005إلى  .2017في عام  2016وعام  ،2017أبلغت
 69و 81دولة بشأن بيانات الوفيات ،على التوالي ،لكن لم تكن هذه الدول مثل المجموعة التي أكملت خط أساس إطار عمل
هيوغو .لذلك ،يركز التحليل األولي التالي في الغالب على الدول الثالثة والثمانين التي استكملت خط أساس إطار عمل هيوغو
وتدرس الفترة من  2005إلى .2015

الشكل  2-8الوفيات المبلغ بشأنها على المستوى الوطني في نظام رصد إطار سِ نداي وعلى المستوى العالمي في قاعدة بيانات األحداث الطارئة فيما يخص  83دولة وإقليم اكتمل لديها
خط األساس ،في الفترة من  2005إلى 2015
۱۸۰۰۰۰
۱٦۰۰۰۰
۱٤۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰
٦۰۰۰۰

ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت واﻟﻣﻔﻘودﯾن

۱۲۰۰۰۰

٤۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۰
۲۰۱٥

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

ﺗم اﻹﺑﻼغ ﺑﮭﺎ وطﻧﯾًﺎ

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

۲۰۰٥

ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺣداث اﻟطﺎرﺋﺔ

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج  DesInventarوقاعدة بيانات األحداث الطارئة)
مالحظة :يبدو عام  2010منخفضًا بسبب عدم وجود هايتي في العينة.

يوضح الشكل  2-8بيانات الوفيات من نظام رصد إطار
سِ نداي وقاعدة بيانات األحداث الطارئة خالل الفترة من
 2005إلى ُ .2015تعد األرقام التي أبلغت بها الدول في
نظام رصد إطار سِ نداي أعلى من مثيالتها في قاعدة بيانات
األحداث الطارئة بمعدل  ،%39وبنسبة أعلى بمقدار %300
في بعض السنوات ،وذلك بسبب المنهجيات المختلفة المطبقة
على مجموعات البيانات .تعني الحدود الدنيا التي تطبقها قاعدة
بيانات األحداث الطارئة على ما يشكل كارثة (مقتل ما ال
يقل عن  10أشخاص 100 ،شخص متضرر ،إعالن حالة
الطوارئ وطلب المساعدة الدولية) أنه ال يُنظر إلى العديد
من الكوارث صغيرة النطاق ومتوسطة النطاق .قد يكون هذا
االختالف كبيرً ا ،ال سيما بالنسبة إلى الدول غير المعرضة
ألحداث خطرة واسعة النطاق ،أو في السنوات التي ال يكون
للكوارث واسعة النطاق تأثير قوي على البيانات.
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يبدو أن معدل الوفيات في العالم تراجع من عام  2005إلى
عام  2015عند النظر إلى البيانات الواردة في كلتا قاعدتي
البيانات (الشكل  .)2-8وقد يوضح ذلك أسبابٌ عديدة .وقد
أبرزت دراسات عديدة 24وتقارير التقييم العالمية السابقة هذا
االتجاه وربطت التنمية االقتصادية المستمرة وإدارة الكوارث
على نحو أفضل بانخفاض معدل الوفيات ،وخاصة بالنسبة
ً
إضافة
إلى أنواع األخطار التي يمكن إرسال إنذار بها مبكرً ا.
إلى أنظمة اإلنذار المبكر المحسّنة والمتاحة بشكل أكثر ،التي
أثبتت فعاليتها في األحداث المتعلقة باألرصاد الجوية المائية،
ناقش الجزء األول القيمة المضافة لتحليل قابلية التأثر والحاجة
إلى وضع مقاييس لتلك األبعاد الخاصة بآثار الكوارث التي
25
تعود على أكثر الفئات قابلية للتأثر.
بينما توضح األدلة في جميع أنحاء العالم الروابط المباشرة
بين القدرة على الصمود والحد من قابلية التأثر ،ستكون

البيانات والتحليالت المحسنة عند المضي قدمًا في رصد
إطار سِ نداي قادرة بشكل أفضل على الكشف عن هذه
العالقات وتقديم معلومات يسترشد العمل بها وإعداد
الميزانيات في االتجاهات الصحيحة .ومن التفسيرات
األخرى المحتملة النخفاض معدل الوفيات العمل النشط الذي
تقوم به الدول األعضاء للحد من مقدار المخاطر ،ومن أمثلة
هذا العمل بناء دفاعات الفيضانات في العديد من مناطق
العالم ،واإلعداد بشكل أفضل لألحداث واسعة النطاق (بما
في ذلك تصميم المآوي ومرافق اإلخالء) أو تجديد المباني
لالمتثال للوائح الخاصة بالزالزل.
ظلت أعداد الوفيات في العقدين األخيرين متأثرة باألحداث
الجيولوجية الكبيرة ،المسؤولة عن  %51من الوفيات في
جميع أنحاء العالم (قاعدة بيانات األحداث الطارئة) ،و%39
من جميع الوفيات في عينة من خط أساس نظام رصد إطار
سِ نداي في نفس الفترة .وتؤكد مصادر بيانات ودراسات

أخرى هذا النمط .وهناك عدة أسباب محتملة لهذا التركيز،
بما في ذلك تعذر التحذيرات بأحداث الزالزل أو عدم
فعاليتها ،والحجم الهائل للمقدار الحالي من المخاطر الحالية
في المباني والبنية التحتية غير القادرة على الصمود أمام
الزالزل (حيث إن تجديد هذه األشياء مكلف للغاية ويستغرق
ً
طويل ،على الرغم من جهود المالكين والحكومات
وق ًتا
وقوانين البناء وخطط استخدام األراضي المحسنة والتي
ً
إضافة إلى ذلك ،يمكن أن
يتم إنفاذها على نحو أفضل).
توفر التحذيرات من أمواج تسونامي ،في بعض الحاالت،
مهلة زمنية كافية إلنقاذ األرواح ،مثلما اتضح في اليابان في
عام  .2011ومع ذلك ،تسبب حادث أمواج التسونامي في
مقتل أكثر من  1،500شخص في أعقاب زلزال بلغت قوته
 7.5درجة في بالو بإندونيسيا ،في تشرين األول/أكتوبر
 ،2018وذلك بتوفير مهلة زمنية مدتها  4دقائق فقط وأنظمة
إنذار مبكر أقل فاعلية.

الشكل  3-8توزيع أخطار حاالت الوفيات في الفترة من  1997إلى  ،2017لجميع الدول في نظام رصد إطار سِ نداي
أﻣواج اﻟﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ )(٪۲۸ - ۲۱۲٥۱٤
اﻷﻋﺎﺻﯾر )(٪۱۹٫۲ - ۱٤٥٤۰۸
اﻟزﻻزل )(٪۱۰٫۹ - ۸۲٤۰۹
اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت )(٪۹٫۸ - ۷٤۰۱۳
اﻷﺧطﺎر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ )(٪٦٫۱ - ٤٦۱۱٥
اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌددة )(٪٥٫٦ - ٤۲٦۱۱
اﻟﺣوادث )(٪٥٫٦ - ٤۲٦۱۱
اﻷﻣطﺎر )(٪٥٫٦ - ۳۲۷٤٦
اﻻﻧﮭﯾﺎرات اﻷرﺿﯾﺔ )(٪٥٫۳ - ۳۹۹۲۲
اﻟﺣراﺋق )(٪۱٫۱ - ۸٦۷۷
أﺧرى
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج )DesInventar

ال تزال األنماط األخرى المكتشفة ساب ًقا في توزيع معدل
الوفيات صالحة .وخاصة أن الوفيات الناجمة عن الكوارث
تتمركز في الدول ذات الدخل المنخفض ،وال تزال تمثل عن
غالبية حاالت الوفاة اإلجمالية الناجمة عن الكوارث.

الخمس دول األولى من الدول ذات الدخل المنخفض أو
الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا ،وتأتي خمس دول فقط
من الدول ذات الدخل المتوسط ذات الشريحة العليا .تأثرت
هايتي ،التي سجلت حتى اآلن الرقم األعلى لحاالت الوفاة
البالغ  91.33حالة لكل  100،000شخص ،إلى حد كبير
بالزالزل ،وما تال ذلك من وباء الكوليرا في عام ،2010
وعواصف ،وفيضانات في عام  .2004وتمثل ميانمار ثاني
أعلى رقم ،بارتفاع عدد حاالت الوفاة الناجمة عن األعاصير
(على سبيل المثال إعصار نرجس) والعواصف المدارية
والفيضانات واالنهيارات األرضية.

( 24جوها سابير وآخرون )2017؛ (بيلو ووليماك )2018

( 25مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( ،)2017eوالش وهاليجات )2019

تتركز الدول ذات معدل الوفيات األعلى نسبيًا في الفئات
ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط من الشريحة الدنيا
(الشكل  .)4-8على سبيل المثال ،من بين أعلى  20دولة
من حيث معدل الوفيات الناجمة عن الكوارث بالنسبة إلى
عدد سكانها خالل األعوام من  1990إلى  ،2007تأتي
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يمكن مالحظة التركيز العالي في الكوارث الشديدة عند
تحليل االتجاهات في وفيات الكوارث (الشكل  .)4-8حيث
تؤثر أربعة أحداث كبيرة تأثيرً ا كبيرً ا على ما يقرب من
نصف إجمالي الوفيات منذ عام  .1990ونتج عن زلزال
عام  2005في باكستان  %64و %93من معدل الوفيات
العالمي المسجل في نظام رصد إطار سِ نداي وقاعدة بيانات
األحداث الطارئة ،على التوالي ،في عام  .2005ونتج عن

إعصار عام  2008في ميانمار  %85و %97من معدل
الوفيات العالمي المسجل في نظام رصد إطار سِ نداي وقاعدة
بيانات األحداث الطارئة ،على التوالي ،في عام .2008
على الرغم من أن هذه األرقام تشير إلى اتجاه تصاعدي،
إال أن هذا االتجاه غير مهم من الناحية اإلحصائية حيث
إنه يتغير بشكل عشوائي مرهو ًنا بالفترة الزمنية المختارة
والكوارث الشديدة المحددة في الفترة المعنية.

الشكل  4-8تركزت الوفيات الناجمة عن الكوارث في بعض الحوادث الحادة ،في الفترة من  1990إلى 2017

زﻟزال
ھﺎﯾﺗﻲ ))۲۰۱۰

زﻟزال اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﻧدي
وأﻣواج ﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ ))۲۰۰٤

۲٥۰،۰۰۰

۲۰۰،۰۰۰
إﻋﺻﺎر
ﻣﯾﺎﻧﻣﺎر ))۲۰۰۸

۱٥۰،۰۰۰

۱۰۰،۰۰۰

ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت واﻟﻣﻔﻘودﯾن

ﺑﻧﻐﻼدﯾش،
إﻋﺻﺎر ))۱۹۹۱

٥۰،۰۰۰

۰

۱۹
۹۰
۱۹
۹۱
۱۹
۹۲
۱۹
۹۳
۱۹
۹٤
۱۹
۹٥
۱۹
۹٦
۱۹
۹۷
۱۹
۹۸
۱۹
۹۹
۲۰
۰۰
۲۰
۰۱
۲۰
۰۲
۲۰
۰۳
۲۰
۰٤
۲۰
۰٥
۲۰
۰٦
۲۰
۰۷
۲۰
۰۸
۲۰
۰۹
۲۰
۱۰
۲۰
۱۱
۲۰
۱۲
۲۰
۱۳
۲۰
۱٤
۲۰
۱٥
۲۰
۱٦
۲۰
۱۷
ﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ )زﻻزل ،أﻣواج ﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ ،ﺑراﻛﯾن ،اﻧﮭﯾﺎﻻت أرﺿﯾﺔ(
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻘس )ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ،ھﯾدروﻟوﺟﯾﺔ ،ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ(

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من قاعدة بيانات األحداث الطارئة)

على النحو الموضح في الشكل  ،5-8الذي يبين البيانات التي
تم تجميعها من دول خط األساس وعينة من جميع دول نظام
رصد إطار سِ نداي ،يالحظ ارتفاع عدد الوفيات والمفقودين
في الدول ذات الدخل المنخفض بالنسبة إلى حجم السكان
مقارنة بأي فئة دخل أخرى .وبشكل عام ،يميل متوسط نسبة
الوفيات والمفقودين البالغ  100،000شخص إلى االنخفاض
في الدول المصنفة في فئات الدخل األعلى .وعند مقارنة

الدول الجزرية الصغيرة النامية بفئات الدخل ،نجد أنها ،في
المتوسط ،تتضمن نسبًا أعلى من الدول ذات الدخل المتوسط
من الشريحة الدنيا في المتوسط .ومع األخذ في االعتبار أن
بيانات الدول الجزرية الصغيرة النامية ال تزال غير مكتملة
إلى حد كبير ،قد تكون القيم في الشكلين  5-8و 6-8أقل.

( 26ساموا )2018
( 27مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015a؛ (الجمعية العامة لألمم المتحدة )2017c؛ (الجمعية العامة لألمم المتحدة )2014b

226

الفصل 8

الشكل  5-8المتوسط السنوي لعدد الوفيات والمفقودين لكل  100،000شخص ،وفئات الدخل ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،في الفترة من  2005إلى 2017

٦٫۲

ﻣﻧﺧﻔض

٤٫٦
۱٫۰

ﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

۰٫۹

ﻓﺋﺎت اﻟدﺧل

۰٫٦

ﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟدﻧﯾﺎ

۰٫٥
۰٫۱

ﻣرﺗﻔﻊ

۰٫۱
۱٫٦

SIDS

۱٫۸
۷٫۰۰

٦٫۰۰

٥٫۰۰

٤٫۰۰

۲٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۰۰

۰٫۰۰

ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص

دول ﺧط اﻷﺳﺎس

ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج  DesInventarوالبنك الدولي)
مالحظة :تشير دول خط األساس في التحليل إلى الدول التي أبلغت بشكل مستمر بشأن البيانات خالل الفترة من  2005إلى .2015

لقد تم االعتراف مرارً ا وتكرارً ا بحال الدول الجزرية
الصغيرة النامية باعتباره حالة خاصة تتطلب اهتما مًا
ً
وتمويل مكثفين من أجل التنمية المستدامة ،وذلك نظرً ا
لخصائصها الفريدة وقابلية تأثرها المتأصلة بالصدمات
البيئية واالقتصادية .تمثل خسائر الكوارث المستقبلية تهدي ًدا
وجوديًا للعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية.
في عملية استعراض منتصف المدة لمسار ساموا ،دعا قادة
العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المخاطر النظامية
وقابلية التأثر بها التي ال تزال تواجهها الدول الجزرية
الصغيرة النامية:

ما زلنا نشعر بقلق شديد إزاء الدمار المتزايد الذي
يحدث بالفعل للدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب
اآلثار الضارة لتغير المناخ وكذلك…… نؤكد من
جديد تضامننا مع الدول األعضاء المتأثرين بالكوارث
الطبيعية متزايد الشدة والتواتر .وندعو كذلك إلى
منع وقوع مخاطر كوارث جديدة والحد من مخاطر
الكوارث الحالية عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة
اقتصادية ،وبنيوية ،وقانونية ،واجتماعية ،وصحية،
وثقافية ،وتعليمية ،وبيئية ،وتكنولوجية ،وسياسية،

ومالية ،ومؤسسية تحول دون التعرض لألخطار
ِّ
وتعزز االستعداد
وقابلية التأثر بالكوارث وتحد منهما،
للتصدي لها والتعافي منها ،ومن ثم ِّ
تعزز القدرة على
26
الصمود أمامها.
تتعلق قابلية التأثر هذه بحجم السكان الصغير والكتل
األرضية ،والتشتت المكاني ،والتباعد ،وقاعدة التصدير
والموارد المحدودة ،ونمو التجارة المنخفض ،وارتفاع
مستويات الدين الوطني ،والتعرض للتحديات البيئية
العالمية ،بما في ذلك مجموعة كبيرة من اآلثار الناجمة
عن تغير المناخ 27.وفي العديد من الحاالت ،تؤدي القدرات
البشرية والتكنولوجية والمؤسسية الضعيفة ،إلى جانب ندرة
الموارد المحلية وعدم المساواة ،إلى نشوء حلقة مفرغة من
اإلنتاجية المنخفضة واالستثمار المنخفض والنقل المحدود
للتكنولوجيا.
تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية نسيج تحديات معين
يجعلها أقل قدرة على الجمع والجذب لكمية كبيرة من
ً
مقارنة بالدول النامية
التمويل الالزم لتنفيذ خطة ،2030
األخرى .على سبيل المثالُ ،تصنف معظم الدول الجزرية
الصغيرة النامية باعتبارها دول متوسطة الدخل وال تستوفي

227

معايير األهلية للحصول على قروض بشروط ميسرة من
مؤسسات اإلقراض متعددة األطراف والثنائية ،على الرغم من
تعرضها غير المتكافئ للمخاطر البيئية واالقتصادية .أنشأت
األمم المتحدة والبنك الدولي وأمانة الكومنولث ومصرف

التنمية الكاريبي والعديد من المنظمات الدولية األخرى فري ًقا
ً
عامل تقنيًا مشتر ًكا لدراسة أفضل السبل لتقديم الدعم للدول
28
للحصول على التمويل بشروط وأحكام مناسبة لظروفها.
يو ضح ا لشكل  6 -8ا لمتو سط ا لسنو ي لعد د ا لو فيا ت

الشكل  6-8المتوسط السنوي لعدد الوفيات والمفقودين لكل  100،000شخص الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية ،حسب الدولة ،في الفترة من  2005إلى 2017

ﺳﺎﻣوا

۲٤٫٤

ﺗوﻧﻐﺎ

۱۱٫۸
٥٫٥

ﺟزر ﺳﻠﯾﻣﺎن

٥٫٤

ﻣورﯾﺷﯾوس
ﺟزر اﻟﻘﻣر

٥٫۲

دوﻣﯾﻧﯾﻛﺎ

۳٫٦

ﺳﺎﻧت ﻟوﺳﯾﺎ

۲٫٦
۲٫٥

أﻧﺗﯾﻐوا وﺑﺎرﺑودا

۲٫۳

ﻏﯾﻧﯾﺎ-ﺑﯾﺳﺎو

۲٫۳

وﻻﯾﺎت ﻣﯾﻛروﻧﯾﺳﯾﺎ

۲٫۲

ﺟزر اﻟﻣﺎﻟدﯾف
ﻓﯾﺟﻲ

۲٫۰

۲٥٫۰

۳۰٫۰

۲۰٫۰

۱٥٫۰

۱۰٫۰

٥٫۰

اﻟدول

۲٫٦

ﺳﺎﻧت ﻛﯾﺗس وﻧﯾﻔﯾس

۱٫٥

ﺑﺎﺑوا ﻏﯾﻧﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة

۱٫٤

ﺳﺎﻧت ﻓﻧﺳﻧت وﺟزر ﻏرﯾﻧﺎدﯾن
۰٫۰

ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص
(المصادر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والبنك الدولي)

والمفقودين لكل  100،000شخص في الفترة من 2005
إلى  ،2017ألعلى  15دولة تنطوي على أعلى نسب بين
الدول الجزرية الصغيرة النامية .من الواضح أن الكوارث
تمثل تهدي ًدا وجوديًا للعديد من الدول الجزرية الصغيرة
النامية ويمكن أن تعرقل اقتصاد جزيرة ما بالكامل .فبدون
األعاصير المدارية ،على سبيل المثال ،يقدر البنك الدولي
أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد جامايكا بنسبة تصل إلى
 %4في العام .ومع ذلك نما االقتصاد ،على مدى السنوات
األربعين الماضية ،بنسبة  %0.8سنو يًا .وبالمثل ،عندما
ضرب إعصار ماريا دومينيكا في عام  ،2017تسبب في
أضرار وخسائر تعادل  %226من الناتج المحلي اإلجمالي
للدولة 29.ويُظهر الشكل  7-8نفس النسبة ،ولكن لفئات دول
من حيث الموقع الجغرافي .ولوحظ أن آسيا وأوقيانوسيا،

( 28هيرلي )2017
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وتليهما أفريقيا ،هي المناطق التي تتضمن العدد األكبر لنسبة
الوفيات والمفقودين لكل  100،000شخص.

االتجاهات طويلة المدى
على النحو الموضح ساب ًقا ،قد تكون هناك قيود مفروضة
على االتجاهات المبلغ عنها الممثلة في الشكل  2-8استنا ًدا
إلى بيانات تمثل  11عامًا ،على الرغم من أن هذه البيانات
هي أحدث بيانات متاحة يسترشد بها القياس المستقبلي للتقدم
المحرز نحو الغاية .على سبيل المثال ،يبدو أن االنخفاض في
معدل الوفيات كان بالكلية بسبب التواتر الكبير لألحداث واسعة

( 29كرايزبرج وآخرون )2018

الشكل  7-8المتوسط السنوي لعدد الوفيات والمفقودين لكل  100،000شخص ،حسب المنطقة ،في الفترة من  2005إلى 2017

۳٫٦

آﺳﯾﺎ
۲٫۷
۲٫۳

أوﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﺎ
۱٫۹
۱٫۳
۰٫۸

اﻟﻣﻧﺎطق

۱٫٥

أﻓرﯾﻘﯾﺎ
اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن

۰٫۸
۰٫۰٤

أوروﺑﺎ

۰٫۱
٤٫۰

۳٫٥

۳٫۰

۲٫٥

۲٫۰

۱٫۰

۱٫٥

۰٫٥

۰٫۰

ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت واﻟﻣﻔﻘودﯾن ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص

ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول

دول ﺧط اﻷﺳﺎس

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج )DesInventar

ً
مقارنة بالفترة الالحقة،
النطاق بين عامي  2005و2010
التي قد تكون غير ممثلة نظرً ا إلى قصر الفترة الزمنية.
يمكن افتراض أن تواتر األحداث واسعة النطاق التي تسبب
أعدا ًدا كبيرة من حاالت الوفاة هو المحرك الحقيقي لالتجاهات
في معدل الوفيات العالمي على المدى القصير .ومن ثم ،يجب
مرور فترات زمنية أطول الستخالص استنتاجات أوضح.

وبالتالي يوضح الشكل  8-8فترة قدرها  41عامًا باستخدام
بيانات قاعدة بيانات األحداث الطارئة .يوضح الخط المستقيم
المنحدر ألسفل أن نسبة الوفيات لكل  100،000شخص

الشكل  8-8الوفيات العالمية النسبية لكل  100،000شخص) ،في الفترة من  1977إلى 2017
۱۰
۹
۸
۷
٦

اﻟﻧﺳﺑﺔ

٥
٤
۳
۲
۱
۰
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸٤
۱۹۸٥
۱۹۸٦
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹٤
۱۹۹٥
۱۹۹٦
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰٤
۲۰۰٥
۲۰۰٦
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱٤
۲۰۱٥
۲۰۱٦
۲۰۱۷

اﻟﻌﺎم
(المصادر :قاعدة بيانات األحداث الطارئة ،إحصائيات األمم المتحدة المجهزة من قِبل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
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الشكل  9-8معدل الوفيات العالمي المطلق (قاعدة بيانات األحداث الطارئة) ،في الفترة من  1977إلى 2017
٥۰۰،۰۰۰

٤۰۰،۰۰۰

۲۰۰،۰۰۰

ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت واﻟﻣﻔﻘودﯾن

۳۰۰،۰۰۰

۱۰۰،۰۰۰

۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸٤
۱۹۸٥
۱۹۸٦
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹٤
۱۹۹٥
۱۹۹٦
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰٤
۲۰۰٥
۲۰۰٦
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱٤
۲۰۱٥
۲۰۱٦
۲۰۱۷

اﻟﻌﺎم
(المصادر :قاعدة بيانات األحداث الطارئة ،إحصائيات األمم المتحدة المجهزة من قِبل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

قد انخفضت من عام  1977إلى عام  .2017كان المعدل
السنوي لنسبة الوفيات لكل  100،000شخص  1.56خالل
الفترة من  1977إلى  1996وانخفض إلى  1.08في الفترة
من  1997إلى .2017

في نظام رصد إطار سِ نداي ،يمكن اعتبار متوسط عدد
الوفيات والمفقودين الذي يُعزى إلى الكوارث ،لكل
 100،000شخص (المؤشر أ ،)1-أو المؤشرات النسبية
األخرى مثل عدد األشخاص المتضررين من الكوارث

الشكل  10-8المؤشر أ ،1-معدل الوفيات لكل  100،000شخص مع بيانات لعام  2017من  81دولة في نظام رصد إطار سِ نداي

ﻣﺗﻧوع:
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ
 / ۰ﻻ ﺗوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت
>= ۰
۰٫۰٥ => ۰
۰٫۱۸ => ۰٫۰٥
۰٫۱۸ => ۰٫۰٥
۲٫۰۹ => ۰٫٦۲
< ۲٫۰۹

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.
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لكل ( 100،000المؤشر ب ،)1-أو الخسارة االقتصادية
المباشرة فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي (المؤشر ج)1-
لكل دولة خالل الفترة المشمولة بتقديم التقارير ،بمثابة خريطة
للمخاطر إذا أمكن جمع تاريخ طويل كا ٍ
ف للخسائر وعدد
السكان (الشكل  .)10-8وال توجد حتى اآلن بيانات كافية
إلنتاج هذه الخرائط بثقة إحصائية عالية .إذا واصلت الدول
األعضاء رصد إطار سِ نداي ،فإن البيانات الخاصة بخريطة
كهذه ستتسم بالثراء ويمكن أن تقدم في النهاية رؤى مفيدة

للتحرك لألمام في تنفيذ إطار سِ نداي والتقدم المحرز فيه
وتأثيره.
أبرز تقرير التقييم العالمي  2019خريطة عالمية لألخطار
المتعددة (األخطار الطبيعية الرئيسية) .وبصرف النظر عن
مناطق العالم الفارغة فيما يخص بيانات نظام رصد إطار
سِ نداي ،هناك تشابه جيد بين خريطة معدل الوفيات النسبي (أ)1-
وخريطة مخاطر معدل الوفيات في تقرير التقييم العالمي .2019

الشكل  11-8مؤشر مخاطر معدل الوفيات ،التقييم العالمي للمخاطر – تقرير التقييم العالمي 2009

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
إخالء المسؤولية :ال تتضمن الحدود واألسماء المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها تصدي ًقا أو قبوالً رسميًا لها من جانب األمم المتحدة.

يمكن أن تستخدم الدول التي تبني قواعد بيانات مفصلة
للخسائر وتحافظ عليها هذا األسلوب إلنتاج خرائط بديلة
للمخاطر ،التي يمكن أن تكون بمثابة تمثيالت مفيدة عن
األخطار المتكررة والمحلية مثل األخطار المتعلقة بالطقس
أو األخطار البيولوجية ،حتى عند مستوى منخفض من
الدقة .ال يمكن تمثيل الزالزل وأمواج التسونامي وغيرها

من األخطار األقل تكرارً ا بمثل هذه األدوات ،وهي لن تحل
محل النمذجة الرياضية للنوع الذي أجراه باحثو المخاطر.
حيث إنها ستكون محدودة بدرجة الدقة الممكنة وف ًقا للبيانات
المتاحة ،ولكنها توفر وسيلة قوية للتحقق من صحة النماذج
مع البيانات المباشرة للخسائر الواقعة.
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قسمة بيانات الخسائر على عدد السكان ،حتى يتسنى مقارنة
األرقام بعدد السكان وبالتالي تكون أكثر قابلية للمقارنة مع
بعضها البعض داخل دولة ما ،وفيما بين الدول.

الغاية (ب) – األشخاص المتضررين

يمكن إنشاء بديل لعدد األشخاص المتضررين بشكل مباشر
من الكوارث من خالل ما يأتي( :أ) عدد األشخاص الذين
يحتاجون إلى رعاية طبية (جرحى أو مرضى)( ،ب)
أولئك الذين يعيشون في مساكن تضررت أو ُدمِّرت بفعل
الكوارث( ،ج) أولئك الذين تضررت سبل عيشهم .وعلى
الرغم من أن بعض العمليات الحسابية المزدوجة سوف
تحدث (مثل األشخاص المصابين ويعيشون في مساكن
تضررت في الوقت نفسه) ،يتمثل الهدف الرئيسي لهذا
البديل في التحقق من االتجاهات .وبالتالي ،فهو يهدف
إلى قياس تحقيق الغاية استنا ًدا إلى أنه في حالة نمو هذه
األرقام ،يجب بالتالي أن يكون العدد اإلجمالي لألشخاص
المتضررين في تزايد ،والعكس صحيح .إذا كان هذا البديل
يقيس االتجاهات لألسفل ،فسيكون من األفضل افتراض أن
العدد اإلجمالي لألشخاص المتضررين كان يتناقص.
يتطلب تطبيق تلك المنهجيات بيانات مهمة .حيث يواجه كل
مؤشر للعدد النسبي لألشخاص المتضررين من الكوارث
في دولة ما تحديات ،ال سيما تحديد عدد األشخاص الذين
تأثرت سبل عيشهم .تتطلب الغايتين (أ) و(ب) إلطار سِ نداي

بالنسبة إلى تقرير التقييم العالمي هذا ،كانت هناك بيانات
جيدة متاحة للمؤشرات الخمسة األولى للغاية (ب) :العدد
النسبي للسكان المتضررين (ب ،)1-والمرضى أو المصابين
(ب )2-والمساكن المتضررة و/أو المدمرة (ب ،3-ب،4-
ب .)5-ومع ذلك ،بالنسبة إلى مؤشر سبل المعيشة (ب،)6-
كان من الممكن تقدير عدد العمال الذين نالتهم الخسائر في
مجال الزراعة فقط ،وليس في القطاعات األخرى .ونظرً ا
ألن المزيد من الدول تقوم باإلبالغ في نظام الرصد ،بما في
ذلك اإلبالغ بشكل أفضل بشأن األصول اإلنتاجية المفقودة
(المؤشران ج ،2-ج ،)3-ستكون هذه المؤشرات قادرة على
حساب المزيد من األشخاص المتضررين.
يو ضح ا لشكل  1 2 -8ا لعد د ا لمحسو ب لأل شخا ص
المتضررين بالنسبة إلى حجم السكان على مدار  16عامًا.
ويتم عرض بيانات من  83دولة لديها إبالغات متسقة للغاية
للفترة من  2000إلى  .2015ال يمثل هذا الرقم اتجاهًا
واضحً ا ،ويجب التعامل مع النسب المرتفعة بحذر ،على
سبيل المثالَّ ،أثر زلزال نيبال بشدة على عام  2015وأبلغ
عدد أقل من الدول بشأن بيانات هذا العام.

الشكل  12-8المؤشر ب1-أ ،عدد األشخاص المتضررين ،وف ًقا لبيانات  83دولة في نظام رصد إطار سِ نداي في الفترة من  2000إلى 2015
۱۸۰۰

۱٤۰۰
۱۲۰۰
۱۰۰۰
۸۰۰
٦۰۰
٤۰۰
۲۰۰
۰
۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰٤ ۲۰۰٥ ۲۰۰٦ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥

اﻟﻌﺎم
(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
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ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص

۱٦۰۰

يتناقض هذا مع الغاية (أ) ،حيث ُتظهر االتجاهات النسبية
انخفاضًا في معدل الوفيات .قد يكون هذا انعكاسًا للنتائج
الجيدة بشأن الحد من مخاطر الوفيات ،التي تحققت من خالل
التدابير الوقائية مثل عمليات اإلخالء وتحسين أنظمة اإلنذار
المبكر ،وقلة قابلية التأثر في العديد من العناصر المعرضة
للخطر ،وخاصة في قطاع اإلسكان (الشكل  ،20-8الذي
يوضح اتجاه الخسائر النسبية في هذا القطاع) .ومع ذلك،
يبدو أن اآلثار األخرى التي يتم تضمينها في حساب
األشخاص المتضررين ،بما في ذلك اإلصابات واضطراب
سبل المعيشة ،ال سيما الزراعة ،واقتصادات األضرار
المرتبطة بها ،تنمو على عكس تناقص الوفيات.

األشخاص المتضررين والمخاطر النظامية – مواجهة
النزوح
على النحو الموضح في تقرير التقييم العالمي هذا بأكمله،
يمكن أن يؤدي حدث طبيعي واحد ال مفر منه إلى عواقب
غير مباشرة يمكن اتقاؤها عبر القطاعات واألنظمة
التي تعمل على تمديد اتساع العواقب الضارة ومدتها
ونطاقها وحجمها .قد تظهر هذه اآلثار السلبية ،على سبيل
المثال ال الحصر ،في شكل تنقالت سكانية داخلية وعبر
الحدود ،وتعطل لألعمال يمكن اتقاؤه ،وضائقة اقتصادية،
واضطرابات اجتماعية ،وجوع ،وفقر ،وأمراض.
خالل الفترة من  2008إلى  ،2018أدت الكوارث الناجمة
عن األخطار الطبيعية إلى نزوح عدد معدله  23.9مليون
شخص في كل عام 30 .وال ُتظهر الكوارث  -التي تمثل
المسببات الرئيسية للنزوح القسري المسجل  -أي عالمات
للتراجع 31.ويختار األشخاص االستجابة آلثار الكوارث من
خالل نسيج من االستراتيجيات داخل الموقع وخارجه ،بما
في ذلك التنقل .حيث إنهم قد يفرون إلى مناطق أخرى داخل
دولتهم أو يعبرون الحدودً 32
بحثا عن مكان أكثر أم ًنا وأقل
تعرضًا للمخاطر .تحدث األشكال األخرى للتنقل البشري
 بما في ذلك النزوح القسري والهجرة الطوعية وإعادةالتوطين المخططة  -إثر األخطار والتدهور البيئي ،أو تحسبا ً
لهما .وتضطلع الدوافع االقتصادية بدور رئيسي باعتبارها
عوامل دفع وجذب تشكل مسارات الهجرة من المراكز
الريفية إلى المراكز الحضرية.

( 30الصليب األحمر األيرلندي )2018
( 31مركز رصد النزوح الداخلي )2017

على النطاق العالمي ،أحصى مركز رصد النزوح الداخلي
 17.2مليون شخص باعتبارهم نازحين جدد داخليًا بسبب
الكوارث المرتبطة بالمناخ واألخطار الطبيعية في عام
 .2018يُعد النزوح في حاالت الكوارث حقيقة واقعة
نحو متزايد .وف ًقا
على الصعيد العالمي وتنذر بالخطر على ٍ
لشبكة رصد الحماية والعودة التابعة لمفوضية األمم المتحدة
السامية لشؤون الالجئين ،تم تسجيل حوالي 883،000
حالة نزوح داخلي جديدة في الفترة ما بين كانون الثاني/
يناير وكانون األول/ديسمبر  ،2018ارتبطت  %32منها
بالفيضانات و %29بالجفاف .يُعتقد أن أعداد أكثر من
األشخاص يتنقلون ،نتيجة لآلثار بطيئة التطور لتغير المناخ
والتدهور البيئي 33.ومن المتوقع أن ُتزيد تأثيرات التغير
المناخي من اضطراب الظواهر الجوية القصوى وشدتها،
ً
فضل عن تسببها في مخاطر النزوح بطيئة التطور الناجمة
عن الكوارث من خالل تفاقم ندرة الموارد الطبيعية الحالية
مثل اإلجهاد المائي .يشكل الوضع في اليمن  -أحد أكثر دول
العالم التي تعاني من اإلجهاد المائي بشدة ً -
مثال وتذكيرً ا
واضحً ا بمواجهة النزوح في ظل تضاؤل الموارد.
الشكل  13-8حاالت النزوح الجديدة المرتبطة بالكوارث حسب فئة األخطار

ﻋواﺻف
ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت
زﻻزل
ﺟﻔﺎف
ﺣراﺋق ﻏﺎﺑﺎت

ﺛوران ﺑرﻛﺎﻧﻲ
اﻧﮭﯾﺎﻻت اﻷراﺿﻲ اﻟرطﺑﺔ
اﻧﮭﯾﺎﻻت اﻷراﺿﻲ اﻟﺟﺎﻓﺔ
درﺟﺔ ﺣرارة ﻗﺻوى
اﻧﮭﯾﺎﻻت

(المصدر :بيانات مركز رصد النزوح الداخلي )2019

( 32مبادرة نانسن )2015
( 33مركز رصد النزوح الداخلي )2018
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الشكل  14-8إجمالي حاالت النزوح الجديدة بالقيم المطلقة والنسبية2018 ،

۳۰۰
۲٥٤
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۲۰۰
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۹

٥۰۰،۰۰۰
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ﺎﻛﺎ

ﺔﻣ

طﻘ
ﻣﻧ

ﺎر

ﺎر

ﺎﻧﻣ

ﺑوا

ﻣﯾ

ﺑﺎ

ﺟز

اﺗو

رﻣ

ﺎﻧو

ﻓ

ﻓ

ﻧﻐﺎ

ﺟﻲ
ﯾ

ﺗو

اﻟ
ﺻ
ن،
ﯾ

وام

ﻏ

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧوي:
ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ) ۱۰۰۰ﺷﺧص(

٤،۰۰۰،۰۰۰

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة ،اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻧزوح اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ) ۱۰۰۰ﺷﺧص( ،اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧوي
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من مركز رصد النزوح الداخلي)2019 ،

في عالم متزايد الترابط والتشابك ،قد يؤدي النزوح إلى تفاقم
مواطن قابلية التضرر من خالل تعريض األشخاص لمخاطر
وتحديات جديدة مثل عدم المساواة وتغير المناخ والفقر
والعمالة الناقصة/البطالة والتوسع الحضري المتسارع .غالبًا
ما يكون الفرار من المنازل لتفادي آثار أحد األخطار قرار
اختيار بين الحياة والموت .لكن غالبًا ما يكون للنزوح الناجم
عن الكوارث ،الذي يشمل اإلخالء ،وفي بعض الحاالت،
إعادة التوطين المخططة في أعقاب عوامل اإلجهاد البيئية،
آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية وخيمة وطويلة األمد،
ال سيما في السياقات الممتدة 34 .وغالبًا ما تمثل آثار
تغير المناخ وسوء إدارة الموارد الطبيعية ،الذي يؤدي
إلى االضمحالل التدريجي لسبل العيش ،عوامل حاسمة
لالستراتيجيات البديلة لألسرة ،لتنويع مخاطر عوامل اإلجهاد
البيئية وآثار الكوارث .تطرأ مع التوسع الحضري المتسارع
وغير المخطط له مخاطر جديدة .غالبًا ما تقتصر فرص
العمل للنازحين داخليًا على العمل اليومي ذي النوعية الرديئة،
الذي يؤثر تأثيرً ا سلبيًا على ميزانيات األسر ومدخراتها
وإنفاقها ،ويُزيد من عدم قدرة النازحين داخليًا على تعزيز
إدارة المخاطر والتعامل مع الصدمات السلبية 35.باإلضافة
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إلى ذلك ،غالبًا ما يضطر النازحون داخليًا إلى االستقرار في
المناطق المعرضة للمخاطر الشديدة – مثل السهول الفيضية
أو األراضي المنخسفة أو سفوح التالل – وهذه المناطق تقل
إمكانية السيطرة على األوضاع فيها وتعتبر أكثر المناطق
يُسرً ا من حيث تكلفة المعيشة ولكنها األكثر عرضة لألخطار.
36
وهذا يزيد من احتمالية حدوث مخاطر النزوح الثانوية.
يولي إطار سِ نداي االهتمام الالزم للتعقيدات النظامية
ً
إضافة أيضًا
لتنقالت السكان باعتبارها مسببات للمخاطر،
إلى اعتبارها فرصًا لتعزيز القدرة على الصمود .ويسلط
الضوء على عواقب الكوارث المتعلقة بالنزوح ،ولكنه
يعترف بالقدر نفسه باإلسهامات التي يمكن للمهاجرين
تقديمها – من خالل الحواالت المالية والشبكات والمهارات
واالستثمارات – في معالجة األسباب الجذرية وتعزيز
القدرة على الصمود .وأدركت العالقة بين الحد من مخاطر
الكوارث والنزوح الناجم عن الكوارث من خالل االتفاق
العالمي بشأن الهجرة ،بهدف التخفيف من العوامل المسببة
والعوامل الهيكلية الضارة التي تحول دون بناء األشخاص
سبل عيش مستدامة والحفاظ عليها.

الشكل  15-8عمليات النزوح الجديدة الناجمة عن الكوارث والصراعات ،في الفترة من  2008إلى 2017

٥۰
٤۲٫٤
۳٦٫٥

٤۰

۳۲٫٤
۳۰
۱۹٫۲

۱۸٫۸

ﻣﻠﯾون

۲٤٫۲

۲۲٫۱

۱۹٫۱

۱٦٫۷

۱٥
۱۱٫۸
٦٫۹

۸٫٦

۱۱

۸٫۲

٦٫٦

۳٫٥

۲۰

٦٫٥
۲٫۹

٤٫٦

۱۰

۰
۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱٤

۲۰۱۳
اﻟﻛوارث

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

اﻟﺻراع واﻟﻌﻧف

(المصدر :بيانات مركز رصد النزوح الداخلي )2018

ومع ذلك ،يوضح الشكالن  15-8–13-8أن أوجه التقدم في
تطوير األطر والسياسات المعيارية العالمية لم ُتقابل بالتنفيذ
واالستثمار الكافي في ضوء منع تحديات النزوح الناجمة
عن الكوارث ومعالجتها .37.وإذا لم ُتتخذ إجراءات موسعة

للحد من المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود ،فستستمر
مشاركة قابلية التأثر والتعرض للمخاطر في زيادة مخاطر
38
الكوارث على مدار األعوام القادمة.

4-2-8

الغاية (ج) – الخسائر االقتصادية المباشرة

بيانات الخسائر المطلقة والنسبية
لفترة طويلة ،فرضت عبارات مثل "الخسائر تنمو بشكل هائل" و"الخسائر المتزايدة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة" نفسها
على مناقشات حول الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث .وهذه التقديرات مفيدة لإلشارة إلى "حصيلة" متوسط الخسائر.
يوضح الشكل  16-8أن الخسائر اإلجمالية والخسائر المؤمن عليها ،المعدلة لمراعاة التضخم ،قد ارتفعت ارتفاعًا كبيرً ا من
عام  1980إلى عام  .2017ومع ذلك ،فشلت هذه األرقام في التحديد والتقديم لتفاصيل أدق بشأن كيفية تأثير خسائر الكوارث
على حياة األشخاص.

( 34مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018a
( 35سانتوس وليتمان )2016
( 36مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2014

( 37مركز رصد النزوح الداخلي )2018
( 38مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015a
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الشكل  16-8خسائر الكوارث العامة والمؤمن عليها ،في الفترة من  1980إلى 2017
٤۰۰

۳۰۰

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

۲۰۰

۱۰۰

۰
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸٤
۱۹۸٥
۱۹۸٦
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹٤
۱۹۹٥
۱۹۹٦
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰٤
۲۰۰٥
۲۰۰٦
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱٤
۲۰۱٥
۲۰۱٦
۲۰۱۷

اﻟﻌﺎم
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ )اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺿﺧم(

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺿﺧم(
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من مؤسسة ميونخ ري)

تظهر صورة مختلفة بعض الشيء من الدراسات المتعددة
التي بحثت الخسائر االقتصادية من خالل ربط البيانات
بحجم السكان أو االقتصاد .ويستعرض هذا النهج الخسائر
المتعلقة بالتعرض للمخاطر ،سواء كان حجم السكان،
أو الناتج المحلي اإلجمالي ،أو أسهم رأس المال ،وما إلى
ً
فضل عن التغيرات في الحجم والشكل لالقتصاد الذي
ذلك،
39
تحركه قوى مثل التضخم ونمو الثروة.
يفرض إطار سِ نداي نوعًا معي ًنا لمنهجية تختص ببيانات
الخسائر االقتصادية من خالل اإلشارة إلى أن الغاية (ج)
يتعين أن تكون الحد من الخسائر االقتصادية المباشرة
الناجمة عن الكوارث بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي بحلول عام  .2030عندما يتم تقسيم أرقام الخسائر
حسب الناتج المحلي اإلجمالي ،يظهر منظور مختلف بشأن
الضرر النسبي ،كما هو موضح الح ًقا في هذا القسم.
قد تحدث زيادات في مستوى الخسائر المسجلة في البيانات
الحالية ألن القيمة النقدية للعناصر المعرضة للخطر أعلى
وألن المزيد من هذه األصول القيّمة معرض للخطر.
وينبغي عدم الخلط بين هذه العوامل والمخاطر األكبر.

( 39بارثل ونيوماير )2012؛ (باريدو )2009
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تنطوي األصول الفردية على مستوى معين من المخاطر،
وهو مستقل عن قيمة األصل ،ومستقل عن وجود األصول
األخرى المعرضة للخطر أيضًا .ويُظهر تقسيم الخسائر على
الناتج المحلي اإلجمالي بشكل أفضل المستويات المتغيرة
للمخاطر.
باستخدام التاريخ المتاح ،تقيس األقسام التالية مدى
تحقيق الدول المشاركة للغاية (ج) ،وتبين سلوك الخسائر
االقتصادية .وكما هو الحال مع معدل الوفيات ،هناك
مجموعة من الدول تتضمن بيانات كاملة عن أعوام خط
األساس ( ،)2015–2005ومجموعة مختلفة من الدول
أبلغت بشان عامي  2016و 2017فقط .هذا يعوق إمكانية
إجراء تحليل متسق لمدة كاملة.
من المهم أيضًا تذكر أن الغاية (ج) ال تحدد الحد األدنى
لفترة البيانات المراد تحليلها بوضوح .إذا كانت النتائج
المرصودة متوافقة مع نتائج فترة سِ نداي اإلطارية ،فإن
االنتظار حتى عام  2030لتحليل االتجاهات بين عامي
 2015و 2030قد يكون متأخرً ا ج ًدا .ومع ذلك ،لم يبدأ
عمل الدول المتعلق بالحد من المخاطر في عام .2015

( 40زاباتا مارتي ومادريجال )2009

يجب أن تؤخذ فترة إطار عمل هيوغو أيضًا في االعتبار،
وحتى قبل اإلطارين ببضعة أعوام (الفترة التي كان
فيها الحد من مخاطر الكوارث أقل ارتفا عًا في الخطط
الحكومية) ،للحصول على االتجاهات التي يمكن أن تثبت
فاعلية اإلجراءات الموصى بها في كال اإلطارين.

البيانات والمنهجية الخاصة بتقييم الخسائر االقتصادية

النموذج االقتصادي
إن النموذج االقتصادي المصمم لرصد إطار سِ نداي لتقييم
الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث قيد
ً
تفصيل
اإلنشاء .لقد اُستهل من مفاهيم وأساليب لنماذج أكثر
وتنقيحً ا مثل منهجية اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي التابعة لألمم المتحدة ،ولكن تم
تبسيطه لالستجابة للتحدي المتمثل في تقييم مئات أو آالف
األحداث حول العالم 40التي لم يكن لديها تقييم اقتصادي
مناسب لألضرار االقتصادية في هذا المجال وتحسنت مع
تطوير المذكرات التوجيهية التقنية للغايات والمؤشرات.
بدأت المنهجيات المقترحة لنظام رصد إطار سِ نداي
بإصدارات مبسطة تم وضعها من أجل تقارير التقييم

العالمية .زاد عدد األمور التي تم النظر فيها ،مقارنة بالعدد
القليل في تقرير التقييم العالمي  ،2011وذلك بإضافة
المحاصيل العامة والماشية في تقرير التقييم العالمي ،2015
إلى القائمة الحالية التي تضم أكثر من  200متغير .على
الرغم من أن مجموعة المنهجيات المقترحة بسيطة نسبيًا،
إال أن نقص المعلومات المتاحة الالزمة للعديد من المؤشرات
جعل هذا األمر مهمة تحليلية صعبة .ومع ذلك ،ونظرً ا ألن
المزيد من الدول تبلغ بشأن بيانات مجمعة ومفصلة ،ستسفر
النتيجة عن نموذج أفضل وأكثر واقعية للخسائر االقتصادية
يمكن استخدامه لتقييم خسائر الكوارث الحالية والسابقة.

الزراعة
وضعت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (،)FAO
باالشتراك مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ،منهجية منقحة لتقدير الخسائر في القطاع
الزراعي .ويؤدي هذا إلى استخدام اإلحصاءات الزراعية
ً
شامل ،بما في ذلك المساحة المزروعة،
الوطنية استخدامًا
وعائد المحاصيل وغيرها من المعلومات الخاصة بالقطاع.
تم تقسيم التأثير االقتصادي للكوارث على القطاع الزراعي
إلى عدة قطاعات فرعية (المحاصيل والماشية والغابات
وتربية األحياء المائية ومصائد األسماك والمخزونات

الحد من المخاطر وقابلية التأثر بتغير المناخ في منطقة  La Depresión Momposinaفي كولومبيا
(المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،كولومبيا)
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واألصول) لتعكس بشكل أفضل الخصوصيات المختلفة
لكل منها .في حالة المحاصيل الزراعية واإلنتاج الحيواني،
يجب تحويل القيم التي يتعين على الدول تقديم تقارير بشأنها
– الهكتارات وعدد الحيوانات ،على التوالي  -لتتوافق مع
وحدات القيمة االقتصادية المتاحة .وهذا يمكن حسابه عندما
تتوفر بيانات كافية .على سبيل المثال ،بالنسبة إلى عام
ومحصول معينين ،يتم ضرب عدد الهكتارات المفقودة في
العائد المتوقع حسب متوسط القيمة لكل طن.
لسوء الحظ ،ال تتوفر دائمًا معلومات بشأن األسعار والعوائد
محليًا لجميع الدول والمحاصيل واألعوام .في كثير من
الحاالت ،يمكن استخالص البيانات من معلومات قاعدة
البيانات اإلحصائية الموضوعية في المنظمة ،ولكن ستظل
هناك ثغرات مهمة في البيانات .لسد هذه الثغرات ،يتم تقدير
مجموعات األسعار اإلقليمية بنا ًء على مستوى مشابه من
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (.)GDPPC

عندما يكون لدى أي دولة معلومات مفقودةُ ،تستخدم بيانات
المجموعة المعنية .في الحاالت القصوى ،يجب استخدام
المتوسط العالمي .وفي حالة المنتجات الحيوانية ،يتم اتباع
منطق مماثل ،مع وجود فرق وحيد في العائد ،حيث تم توفير
متوسط وزن دولي فعال من قِبل المكاتب اإلحصائية لمنظمة
األغذية والزراعة .وتحدث خصوصية أخرى عندما ال يتم
توفير التصنيف ،أي عندما ال يتم اإلبالغ بشأن المحاصيل
والماشية بشكل فردي .في هذه الحالة ،يتم حساب المتوسط
المرجح بنا ًء على المساحة المتاحة المحصودة وأسعار
المحاصيل.
على الرغم من وجود ثغرات محتملة في البيانات ،إال أن
تثليث المصادر الممكنة من خالل أداء نظام رصد إطار
سِ نداي يتيح تحليالت واسعة لخسائر الكوارث في القطاع
الزراعي ،كما في الشكل .17

الشكل  17-8الخسائر الزراعية المباشرة حسب نوع األخطار ،في الفترة من  2005إلى 2015

ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ) ۱٦٫۲ﻣﻠﯾﺎر(٪۲۷٫۳ ،
ﺟﻔﺎف ) ۱۲٫۲ﻣﻠﯾﺎر(٪۲۱ ،
طﺎﻋون ) ۷٫۳۹ﻣﻠﯾﺎر(٪۱۲٫٤ ،
ﻣوﺟﺎت ﺑرد ) ٦٫۲۳ﻣﻠﯾﺎر(٪۱۰٫٥ ،
ﺣراﺋق ﻏﺎﺑﺎت ) ٦٫۰۱ﻣﻠﯾﺎر(٪۱۰٫۱ ،
أﻣطﺎر ) ۳٫۸۹ﻣﻠﯾﺎر(٪۷ ،
أﺧطﺎر ﻣﺗﻌددة ) ۳٫۱۸ﻣﻠﯾﺎر(٪٥ ،
ﻋواﺻف ) ۰٫۸۷ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫٥ ،
أﺧطﺎر ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ) ۰٫۷٦ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫۳ ،
ﺛوران ﺑرﻛﺎﻧﻲ ) ۰٫۷٥ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫۳ ،
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،نظام رصد إطار سِ نداي الذي أبلغته  83دولة ،بيانات آذار/مارس  ،2018بالسعر الثابت للدوالر األمريكي في )2010

األصول اإلنتاجية وقطاع اإلسكان
ين ِّفذ نظام رصد إطار سِ نداي منهجية أساسية لتحديد نسبة
القيمة االقتصادية للعناصر المبنية كما هو موضح في
المذكرات التوجيهية التقنية .تخصص هذه المنهجية قيمة
لعنصر مبني (على سبيل المثال منزل أو مدرسة ،أو أحد
المباني بشكل عام) استنا ًدا إلى تكاليف البناء (يُعبَّر عنها لكل
متر مربع) ،ومتوسط حجم المبنى ،والنفقات العامة لتفسير
محتويات المبنى (األثاث واألجهزة والمعدات) ونفقات
أخرى لتفسير البنية التحتية المادية المرتبطة بها (البنية
التحتية الحضرية والمترابطة مثل الممرات ،والصرف
الصحي ،والمياه وتوصيالت الكهرباء).
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القيمة = عدد األصول × متوسط حجم األصول × تكلفة
البناء لكل م × 2نسبة المعدات × نسبة البنية التحتية
من أجل التنفيذ العملي للمنهجية ،تم إعداد قاعدة بيانات
للتكاليف الخاصة بالعدد المهم ألنواع األصول استنا ًد ا
إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة
االقتصادية ( ،ISICالتنقيح  41.)4حيث تحتوي هذه القائمة
على بنود لجميع أنواع المباني تقريبًا المقابلة للقطاعات
االقتصادية الرئيسية ،مما يجعل األمر مترو ًكا وف ًقا لتقدير
كل دولة إلضافة فئات أكثر تحدي ًدا ،ولتحسين أسعار اإلنشاء
المقترحة في البداية.

بعد التحليل المتقدم في تقريري التقييم العالمي 2013
و ،2015يتم تقييم قطاع اإلسكان مبدئيًا باستخدام مفهوم
وحدات اإلسكان االجتماعي (أي أن التقييم االقتصادي
االفتراضي يقدر تكلفة المنازل باستخدام متوسط حجم
وحدات اإلسكان االجتماعي الالزمة لتوفير المأوى األساسي
لألسر الفقيرة) .ويمكن أن تعدل الدول متوسط هذا الحجم
للحصول على قيمة أكثر دقة وتحدي ًدا من حيث الصياغة.
بطريقة مماثلة ،يتم تحديد أحجام المنشآت التعليمية والصحية
في البداية كحجم للمنشآت الصغيرة من كل نوع ،وبالتالي
توفير تقييم تحفظي للقيمة .وبالمثل ،كما هو الحال مع
اإلجراءات المستخدمة في الخسائر الزراعية ،تستفيد
المنهجية من تجميع البيانات القطرية من خالل نصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي للحصول على قيمة للبناء لكل
وحدة مساحة في الدول التي لم يوجد بيانات لها.
يمكن للدول األعضاء تعديل جميع المعايير المقدمة لكل بند،
استنا ًدا إلى التفضيالت اإلقليمية أو الوطنية ،مثل متوسط
مساحة األصول ،وتكاليف البناء لكل نوع من األصول،
والنسبة المئوية للمعدات المتعلقة بتكلفة البناء ،والنسبة
المئوية للبنية التحتية ذات الصلة فيما يتعلق بتكلفة البناء
ومتوسط نسبة تكلفة إصالح الضرر الخاص باألصول
التالفة .يوفر هذا أداة مرنة للغاية قابلة للتعديل تمامًا حسب
سياق كل دولة.

البنية التحتية الحيوية
يُعرِّف تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح
العضوية حول المصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر
الكوارث البنية التحتية الحيوية باعتبارها الهياكل والمرافق
والشبكات واألصول األخرى المادية التي تقدم خدمات
ضرورية لألداء االجتماعي واالقتصادي لجماعة أو مجتمع.
تغطي أنواع األصول المدرجة تحت القسم "تصنيف مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقترح لقطاع البنية
التحتية" ،الوارد في المذكرات التوجيهية التقنية للغاية (د) باسم
بالبنية التحتية الحيوية ،مجموعة واسعة من المرافق والشبكات.
وهي تشمل المراكز الصحية والمستشفيات والمرافق التعليمية،
وف ًقا لما تقتضيه الغاية نفسها ،وتشمل أيضًا هياكل محددة

في قطاعات أخرى مثل محطات توليد الكهرباء والمرافق
الحكومية وشبكات النقل والمياه ومرافق الصرف الصحي
ومعالجة النفايات الصلبةُ .تقيَّم مباني البنية التحتية الحيوية
(مثل المرافق الصحية والتعليمية) بطريقة مماثلة لألصول
اإلنتاجية الموضحة في القسم السابق ،على الرغم من أن
دورها الذي تؤديه بوصفها الجهات المقدمة للخدمات األساسية
يُشار إليه بشكل مختلف في إطار الغاية (د).
تتضمن منهجية المذكرات التوجيهية التقنية توصيات بسيطة
للتقييم االقتصادي للشبكات الخطية ،خاصة للطرق .تعتمد
المنهجية إما على تكلفة بناء وحدة خطية (متر) للشبكة
وإما على تكلفة إصالحها .في حالة الطرق ،يتم توفير القيم
االفتراضية التحفظية إلصالح وإعادة بناء الطرق غير
المعبدة والطرق المعبدة ذات المسار الواحد ،استنا ًدا إلى
بيانات وإحصائيات البنك الدولي.
تشمل أنواع األصول المدرجة أيضًا هياكل أكثر تحدي ًدا مثل
محطات توليد الكهرباء ومرافق معالجة المياه .ال يتم توفير
قيم افتراضية لهذه العناصر ،نظرً ا لتغيرها الهائل ،ويجب
تسعيرها بشكل خاص لكل دولة .يمثل ذلك أهمية خاصة
ألن كل نوع من أنواع األصول هذه تخضع للوائح المحلية،
وتحيط به خصائص جغرافية ومناخية وبيئية إقليمية فريدة.

التراث الثقافي
ترتبط مواقع التراث الثقافي بالمعالم األثرية والتقاليد وأماكن
العبادة ،وكذلك بالمجتمعات المتأثرة التي ترتبط هويتها
ً
ارتباطا مباشرً ا بتلك المواقع .يتباين
وثقافتها وسبل عيشها
التراث الثقافي بدرجة كبيرة داخل الدول وفيما بينها ،مما
يجعل المنهجيات الموحدة لتحديد القيمة االقتصادية أمرً ا
صعبًاُ .تعد معظم الخسائر المرتبطة بالتراث الثقافي خسائر
غير ملموسة (أي تلك الخسائر المرتبطة بالقيمة التاريخية
و/أو الفنية ألصول التراث الثقافي) .ويقدَّر جزء كبير أيضًا
من الخسائر االقتصادية المرتبطة باألصول الثقافية باعتباره
خسائر غير مباشرة ،ترتبط بشكل رئيسي بخسائر الدخل
المستقبلية المرتبطة بالسياحة والثقافة والترفيه.

( 41إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة )2008
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ومع ذلك ،لحساب جزء على األقل من الخسارة االقتصادية
المباشرة ،يُقترح أن تبلغ الدول األعضاء بشأن تكلفة
إصالح األصول وترميمها وإعادتها إلى مستوى معياري
مماثل لحالتها ما قبل الكوارث .هذا ممكن لألصول الثابتة
(المباني والمعالم األثرية والبنية التحتية الثابتة ألصول
التراث الثقافي) ولألصول المنقولة مثل اللوحات والوثائق
والمنحوتات .عندما ُتفقد األصول الثقافية تمامًا ،يكون التقييم
االقتصادي أمرً ا بالغ الصعوبة ،ألنه ببساطة ال توجد طريقة
لتحديد قيمة ما يُعترف به بوصفه آثار ثقافية ال تقدر بثمن.
في بعض الحاالت (وكلما كان ذلك متاحً ا) ،يمكن استخدام
سعر الشراء المعدل حسب التضخم أو القيمة السوقية للتراث
الثقافي المنقول المدمَّر أو المفقود تمامًا ،وكذلك تكلفة بناء
نماذج مقلدة لهذه األصول.

اتجاهات الخسائر االقتصادية وأرقامها
يتم عرض الخسارة النسبية في الشكل  ،18-8حيث يحتوي
كل عام على مجموع الخسائر من جميع الدول البالغ عددها
 83دولة ،مقسومًا على مجموع النواتج المحلية اإلجمالية
الخاصة بنفس الدول البالغ عددها  83دولة .نظرً ا ألنه
من المتوقع غالبًا أن يزداد الناتج المحلي اإلجمالي من عام
إلى آخر ،فإن النتيجة الصافية في فترة خط األساس من
 2005إلى  ،2015التي تتوافق مع إطار عمل هيوغو،
ُتعد اتجاهًا ينحدر لألسفل .وهذا يدل على أن الدول كانت

تعمل بشكل جيد فيما يبدو على الحد من المخاطر خالل تلك
الفترة ،حيث إنها ُتظهر انخفاضًا في الخسائر االقتصادية
الناجمة عن الكوارث بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
لكن ،كما أشير أعالهُ ،تعد القيم المتطرفة رئيسية في تحليل
االتجاهات (انظر المربع  .)1-9في أي سلسلة زمنية ذات
قيم للخسارة ،يمكن أن يغير موقع القيم المتطرفة (في هذه
الحالة ،الكوارث واسعة النطاق) االتجاه بالكامل .عالوة على
ذلك ،مع مثل هذه السلسلة الزمنية القصيرة ،قد تؤدي إضافة
عام واحد قبل هذه السلسلة الزمنية أو بعدها إلى إصابة خط
االتجاه باالضطراب بشكل مشابه.
من المعروف أن عام  2017كان مدمرً ا بشكل خاص من
حيث الخسارة االقتصادية .ووف ًقا لسويس ري ،إنه حطم عدة
42
أرقام قياسية:
•بلغ إجمالي الخسائر االقتصادية العالمية الناجمة عن
األخطار الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط
البشري  337مليار دوالر في عام 2017
•بلغت الخسائر العالمية المؤمن عليها الناجمة عن أحداث
الكوارث في عام  144 2017مليار دوالر أمريكي،
وهو أعلى رقم سُجِّ ل على اإلطالق
•أسفرت أعاصير هارفي وإيرما وماريا عن خسائر
إجمالية مؤمن عليها بلغت  92مليار دوالر أمريكي ،أي
ما يعادل  %0.5من الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات
المتحدة األمريكية

الشكل  18-8المؤشر ج ،1-الخسائر االقتصادية المباشرة بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،و 83دولة في خط األساس في نظام رصد إطار سِ نداي ،في الفترة من  2005إلى 2017

۰٫۰۰٤

۰٫۰۰۳

۰٫۰۰۲

۰٫۰۰۱

۰
۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

اﻟﻌﺎم
ﺧطﻲ )(۲۰۱٥ - ۲۰۰٥
(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
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۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

۲۰۰٥

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

۰٫۰۰٥

•بلغ مجموع الخسائر المؤمن عليها من جميع حرائق
الغابات في العالم  14مليار دوالر أمريكي في عام ،2017
وهو أعلى رقم في عام واحد
•تخطر عدد الوفيات أو المفقودين  11000في أحداث
الكوارث في عام 2017

لسوء الحظ ،تحتوي عينة البيانات في نظام الرصد على
إبالغات لدول مختلفة عن عامي  2016و 2017مقارنة
بسنوات خط األساس من  2005إلى  .2015أيضًا،
في عامي  2011و  ،2017حدثت معظم الخسائر في
الواليات المتحدة األمريكية ،ولم يتم تضمينها في عينة
الدول المقدمة لإلبالغات .ومع ذلك ،ال يزال تضمين عامي
 2016و 2017في حسابات الخسارة النسبية ال يغير اتجاه
االنخفاض في الخسائر االقتصادية.

توزيع الضرر االقتصادي لألخطار
تؤثر األخطار المختلفة على األصول المعرضة للخطر
بطرق مختلفة .في الفقرات التالية ،نظرً ا لمحدودية البيانات،
لم يتم عرض سوى الخسارة الكلية والخسائر في مجال
الزراعة والخسائر في قطاع اإلسكان .الزراعة واإلسكان
هما القطاعان اللذان تم تقديم تقارير بشأنهما تتضمن أعلى
الخسائر من بين جميع القطاعات.
يوضح الشكل  19-8أن األخطار المرتبطة بالطقس هي
السبب في معظم الخسائر االقتصادية ،مع اعتبار الفيضانات
أكثر األخطار تكلفة ،حيث تسببت في  %30.5من إجمالي
الخسائر ،تليها األحداث والزالزل متعددة األخطار بنسبة
 .%12.5والجدير بالذكر في مجموعة البيانات الموسعة
المتوافقة مع إطار سِ نداي هو احتالل الخطر البيولوجي
(الوبائي) المرتبة السابعة.

الشكل  19-8توزيع الخسائر االقتصادية الكلية (بالسعر الثابت للدوالر األمريكي في  )2010في  83دولة حسب األخطار ،في الفترة من  2005إلى 2015

ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ) ٥۸٫۷ﻣﻠﯾﺎر(٪۳۰٫٥ ،
أﺧطﺎر ﻣﺗﻌددة ) ۲۷٫۷ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٤٫٤ ،
زﻻزل ) ۲٤٫۱ﻣﻠﯾﺎر(٪۱۲٫٥ ،
أﻋﺎﺻﯾر ) ۱۲٫۹ﻣﻠﯾﺎر(٪٦٫۷ ،
ﺟﻔﺎف ) ۱۲٫۸ﻣﻠﯾﺎر(٪٦٫۷ ،
أﻣطﺎر ) ۱۲ﻣﻠﯾﺎر(٪٦٫۲ ،
طﺎﻋون ) ۷٫٥ﻣﻠﯾﺎر(٪۳٫۹ ،
ﺣراﺋق ﻏﺎﺑﺎت ) ٦٫٤ﻣﻠﯾﺎر(٪۳٫۳ ،

ﻣوﺟﺎت ﺑرد ) ٦٫۳ﻣﻠﯾﺎر(٪۳٫۳ ،
ﺳﯾول ﻋﺎرﻣﺔ ) ٤٫۹ﻣﻠﯾﺎر(٪۲٫٦ ،
ﻋواﺻف رﯾﺎح ) ۳٫۷ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫۹ ،
ﻋواﺻف ) ۳٫٤ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫۸ ،
اﻧﮭﯾﺎرات أرﺿﯾﺔ ) ۳٫۳ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫۷ ،
ﺣراﺋق ) ۲٫۸ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫٤ ،
أﺧرى

(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

إن أضرار قطاع اإلسكان يغلب عليها تأثير األخطار الثالثة نفسها (الفيضانات والزالزل واألعاصير) .وعلى الرغم من
أن قطاع اإلسكان هو أحد القطاعات األكثر تضرراً واألكثر أهمية بالنسبة إلى السكان ،إال أن البيانات المتاحة حول التأثير
العالمي للكوارث في قطاع اإلسكان نادرة ومتناثرة بين العديد من المصادر.
باستخدام البيانات الواردة من نظام رصد إطار سِ نداي،
تتضح أهمية قطاع اإلسكان .في عينة تشمل  83دولة للفترة
من  2005إلى َّ ،2015
مثلت الخسائر في قطاع اإلسكان
 %62من جميع الخسائر االقتصادية .في حين أن الحجم
النسبي لخسائر اإلسكان قد ينخفض عندما تتوفر بيانات

أفضل عن القطاعات األخرى والمزيد من الدول ،فإنه يمثل
على الرغم من ذلك أهمية هذا القطاع .بالنسبة إلى عام
 2017وحده ،عندما قامت مجموعة مختلفة من الدول يبلغ
عددها  81دولة باإلبالغ (بما في ذلك الصين ومجموعة
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كبيرة من الدول المتقدمة) ،كانت وطأة خسائر القطاع مماثلة
لما يأتي.%60.65 :
تسمح قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث ،ومؤخرً ا
نظام رصد إطار سِ نداي ،للدول األعضاء بجمع بيانات
مفصلة عن هذه القطاعات االقتصادية وغيرها .وتعد
البيانات المتعلقة بقطاع اإلسكان مهمة في أثناء االستجابة
لحاالت الطوارئ (مثل حساب احتياجات المأوى والسكان
المتضررين) وهي مدخالت مهمة في تقييمات المخاطر،
التي قد تستخدم بيانات الخسائر باعتبارها نقطة معايرة.
يعد تحديد أنماط واتجاهات الضرر في قطاع اإلسكان أمرً ا
بالغ األهمية في صنع السياسات ،بالنظر إلى أن معظم
السكان ،وخاصة الفقراء ،قد تضرروا بسبب منازلهم ،التي
تمثل المأوى الذي يعتمدون عليه وكذلك المكان الذي ترتكز
عليه سبل العيش .تشمل العوامل اإلضافية التي تبرز أهمية
قطاع اإلسكان ما يأتي :فهم المخاطر في المدن التي تعد

قابلة للتأثر بشكل خاص بسبب التوسع الحضري السريع
والفوضوي؛ والتركيز غير المتكافئ للثروة االقتصادية
في المدن ،مما يجعل شرائح كبيرة من السكان تعاني من
مستويات عالية من قابلية التضرر؛ واتساع األحياء الفقيرة
(غالبًا إلى مواقع خطرة)؛ وفشل السلطات الحضرية في
إنفاذ قوانين البناء وتخطيط استخدام األراضي.
أشار تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح
العضوية إلى أن البيانات المتعلقة باألضرار التي تلحق
بالمسكن ،باإلضافة إلى البيانات المتعلقة بمن يعيش في هذه
المنازل ،سيتم استخدامها في المؤشرات قياس تحقيق الغاية
(ب) ،وهو الحد من عدد األشخاص المتضررين .وكما هو
الحال مع متطلبات البيانات األخرى ،فإن األمر متروك
للدول األعضاء لمواجهة التحدي المتمثل في اإلبالغ عن هذه
ً
أصل
البيانات بشكل مناسب .وسيكون هذا في نهاية المطاف
مفي ًدا في أيدي المسؤولين عن الحد من المخاطر من خالل
المعلومات المستندة إلى أدلة.

الشكل  20-8خسائر قطاع اإلسكان (بالسعر الثابت للدوالر األمريكي في  )2010في  83دولة حسب األخطار ،في الفترة من  2005إلى 2015

ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ) ۳۸٫٦ﻣﻠﯾﺎر(٪۳۲ ،
زﻻزل ) ۲۲٫٥ﻣﻠﯾﺎر(٪۱۸٫٦ ،
أﺧطﺎر ﻣﺗﻌددة ) ۲۲ﻣﻠﯾﺎر(٪۱۸٫۲ ،
أﻋﺎﺻﯾر ) ۱۲٫۲ﻣﻠﯾﺎر(٪۱۰٫۱ ،
أﻣطﺎر ) ۷٫۳٦ﻣﻠﯾﺎر(٪٦٫۱ ،
ﺳﯾول ﻋﺎرﻣﺔ ) ٤٫٥ﻣﻠﯾﺎر(٪۳٫۷ ،
ﻋواﺻف رﯾﺎح ) ۳٫۳٦ﻣﻠﯾﺎر(٪۲٫۳ ،
ﺣراﺋق ) ۲٫٦۳ﻣﻠﯾﺎر(٪۲٫٦ ،
ﻋواﺻف ) ۲٫٤۹ﻣﻠﯾﺎر(٪۲٫۱ ،
اﻧﮭﯾﺎرات أرﺿﯾﺔ ) ۲٫۲۲ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫۸ ،
أﺧرى
(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

الخسائر الزراعية الناتجة إثر الفيضانات وحاالت
الجفاف واألخطار البيولوجية في الغالب
يعود سبب الخسائر الزراعية في الغالب إلى الفيضانات
وحاالت الجفاف واألخطار البيولوجية في الدول المشاركة في
العينة التي تشمل بيانات خط األساس البالغ عددها  83دولة.
يعترف تقرير عام  2017الصادر عن منظمة األغذية
والزراعة بشأن تأثير الكوارث في هذا القطاع بأن التأثيرات
على الزراعة "نادرً ا ما يتم تقديرها أو تحليلها بتعمق،
ومع ذلك عادة ما تكون الزراعة أحد األنشطة االقتصادية
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الرئيسية في الدول النامية ،حيث تسهم في المتوسط بما
يتراوح بين  10و 20بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني في الدول ذات الدخل المتوسط األدنى وتسهم
43
بأكثر من  30بالمئة في الدول ذات الدخل المنخفض".
ووجد التقرير نفسه ،وبعد مراجعة  74عملية من عمليات
تقييم االحتياجات بعد وقوع الكوارث ،أن الخسائر في
قطاع الزراعة تمثل  %23من جميع الخسائر المنسوبة إلى
الكوارث متوسطة النطاق وكبيرة النطاق و %26من الخسائر
الناجمة عن األخطار المتعلقة بالمناخ ،مصرحً ا بأن "ثلث
جميع الخسائر الناجمة عن الكوارث تراكمت في القطاعات
الزراعية" .وتتسق البيانات الواردة في خط األساس الخاص

بالدول البالغ عددها  83دولة مع هذا الرقم ،التي ُتظهر أن
 %31من الخسائر متراكمة في القطاع الزراعي.
يتفق تقرير منظمة األغذية والزراعة وبيانات العينة في أن
أكثر األخطار تدميرً ا هي حاالت الجفاف والفيضانات .ومع
ذلك ،فإن الحجم النسبي للضرر الناجم عن الجفاف في تقرير
منظمة األغذية والزراعة أكبر بكثير ،حيث وصل إلى أكثر
من  %83من العدد اإلجمالي .وينشأ هذا التباين نتيجة ألوجه
القصور في البيانات وقلة الدول المتأثرة بشدة بالجفاف في
الدول البالغ عددها  83دولة في عينة خط األساس .العديد
من الدول المتأثرة بالجفاف في أفريقيا واألمريكتين والقارات
األخرى ال ُتبلغ بشأن الخسائر بشكل فعّال إلى نظام رصد
إطار سِ نداي وال تشكل جزءًا من مجموعة الدول التي أكملت

بيانات خط األساس الخاصة بها (في الفترة من  2005إلى
 .)2015ستقل ثغرات البيانات هذه مع قيام الدول األعضاء
برصد خسائرها بشكل استباقي وتفسيرها.
ينشأ اختالف آخر جرّ اء حساب المخاطر الممتدة .إن
بيانات منظمة األغذية والزراعة مستمدة من عمليات تقييم
االحتياجات بعد وقوع الكوارث ،التي ال ُتجرى إال للكوارث
واسعة النطاق ،وكان معظمها حاالت جفاف في السنوات
القليلة الماضية .وبالنظر في آثار المخاطر الممتدة (الكوارث
صغيرة النطاق ومتوسطة النطاق) من المرجح أن يتغير
التكوين النهائي بسبب أخطار األضرار الزراعية.

الشكل  21-8الخسائر الزراعية (بالسعر الثابت للدوالر األمريكي في  )2010في  83دولة حسب األخطار ،في الفترة من  2005إلى 2015
ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ) ۱٦٫۲ﻣﻠﯾﺎر(٪۲۷٫۳ ،
ﺟﻔﺎف ) ۱۲٫۲ﻣﻠﯾﺎر(٪۲۱ ،
طﺎﻋون ) ۷٫۳۹ﻣﻠﯾﺎر(٪۱۲٫٤ ،
ﻣوﺟﺎت ﺑرد ) ٦٫۲۳ﻣﻠﯾﺎر(٪۱۰٫٥ ،
ﺣراﺋق ﻏﺎﺑﺎت ) ٦٫۰۱ﻣﻠﯾﺎر(٪۱۰٫۱ ،
أﻣطﺎر ) ۳٫۸۹ﻣﻠﯾﺎر(٪۷ ،
أﺧطﺎر ﻣﺗﻌددة ) ۳٫۱۸ﻣﻠﯾﺎر(٪٥ ،
ﻋواﺻف ) ۰٫۸۷ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫٥ ،
أﺧطﺎر ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ) ۰٫۷٦ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫۳ ،
ﺛوران ﺑرﻛﺎﻧﻲ ) ۰٫۷٥ﻣﻠﯾﺎر(٪۱٫۳ ،
أﺧرى
(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

التوزيع اإلقليمي لألضرار االقتصادية والتحليل حسب
مجموعة الدخل
من حيث التوزيع الجغرافي للخسارة في الناتج المحلي
اإلجمالي خالل الفترة ( 2017–2005الشكل ،)22-8
ال تزال آسيا وأفريقيا تتفوق على اآلخرين ،مما يدل على
الخطورة والع َ
ِظم لتأثير الكوارث فيها مقارنة بالمناطق
األخرى .على سبيل المثال ،أفادت اللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ أن أصول آسيا والمحيط
الهادئ فقدت  1.3تريليون دوالر ما بين عامي 1970
و  44 .2016وكان جزء كبير من هذه الخسائر نتيجة
للفيضانات والعواصف وحاالت الجفاف والزالزل بما في
ذلك أمواج التسونامي .والتنبؤات المستقبلية مزعجة بالقدر

( 43منظمة األغذية والزراعة )2017c
( 44لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )2017

نفسه ،حيث تنذر بأن تكون  %40من الخسائر االقتصادية
العالمية الناجمة عن الكوارث متمركزة في آسيا والمحيط
الهادئ ،مع أكبر الخسائر في أكبر االقتصادات :اليابان
والصين ،تليهما جمهورية كوريا والهند .ومع ذلك ،عند
تحليل هذه األرقام باعتبارها نسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،فإن العبء مرتفع بشكل غير متناسب في الدول
ذات االحتياجات الخاصة ،ال سيما الدول الجزرية الصغيرة
النامية ،التي من المتوقع أن يقترب متوسط الخسائر السنوية
فيها من  %4من ناتجها المحلي اإلجمالي 45.وربما يكون
التأثير من حيث الخسائر والوفيات أعلى بكثير مما تشير إليه
البيانات ،حيث ال تزال الكوارث في العديد من هذه الدول
لم يُبلغ عنها بالشكل الكافي.

( 45اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )2017a
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الشكل  22-8المتوسط السنوي للخسائر الكلية بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،حسب المنطقة ،في الفترة من  2005إلى 2017

۰٫۰۰٥۱

أﻓرﯾﻘﯾﺎ

۰٫۰۰۳٦
۰٫۰۰٤۱

آﺳﯾﺎ

۰٫۰۰۲٥
۰٫۰۰۲٤
۰٫۰۰۱۸

اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن

۰٫۰۰۱۸
۰٫۰۰۰۷
۰٫۰۰۰۲
۰٫۰۰٦۰

۰٫۰۰٥۰

۰٫۰۰٤۰

۰٫۰۰۳۰

اﻟﻣﻧﺎطق

۰٫۰۰۲۷

أوﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﺎ

۰٫۰۰۱۰

۰٫۰۰۲۰

أوروﺑﺎ
۰٫۰۰۰۰

ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

دول ﺧط اﻷﺳﺎس

ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول

(المصادر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والبنك الدولي)

في حين أن مخاطر الكوارث واسعة االنتشار في جميع
أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،يشير التحليل إلى
المناطق شديدة التأثر عبر الحدود حيثما يتزامن االحتمال
الكبير للتغير مع التركيزات المرتفعة للتعرض للخطر
وقابلية التأثر ،وبالتالي التأثير 46.على سبيل المثال ،ستتأثر
دلتاوات األنهار مثل دلتاوات نهر الميكونغ والغانج –
براهمابوترا – ميغنا بارتفاع مستوى سطح البحر بسبب
الهبوط ،مما يؤدي إلى تدهور نوعية المياه وتناقص إمدادات
الرواسب وزيادة ملوحة المياه الجوفية.
فيما يتعلق بالتعاون اإلقليمي في الحد من مخاطر الكوارث،
كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نشطة بشكل خاص في
تحسين التأهب الجماعي للكوارث وتبادل الممارسات الجيدة
فيما يتعلق بإعادة البناء بشكل أفضل .يعمل مركز المساعدة
اإلنسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في إندونيسيا
على تعزيز التعاون اإلقليمي بفعالية من خالل تقديم المشورة
في مجال السياسات ،والبحث ،والتعلم االستراتيجي ،وتبادل
المعلومات للحد من مخاطر الكوارث على نحو فعّال.
ً
إضافة إلى ذلك ،داخل المجموعات اإلقليمية الحالية مثل
رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،كان هناك تركيز متزايد
على إجراء تدريبات مشتركة لتحسين التأهب للكوارث من
خالل تعزيز قدرات إدارة المخاطر وتعزيز قدرة البنية
التحتية الحيوية على الصمود أمام األخطار الطبيعية ذات
اآلثار غير المتوقعة العابرة للحدود .كما تم استخدام برامج
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اإلنعاش ما بعد الكوارث في كثير من األحيان بصفتها فرصًا
لتبادل الممارسات الجيدة ،وخاصة في إعادة بناء المساكن.
أنشأت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
صندو ًقا استئمانيًا إقليميًا للتأهب ألمواج تسونامي والكوارث
والظروف المناخية ،يمكن استخدامه باعتباره وسيلة فعّالة
لتبادل البيانات واألدوات والخبرات لدعم القدرة على
الصمود أمام الكوارث في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ
المعرضة للمخاطر الشديدة .وأنشأت أيضًا اللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ مؤخرً ا مركز آسيا
والمحيط الهادئ لتطوير إدارة المعلومات المتعلقة بالكوارث
لتزويد الدول األعضاء بالخدمات االستشارية والتعاون
التقني بشأن الكوارث العابرة للحدود مثل الزالزل وحاالت
الجفاف والعواصف الرملية والعواصف الترابية.

لنسد الثغرات ونبني جسور التواصل ،ولنقم بإعادة
بناء الثقة من خالل تجميع األشخاص حول أهداف
47
مشتركة.
يمارس التمييز عند وقوع الكوارث بنفس المنوال الذي
تمارسه به المجتمعات ضد األشخاص .وقد أبرز تقرير
التقييم العالمي هذا أن األرقام الرئيسية للخسائر االقتصادية
والوفيات تخفي أوجه قابلية التضرر واإلخفاقات في العديد
من الدول .وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز خالل
العقدين األخيرين ،إال أنه ال يزال أكثر من  700مليون

شخص يعيشون تحت خط الفقر المدقع ،مما يبرز العالقة
بين قابلية التضرر والفقر وقابلية التعرض للخطر .بعد
االنخفاض الذي امتد لفترة طويلة ،ارتفع عدد األشخاص
الذين يعانون من نقص التغذية من  777مليون شخص
في عام  2015إلى  815مليون شخص في عام ،2016
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حاالت الجفاف والصراعات
والكوارث المرتبطة بتغير المناخ 48.وتتنبأ األمم المتحدة بأن
مزيد من االنخفاضات أو ضعف نمو نصيب الفرد من الدخل
مترقب في عام  2019في وسط وجنوب وغرب أفريقيا
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .تمثل هذه المناطق
موط ًنا ما يقرب من ربع سكان العالم الذين يعيشون في
ربقة الفقر وغالبًا ما يواجهون أشد مخاطر العواقب السلبية
49
الناجمة عن تغير المناخ والظواهر الجوية القصوى.
يعاني األشخاص الذين يعيشون في ربقة الفقر بشكل غير
متكافئ في أعقاب وقوع إحدى الكوارث .حيث إنهم أقل
قدرة على التأقلم ألنهم نادرً ا ما يستفيدون من برامج الحماية
االجتماعية ،ولديهم مدخرات قليلة أو يكاد يكون ليس لديهم
مدخرات لتخفيف اآلثار ،وتعتمد سبل عيشهم على عدد أقل
من األصول ،ومن المرجح أن يعيشوا في مناطق منخفضة
القيمة ومعرضة لألخطار في المراكز الحضرية أو مناطق
تعتمد على النظم اإليكولوجية الضعيفة في المناطق الريفية.
وهم عالقون في دوامات فقر طويلة األمد ،وخلَّف ذلك
أضرارً ا غير قابلة لإلصالح على التعليم والصحة ،وقد يزيد
من احتمالية توارث الفقر بين األجيال .على سبيل المثال،

في بيرو ،يمكن اقتفاء آثار زلزال أنكاش عام  1970على
التحصيل العلمي حتى أطفال األمهات المتضررات عند
الوالدة ،مما يسلط الضوء على أن آثار الكوارث الكبيرة
50
يمكن أن تمتد إلى األجيال القادمة.
على الرغم من أنه ينبغي تحليل السببية بتفاصيل أدق ،هناك
عالقة وثيقة ثنائية بين الكوارث والفقر .تؤدي الكوارث إلى
تفاقم عمق الفقر واتساع نطاقه ،بينما يؤدي الفقر إلى تفاقم
الطريقة التي يعاني بها األشخاص من الكوارث وكذلك التأقلم
معها والتعافي منها .تقدر اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
والمحيط الهادئ أن شريحة كبيرة من سكان آسيا والمحيط
الهادئ تقع في براثن الفقر جرّ اء كوارث محددة (الشكل
 .)23-8وهذه حقيقة واقعة للعديد من الدول في جميع أنحاء
العالم .تشير الدراسات السابقة إلى نتائج مماثلة في أمريكا
الالتينية ،حيث انخفض نصيب الفرد من االستهالك ،بين
أسر غواتيماال التي ضربتها العاصفة المدارية أجاثا في عام
 ،2010بنسبة  ،%5.5مما زاد من الفقر بنسبة  51.%14وفي
السنغال ،تشير التقديرات إلى أن آثار الكوارث بين عامي
 2006و 2011قد أضرت باألسر ،مع ازدياد احتمال وقوع
 %25في براثن الفقر 52.وبالمثل ،وف ًقا لتحليل البنك الدولي،
وجدت تقديرات في  89دولة أنه إذا تم منع جميع الكوارث في
العام المقبل ،فإن عدد األشخاص الذين يعانون من فقر مدقع
– أولئك الذين يعيشون بأقل من  1.90دوالر في اليوم –
53
سينخفض بمقدار  26مليون شخص.

الشكل  23-8النسبة المئوية المقدرة لألشخاص الواقعين في براثن الفقر جرّ اء كوارث محددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،۲۰۱۰ ،اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت

٪۳٥٫٦۰
٪۲۳٫٦۰

اﻟﻔﻠﺑﯾن ،۲۰۱۳ ،إﻋﺻﺎر ھﺎﯾﺎن
٪۱٤٫٥۰

ﺳري ﻻﻧﻛﺎ ،۲۰۱٦ ،اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت واﻻﻧﮭﯾﺎﻻت اﻷرﺿﯾﺔ

٪۱۲٫٦۰

ﻓﺎﻧواﺗو ،۲۰۱٥ ،إﻋﺻﺎر ﺑﺎم

٪۲٫۳۰
٪٤۰٫۰۰

٪۳٥٫۰۰

٪۳۰٫۰۰

٪۲٥٫۰۰

٪۲۰٫۰۰

٪۱٥٫۰۰

اﻟﻛوارث

ﻓﯾﺟﻲ ،۲۰۱٦ ،إﻋﺻﺎر وﯾﻧﺳﺗون

٪۱۰٫۰۰

٪٥٫۰۰

٪۰٫۰۰

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟواﻗﻌﯾن ﻓﻲ ﺑراﺛن اﻟﻔﻘر
(المصادر :قاعدة البيانات اإلحصائية للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ والتقييمات القُطرية لألضرار ما بعد الكوارث ،تقرير آسيا والمحيط الهادئ المعني بالكوارث لعام )2017

46
47
48
49

(اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )2017a
(األمين العام لألمم المتحدة )2018
(األمم المتحدة )2019a
(األمم المتحدة )2019b

50
51
52
53

(كاروسو وميلر )2015
(بايز وآخرون )2017
(دانغ ،والنجوو ،وسوينكلز )2017
(هاليجات وآخرون )2017
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يوضح الشكل  24-8توزيع البيانات المطلقة ،أي إجمالي عدد
حاالت وقوع الكوارث ،وإجمالي عدد الوفيات والمفقودين،
وإجمالي عدد األشخاص المتضررين ،ومجموع الخسائر
االقتصادية من عام  2005إلى عام  ،2017بين المناطق
الجغرافية المختلفة .فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ،أصبح
جليًا مرة أخرى أنه على الرغم من أن من حاالت وقوع
الكوارث تمثل  ،%23تكبدت آسيا  %42من إجمالي الخسائر
االقتصادية المسجلة على المستوى العالمي بين عامي 2005
و ،2017مما يحمل عب ًئا غير متناسب فيما يتعلق بحاالت
وقوع الكوارث وآثارها .تحتل األمريكتان المرتبة الثانية
فيما يتعلق بالخسائر االقتصادية اإلجمالية ،حيث وقعت %46
من الكوارث فيها ،لكنها مسؤولة عن  %12من إجمالي عدد
الوفيات والمفقودين .ويمكن أن تفسر االختالفات المتعلقة
بالتنمية االجتماعية االقتصادية وخطط التأهب والقدرة على
الصمود بين المناطق وداخلها هذا التباين.

بعد أربع سنوات من اعتماد خطة  ،2030اتخذت الدول
خطوات جسورة فيما يتعلق بتقديم التقارير ،ال سيما عندما
يتعلق األمر بالمؤشرات المستخدمة لقياس الفقر وعدم المساواة
(هدفا التنمية المستدامة  1و .)10يمكن تحليل بيانات خسائر
الكوارث مقابل بيانات الفقر وعدم المساواة لفهم ،بتفاصيل
أكثر دقة ،كيف تؤثر الكوارث على حياة األشخاص وتوجيه
التدخالت للحد من مخاطر الفقر والكوارث بطريقة تكميلية،
دون إضافة عبء إضافي على الدول متمثل في اإلبالغ .وهذا
يعني البحث عن بيانات عالية الجودة يمكن تطبيقها لمقارنة
النتائج والتغيرات التي تطرأ في حالة الفقر وعدم المساواة
وتأثير الكوارث بمرور الوقت  -فيما بين الدول وداخلها -
واالستثمار في القيام بذلك عامًا بعد عام .ويعني أيضًا إتاحة
هذه البيانات وإذكاء الوعي بشأنها وبناء الثقة في استخدامها
في حين تعزيز قدرة األشخاص على استخدامها ،حتى تشغل
54
احتياجاتهم جوهر هذه العمليات.

الشكل  24-8توزيع حاالت وقوع الكوارث وتأثيراتها ،حسب المنطقة ،في الفترة من  2005إلى 2017

٪۰٫۲

٪۱٫۰

٪۳٫۰

٪۰٫٥

٪۲۲٫۹
٪٤۲٫۰

٪۱۰۰

٪۸۰

٪٥۲٫۲
٪٦۹٫۷
٪٤٦٫٤
٪٤۰

٪۳۹٫۱

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ

٪٦۰

٪۳۲٫۸
٪۱۱٫۹

٪٦٫۰

٪۰٫۸

٪۷٫۰

٪۱٫۲

٪۱۰٫۸

٪۱۳٫۷

٪۱۷٫۱

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﻣﺗﺿررﯾن

اﻟوﻓﯾﺎت  +اﻟﻣﻔﻘودون

٪۲۰

٪۲۱٫٦
٪۰

أﻓرﯾﻘﯾﺎ

أوروﺑﺎ

اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن

آﺳﯾﺎ

اﻟﺣوادث
أوﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﺎ

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج  DesInventarوالبنك الدولي)

يبين الشكل  25-8متوسط الخسائر السنوية بالنسبة إلى
الناتج المحلي اإلجمالي لفئات الدخل المختلفة خالل الفترة
من  2005إلى  .2017ومرة أخرى ،النسبة أعلى بكثير في
الدول ذات الدخل المنخفض مقارنة بفئات الدخل األخرى،
مما يبرز التفاوت الكبير في تقاسم األعباء بين فئات الدخل،
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حيث تتحمل الدول األقل ً
دخل األثر األكبر للكوارث .وعند
المقارنة بالخسائر االقتصادية ،تختلف الصورة إلى حد ما:
حيث تتكبد الدول ذات الدخل المتوسط من الشريحة العليا
والدخل المرتفع  %46من الخسائر االقتصادية ،بينما تتكبد
الدول ذات الدخل المنخفض الجزء األكبر من إجمالي

الوفيات في الفترة من  2005إلى ( 2017الشكل .)26-8
ً
اكتمال
يمكن أن تفسر القيمة النقدية األعلى والبيانات األكثر
بشأن األصول في الدول ذات الدخل المتوسط من الشريحة

المتوسطة والدخل المرتفع ،حيث تم اإلبالغ بشأن  %41من
الكوارث في قاعدة البيانات بين عامي  2005و،2017
المدى األكبر للخسائر االقتصادية.

الشكل  25-8المتوسط السنوي للخسائر الكلية بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،حسب فئة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية ،في الفترة من  2005إلى 2017

۰٫۰۲۷

ﻣﻧﺧﻔض

۰٫۰۲٦
۰٫۰۰۲٥

ﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

۰٫۰۰۲۳
۰٫۰۰۱٤
۰٫۰۰۱۳
۰٫۰۰۰۱

ﻣرﺗﻔﻊ

۰٫۰۰۰۱
۰٫۰۰۲

SIDS

۰٫۰۰٤
۰٫۰۲٥

۰٫۰۳۰

۰٫۰۲۰

۰٫۰۱٥

۰٫۰۱۰

۰٫۰۰٥

ﻓﺋﺎت اﻟدﺧل

ﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟدﻧﯾﺎ

۰٫۰۰۰

ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

دول ﺧط اﻷﺳﺎس

ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج  DesInventarوالبنك الدولي)

الشكل  26-8توزيع حاالت وقوع الكوارث وتأثيراتها ،حسب فئة الدخل ،في الفترة من  2005إلى 2017

٪۱۰۰

٪۱۱٫٤
٪۳۸٫۲

٪٤۰٫۸

٪۲۰٫۸

٪۳٤٫٦

٪۸۰

٪۲۲٫٦

٪۳۷٫۹

٪۳۰٫۱

٪٤۰

٪٦٦٫۸
٪۳۱٫٥
٪۲۱٫۷

٪۲۸٫۱
٪۷٫٦
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

٪۰٫۹

٪۱٫۰

اﻟﻣﺗﺿررﯾن

اﻟوﻓﯾﺎت  +اﻟﻣﻔﻘودون

اﻟدول ذات اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ
اﻟدول ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟدﻧﯾﺎ

٪٥٫۸

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ

٪٦۰

٪۲۰

٪۰

اﻟﺣوادث

اﻟدول ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض
اﻟدول ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج  DesInventarوالبنك الدولي)

( 54فريق الخبراء االستشاريين المستقل )2014
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اتجاهات الخسائر االقتصادية في مجموعات البيانات العالمية
هذه هي الفوارق التي تحجبها األرقام الرئيسية عندما يفسر
ً
اكتمال بشأن
التسجيل األعلى للكوارث واألرقام األكثر
الخسائر المؤمن عليها التسجيل األعلى للتكاليف .وهذه
األرقام مضللة ألنها تفشل في التوضيح والتوفير للتفاصيل
األكثر دقة حول كيفية تأثير الكوارث على حياة األشخاص.
باألرقام المطلقة ،تخسر األسر ذات الدخل المرتفع أكثر
ألنها تمتلك أشياء أكثر لتخسرها ،و ُتعد تلك الخسائر أكثر
وضوحً ا ألنها غالبًا ما تكون مؤم ًنا عليها ويُبلغ بشأنها بشكل
أفضل .ستمثل النسبة البالغة  %32من إجمالي الخسائر
االقتصادية التي تكبدتها الدول ذات الدخل المنخفض الواردة
في الشكل  26-8صعوبة أكبر بكثير في التغلب عليها
ً
مقارنة بالنسب المماثلة في الدول ذات الدخل المتوسط من
الشريحة العليا أو الدول ذات الدخل المرتفع .إن نسبة الدخل
أو األصول المفقودة من القضايا المهمة في تحليل خسائر
الكوارث ،حيث إن شدة الخسائر تعتمد على نوعية األسر
التي تعاني من الكوارث وكيفية معاناتها .تعد المؤشرات
البديلة ومجموعة مصادر البيانات حول الفقر وعدم المساواة
والصحة والصرف الصحي ونتائج التعليم مفيدة إلضافة
ً
شمول في التحليل ،وتوضيح
تفاصيل أكثر دقة وصورة أكثر
التكاليف الحقيقية للكوارث ،وتوجيه التمويل للمبادرات
المناسبة لمعالجة الطبيعة النظامية للمخاطر.

5-2-8
الغاية (د) – األضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية
والخدمات العامة :حدوث تراجع يبعث على التفاؤل في
السنوات األخيرة
ناقش المؤتمر الوزاري اآلسيوي بشأن الحد من مخاطر
الكوارث ( )AMCDRRفي عام  2018األهمية البالغة
لمشكلة البنية التحتية 55،مؤكداً أن "نصف البنية التحتية الالزم
وجودها في آسيا بحلول عام  2050لم يتم بناؤها بعد".
ً
إضافة إلى ذلك ،ينبغي معاملة البنية التحتية الحضرية بأكملها
ً
باعتبارها كيا ًنا مترابطا وفري ًدا من حيث القدرة على الصمود،
بما في ذلك البنية التحتية لإلسكان والصناعة والتجارة التي
توفر الخدمات األساسية لعدد متزايد من السكان في المناطق
الحضرية .ويتعين توفر نهج شامل ومتعدد القطاعات عند
التخطيط للبنية التحتية الحيوية .ينبغي أن ينظر هذا النهج إلى
ما هو أبعد من البنية التحتية المادية وأن يأخذ في االعتبار
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الطبيعة المترابطة للخدمات التي توفرها البنية التحتية
الحضرية للمجتمع ،بما في ذلك الطاقة وإمدادات المياه والنقل
واالتصاالت وغيرها من الخدمات األساسية.
بينما يجب إشراك القطاع الخاص إلى المشاركة وإدارته
من خالل أدوات السياسات (بما في ذلك قوانين البناء
وتخطيط استخدام األراضي) ،تكمن مسؤولية الحكومات في
إنشاء بنية تحتية حيوية جديدة قادرة على الصمود وواعية
بالمخاطر ال نزاع فيها .ستواصل مؤشرات خسائر البنية
التحتية الحيوية في إطار سِ نداي رصد نتائج اآلثار التي
عاد ًة ما تتحمل الحكومات مسؤوليتها بشكل مباشر وتضطلع
بتنفيذها كذلك .وهذا يحث على تطوير البنية التحتية الحيوية
الحالية نحو استثمارات عامة ورشيدة وواعية بالمخاطر
ينبغي أن ُتنتج ِبنى تحتية حيوية قادرة على الصمود تخدم
المجتمعات القادرة على الصمود.
يعد فحص االتجاهات طويلة األجل لمعرفة األضرار التي
لحقت بالبنية التحتية أمرً ا صعبًا بسبب محدودية البيانات.
حيث إن االتجاهات التصاعدية معرضة بشكل خاص للقيم
المتطرفة .على سبيل المثالُ ،تعد قيم عام  2015قيمًا
متطرفة فيما يتعلق باألضرار التي لحقت بقطاعي التعليم
والصحة .ويرجع ذلك إلى التأثير الكبير للزلزال الذي وقع
في نيبال خالل ذلك العام ،الذي تسبب في أضرار جسيمة
للبنية التحتية المبنية في البيئة والصحة والتعليم .ومع ذلك،
يصبح استنزاف البيانات حول مقدار األضرار المبلغ بشأنها
في قواعد البيانات الوطنية مشكلة أقل أهمية حيث تم اإلبالغ
بشأن المزيد من األضرار مقارنة بالفترات السابقة.
إذا تم فحص االتجاهات ذات األجل األقصر (على سبيل
المثال ،من  2005إلى  ،)2017يكون المشهد مختل ًفا ويبدو
ً
أكثر
تفاؤل .يوضح الشكالن  27-8و 28-8نسبة المرافق
التعليمية المتضررة وعدد المرافق الصحية المتضررة لكل
 100.000شخص ،على التوالي ،بالنسبة إلى دول خط
األساس .تدرس هذه األرقام المخاطر الممتدة فقط ،مما يعمل
على تقييد القضايا المتعلقة بالقيم المتطرفة .تأتي األرقام
المبلغ بشأنها عن عامي  2016و 2017في األشكال من
 26-8إلى  28-8مميزة بألوان مختلفة حيث تختلف الدول
التي تتوفر بشأنها بيانات عن دول فترة خط األساس وعددها
أقل .يوضح الشكل  29-8نسبة الطرق التالفة من الطول
اإلجمالي لشبكة الطرق .و ُتمثل األضرار الصحية والتعليمية
المتعلقة بحجم السكان باتجاه تنازلي ،كما هو مبين باألرقام.
والشيء نفسه صحيح إلى الحد الذي تكون فيه األضرار
النسبية للطريق متضمنة ،على األقل قبل عام .2016

الشكل  27-8األضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية بالنسبة إلى حجم السكان ،فترة إطار عمل هيوغو وإطار سِ نداي ،والمخاطر الممتدة في دول خط األساس البالغ عددها  83دولة،
في الفترة من  2005إلى 2017
۱٫٤۰

۱٫۳۰

۱٫۲۰

۰٫۷٥

۰٫٤٤

۰٫٤۳
۰٫۲۹

۰٫۲٥

۰٫۲۰

۰٫۲۱

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۰٫۸۰
۰٫٦۰

۰٫٤٥

۰٫۳٦

۰٫۳٥

۰٫٤۰

۰٫۲۹

۰٫۱۹

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿررة
ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص

۱٫۰۰

۰٫۲۰
۰٫۰۰

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

۲۰۰٥

اﻟﻌﺎم
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج  DesInventarوالبنك الدولي)

الشكل  28-8األضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ،فترة إطار عمل هيوغو وإطار سِ نداي ،والمخاطر الممتدة في دول خط األساس البالغ عددها  83دولة ،في الفترة من  2005إلى 2017
۰٫۱٤

۰٫۱۳

۰٫۱۲
۰٫۱۰
۰٫۰۸
۰٫۰٦
۰٫۰٥

۰٫۰۸

۰٫۰٦

۰٫۰٦

۰٫۰٥

۰٫۰٤

۰٫۰٤

۰٫۰٤

۰٫۰٦
۰٫۰٤

۰٫۰۲

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة
ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص

۰٫۰۹

۰٫۱۰

۰٫۰۲
۰٫۰۰

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

۲۰۰٥

اﻟﻌﺎم
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج  DesInventarوالبنك الدولي)
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الشكل  29-8األضرار التي لحقت بالطرق بالنسبة إلى الطول اإلجمالي لشبكة الطرق ،فترة إطار عمل هيوغو وإطار سِ نداي ،والمخاطر الممتدة في دول خط األساس البالغ عددها  83دولة،
في الفترة من  2005إلى 2017
۲٫۰

۱٫۸

۱٫۸
۱٫٦

۱٫۱

۱٫۱

۱٫۰

۰٫۸

۰٫۳

۰٫٤

۰٫٦

۰٫٤

۰٫۳

۰٫۲

۰٫۱

۱٫۰
۰٫۸

۰٫٦
۰٫۳

۱٫۲

ﻧﺳﺑﺔ طول اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ
إﻟﻰ اﻟطول اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق

۱٫٤

۰٫٤
۰٫۲
۰٫۰

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

۲۰۰٥

اﻟﻌﺎم
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج  DesInventarوكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة االستخبارات المركزية بشأن البنية
التحتية العالمية للطرق)
مالحظة :قد تختلف الدول المدرجة في اإلبالغات لعامي  2016و 2017في فترة إطار سِ نداي.

ُتظهر االضطرابات في الخدمات األساسية أيضًا  -الجزء
الثاني من الهدف  -اتجاهات تنازلية في األعوام األخيرة.
يعرض الشكل  30-8عدد المرافق التي تضررت بسبب

ً
نسبة إلى حجم السكان .تشير
الكوارث في عدة قطاعات،
االتجاهات ذات األجل األقصر (منذ بداية إطار عمل
هيوغو) إلى الميل نحو االنخفاض في حالة جميع الخدمات.

الشكل  30-8االضطرابات في الخدمات العامة بالنسبة إلى حجم السكان ،الفترة من  2000إلى 2015
۰٫٤۰

۰٫۳۰
۰٫۲٥
۰٫۲۰
۰٫۱٥
۰٫۱۰
۰٫۰٥
۰٫۰۰
۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰٤ ۲۰۰٥ ۲۰۰٦ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥

اﻟﻌﺎم
اﻟﺗﺛﻘﯾف
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت

ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت

(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
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الفصل 8

اﻟزراﻋﺔ
اﻟﻧﻘل

ﺗوﻓﯾر إﻣدادات اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟطﺎﻗﺔ

اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
اﻹﻏﺎﺛﺔ

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﻟﻛل  ۱۰۰،۰۰۰ﺷﺧص

۰٫۳٥

تحدث هذه االتجاهات على الرغم من وجود قيمة متطرفة
بشكل كبير في نهاية السلسلة ،في عام  ،2015مما يؤثر
على جميع االتجاهات الصاعدة .هذا شيء يجب وضعه في
الحسبان عند تحليل االتجاهات ،حيث يمكن أن تحدث كارثة
واسعة النطاق في أي وقت وقد تتغير قراءة البيانات تمامًا.

يمكن تفسير بعض هذه االتجاهات التنازلية في األعوام
الخمسة عشر الماضية من خالل الجهود المبذولة في العديد
من الدول للحد من مخاطر الكوارث .كان لحمالت مثل
مستشفيات آمنة ومدارس آمنة تأثير مهم على الحد من
األضرار اإلجمالية .حيث تحد التنمية من المخاطر بشكل
عام .على سبيل المثال ،في الدول التي تزيد فيها نسبة الطرق
المعبدة كل عام ،تصبح الطرق أكثر قدرة على الصمود.

6-2-8

الغايات من (أ) إلى (د) :تحليل المخاطر الممتدة للفترة من  2005إلى  :2017حقائق مدهشة للمخاطر الممتدة
في األعوام األخيرة

المربع  1-8أساسيات المخاطر الممتدة
عرَّ فت تقارير التقييم العالمية السابقة (في عامي 2013
و  )2015المخاطر الممتدة بوصفها مجموعة من
الكوارث المتكررة المرتبطة باألخطار منخفضة الحدة
نسبيًا .بوجه عام ،تمثل المخاطر الممتدة فكرة انتشار
الكوارث صغيرة النطاق ومتوسطة النطاق على نحو
واسع ومتكرر نسبيًا.
تظهر المخاطر الممتدة على هيئة أعداد كبيرة من
الكوارث المتواترة ،المنخفضة إلى المتوسطة من حيث
الخطورة ،وترتبط بشكل رئيسي باألخطار المحلية مثل
السيول السريعة واالنهيارات األرضية والفيضانات
الحضرية والعواصف والحرائق وغيرها من األحداث
المحددة بزمن.
عندما تم اعتماد إطار عمل هيوغو ،لم يُذكر معدل
الوفيات واألضرار الجسدية والخسائر االقتصادية
الناجمة عن المخاطر الممتدة في التقارير الوطنية أو
الدولية ،باستثناء عدد قليل من دول أمريكا الالتينية.
ونتيجة لذلك ،ظلت طبقة المخاطر هذه غير مرئية إلى
حد كبير للمجتمع الدولي .ومع ذلك ،أسفرت الجهود
المستمرة التي بذلتها منظومة األمم المتحدة وشركاؤها
لمساعدة الدول في تسجيل خسائر الكوارث المحلية
بشكل منهجي عن أدلة منهجية وقابلة للمقارنة فيما
يتعلق بحجم المخاطر الممتدة ،مع تضمين البيانات
ألكثر من  100دولة اآلن.

نظرً ا ألن معظم مجموعات البيانات هذه قد تم إنشاؤها
باستخدام المؤشرات نفسها ونهج قابل للمقارنة ومنهجية
مماثلة ،من الممكن تحليل هذه السجالت المحلية على
مستوى عالمي من المالحظة .على عكس المخاطر
ً
ارتباطا وثي ًقا بعدم
الحادة ،ترتبط المخاطر الممتدة
ً
مقارنة بالسمات المادية مثل خطوط
المساواة والفقر
صدع الزالزل ومسارات األعاصير.
وبالتالي ،تتفاقم مخاطر الكوارث الممتدة بسبب مسببات
المخاطر مثل التنمية الحضرية سيئة التخطيط واإلدارة،
والتدهور البيئي ،والفقر وعدم المساواة ،وسبل المعيشة
الريفية الضعيفة ،والحوكمة الضعيفة .لم تدرج النمذجة
العالمية للمخاطر طبقة المخاطر هذه ،ولم ُتبلغ بشأن
خسائرها دوليًا في مصادر البيانات العالمية.
تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لتقارير التقييم العالمية
السابقة في تسليط الضوء على االلتزامات العرضية
المرتبطة بطبقة المخاطر هذه ،التي عادة ما تقلل
األسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض ،والشركات
الصغيرة ،والحكومات المحلية والوطنية من آثارها،
ً
عامل بالغ األهمية في الفقر.
وتعد
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ً
تحديثا لتحليل المخاطر الممتدة الوارد في
يقدم هذا القسم
تقارير التقييم العالمية السابقةُ .تعد المخاطر الممتدة مهمة
لعدة أسباب .ومع ذلك ،يكمن السبب الرئيسي في أن المخاطر
الممتدة هي المسؤولة عن معظم األضرار التي تلحق بالبنية
التحتية وسبل المعيشة ،وربما عن معظم الخسائر االقتصادية
ً
اضمحالل لألصول اإلنمائية
(كما هو موضح أدناه) وتمثل
مثل المنازل والمدارس والمرافق الصحية والطرق والبنية
التحتية المحلية .تهدف جهود تقرير التقييم العالمي الرامية إلى
الكشف عن المخاطر الممتدة إلى جعل التكلفة ظاهرة للعيان،
حيث يميل األسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض إلى
إهمال خسائر المخاطر الممتدة وعاد ًة ما تقلل من آثارها.
بالنسبة إلى تقرير التقييم العالمي  ،2019تم إجراء تحليل
مركز للمخاطر الممتدة/الحادة .ويقتصر األمر اآلن على
فترة رصد اإلطارين ،إطار عمل هيوغو (أو خط األساس)

وإطار سِ نداي ،مما يعني بيانات آخر  12عامًا .في تقارير
التقييم العالمية السابقة ،أُجري بحث على فترة أطول ،التي
ربما تكون قد أظهرت انحيازات بسبب انخفاض معدل
اإلبالغ بالبيانات في السنوات األولى التي قامت قواعد
البيانات بتغطيتها .وفي حين أن فترة البحث أقصر اآلن ،فإن
عدد السجالت التي تم تحليلها مرتفع ،حيث يوجد 320000
سجل للكوارث ،وتشمل عد ًدا أكبر من الدول ( ،)104مما
يزيد من قوته بوصفه عينة إحصائية.
يوجد اآلن نطاق أوسع من األخطار المدرجة في هذه
ا لعينة  ،بسبب ا لد عو ة في إ طا ر سِ ند ا ي إ لى معا لجة
األخطار البيولوجية والبيئية (مجمعة تحت اسم "األخطار
البيولوجية") واألخطار (التكنولوجية) الناجمة عن النشاط
البشري .وبالتالي فإن هذه العينة تشمل جميع األوبئة
والحوادث الصناعية وإزالة الغابات المبلغ بشأنها.

الجدول  1-8تصنيف أرقام المخاطر الممتدة حسب األسر المعرضة للخطر ،في الفترة من  2005إلى  ،2017مما يلخص األرقام الرئيسية المتحصل عليها من التحليل
ﻧوع
اﻟﻣﺧﺎطر

ﻋدد
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺿررة

ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷﺿرار
اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺻﯾل
)ھﻛﺗﺎر(

اﻟﻣؤﺷر – C-1a
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
)ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ(

ﻧوع
اﻷﺧطﺎر

۲۱۰،۸۳۸

٤۲،٥٦۳

٥۱۳،٤۹۳

٥،۱۲۳،۰۲٦

۲٦،٦۱۷

۳،۲٤۱

۹۰،۳۳۱،۷۰۹

۱۰۸،٤۷۱،۳۳۲،۲۹۲

۷،٦۸۷

۱،۲٤۸

٤۷،٤٦۸

۲۹۳،٦۸٥

۳،۱٥۷

۲٦۷

٤۷۳،٦۷۹

٤،۰۸۸،۸٥۰،۱۹۹

۷۳،۷۸۳

۲۳،۱٦٤

۲۸۹

٥۰،۹۲٦

٤۸

۱٤۷

۹،٤٦۷،۳۲۰

۹،۱٦٤،۲۲۱،۱٦۷

ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن

۲۳،٤۰٦

۱٥،۸۹٥

۳،۷۰۹

۱۲۷،٦۲۱

۱،۲۳۲

٦۸

٤۹٦،۹۸۹

۱،۳٤٦،۱٦۳،۳٦۰

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓرﻋﻲ

۳۱٥،۷۱٤

۸۲،۸۷۰

٥٦٤،۹٥۹

٥،٥۹٥،۲٥۸

۳۱،۰٥٤

۳،۷۲۳

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ

٪۹۹٫٦۰

٪۲۹٫٥۹

٪۲۲٫٥۲

٪۸۲٫۰۱

٪٦۹٫۳۲

٪٦۸٫۲۱

ﻣﺎﺋﯾﺔ
ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

۸۹۰

۱۲۷،۹۹٦

۱،٤۲۳،۲۸۹

۹۰۸،٤۲۷

۱۰،۱۳۲

۱،۳٦٤

اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ

۱٥٥

٤٤،۷٤۸

٥۲۰،۰٤٦

۳۱٦،۲٥۳

۳،٥۹۷

۳٦٤

ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ

۱۸٥

۱۷،۲٤۱

٦۷

۲

۳

ﻣﺎﺋﯾﺔ
ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

ﻣﻣﺗدة

اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ
ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ

ﺣﺎدة

ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن

ﻋدد اﻟﻛوارث

ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت

اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ

۱۰۰،۷٦۹،٦۹۷
٪۹٤٫٤٥
٥،٦۸٥،٥۱٥
٥۷،۰۰۰

۱۲۳،۰۷۰،٥٦۷،۰۱۸
٪٦۸٫۲۲
٤۲،٤۸۱،٦٦٦،۲۸٥
۱٤،۷۷٦،٦۷۱،۳۰۷
٦۷۰،٥۸۱

٤۷

۷،۲٤۹

۱۸۰

۲،۲۹۱

۱٥

٤

۱۷٤،۱۷٦

٦۸،٦۹۳،۹٥٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓرﻋﻲ

۱،۲۷۷

۱۹۷،۲۳٤

۱،۹٤۳،٥۱٥

۱،۲۲۷،۰۳۸

۱۳،۷٤٦

۱،۷۳٥

٥،۹۱٦،٦۹۱

٥۷،۳۲۷،۷۰۲،۱۲۷

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ

٪۰٫٤۰

٪۷۰٫٤۱

٪۷۷٫٤۸

٪۱۷٫۹۹

٪۳۰٫٦۸

٪۳۱٫۷۹

۳۱٦،۹۹۱

۲۸۰،۱۰٤

۲،٥۰۸،٤۷٤

٦،۸۲۲،۲۹٦

٤٤،۸۰۰

٥،٤٥۸

إﺟﻣﺎﻟﻲ

(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
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ﻋدد اﻟﻣﻧﺎزل
اﻟﻣدﻣرة

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎزل
اﻟﻣﺗﺿررة

ﻋدد ﻣراﻛز
اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣﺗﺿررة
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٪٥٫٥٥
۱۰٦،٦۸٦،۳۸۸

٪۳۱٫۷۸
۱۸۰،۳۹۸،۲٦۹،۱٤٥

من المهم اإلشارة إلى أنه ال يمكن تصنيف إجمالي الخسائر
االقتصادية للعام بصفتها ممتدة أو حادة ألنها ليست سجالت
للكوارث الفردية .بشكل عام ،يتجاوز الدمج السنوي عتبة
المخاطر الممتدة ،وبالتالي فإن معظم البيانات المدمجة
ستندرج تحت فئة المخاطر الحادة.
ُتعد وطأة المخاطر الممتدة في جانب الخسائر االقتصادية،
باستخدام هذه العينة من البيانات ،أعلى بكثير من تلك
الموجودة في فترات البحث السابقة %68 :من جميع الخسائر
االقتصادية في هذه الفترة ناجمة عن كوارث صغيرة
ومتوسطة ومحلية ومتكررة .ويتناقض هذا مع النتائج السابقة
التي بلغت  %42للخسائر االقتصادية ،وربما يكون هذا تأكي ًدا
أنه بعد تحقيق الدول األعضاء للعديد من اإلنجازات بشأن
الحد من المخاطر الحادة ،ينبغي أن يتحول اهتمامها اآلن إلى
معالجة المخاطر الممتدة.

رصد المخاطر الممتدة والحادة
تعرض المخاطر الممتدة اتجاهات مختلفة عن تلك التي تظهر
في العينة الكاملة للبيانات .ويُعد هذا نتيجة لعدم وجود قيم
متطرفة أنتجتها الكوارث واسعة النطاق .وفيما يتعلق بالحقب
الزمنية إلطار عمل هيوغو وإطار سِ نداي ،كان هناك بعض
القيم المتطرفة ،ال سيما في عام  2015بسبب الزلزال الذي
ضرب نيبال ،وعام  2011الذي كان ملي ًئا باألضرار بشكل
عام .ولو تضمنت العينة الواليات المتحدة األمريكية ،فستكون

هناك قيم متطرفة أكبر في عامي  2011و .2017االتجاه
بدون القيم المتطرفة مهم ألنه يوضح مدى تأثير المخاطر على
نسبة ضخمة من العالم ،واألهم من ذلك ،الفقراء.
يوضح الشكل  31-8الخسائر النسبية في قطاع اإلسكان،
التي تؤثر على الخسائر اإلجمالية ،جنبًا إلى جنب مع
الزراعة ،في جميع دول نظام رصد إطار سِ نداي من عام
 2000إلى عام  .2017يتم حساب الخسائر النسبية عن
طريق قسمة عدد المنازل المتضررة أو المدمرة على عدد
السكان .ومقابل الزيادات المطردة في األعوام العشرة
ً
ملحوظا منذ عام
األولى ،انخفضت الخسائر انخفا ضًا
 .2010ومع ذلك ،ينبغي أخذ البيانات الخاصة باألعوام
 2015و 2016و 2017بشيء من الحذر حيث إن عدد
الكوارث التي تتوفر بشأنها البيانات المتعلقة بعدد المنازل
المتضررة أو المدمرة في قاعدة البيانات أصغر بكثير من
السنوات السابقة.
يتمثل أحد االستنتاجات في أن الخسائر االقتصادية ،باألرقام
المطلقة ،تواصل النمو في الكوارث على جميع المستويات.
ومع ذلك ،رغم العدد الكبير لسجالت كوارث المخاطر
الممتدة (  %99.6من جميع البيانات) واإلسهام األكبر
في إجمالي الخسائر االقتصادية ،يتراجع تأثير المخاطر
الممتدة ببطء ضمن البيانات المتاحة في هذا الوقت .ويُعد
هذا االنخفاض لألثر االقتصادي واضحً ا على نطاق عالمي
وينعكس في اتجاهات مماثلة في الخسائر النسبية لمجموعة
الدول التي تبلغ إلى نظام رصد إطار سِ نداي.

الشكل  31-8عدد المنازل المتضررة/المدمرة بالنسبة إلى حجم السكان ،والمخاطر الممتدة في جميع دول نظام رصد إطار سِ نداي ،في الفترة من  2000إلى 2017
۷۰۰
٥۷۳٫۲

٦۰۰

٤۳٤٫۹
۳٥۷٫٤

۳۲۰٫۷
۲٤۸٫٤

۲۳۳٫۲

٤۰۰
۲۷٦٫۳

۲٤۳٫٥ ۲٤۹٫۱

۲٦۱٫۱

۲٥۱٫۸

۲۳۸٫۲
۱۷٦٫۲

۱۷۰٫۳

۳۰۰
۱۹۰٫٥

۲۰۰

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎزل ﻟﻛل ﻣﻠﯾون ﺷﺧص

٥۰۰

۱۰۰

۲۸٫۷ ٤۱٫۱ ۳۷٫۱

۰
۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰٤ ۲۰۰٥ ۲۰۰٦ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷

اﻟﻌﺎم
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث باإلضافة إلى بيانات من برنامج  DesInventarوالبنك الدولي)
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3-8
الغاية (هـ) :التقدم المحرز
بشأن استراتيجيات الحد من
مخاطر الكوارث لعام 2020
قبل عامين من الموعد النهائي لتحقيق الغاية (هـ) ،لم تكن
تتوفر صورة شاملة لجميع االستراتيجيات القائمة .تتحدث
الغاية بوضوح عن "االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد
من مخاطر الكوارث" ،ولكن من الصعب تحديد المؤشرات
التي ستقيس هذه الغاية .يتطلب المؤشر هـ 1-أن تكون
االستراتيجيات الوطنية "متسقة مع إطار سِ نداي" ،وأن تكون
االستراتيجيات المحلية "متسقة مع االستراتيجيات الوطنية".
وبالتالي يمكن استنتاج أن االستراتيجيات المحلية ينبغي أن
تتسق أيضًا مع إطار سِ نداي.
ُتعد بعض ا ال ستر ا تيجيا ت محد و د ة من حيث ا لنطا ق
واإلجراءات ،مع مراعاة السياق والقدرات المحددة للدولة.
لذلكُ ،تعتبر استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
مجموعة من وثائق السياسات المتعلقة بمجاالت السياسات
ذات الصلة ،من وجهات نظر قطاعية ،أو من األخطار
المحددة المستهدفة .وينبغي بالتالي تفسير قياس االتساق مع
إطار سِ نداي دون قيود.

اقترحت المذكرات التوجيهية التقنية أنه يمكن قياس اتساق
االستراتيجيات مع إطار سِ نداي من خالل نظام بسيط
لتعيين الدرجات ،الذي يمكن أن يحدد اتساق االستراتيجية
الوطنية مع إطار سِ نداي ،على الرغم من عدم موضوعيته.
يوضح المربع  2-8المعايير العشرة المستخدمة لرصد
التقدم المحرز في االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث حيث تجري الدول األعضاء تقييماتها الذاتية
الخاصة بها .وينبغي تأكيد أن الدرجات المنسوبة تخص
اتساق االستراتيجيات الوطنية مع إطار سِ نداي فقط ،وال تقدم
أي تقييم بشأن تنفيذ االستراتيجية.
كما هو الحال مع الغايات والمؤشرات األخرى ،هناك العديد
من مصادر البيانات ،التي تبين الفوارق الدقيقة لالستنتاجات
الستخالصها .من حيث األولوية ،يأتي ترتيب مصادر
البيانات هذه على النحو اآلتي :نظام الرصد ،والدراسة
االستقصائية لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
بشأن تنفيذ إطار سِ نداي ،واستعراض جاهزية البيانات،
56
ونتائج الجوالت األخيرة لإلبالغ بشأن إطار عمل هيوغو.
يعرض هذا القسم نتائج البيانات المبلغ عنها بشكل رسمي
المتاحة في نظام رصد إطار سِ نداي عبر اإلنترنت .ومن
خالل توسيع النطاق بشأن الحقائق واألرقام من مصادر
البيانات األخرى ،فإنه يقدم أفضل نظرة عامة متاحة حول
مدى تقدم الدول األعضاء المحرز بشأن استراتيجيات الحد
من مخاطر الكوارث.

المربع  2-8العناصر الرئيسية في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المستخدمة لتخصيص درجة للمؤشر
هـ ،1-وعدد الدول التي تتبنى االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وتنفذها بما يتماشى مع إطار سِ نداي
أوضع جداول زمنية مختلفة ،لها أهداف،
ومؤشرات ،وأطر زمنية

-

 بوضع أهداف لمنع حدوث المخاطر -جوضع أهداف للحد من المخاطر الحالية
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-

دوضع أهداف لتعزيز القدرة االقتصادية،
واالجتماعية ،والصحية ،والبيئية على الصمود

-

هتناول توصيات األولوية  ،1فهم مخاطر
الكوارث

الفصل 8

-

وتناول توصيات األولوية  ،2تعزيز حوكمة
مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الكوارث

-

زاالستجابة لتوصيات األولوية  3المتمثلة في
االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من
أجل تعزيز القدرة على الصمود

 حتناول توصيات األولوية  ،4تعزيز درجةالتأهب للكوارث من أجل التصدي الفعَّال لها
نحو أفضل" في التعافي من
و"إعادة البناء على ٍ
آثار الكوارث ،وإعادة التأهيل ،وإعادة اإلعمار

-

طتعزيز اتساق السياسات ذات الصلة بالحد
من مخاطر الكوارث ،مثل التنمية المستدامة،
والقضاء على الفقر ،وتغير المناخ ،وال سيما مع
أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس

 يوضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ،وتقييمه بشكلدوري ،واإلبالغ العام بشأنه

يتم تقييم كل عنصر قياسًا بالمعايير التالية:
-

أالتنفيذ الشامل (درجة كاملة)1.0 :
 بالتنفيذ الجوهري ،التقدم اإلضافي المطلوبإحرازه0.75 :

-

جالتنفيذ المتوسط ،غير شامل وغير جوهري0.50 :

-

دالتنفيذ المحدود0.25 :

-

هفي حالة عدم التنفيذ أو عدم التوفر0 :

(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)2018b ،

1-3-8

البيانات الواردة من نظام رصد إطار سِ نداي
عبر اإلنترنت

اعتبارً ا من تشرين األول/أكتوبر  ،2018بلغ متوسط
االمتثال العام للتوافق مع إطار سِ نداي .0.60

٤۷

٥۰
٤۰
۲۷

۲٥

۳۰
۲۰

ﻋدد اﻟدول

الرقم األول المهم يمثل عدد الدول التي أبلغت بشأن تقدمها
المحرز في استراتيجياتها .في عام  ،2017أبلغت  47دولة
عضو بشأن حالة استراتيجياتها الوطنية والمحلية الخاصة
بالحد من مخاطر الكوارث .أبلغت  27دولة فقط في عام
 2016وأبلغت  25دولة في عام  .2015إن حقيقة اإلبالغ
ً
مقارنة بالسنوات
بالمزيد من البيانات لعام  2017وذلك
السابقة تعكس إطالق نظام الرصد عبر اإلنترنت في آذار/
مارس  2018وتطوير المذكرات التوجيهية التقنية على
مدار عام  .2016من بين  47دولة قامت باإلبالغ ،أبلغت
 6دول فقط أن لديها استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر
الكوارث تتسق بشكل شامل (توافق بنسبة  )%100مع
إطار سِ نداي ،وف ًقا للمعايير العشرة لالستراتيجيات الوطنية
للحد من مخاطر الكوارث التي تتماشى مع إطار سِ نداي.
وأبلغت  17دولة أن استراتيجياتها الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث تتسق بشكل كبير مع إطار سِ نداي (بدرجة تتراوح
بين  0.67و 0.99من هـ ،)1-في حين بلغ عدد الدول التي
لديها اتساق محدود أو ليس لديها اتساق (بدرجة تتراوح بين
 0و 10 )0.33دول.

الشكل  32-8المؤشر هـ ،1-عدد الدول التي أبلغت بشأن االستراتيجيات الوطنية للحد
من مخاطر الكوارث ،في الفترة من  2015إلى 2017

۱۰
۰
۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

اﻟﻌﺎم
(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

عند الفحص الدقيق ،أبلغ المزيد من الدول األعضاء بأن
استراتيجياتها الوطنية للحد من مخاطر الكوارث تمتلك
تصنيفات أفضل في عناصر قياس الحد من المخاطر
القائمة (بمعدل  )0.67وفي األولوية األولى المتمثلة في
فهم المخاطر (بمعدل  ،)0.64مقارنة بتنفيذ األولوية 3
إلطار سِ نداي ،التي يبدو أنها أكثر تحديًا (بمعدل .)0.53
في استعراض الجاهزية ،الذي أُجري في أوائل عام ،2017
بدا أن وجود المؤشرات في االستراتيجيات الوطنية للحد
من مخاطر الكوارث هو التحدي األكبر بالنسبة إلى الدول.

( 56األمم المتحدة )2017a
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وأجاب ثلث الدول المبلغة بأنها ال تمتلك مؤشرات ،بينما
بحلول تشرين األول/أكتوبر  ،2018لم يكن يملك حوالي

ربع الدول المبلغة "جداول زمنية مختلفة ،ذات غايات
ومؤشرات وأطر زمنية" (بمتوسط .)0.60

الشكل  33-8إيجاد متوسط درجات العناصر الرئيسية العشرة لالستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث من أجل التوافق مع إطار سِ نداي

اﻟﻣﺗوﺳط = ۰٫٦۰۲
درﺟﺔ ﺗداﺑﯾر اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
درﺟﺔ ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﻊ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺧﺎطر
درﺟﺔ ﺗداﺑﯾر ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود
درﺟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷوﻟوﯾﺔ ۱

درﺟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷوﻟوﯾﺔ ۳

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

درﺟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷوﻟوﯾﺔ ۲

درﺟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷوﻟوﯾﺔ ٤
درﺟﺔ ﺗﻌزﯾز ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
درﺟﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم
واﻹﺑﻼغ اﻟﻌﺎم
درﺟﺔ اﻷطر اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﻣؤﺷر
۰٫۸

۰٫۷

۰٫٦

۰٫٥

۰٫٤

۰٫۳

۰٫۲

۰٫۱

۰

(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

أظهرت عدة دول التقدم المحرز مؤخرً ا في تحسين
استراتيجياتها الوطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يتماشى
مع إطار سِ نداي في القيم المبلغة حاليًا .على سبيل المثال،
كانت ناميبيا تمتلك بالفعل استراتيجيات وطنية للحد من
مخاطر الكوارث في عام  ،2015باتساق قليل مع إطار
سِ نداي الجديد في ذلك الوقت .وتم تحسين االستراتيجية على
مدار ثالثة أعوام (بدرجة بلغت  %50في عام  .)2016ومع
االستراتيجية الوطنية لدمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف
مع تغير المناخ في التخطيط اإلنمائي في ناميبيا في الفترة
من  2017إلى  ،2021تتوافق مجموعة االستراتيجيات
والسياسات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث بشكل شامل
مع إطار سِ نداي (تقييم ذاتي بنسبة  %100في عام .)2017
لم تكن تملك تشيكيا استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث
في عام  .2015وتم تنفيذ االستراتيجيات الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث منذ عام ( 2016بدرجة بلغت  %90في
عام  .)2016وفي عام  ،2017أضافت الدولة االمتثال التام
إلى المؤشر الفرعي ( - )xاآلليات المضمَّنة للمتابعة  -مما
رفع درجتها إلى .%92.5
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2-3-8

المؤشر هـ2-

وهناك رقم آخر مهم ينبغي تسليط الضوء عليه ،وهو عدد
الدول التي أبلغت بشأن استراتيجياتها المحلية للحد من مخاطر
الكوارث .في عام  ،2017أبلغت  42دولة عضو بشأن نسبة
االستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث المتاحة في
الحكومات المحلية ،بينما أبلغت  21دولة فقط بالشأن نفسه في
عام  2016وأبلغت  18دولة في عام  .2015الحظ أنه يتم
تعريف الحكومة المحلية بوصفها ً
شكل من أشكال اإلدارة العامة
دون الوطنية مع تحمل مسؤولية الحد من مخاطر الكوارث -
على أن تحددها الدول .ومن بين  35دولة أبلغت بشأن وضع
استراتيجياتها المحلية للحد من مخاطر الكوارث ،أبلغت
 17دولة أن جميع هيئاتها الحكومية المحلية تمتلك استراتيجيات
محلية للحد من مخاطر الكوارث تتوافق مع استراتيجياتها
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ،بينما أبلغت  7دول أنها
ال تمتلك استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث أو أن
استراتيجياتها المحلية ال تتوافق مع استراتيجياتها الوطنية.

۳۰
۲۱

۱۹

۲۰

ﻋدد اﻟدول
۱۰

۷
۳

۱

۰

)۰

)

٪۸

[٪

۱۰

۰-

-٪

٦۰

)
۸۰

-٪

[٪

٦۰
[٪

[٪

٤۰

-٪

۲۰

٤۰

)

]
-۰
۲۰
[٪

أظهرت عدة دول التقدم المحرز مؤخرً ا في زيادة نسبة
الحكومات المحلية التي تمتلك استراتيجيات محلية للحد
من مخاطر الكوارث .على سبيل المثال ،في الجبل األسود
عام  ،2015لم تكن هناك استراتيجيات للحد من مخاطر
الكوارث؛ ومع ذلك ،ارتفع عدد الحكومات المحلية التي
تمتلك استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث
تتوافق مع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية
من  )%9.1( 2في عام  2016إلى  )%27.3( 6في عام
 ،2017من بين جميع الحكومات المحلية البالغ عددها .22
في إسواتيني ،يزداد عدد الحكومات المحلية التي تمتلك
استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تتوافق مع
الحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني بشكل
تدريجي بمرور الوقت )%32.6( 115 :في عام ،2015
و )%33.7( 119في عام  ،2016و )%38.3( 121في
عام  ،2017من أصل  353حكومة محلية.

الشكل  34-8المؤشر هـ ،2-عدد الدول التي تمتلك استراتيجيات محلية للحد من مخاطر
الكوارث تتوافق مع استراتيجياتها الوطنية للحد من مخاطر الكوارث2017 ،

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ إطﺎر ﺳِ ﻧداي
(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

المربع  3-8استكمال نظام رصد إطار سِ نداي بمصادر بيانات أخرى
كما هو موضح األمر في القسم السابق المعني بتحليل
بيانات الرصد ،أبلغت  47دولة بشأن الغاية هـ
(المؤشر هـ )1 -المتعلقة باالستراتيجيات الوطنية
للحد من مخاطر الكوارث .مع األخذ في االعتبار
أنه يجب عدم معاملة هذا العدد بصفته تمثيليًا ،فقد تم
استكمال المعلومات بمصادر أخرى .تم تحليل مصادر
المعلومات التالية وف ًقا للتسلسل الهرمي التالي :بيانات
من نظام رصد إطار سِ نداي ،واستبيان استقصائي،
ودعم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
ً
إضافة إلى الدول التي أبلغت
المقدم للدول األعضاء،
في استعراض الجاهزية لكن لم يتم تضمينها في القوائم
األولى.
في وقت استعراض الجاهزية الذي أجراه مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في بداية عام
 ،2017من بين  87دولة استجابت لألمر ،صرحت
 50دولة بأنها إما تمتلك استراتيجية وطنية وإما
تقوم بوضع استراتيجية بمستويات مختلفة من التقدم.
وأجريت أيضًا دراسة استقصائية بين الدول األعضاء
في الربع األخير من عام  2018للحصول على لمحة
موجزة عن التقدم القُطري المحرز المبلغ بشأنه في
عملية تنفيذ إطار سِ نداي ،بما في ذلك التقدم المحرز
في الغاية هـ .وتم جمع معلومات عن  42دولة في هذه
العملية .ويشترك أيضًا مكتب األمم المتحدة للحد من

مخاطر الكوارث مع بعض الدول األعضاء لدعمها
في تقدمها نحو تحقيق الغاية هـ.
استنا ًدا إلى ما سبق ،أجريت عملية تثليث للمعلومات
الواردة من جميع هذه المصادر .وقدَّم هذا معلومات
عن  121دولة فريدة كما هو متاح في مصدر أو أكثر
من هذه المصادر .من بين هذه الدول البالغ عددها
 121دولة ،أبلغت  82دولة أنها أحرزت تقدمًا جوهريًا
ً
أو
كامل في تطوير االستراتيجيات الوطنية المتوافقة
مع إطار سِ نداي .وأحرزت الدول المتبقية البالغ عددها
ً
متوسطا أو منخفضًا حتى اآلن .ولسوء
 39تقد مًا
الحظ ،ال تسمح مصادر المعلومات هذه باالستقراء،
مما يعني أنه ال يمكن ،بمساعدة البيانات المتاحة ،تقدير
التقدم المحرز للدول األعضاء السبعين المتبقية.
ال يزال نظام رصد إطار سِ نداي هو المصدر الرئيسي
والرسمي للمعلومات لرصد التقدم المحرز بشأن
تنفيذ إطار سِ نداي .وبالتالي ،يتم تشجيع جميع الدول
األعضاء على مواصلة اإلبالغ من خالل نظام الرصد.
جميع المصادر األخرى تكميلية ولن يتم استخدامها
عند الوصول إلى مستوى كا ٍ
ف من اإلبالغ في النظام
الرسمي.
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4-8
الغاية (و) :قياس التعاون
الدولي  -من المبكر للغاية
الوصول إلى استنتاجات
في دراسة استعراض جاهزية البياناتُ ،
طلب من الدول
األعضاء تقييم مدى توافر البيانات المتعلقة بالمؤشرات
الرئيسية وجدوى تقديمها .أظهر هذا أن  %38فقط من
الدول األعضاء ( 33دولة من أصل  86دولة مشاركة)
ستكون قادرة على اإلبالغ بشأن المؤشر و :1-تم اإلبالغ
بشأن "إجمالي الدعم الدولي الرسمي (المساعدة اإلنمائية
ً
إضافة إلى التدفقات الرسمية األخرى)،
الرسمية ()ODA
لإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث"؛ وأرقام
مماثلة أو أقل لمؤشرات أخرى .على سبيل المثال ،صرح
 %23فقط بأنهم قادرون على اإلبالغ بشأن المؤشر و:4-
"إجمالي الدعم الدولي الرسمي (المساعدة اإلنمائية الرسمية
ً
إضافة إلى التدفقات الرسمية األخرى) لنقل التكنولوجيا ذات
الصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتبادلها" .تؤكد المشاركة
في الدورة األولى لممارسة الرصد القدر الضئيل هذا من
توافر البيانات .حيث بلغ معدل اإلبالغ المتوسط بشأن
المؤشر و ،1-وهو األفضل حتى اآلن بالنسبة إلى الغاية
(و) %25 ،فقط من الدول األعضاء .ولم يتم تقديم تحليل
لبقية مؤشرات الغاية (و) بسبب المشاركة المنخفضة في
عملية الرصد.
ال تزال البيانات المتاحة لتعقب نفقات المساعدة اإلنمائية
الرسمية ونفقات الحد من مخاطر الكوارث ولتوضيح هذه
التكاليف بشكل كامل غير مكتملة على نطاق عالمي .على
سبيل المثال ،أفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي أنه حيثما توجد مثل هذه المعلومات ،ال يتم
جمعها بشكل منتظم بسبب التجزئة المحاسبية واإلدارية
عبر القطاعات ومستويات الجمع والمعالجة الحكومية لهذه
البيانات 57 .و ُتعد بيانات المستوى الكلي المتعلقة بالنقص
العالمي لتمويل مجابهة مخاطر الكوارث ،والبيانات الوطنية
ودون الوطنية ضرورية .ولتحقيق ذلك ،يلزم إجراء
تحسينات فورية في عملية اإلبالغ .يوفر االهتمام المتجدد
من خالل إطار سِ نداي فرصة رائعة للدول لإلبالغ بشأن
البيانات الوطنية والفهم األفضل التفاعل بين المصادر
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الوطنية والدولية في التمويل لمجابهة مخاطر الكوارث.
ً
شمول عن مكان المساعدات
وسيساعد تقديم صورة أكثر
وتدفقات اإلنفاق في حاالت الكوارث على بناء قاعدة األدلة
لتحسين تمويل الوقاية من الكوارث وتخفيف آثارها والتأهب لها.
ويمكن البدء في تشكيل صورة عالمية لتمويل الحد من مخاطر
الكوارث باستخدام مؤشرات بديلة .في التكرارات المستقبلية
لتقديم التقارير لنظام رصد إطار سِ نداي ،ستزداد إتاحة األرقام
المبلغ بشأنها على المستوى الوطني ،وسيكمل استخدام البدائل
البيانات التفصيلية على نحو متزايد.
يوضح تحليل البيانات من مصادر أخرى مثل لجنة المساعدة
اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي  ،58على سبيل المثال ،أن المساعدة اإلنمائية
للحد من مخاطر الكوارث ظلت بشكل مستمر جزءًا صغيرً ا
من المالمح الكلية لتمويل المساعدات الدولية ،وأن نفقات
الكوارث غالبًا ما تصرف بعد وقوعها 59 .ويمكن تمثيل
البيانات المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية للكوارث ،على سبيل
المثال وليس الحصر ،في ثالثة أنواع من المساعدة اإلنمائية
الرسمية :اتقاء الكوارث والتأهب لها ،واإلغاثة والتعمير
والتأهيل ،واالستجابة لحاالت الطوارئ (الشكل .)35-8
يمثل الرقم  5.2مليار دوالر بالنسبة إلى الحد من مخاطر
الكوارث  %3.8من اإلنفاق في الفترة من  2005إلى
 ،2017وهو جزء هامشي من إجمالي المبلغ .يتم توجيه
معظم التمويل 122 ،مليار دوالر ( ،)%89إلى االستجابة
لحاالت الطوارئ ،بينما يخصص  9.84مليار دوالر إلى
اإلغاثة والتعمير والتأهيل (الشكل .)35-8
ال يزال نقص الموارد كبيرً ا ويتحمله أكثر الدول احتياجً ا.
ً
إضافة إلى ذلك ،تتركز معظم الجهود في دعم التأهب
للكوارث والتعافي منها ،على حساب التمويل المخصص
لفهم مواطن قابلية التضرر الكامنة التي تسهم في الكوارث.
وكما تبين في تقارير التقييم العالمية السابقة ،يؤكد النقص
المتزايد بين طلب االستجابة للكوارث والتمويل العالمي
المتاح الحاجة إلى تدابير متكاملة فعّالة تدعم الحد من
مخاطر الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
على الرغم من وجود تقارب متزايد بين التنمية الدولية
والتمويل اإلنساني ،فإن النقص التمويلي للكوارث يدعم
أيضًا النتائج المذكورة أعاله .يوضح الشكل  36-8الفرق
بين التمويل المطلوب والتمويل المقدم من المجتمع اإلنساني
العالمي؛ مما يشير إلى زيادة قدرها ثمانية أضعاف من
حيث أوجه النقص التمويلي .بعبارة أخرى ،وتماشيًا مع
النتائج السابقة لتقرير التقييم العالمي ،تزداد متطلبات التمويل

الشكل  35-8حصة الحد من مخاطر الكوارث من المساعدات الدولية للكوارث (بالسعر الثابت للدوالر األمريكي في  ،2016بالمليون) ،في الفترة من  2005إلى 2017
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اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطوارئ

اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺗﺄھﯾل

ً
إضافة إلى بيانات من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

العالمي ،في حين أن القدرة الوطنية والدولية على معالجتها
ال تنمو بشكل متناسب .يجب أن يتم التعامل مع هذه النتيجة
بحذر شديد نظرً ا إلى الضغوط التي تواجهها مصادر التمويل
التقليدية والقلق المستمر لماليين األشخاص المتضررين
بسبب الكوارث كل عام ،الذين ال يتلقون المساعدة والحماية
الالزمتين إلعادة بناء حياتهم 60 .وأظهرت دراسة سابقة
61
بشأن اتجاهات المساعدة اإلنمائية الرسمية لمدة  20عامًا
أنه عندما يكون االقتصاد في خطر ،عادة ما تخصص مبالغ
التمويل في حينها وبمقدار أكبر بكثير؛ وعندما يكون معظم
السكان في خطر ،غالبًا ما تكون المبالغ أقل.
أكدت مجد ًدا المداوالت في خطة عمل أديس أبابا الحاجة إلى
تجديد االهتمام باألدوات المالية واالبتكارات المصممة للحد
من التعرض للمخاطر .على سبيل المثال ،يمكن أن يكون
توسيع نطاق استخدام األدوات الحكومية للديون العرضية –
عقود الديون التي تربط مدفوعات خدمة الدين بالتزام الدولة
بخدمتها – المرتبطة بالكوارث تدبيرً ا ً
بديل .يجب دمج هذه

( 57منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2018a
( 58منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2018b
( 59واتسون وآخرون )2015

ال ُنهُج في حزمة أوسع من الجهود التي تسعى إلى ضمان
واع بالمخاطر للتمويل
تمكن الدول من الوصول إلى
نهج ٍ
ِ
بشروط وأحكام تتناسب مع ظروفها.
إن التطور الدولي اإليجابي في تمويل مجابهة مخاطر
الكوارث هو المجال المزدهر لتمويل مجابهة مخاطر
الكوارث  -وهو مصطلح يشمل مجموعة واسعة من
األنظمة والمنتجات (العامة والخاصة) العالمية واإلقليمية
والوطنية لتقاسم المخاطر ونقلها .يُعد تقدير مخاطر الكوارث
ً
شكل آخر من أشكال
ألغراض التأمين وتقاسم المخاطر
تحفيز تقليل المخاطر ،على الرغم من أن تركيزها يتمثل في
تحقيق نتائج أفضل في التنمية االجتماعية االقتصادية .مرة
أخرى ،ال يحتمل أن يتم حساب التدفقات المالية المتعلقة
بهذه األمور في أرقام المساعدة اإلنمائية الرسمية .يتطلب
ً
تفصيل من التي يمكن القيام
تعقيد هذا المجال معالجة أكثر
ُ
بها في تقرير التقييم العالمي هذا ،لكن هذه التطورات تعد
ً
مستقبل في اإلبالغ الخاص
جديرة بالمالحظة للنظر فيها
بالمؤشر و( 1-إجمالي التدفقات الدولية) ،والمؤشر و2-

( 60مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )2019
( 61كيليت وكارافاني )2013
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الشكل  36-8التمويل الوارد والتمويل المطلوب خالل مناشدات األمم المتحدة ،بالسعر الثابت للدوالر األمريكي في  ،2017بالمليار ،في الفترة من  2000إلى 2018
۳۰٫۰

۲۰٫۰
۱٥٫۰
۱۰٫۰
٥٫۰

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ( ،ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر

۲٥٫۰

۰٫۰
۲۰۱٥

۲۰۰٥

۲۰۱۰

۲۰۰۰

اﻟﻌﺎم
اﻟﻔﺟوة

ﺗﻣوﯾل ﺧطﺔ/ﻣﻧﺎﺷدة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ )ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ(

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت )ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ(

ً
إضافة إلى بيانات من دائرة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

(تدفقات المنظمات متعددة األطراف) ،والمؤشر و( 3-التدفقات الثنائية) .على سبيل المثال ،فيما يتعلق بالمنظمات متعددة
األطراف ،يوفر المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش 62،والبنك الدولي 63والمرفق العالمي للتمويل ضد المخاطر،
65
ً
تمويل وطنيًا للمشروعات ،ويوفر المنح والقروض التي
ومصارف التنمية اإلقليمية مثل مصرف التنمية اآلسيوي ()ADB
تستهدف تمويل مجابهة مخاطر الكوارث على وجه التحديد .وهي تركز أيضًا على تنمية القدرات للحد من المخاطر وتتبع
اإلنفاق على الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز التكامل مع التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره.
64

5-8
الغاية (ز) :نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة،
– التقدم المحرز والتحديات المرصودة
تتناول الغاية (ز) مدى التوافر والوصول إلى نظم اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة ومعلومات مخاطر الكوارث
وتقييماتها .تستند المؤشرات من ز 2-إلى ز 4-إلى العناصر
الرئيسية األربعة لنظم اإلنذار المبكر ،المستنيرة بالشبكة
66
الدولية المتعلقة بنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة،
وهي( :أ) اإللمام بمخاطر الكوارث المستندة إلى التجميع
النظامي للبيانات وتقييمات مخاطر الكوارث (ز)5 -؛
(ب) الكشف عن األخطار وعواقبها المحتملة ورصدهما
وتحليلهما والتنبؤ بهما (ز)2-؛ (ج) النشر والنقل  -من خالل
مصدر رسمي  -للتحذيرات الرسمية والمالئمة آنيًا والدقيقة
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الفصل 8

والقابلة للتنفيذ والمعلومات المرتبطة بها حول االحتماالت
واآلثار( ،ز)3-؛ (د) االستعداد على جميع المستويات
لالستجابة إلى التحذيرات الواردة (ز .)4-إن المؤشر ز1-
عبارة عن مؤشر مركب للمؤشرات األربعة ويشير إلى نظام
إنذار مبكر باألخطار المتعددة مكتمل األركان مع أربعة
عناصر رئيسية تبلغ قيمها .1–0
كان اإلبالغ المتعلق بالغاية (ز) تحديًا للدول األعضاء ،على
الرغم من أن المؤشرات كانت قد وضعت لمراعاة الجدوى
العالمية لإلبالغ .حيث أبلغت  34دولة من الدول األعضاء

بشأن مؤشر واحد على األقل للفترة من  2015إلى 2018
(يتعلق معظمها بالمؤشر ز ،)3-في حين أن أقل عدد مبلغ
كان بشأن المؤشرين (ز )2-و(ز ،)5-اللذين يتطلبان اتباع
نهج متعدد األخطار وتوصيف لألخطار الرئيسية.
من بين  34دولة قامت باإلبالغ ،أبلغت  14دولة بشأن
مجموعة كاملة من المؤشرات من ز 2-إلى ز ،5-تتيح
إمكانية حساب المؤشر ز .1-وعلى الرغم من قلة عدد الدول
المبلِّغة ،أسفرت النتائج عن وجود مجال للتحسين بشأن هذه
الغاية في معظم الدول .وفي المقام األول ،يوضح اإلبالغ
المتعلق بالمؤشر ز ،5-مع أدنى متوسط بين ز 2-إلى ز،5-
حاجة معظم الدول إلى تقييم شامل للمخاطر فيما يتعلق
باألخطار الرئيسية المحددة الخاصة بها.
يشير المؤشر ز 2 -إلى أنظمة الرصد والتنبؤ متعددة
األخطار .يتطلب هذا المؤشر تحديد األخطار الرئيسية
المستهدَ فة ألنظمة الرصد والتنبؤ .وعلى النحو المبين في
الجدول  ،2-8هناك ذروتان في الطرف العلوي والسفلي.
بعبارة أخرى ،يمتلك العديد من الدول أنظمة رصد وتنبؤ
متعددة األخطار تتضمن األخطار الرئيسية بشكل جيد،
في حين أن ً
دول أخرى ال تمتلك ذلك .على سبيل المثال،
حددت لبنان مجموعة واسعة من األخطار الرئيسية ،بما في
ذلك األخطار البيولوجية ،التي يجب رصدها والتنبؤ بها.
ونظرً ا ألن بعض المؤسسات تشارك في نظم اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة ،فإن لبنان تعمل على تطوير

منهاج لإلنذار المبكر من شأنه أن يسهم في عمليات موحدة
ويضطلع بأدوار ومسؤوليات واضحة .وسيتم تحسين رسائل
اإلنذار الخاصة بعدة أنواع من األخطار لتشمل معلومات
المخاطر لتحفيز ردود فعل االستجابة التي يتم نشرها في
الوقت المناسب وبالشكل المتسق.
يتعلق المؤشر ز 3-بتضمين معلومات اإلنذار المبكر أو
معدل انتشار أساليب االتصاالت .من بين  31دولة قامت
باإلبالغ ،أبلغت  10دول أن سكانها المستهدفين مشمولون
بالكامل .في حالة ناميبيا ،زادت نسب انتشار وسائل
االتصال ووسائط اإلعالم المحلية من عام  2015إلى عام
 ،2017مما أتاح وصول معلومات اإلنذار المبكر إلى جميع
السكانُ .تظهر معدالت االنتشار المبلغ بشأنها أن وسائط
اإلعالم يمكن أن تصل إلى عدد أكبر من األشخاص مقارنة
بأنظمة االتصاالت المحلية مثل صفارات اإلنذار ولوحات
اإلعالنات اإللكترونية العامة.
يتعلق المؤشر ز 4-بالخطط المحلية للعمل وف ًقا للتحذيرات
المبكرة ،التي تتعلق بالتأهب .من بين  23دولة قامت

الجدول  2-8الغاية (ز) ،عدد الدول حسب الدرجات اإلجمالية لكل بُعد من أبعاد المؤشرات من ز 2-إلى ز6-

ﻋدد اﻟدول اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ وﻣﺗوﺳط اﻟدرﺟﺎت ﺣﺳب ﻣؤﺷر اﻟﻐﺎﯾﺔ ز
اﻟﻣؤﺷر

ﻋدد اﻟدول اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ

ﻣﺗوﺳط اﻟدرﺟﺎت

ﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺑﺎﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌددة )ز :۱-اﻹﺑﻼغ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺷرات ﻣن )ز (۲-إﻟﻰ )ز))٥-

۱٤

۰٫٤٥

أﻧظﻣﺔ اﻟرﺻد واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌددة )ز)۲-

۱۹

۰٫٥۸

ﺗﻧﺎول ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر )ز)۳-

۳۱

۰٫۷۲

ً
ﺧططﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﻟﻠﺗﺻرف وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺗﺣذﯾرات اﻟﻣﺑﻛرة )ز)٤-
اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك

۲۳

۰٫٦٤

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ )ز)٥-

۱۷

۰٫۳۸

اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻣﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻹﺧﻼء اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﻲ )ز)٦-

۷

۰

أي ﻣن ﻣؤﺷرات اﻟﻐﺎﯾﺔ ز )ز ۱-إﻟﻰ ز)٦-

۳٤

–

( 62هالجيت ،وماروياما ،وجون )2018؛ (دي بيتنكور وآخرون )2013؛
(المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش )2018b
( 63ألتون ،ماهول ،وبنسون )2017

( 64المرفق العالمي للتمويل ضد المخاطر )2019
( 65جوسوانتو ونوجروهو )2017؛ (مصرف التنمية األسيوي )2019
( 66مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2006؛ (المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية )2017
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باإلبالغ ،أبلغت  12دولة أن جميع حكوماتها المحلية تمتلك
خطة للعمل وف ًقا التحذيرات المبكرة ،في حين أفادت  4دول
أنها ال تمتلك خطة للعمل وف ًقا للتحذيرات المبكرة على
المستوى المحلي .لتحسين التأهب واالستجابة للتحذيرات
الواردة على المستوى المحلي ،تحتاج جميع الحكومات
المحلية إلى مثل هذه الخطط للعمل وف ًقا للتحذيرات المبكرة.

٤

٤

۳

۳

۳
۲
۱

۰

۰

٫۸
)
[۱

٫۸
[۰

٫٦
-

[۰

[۰

٫٤
-

-۰

۰٫
)٦

۰٫
)٤

۰٫
)۲

]۰
٫۲
[۰

اﻟدرﺟﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺑﺎﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌددة

)ز (۳-ﻋدد اﻟدول ﺣﺳب ﺗﺿﻣﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر
۱٦

۱٤

۱٤
۱۲
۱۰

۷

۸

٥

٦

۳

۲

٤
۲
۰

)۰

)
[٪

[٪

۱۰

۸۰

۰-

-٪

٪۸

٦۰

)

[٪

[٪

٤۰

٦۰

-٪

-٪

٤۰

)
۲۰

]۰
-٪
۲۰
[٪

ﺗﺿﻣﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر

)ز (٥-ﻋدد اﻟدول ﺣﺳب درﺟﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث وﺗﻘﯾﯾم ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
٦
٥
٤
۳
۲
۱
۰

۹

٤
۲

۱

۱

-۰

٫۸
)

)
٫٦

[۱

[۰

٫۸

-۰

۰٫
)٤
٫٦
[۰

[۰

٫٤
-

۰٫
)۲

]
-۰
٫۲
[۰

درﺟﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث

(المصدر :بيانات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
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ﻋدد اﻟدول

أبلغت عدة دول بشأن التقدم الذي أحرزته مؤخرً ا بشأن تحسين
نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة الخاصة بها من عام
 2015إلى عام  .2017على سبيل المثال ،قامت تشيكيا
بتحسين أنظمة الرصد والتنبؤ وتقييم المخاطر لمواجهة الجفاف
من عام  2015إلى عام  ،2016ويمكن مالحظته من خالل
زيادة درجات المؤشرات ز ،1-ز ،2-ز .5-وقامت جمهورية
تنزانيا المتحدة بتحسين نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
بشكل مستمر خالل هذه الفترة في جميع مجاالت العناصر
الرئيسية األربعة .إنها تجري دراسة لتنفيذ نظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ،التي يمكن أن توفر معلومات تحذيرية
حول األخطار الطبيعية مثل درجات الحرارة القصوى
واالنهيارات األرضية والفيضانات والرياح القوية وهبوب
العواصف/أمواج التسونامي .يتجلى التقدم المحرز في زيادة
درجات المؤشرات الخمسة من ز 1-إلى ز.5-

٤

٥

ﻋدد اﻟدول

يتعلق المؤشر ز 6-بالسكان المحميين من خالل اإلخالء
االستباقي بعد التحذير المبكر .يمكن لهذا المؤشر قياس
جانب إيجابي فيما يخص األشخاص الذين تم إجالؤهم مع
التركيز على إنقاذ األرواح .ومع ذلك ،يمثل جمع البيانات
واإلبالغ المتعلق بهذا المؤشر تحديًا .من بين ستة دول
قامت باإلبالغ ،لم تبلغ سوى جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن
بيانات هذا المؤشر ،في حين لم تبلغ  3دول أخرى أي شيء
وأبلغت الدولتان األخرتان بشكل جزئي عن عدد األشخاص
المحميين من خالل اإلجالء االستباقي (أو بديل لألشخاص
الذين تم إجالؤهم).

)ز (۱-ﻋدد اﻟدول ﺣﺳب اﻟدرﺟﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺑﺎﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌددة

ﻋدد اﻟدول

يتعلق المؤشر ز 5-بمعلومات المخاطر وتقييمها .هناك
 3دول فقط من بين  17دولة تتوفر لديها معلومات حول
مخاطر الكوارث وتقييم لها بشأن األخطار الرئيسية المحددة
لديها .أبلغت ميانمار بوجود معلومات حول المخاطر
وتقييمها فيما يتعلق بسبعة أخطار رئيسية .توضح البيانات
أن ميانمار تمتلك نظمًا عالية الجودة لمعلومات المخاطر
وتقييمها لمجابهة األعاصير والزالزل والفيضانات واألمطار
الغزيرة وأمواج التسونامي.

الشكل  37-8عدد الدول التي أبلغت بشأن المؤشرات من ز 1-إلى ز5-
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۸

استنتاجات حول بيانات
اإلبالغ األولية لغايات
إطار سِ نداي أ– ز
يستمد تقرير التقييم العالمي معلوماته من أحدث بيانات
الكوارث المتاحة ويستخلص دروسًا أولية بشأن الموقف
الحالي للمالمح العالمية لمخاطر الكوارث .فيما يتعلق بالبنية
التحتية للبيانات ،هناك وعي متزايد منذ عام  2015بشأن
الحاجة إلى بيانات أفضل وأكثر قابلية للمقارنة ،ويمثل نظام
رصد إطار سِ نداي فرصة فريدة لتبسيط البيانات القابلة
للتشغيل البيني بشأن خسائر الكوارث .في حين أن الفترة
المرصودة ال تزال قصيرة للغاية للوصول إلى استنتاجات
نهائية على نطاق عالمي ،يمكن رصد أنماط معينة فيما
يتعلق بحجم آثار الكوارث وتوزيعها الجغرافي واالجتماعي
االقتصادي واستخالص نقاط االنطالق المتعلقة بالمكان
والكيفية التي استطاعت بها الدول أن تبلي حس ًنا في الحد من
مخاطر الكوارث.
 أفي الصورة األشمل ،تنشأ تفاوتات حادة في تقاسماألعباء بين الدول ذات الدخل المنخفض والمرتفع،
ً
دخل أعلى نسبة من الخسائر
حيث تشهد الدول األقل
في األرواح البشرية وتتكبد أكبر التكاليف الناجمة عن
الكوارث .تميل الخسائر في األصول والخسائر البشرية
إلى االرتفاع في الدول ذات القدرة األقل من حيث
االستعداد والتمويل واالستجابة ،مثل الدول الجزرية
الصغيرة النامية .ومع ذلك ،فإن األخبار السارة هي أن
هناك زيادة في النسبة المئوية لإلبالغ الذي يشمل بيانات
الخسائر االقتصادية ،لجميع فئات الدخل ،وخاصة في
السنوات األربع الماضية ،على عكس االتجاهات السابقة
المتراجعة.
ً
بوانخفض معدل الوفياتمقارنة بحجم السكان على
المدى البعيد .ومع ذلك ،فمنذ عام  ،1990وقعت نسبة
تبلغ  ٪92من معدل الوفيات التي ُتعزى إلى الكوارث
المبلغ عنها دوليًا المرتبطة باألخطار الطبيعية في
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،والتي تركزت
بشكل مستمر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.
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 جوقد أدت األحداث المتعلقة باألخطار الجيوفيزيائية(على سبيل المثال الزالزل وأمواج التسونامي) إلى بلوغ
أعلى نسبة من الخسائر في األرواح البشرية .وانخفضت
حاالت الكوارث المبلغ بشأنها المرتبطة باألخطار
البيولوجية ،بينما زاد عدد الكوارث المرتبطة باألخطار
الطبيعية زيادة طفيفة ،على مدار العقدين الماضيين .من
حيث األشخاص المتضررين ،تضرر  88مليون شخص
من الكوارث متعددة األخطار في دول نظام رصد إطار
سِ نداي ،وتال ذلك فيضانات تضرر بسببها  76مليون
شخص ،في الفترة من  1997إلى .2017
 دكما أدت الكوارث الناشئة عن األخطار الطبيعية إلى نزوحنسبة بلغت متوسطها  23.9مليون شخص كل عام على
67
ظهر الكوارث  -المسببات
مدار العقد الماضي .ولم ُت ِ
الرئيسية للنزوح القسري  -أي عالمات لالنخفاض.
 هوال تزال المخاطر الحادة تهيمن على نسبة حاالت الوفاة،لكن يبدو أن مشاركة المخاطر الممتدة في معدل الوفيات
تتزايد .كانت معظم الخسائر االقتصادية في الفترة
من  2005إلى  2017ناجمة عن الكوارث المرتبطة
بالمخاطر الممتدة ،حيث ُنسبت  %68.5من جميع
الخسائر االقتصادية إلى أحداث المخاطر الممتدة .ومع
ً
وخاصة
تزايد تواتر الكوارث ،يكون الضرر التراكمي،
لألشخاص الذين يعيشون في ربقة الفقر ،في الغالب أكبر
في حاالت الكوارث الممتدة مثل حاالت الجفاف ،وذلك
ً
مقارنة بالصدمات صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم التي
تتسبب في صدمات منخفضة الحدة ولكنها أكثر تواترً ا
وتكرارً ا.
 وتماشيًا مع التحليل الوارد في تقارير التقييم العالميةً
اضمحالل مستمرً ا
السابقة ،تمثل المخاطر الممتدة
ألصول التنمية ،مثل المنازل والمدارس والمرافق
الصحية والطرق والبنية التحتية المحلية .ومع ذلك،
ال يزال يتم التقليل من شأن تكلفة المخاطر الممتدة،
حيث إنها عادة ما تتكبدها األسر والمجتمعات ذات
الدخل المنخفض.
 زتحتل األخطار المرتبطة بالطقس الصدارة في الخسائراالقتصادية ،حيث تعتبر الفيضانات أكثر األخطار تكلفة،
وتليها الزالزل .وفي الوقت ذاته ،تمثل الخسائر في قطاع
اإلسكان ثلثي إجمالي الخسائر االقتصادية.
 حو ُتعد الخسائر في مجال الزراعة ،القطاع الذي يحتلالمرتبة الثانية في القطاعات األكثر تضررً ا ،مرة أخرى
ً
تواصل في الدول ذات الدخل
أعلى بشكل ملحوظ وأكثر
المنخفض والدخل المتوسط من الشريحة الدنيا ،مع
زيادة وتيرة الفيضانات وحاالت الجفاف والعواصف
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المدارية وشدتها .تستحق العالقة بين الجفاف والزراعة
اهتمامًا خاصًا ،حيث يكمن فيها  68%84من األضرار
والخسائر الناجمة عن حاالت الجفاف .باإلضافة إلى
خسائر اإلنتاج الواضحة ،يكون للكوارث تأثير كبير
على سبل المعيشة الريفية وسالسل القيمة الغذائية
والتدفقات التجارية للسلع الزراعية والصناعات
الزراعية الغذائية وغير الغذائية .تعد المبادرات الرامية
إلى دعم تنويع فرص المعيشة واألنشطة الزراعية
وغير الزراعية والتوظيف األكثر استدامة (الذاتي)
مهمة للغاية .إن توسيع الشمول المالي ،وتوفير الحماية
االجتماعية وشبكات األمان التكيفية ،والتمويل الطارئ،
ودفع المسؤولية من خالل دعم المجتمعات الريفية
الستثمار مدخراتها في المشاريع االقتصادية المختارة
يمكن أن يضع األسر في وضع أفضل لمواجهة
الكوارث وإعادة البناء بشكل أفضل.
 طكا ن ا لتمو يل للحد من مخا طر ا لكو ا ر ث شد يدالتقلب ،وناتجً ا عن وقائع فعلية ،وهامشيًا .حيث قد
أ ُنفق مبلغ إجمالي قدره  5.2مليار دوالر أمريكي
للحد من مخاطر الكوارث وهو ما يمثل  %3.8من
إجمالي تمويل األنشطة اإلنسانية بين عامي 2005
و ،2017أي أقل من  4دوالرات أمريكية من بين كل
 100دوالر أمريكي يتم إنفاقها ،وهو جزء هامشي من
المبلغ اإلجمالي .وتزداد متطلبات التمويل العالمي ،في
حين أن القدرة الوطنية والدولية على معالجتها ال تنمو
بشكل متناسب ،مخلِّفة ماليين السكان المتضررين.
 يتتزايد تدريجيًا الدول األعضاء التي تبلغ بشأن حالةاستراتيجياتها الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث،
ومع ذلك يتعين إجراء تحسينات للتغطية الشاملة على
نطاق عالمي ،قبل عام واحد من الموعد النهائي.
 كبلغ إجمالي الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث 75مليار دوالر أمريكي في عام ( 2017بيانات
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث) ،وأكثر
من  300مليار دوالر أمريكي من مصادر أخرى
(ميونخ ري وسويس ري) .ينحرف التقدير البالغ
 75مليار دوالر أمريكي لمتوسط الخسائر السنوية كثيرً ا
عن المالحظات األخرى ،حيث إن البيانات غير كاملة
وتظل الكوارث لم يبلغ بشأنها أو لم يبلغ بشأنها بالقدر
الكافي إلى حد كبير ،وهو ما يضر بالحسابات الدقيقة
للتأثيرات الحقيقية للكوارث .قبل أحد عشر عامًا من
الموعد النهائي لعام  ،2030ينبغي نقل الشعور بالحاجة
الملحة إلى عملية تحسين اإلبالغ عبر المؤشرات
والغايات ،مما يتيح تصميم الحلول المستندة إلى األدلة
للسكان المتضررين من الكوارث.

 لعلى الرغم من فائدة التقديرات المتوسطة في توضيححصيلة متوسط الخسائر ،إال أنها غالبًا ما تفشل في
تقديم تفاصيل أدق حول كيفية تأثير الكوارث على حياة
األشخاص .باألرقام المطلقة ،تخسر األسر ذات الدخل
المرتفع أكثر نظرً ا ألنها تمتلك أشياء أكثر لتخسرها،
و ُتعد تلك الخسائر أكثر وضوحً ا ألنها غالبًا ما تكون
مؤم ًنا ويُبلغ بشأنها بشكل أفضل .رأت تقارير التقييم
العالمية السابقة مرارً ا وتكرارً ا أن الشيء األكثر أهمية
في تحليل الخسائر الناجمة عن الكوارث هو نسبة الدخل
أو األصول المفقودة ،حيث إن شدة الخسائر تعتمد على
األسر وكيفية مواجهتها للكوارث.
ً
 ميرى تقرير التقييم العالمي هذا أنهإضافة إلى بدء
جهود جمع البيانات عبر مختلف األطر العالمية ،من
الضروري النظر في المؤشرات من جديد عبر األهداف
والغايات .ومن الضروري أيضًا وضع مقاييس لتلك
األبعاد الخاصة بآثار الكوارث التي تعود على أكثر
الفئات ضع ًفا من خالل الخوض في التحليل التوزيعي
بشكل أعمق ،واالنتقال من مستوى البيانات اإلقليمية،
والوطنية ،ودون الوطنية إلى مستوى األسر .ويكمن
الهدف من ذلك في أن نتعلم ً
أول بتفصيل أدق مدى تأثير
الكوارث على حياة األشخاص بطريقة نظامية ومن ثم
دعم الدول لتصميم الحلول والتأثير على السلوك البشري
حتى يتم التعافي من الكوارث بشكل ناجح.

( 67مركز رصد النزوح الداخلي )2019

( 68منظمة األغذية والزراعة )2015b
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الفصل :9
استعراض للجهود التي تبذلها
الدول األعضاء لتنفيذ إطار
سِ نداي

يمثل إطار سِ نداي نهجً ا واعيًا بالمخاطر للتنمية المستدامة
ً
ارتباطا وثي ًقا بمطالب محددة متعلقة بجمع البيانات
ويرتبط
وتحليلها .وتتطلب االلتزامات المتجددة والطلب المتجدد على
التوجيهات القوية والقائمة على األدلة بشأن إدارة مخاطر
الكوارث أن يتم تحويل السلوكيات والممارسات بأبعاد
متعددة .وتنطوي هذه األبعاد على البيانات ،والسياسات،
وبروتوكوالت التخطيط ،وآليات التعاون الالزمة من
أجل اتخاذ القرارات بشكل فعّال ،وقدرات التنفيذ التقنية
والوظيفية .كما أن متطلبات البيانات الالزمة لتحقيق هذه
األهداف تتطلب التنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين،
الذي لم يكن واقعًا ملموسًا في العادة.
عمل استعراض جاهزية بيانات إطار سِ نداي لعام ،2017
بفضل مساهمات من  87بل ًدا ،على تقييم جاهزية البلدان
للرصد واإلبالغ ،إضافة إلى توافر البيانات الوطنية المتعلقة
بالكوارث والفجوات األساسية من حيث الموارد المالية
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والخبرات التقنية .ومن بين مجموعة البلدان المشاركة في
االستعراض ،أبلغت نسبة الربع عن عدم وجود تقدم محرز
أو إحراز تقدم أولي فحسب بشأن االستراتيجيات والخطط
الوطنية والمحلية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث
المتوائمة مع إطار سِ نداي (الغاية هـ) ،وأبلغت نسبة ٪72
منها عن إحراز تقدم متوسط إلى كبير بشأن المواءمة ،بينما
أبلغت نسبة  ٪3عن التنفيذ الكامل .وخلُص االستعراض
إلى أن اإلبالغ الفعّال عن التقدم المحرز نحو تحقيق
الغايات العالمية ألهداف التنمية المستدامة وإطار سِ نداي
سيتطلب استخدام أنواع متعددة من البيانات ،بما في ذلك
معلومات رصد األرض والمعلومات الجغرافية المكانية.
تقدم التطورات في ممارسات جمع البيانات واإلبالغ على
المستوى الوطني معايير ،وأدوات ،ونهج مفيدة لتوجيه
الجهود التي تبذلها البلدان في سد الفجوة بين وضعها الحالي
والوضع الذي يتعين أن تكون عليه لدعم غايات إطار سِ نداي.

1-9
قواعد البيانات الخاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث
لقد إعترف إطار سِ نداي ،وإطار عمل هيوغو السابق له ،صراحة بأهمية جمع بيانات الخسائر واالستفادة منها بوصف ذلك
أحد اإلجراءات التي ستساعد البلدان على زيادة المعرفة المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها .وإضافة إلى بيانات الخسائر الخاصة
بالغايات من أ إلى د الواردة في الفصل السابق ،تقترح األولوية  1إلطار سِ نداي ،فهم مخاطر الكوارث (الفقرة  ،)24أن تقوم
الدول األعضاء بما يلي:

(د) تقييم خسائر الكوارث ،وتسجيلها ،ومشاركتها ،وحسابها على نحو علني بصورة منهجية وفهم اآلثار االقتصادية،
واالجتماعية ،والصحية ،والتعليمية ،والبيئية ،والتراثية الثقافية ،حسب االقتضاء ،في سياق المعلومات الخاصة بقابلية
التضرر والتعرض لألخطار في حاالت محددة،
(ه) إتاحة المعلومات غير الحساسة الخاصة بالتعرض لألخطار ،وقابلية التضرر ،والمخاطر ،والكوارث ،والمصنفة حسب
الخسائر وتوفير الوصول إليها ،حسب االقتضاء،
ينص إطار سِ نداي (الفقرة  )15على ما يلي:

سينطبق هذا اإلطار على مخاطر الكوارث الكبيرة والصغيرة النطاق ،المتكررة وغير المتكررة ،المفاجئة والبطيئة من
حيث الظهور الناجمة عن أخطار طبيعية أو أخطار من صنع اإلنسان ،وكذلك األخطار والمخاطر البيئية ،والتكنولوجية،
والبيولوجية ذات الصلة .ويهدف إلى توجيه إدارة مخاطر الكوارث المتعددة األخطار في عملية التنمية على جميع
المستويات وكذلك داخل جميع القطاعات وفيما بينها.
وهناك عدة نتائج للنطاق األوسع إلطار سِ نداي .تشير
التوصيات الصريحة لألولوية  1بشأن جمع بيانات الخسائر،
وبالنظر إلى أن المؤشرات العالمية للغايات من "أ" إلى
"د" تتطلب بيانات متعلقة بالخسائر ،إلى أنه يتم تشجيع
البلدان بقوة على أن تحسب الخسائر واألضرار الناجمة
عن الكوارث بشكل منهجي لمجموعة واسعة من نطاقات
الكوارث ومجموعة أوسع نطا ًقا من األخطار .على مدى كثر
من عقد من الزمن ،كان مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث يعمل مع الدول األعضاء لتعزيز حساب الخسائر
الناجمة عن الكوارث .وبنا ًء على الحساب الممنهج للخسائر،
من الناحية التكنولوجية ،يتم إنشاء قواعد بيانات وطنية
خاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث يتسنى لها تسجيل
العديد من مؤشرات الخسائر الخاصة بالكوارث ،على جميع
المستويات ،مع إجراء تصنيف لها .كذلك تمتد توصيات
األولوية  1إلى ما هو أبعد من ذلك ،حيث تشير إلى أن قواعد
البيانات والمعلومات هذه يجب أن تكون متاحة للعامة.

في حين تتوفر بعض قواعد البيانات العالمية ذات السمعة
الطيبة بشأن خسائر الكوارث مثل قاعدة البيانات الدولية
للكوارث ( )EM-DATوقاعدة بيانات خسائر الكوارث
الطبيعية (  )NatCatالخاصة بمؤسسة ميونيخ ري
( )Munich Reوقاعدة بيانات سيغما ( )Sigmaمن
مؤسسة سويس ري ( )Swiss Reوغيرها 69،فمن الجدير
بالمالحظة أن أي عملية إبالغ لنظام رصد إطار سِ نداي
يجب أن تستند إلى بيانات معتمدة رسميًا ،تم جمعها والتحقق
من صحتها من قبل الحكومات الوطنية .ويجب أن تتوافق
هذه البيانات مع متطلبات إطار سِ نداي .وينبغي أن تتناول
هذه البيانات الكوارث الكبيرة والصغيرة النطاق ،واألحداث
البطيئة والسريعة من حيث الظهور ،وتغطي عد ًدا كبيرً ا من
األخطار (بما في ذلك األخطار التي من صنع اإلنسان)،
واألهم من ذلك ،أن تسجل بيانات لمجموعة من المؤشرات
العالمية التي لم يكن بعضها متاحً ا في قواعد البيانات العالمية
الخاصة بالخسائر.

( 69مركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث )2018
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إضافة إلى ذلك ،من أجل التنفيذ الفعال لتوصيات إطار سِ نداي،
يجب إنشاء قواعد بيانات تجمع البيانات المصنفة جغرافيًا التي
يتعين االستفادة بها على نطاق دون وطني .ويجب ،بحد أدنى،
أن يتم تصنيف البيانات الموجودة في قواعد البيانات الخاصة
بالخسائر الناجمة عن الكوارث حسب الحدث ،والخطر،
والمنطقة الجغرافية .وعند مواءمة قواعد البيانات الخاصة
بالخسائر مع مبادئ هدف التنمية المستدامة ،يتم تشجيع البلدان
على السعي لتحقيق مستويات أعلى من التصنيف (عن طريق
تسجيل االختالفات في اآلثار االجتماعية واالقتصادية على
أساس نوع الجنس واألدوار الجنسانية ،ومستوى األسرة

المعيشية ،وما إلى ذلك) .يختلف مدى معاناة األشخاص من
الكوارث ،حتى داخل األسرة المعيشية الواحدة .وال يمكن
للتدابير التقليدية تحديد هذه االختالفات ألن هذه المقاييس
تتوقف عند المستوى الوطني ،أو دون الوطني ،أو حتى على
مستوى األسر المعيشية .ومع أن البيانات تظل شحيحة ،إال أن
هناك دليل على أن النساء واألطفال يتضررون من الكوارث
بشكل غير متناسب في بعض البلدان ,وليس كلها .لذلك،
ثمة حاجة إلى إجراء المزيد من المسوح لتحديد المخاطر
الكامنة التي يمكن أن تشمل االنقسامات الجنسانية والعمرية،
بل وتتجاوزها ،وتوجه السياسات بشأن هذه التفاوتات.

المربع  1-9الجوانب المنهجية للتحليل اإلحصائي لسنوات اإلبالغ األولى :القيم المتطرفة والقوة اإلحصائية
في االتجاهات والتوصيات إلجراء المزيد من البحوث
أوضح االستعراض األول الحاجة إلى قواعد بيانات
ً
تفصيل وتنظيمًا فيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن
أكثر
الكوارث على المستوى الوطني ،لتمكين قياس النتائج
بموجب الغايات من "أ" إلى "د" .وسيكون هذا أحد
مجاالت التركيز على بناء القدرات والتنسيق المؤسسي
على المستوى الوطني في السنوات القادمة .و ُتعد هذه
األنظمة مجموعات بيانات وأدوات ذات قيمة في حد
ذاتها ،وستسهم في فهم أفضل آلثار الكوارث والمخاطر
على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني.

المشورة المنهجية بشأن االتجاهات والبيانات
الخاصة بالكوارث
يكون تحليل االتجاهات عُرضة للتالعب بغرض
الحصول على النتائج المرجوة ،خاصة عندما تشتمل
البيانات التي يجري تحليلها إما على قيم متطرفة
أو قيم مشتتة للغاية (أي نقاط بيانات أعلى أو أقل
من المتوسط) .وعندما تحتوي سالسل البيانات على
قيم متطرفة أو قيم مشتتة ،فثمة درجة عالية من عدم
اليقين يجب وضعها في الحسبان عند تحليل االتجاهات
والوصول إلى االستنتاجات.
على سبيل المثال ،قد ُتظهر أنماط الخسائر االقتصادية
ا لنا جمة عن ا لكو ا ر ث ا تجا هًا عا مًا تجا ه ا لنمو
أو االنخفاض خالل فترة معينة ،ولكن قد يكون الدافع
وراء هذا النمط هو حدوث كوارث واسعة النطاق
بالقرب من بداية السلسلة أو نهايتها .وفي كثير من
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النواحي ،يمكن النظر إلى األحداث النادرة الواسعة
النطاق على أنها قيم متطرفة ،مقارنة بأحداث تنطوي
على مخاطر ممتدة تكون على نطاق أصغر ،ومتكررة،
وأكثر تواترً ا ،و ُتظهر اتجاهات أكثر ثبا ًتا .وقد يسفر
تغيير عدد السنوات المُشار إليه ،وإدراج هذه القيم
المتطرفة أو استبعادها ،عن ظهور اتجاهات تبدو
مختلفة بشكل ملحوظ.
يتطلب التحليل اإلحصائي الجيد بيانات تغطي فترة
مالئمة .بشكل عام ،كلما طالت مدة عينة البيانات،
كانت االستنتاجات على قدر أكبر من الموثوقية (وقل
مستوى عدم اليقين) .وتحدد غايات إطار سِ نداي فترة
زمنية للتحليل تبدأ في  2005وتستمر حتى نهاية فترة
إطار سِ نداي في عام ُ .2030تقترح الفترة األولية ،من
 2005إلى  ،2015المشار إليها باسم خط األساس،
للغايتين (أ) و(ب) ،ولكن يُوصى بشدة أن توفر الدول
األعضاء بيانات عن جميع الغايات األربع القائمة على
الخسائر على مدى فترة خط األساس.
ومع ذلك ،فإن فترة  10أعوام (خط األساس) أو حتى
الفترة الزمنية الكاملة البالغة  25عامًا لممارسة اإلبالغ
إلطار سِ نداي ال تزال تمثل فترات زمينة قصيرة،
والتي يُحتمل أال توفر قوة إحصائية كافية لتحديد
االتجاهات بشكل حاسم.
أحد العوامل األخرى التي تؤثر تأثيرً ا عمي ًقا على
جودة تحليل االتجاهات هو جودة جميع نقاط البيانات
واكتمالها عبر العينة .ولألسف أنه ،في حالة خط

األساس ،ستحتاج البلدان إلى إجراء بحوث تاريخية
يعود زمنها لعام  ،2005على أقل تقدير ،ومثاليًا يعود
زمنها إلى تاريخ يسبق ذلك بكثير ،لتقليل حالة عدم
اليقين في التحليل .وسيشكل جمع كل هذه البيانات
السابقة بشأن الجودة واالكتمال تحديًا للدول األعضاء.
وفي العديد من الحاالت ،لم يتم إجراء أي جمع بيانات
يضمن التجميع المتجانس لجميع البيانات المطلوبة.

القيم المتطرفة واالتجاهات المضللة
يجب أخذ القيم المتطرفة في االعتبار عند تحليل
االتجاهات ،حيث يمكن أن تقع كوارث واسعة النطاق
في أي وقت وربما تتغير قراءة البيانات تمامًا .وهذا
صحيح بصفة خاصة بالنسبة للزالزل .ونتيجة لذلك،
من المرجح أن توجد اتجاهات صعودية إذا وقعت
القيمة المتطرفة في السنوات األخيرة؛ وبالمثل ،من
المرجح أن توجد اتجاهات هبوطية إذا وقع حدث القيمة
المتطرفة في السنوات السابقة.

من منظور المجتمع الدولي الذي يعمل من أجل الحد من
الخسائر الناجمة عن الكوارث ،تمثل الحاجة إلى البيانات
التي أثارها إطار سِ نداي وعمليات رصد هدف التنمية
المستدامة فرصة فريدة لبناء قاعدة بيانات عالمية منطلقة
من القاعدة للخسائر الناجمة عن الكوارث .وهذا من شأنه
أن يحفز عملية الدمج العالمي للبيانات الالزمة لتقييم التقدم
المحرز في تحقيق الغايات ودمج إطار شامل ،وقوي ،وقائم
على األدلة للحد من مخاطر الكوارث .ومن منظور قُطري،
ُتزيد قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالخسائر الناجمة
عن الكوارث من قدرة البلدان على فهم المخاطر التي
تتعرض لها وتوفر قاعدة أدلة قوية يمكن على أساسها تقييم
الخسائر المتكبدة الناجمة عن الكوارث وآثارها والتصدي
لها ،ال سيما تلك المرتبطة باألخطار المناخية وذات الصلة
بالطقس .وبشكل أكثر تحدي ًد ا ،قد تساعد قواعد البيانات

البيانات المفقودة في السنوات السابقة واالتجاهات
الصعودية
يعتمد تحليل االتجاهات على طول الفترة التي يجري
تحليلها ،والتي يتعين أن تكون ألطول فترة ممكنة.
في الحاالت التي تمثل فيها جودة البيانات تحديًا ،قد
يتم إلقاء نظرة على فترات زمنية أقصر ،عندما يكون
توافر البيانات وجودتها أفضل ،ومن ًثم الحصول على
تحليل أكثر موثوقية .كما أن نقاط البيانات المفقودة
تكون أكثر شيو عًا في السنوات السابقة .لذلك ،من
خالل تناول القيم المطلقة حسب السنة ،يمكن أن توجد
اتجاهات صعودية ناتجة عن إتاحة المزيد من نقاط
البيانات في السنوات األخيرة .على سبيل المثال،
يكون لجودة البيانات وشمولها تأثير كبير على تحديد
اتجاهات الخسائر .وفي هذه الحالة ،فإن القبول
بعدم وجود بيانات جيدة كافية للسنوات التي تخضع
لالستعراض ،وهو ما ينتج عنه إساءة تقدير الخسائر
التي وقعت في الماضي البعيد ،يجعل الخسائر األحدث
تبدو أعلى نسبيًا.

الخاصة بالخسائر في إحداث تحسين كبير بشأن فهم كيفية
تأثير الكوارث والمخاطر على الفئات األكثر ضع ًفا ويمكن
أن تشكل أساسًا لفهم أفضل لالتجاهات السائدة في آثار تقلب
المناخ وحجمه الحقيقي .وتدعو التطلعات المشتركة للمجتمع
المعني بمخاطر الكوارث على المستوى العالمي ،والوطني،
ودون الوطني إلى اتباع طريقة منظمة ،وفعالة ،ومنسقة،
ومتوائمة بشكل أفضل لجمع بيانات الخسائر الناجمة عن
الكوارث ،إلى جانب اإلبالغ عنها.
يتسم المشهد العام لبيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث
بالتعقيد ،حيث تتبع البلدان نهج متباينة لجمع البيانات،
وتنظيمها ،وتحليلها .و ُتظهر دراسات أجراها الفريق العامل
التابع لمركز البحوث المشترك مؤخرً ا 70أنه يوجد داخل
القارة األوروبية تفاوتات في أنواع مؤشرات البيانات،

( 70مارين فيرير وآخرون )2018
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والعتبات ،واألخطار ،ودقة البيانات التي يتم جمعها (التي قد
تتراوح من مستوى البناء أو األصل إلى مستوى المجاميع
الوطنية) ،بما في ذلك إجراءات جمع البيانات .فعلى سبيل
المثال ،تقوم بعض البلدان األوروبية بجمع البيانات على
مستوى البناء/األصول ألغراض التعويض .وفي إسبانيا،
يتم توفير التعويضات من الصناديق الرسمية مع اضطالع
المديرية العامة للحماية المدنية وحاالت الطوارئ بجمع
البيانات ،أو في فرنسا يتم توفير التعويضات من بوليصات
التأمين مع اضطالع المرصد الوطني للمخاطر الطبيعية
بجمع البيانات .فيما طورت بلدان أخرى ،مثل أستراليا وكندا،
مجموعات بيانات عن الممتلكات والتي يمكن الوصول إليها
بشكل عام ،مع التحفظ نفسه بشأن وجود مجموعات أصغر
من المؤشرات .عاد ًة ما تفتقر قواعد البيانات هذه التي تركز
على التعويض المالي إلى مؤشرات مصنفة للخسائر البشرية،
أو حتى إلى بعض مؤشرات الخسائر البشرية الرئيسية مثل
أعداد األشخاص الذين تعرضوا لإلصابة أو المرض.
على الرغم من التوقعات األولية التي تفيد بأن البلدان التي
لديها قدر كبير من المعلومات يمكن أن تمتثل بسهولة
لجميع متطلبات نظام رصد إطار سِ نداي ،فإن األدلة األولية
توضح أن معظم البلدان المتقدمة ال تملك أنظمة معلومات
متكاملة للخسائر واألضرار بسبب العدد الكبير من مصادر
البيانات التي توفر معلومات مشتتة لقطاعات محددة أو
ألخطار محددة .حتى في حالة وجود قواعد بيانات وطنية،
فإنها ال تنطوي دائمًا على معظم المؤشرات المطلوبة في
توصيات الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
( .)OEIWGكما ال تحتوي قواعد البيانات المتاحة ،على
سبيل المثال ،في أستراليا ،وكندا ،والواليات المتحدة ،أو
قواعد البيانات األخرى الخاصة بخسائر الممتلكات ،إال على
مجموعة فرعية محدودة فحسب من المؤشرات المقترحة؛
ووُ جد أن الوضع نفسه سائد في بعض البلدان األوروبية.
فعلى سبيل المثال ،ال يتم جمع مؤشرات حول البنية التحتية
الحيوية ،أو المصابين/المرضى ،أو األشخاص المتضررين
في العديد من قواعد البيانات هذه.
في معظم قواعد البيانات المعروفة الخاصة بالخسائر،
بصرف النظر عن أصلها ،أو برمجياتها ،أو عمرها ،ال يتم
تصنيف ،أو يتم التصنيف بنسبة ضئيلة ،لبيانات الخسائر
البشرية حسب نوع الجنس ،أو العمر ،أو غير ذلك من
المعايير المطلوبة من قِبل مسار عمل تصنيف بيانات أهداف
التنمية المستدامة.
مع استمرار الدول األعضاء في التزامها بإنشاء قواعد
البيانات الخاصة بالخسائر هذه ،وتحسينها ،ومواءمتها ،قد
يصبح من الممكن إنشاء مجموعة بيانات عالمية موحدة
في غضون بضع سنوات .وقد أجرى مكتب األمم المتحدة
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الشكل  1-9عدد البلدان المشمولة في مستودع ،DesInventar Sendai
2017–2009
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(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

للحد من مخاطر الكوارث بالفعل ممارسات توحيد لبيانات
مستقاة من عدد متزايد من البلدان إلنشاء مجموعات البيانات
المستخدمة للتحليل الموضّح في تقارير التقييم العالمي .وبدأ
العمل على إنشاء مجموعة بيانات موحدة في تقرير التقييم
العالمي لعام  2009إذ ضم قاعدة بيانات لـ  12بل ًدا ،ثم
 21بل ًدا في تقرير التقييم العالمي لعام  ،2011ثم  56بل ًدا
في تقرير التقييم العالمي لعام  ،2013ثم  82بل ًدا في تقرير
التقييم العالمي لعام  ،2015واآلن يحتوي تقرير التقييم
العالمي لعام  2019على مجموعة بيانات لـ  103بل ًدا.

2-9
النجاحات والتحديات القائمة
في بناء قدرات الرصد الوطنية
1-2-9
توقعات الدول األعضاء لرصد تنفيذ إطار سِ نداي
لفهم النجاحات المحققة والتحديات القائمة أمام رصد إطار
سِ نداي ،من المهم أن يُوضع في المنظور الصحيح ما يُتوقع
من الدول األعضاء القيام به ،من حيث وضع اآلليات
المؤسسية الالزمة للقيام باإلبالغ ،إضافة إلى المعلومات
األساسية التي ينبغي جمعها ومشاركتها من خالل النظام.

وعلى الرغم من أن نظام رصد إطار سِ نداي يشتمل على
العديد من الوظائف التي ُتعد شائعة في أي آلية إبالغ قياسية
ألي مجال من مجاالت التنمية الدولية ،فهو يحتوي أيضًا
على بعض النقاط المميزة بالنظر إلى الطبيعة المشتركة بين
القطاعات للحد من مخاطر الكوارث.

الهيكل المؤسسي
تتمثل الخطوات األولى التي يتعين اتخاذها في عملية رصد
إطار سِ نداي في تعيين مركز تنسيق لرصد إطار سِ نداي،
واختيار المؤسسات المشاركة في عملية الرصد ،وتحديد
األدوار والمسؤوليات المنوطة بالمؤسسات المختارة.
من المتوقع أن تقوم كل دولة عضو بتعيين مركز تنسيق
رئيسي لرصد تنفيذها إلطار سِ نداي وإبالغ مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث رسميًا .بعد ذلك ،يتعين
على مركز التنسيق أن يقوم باختيار المؤسسات الوطنية
التي ستشارك في عملية الرصد .وهذا يعزز إيجاد عملية
المركزية ومنهجية للرصد من خالل تبادل البيانات بين
مختلف الوزارات واإلدارات .ومن الممكن أيضًا لمركز
التنسيق المعين أن يقدم مؤسسات خارج واليته القضائية إذا
اقتضت الضرورة ذلك إلحراز تقدم في الرصد .كما تتضمن
الخطوة األخيرة تحديد األدوار المنوطة باألفراد الذين عينتهم
المؤسسات المختارة .يمكن أن تنطوي األدوار على:
 أالمنسق :عادة ما يضطلع بهذا الدور مركز التنسيقالوطني إلطار سِ نداي .ويقع على عاتقه مسؤولية إعداد
اإلبالغ الوطني عن الغايات العالمية ،حيث تشتمل
مسؤوليته على إضافة المؤسسات/المستخدمين ،وتكوين
البيانات الوصفية ،وفيما يتعلق باإلبالغ المخصص ،يتولى
مسؤولية إعداد الغايات والمؤشرات المحددة على المستوى
الوطني( .تشير البيانات الوصفية إلى البارامترات
الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية اإلضافية الالزم
إدخالها في نظام رصد إطار سِ نداي من قبل كل بلد
إلجراء العمليات الحسابية وف ًقا للتوجيهات التقنية لرصد
التقدم المحرز في تحقيق الغايات العالمية إلطار سِ نداي
واإلبالغ عنه ،على سبيل المثال :سعر صرف العمالت
األجنبية ،إجمالي الناتج المحلي ،والسكان).
 بالمساهم :هو ممثل المؤسسة المسند إليها مؤشرات مختلفةوف ًقا لمجال تركيز مؤسستها األم .وتتمثل مسؤوليته
الرئيسية في إدخال البيانات عن المؤشرات المحددة.

 جالمدقق :عادة ما تقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسةاألم لمركز تنسيق إطار سِ نداي ،ولكن يمكن أن تتحملها
المؤسسات األخرى أيضًا .وعادة ما ُتسند هذه المسؤولية
داخل نطاق الحكومة وعلى مستوى عال من األقدمية.
وال تصبح البيانات متاحة للعموم في النظام اإللكتروني
(بموجب وحدة التحليالت) ،إال بعد أن يتحقق المدقق من
صحتها.
 دالمراقب :وظيفة اختيارية تسمح لحائز البيانات برصدالبيانات المدخلة وإبداء تعليقات عليها .ومع ذلك ،فهي
ال تشتمل على حقوق التحرير .وبالتالي ،يمكن أن تضطلع
أي مؤسسة داخل الحكومة أو خارجها بهذه الوظيفة.

المتطلبات التقنية
أُسند إلى المؤسسات المختلفة مسؤولية اإلبالغ استنا ًدا إلى
واحد أو أكثر من أصل  38من المؤشرات العالمية أو
المؤشرات الوطنية المخصصة على أساس الهيكل التنظيمي
سالف الذكر .وعلى عكس عملية اإلبالغ إلطار عمل
هيوغو ،ال توجد دورات ثابتة في رصد إطار سِ نداي .ومع
ذلك ،عادة ما يكون هناك مرحلتين أساسيتين عند إعداد
لمحة موجزة( :أ) شهر آذار/مارس من كل عام ،من خالل
المساهمة في اإلبالغ عن رصد هدف التنمية المستدامة
في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للغايات العالمية "أ"،
و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" و(ب) في تشرين األول/أكتوبر
فيما يتعلق بتقرير التقييم العالمي في سنة واحدة أو لحصيلة
التقدم المحرز المُبلغ عنه في السنة األخرى ،لجميع الغايات
من (أ) إلى (ز) .إضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن تضع كل
دولة من الدول األعضاء مجموعة من المؤشرات والغايات
المحددة وطنيًا الخاصة بها لتنفيذ اإلبالغ المخصص .ومع
ذلك ،فإن متطلبات اإلبالغ المتعلقة بهذا األمر هي من
صالحيات الدولة العضو ويمكن تعديلها وف ًقا لالحتياجات
والمتطلبات الخاصة باالستراتيجيات الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث.
وضع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،من
خالل عملية تشاورية جادة ،مبادئ توجيهية متاحة للعامة
بجميع لغات األمم المتحدة ،تشمل معلومات عن الحد األدنى
من مجموعات البيانات المطلوبة ،ومجموعات البيانات
المثلى المُوصى بها (بما في ذلك التصنيف) ،والتحديات،
واالعتبارات الزمنية ،ومنهجيات الحساب (الحد األدنى
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لمجموعات البيانات المُوصى بها) ،والبيانات الوصفية:
المحتويات ،والمنهجية ،والمواضيع األخرى (التغطية،
التمثيل ،والجودة) 71 .وتشكل هذه المالحظات اإلرشادية
التقنية أساسًا لعملية اإلبالغ ولكنها تسمح بتحديد البارامترات
ضمن سياقاتها الوطنية.

2-2-9
النجاحات المحققة في بناء القدرات الوطنية لرصد تنفيذ
إطار سِ نداي
يعرض هذا القسم النجاحات المحققة منذ إطالق رصد إطار
سِ نداي في  1آذار/مارس  ،2018فيما يتعلق بنطاق اإلبالغ،
ومشاركة مكاتب اإلحصاء الوطنية ،والجهود المبذولة لتنمية
القدرات ،والشراكات متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب
المصلحة في إجراءات الرصد وجمع البيانات.

نطاق اإلبالغ :األرقام هي أبلغ دليل
يمكن قياس نجاح الدول األعضاء في تنمية القدرات لنظام
رصد إطار سِ نداي بالنظر إلى عدد البلدان التي أبلغت منذ
إطالق رصد إطار سِ نداي حتى وقت إعداد لمحة موجزة عن
البيانات في تشرين األول/أكتوبر  .2018وخالل هذه الفترة،
أبلغ  80بل ًدا عن سنة أو أكثر من سنوات اإلبالغ منذ عام
 .2015إضافة إلى ذلك ،هناك العديد من البلدان األخرى
التي أنشأت الهياكل المؤسسية الوارد وصفها أعاله .ويُظهر
استعراض لهذه الهياكل أن  43دولة من الدول األعضاء
لديها ثالث وزارات وإدارات أو أكثر أُسند إليها دور أو أكثر
في النظام اإللكتروني.
ومن حيث اإلبالغ القُطري استنا ًدا إلى غاية واحدة على
األقل في كل سنة ،هناك اتجاه صعودي ،مع ارتفاع عدد
البلدان تدريجيًا من  43إلى  75بل ًدا بين عامي 2015
و ،2017استنا ًدا إلى غاية واحدة على األقل في كل سنة.
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الفصل 9

مشاركة المكاتب اإلحصائية الوطنية :اإلحصاءات
الحيوية
يجب تضمين الرصد وجمع البيانات في المكاتب اإلحصائية
الوطنية ودعم ثقافة التعلم القائم على األدلة على المستويين
72
الوطني ودون الوطني.
تشغل مكاتب اإلحصاء الوطنية ،بوصفها منافذ لإلحصاءات
االجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية ،مكانة جيدة تؤهلها لتلبية
احتياجات البيانات المهمة الناشئة عن إطار سِ نداي ،وخطة
عام  ،2030واتفاق باريس والمبادرات العالمية األخرى.
يتيح دمج مقاييس الغايات العالمية إلطار سِ نداي ضمن إطار
المؤشر العالمي ألهداف التنمية المستدامة الفرصة لتناول
العديد من الجوانب بوصفها جزءًا من المتابعة األوسع نطا ًقا
التي تقوم بها البلدان بشأن اتفاقات  .2015وقد لوحظت رغبة
لدى العديد من البلدان من أجل إجراء تحليل مشترك ووضع
معلومات تطبيقة 73.وقد أشركت بعض الدول األعضاء مكاتب
اإلحصاء الوطنية بوصفها أحد المساهمين الرئيسيين في
نظام الرصد لديها ،مؤكدة الحاجة إلى وجود دليل قوي لتلبية
متطلبات إطار سِ نداي على نحو منهجي ومتسق.

تنمية القدرات من أجل الرصد :إتقان المهارات
تم وضع إطار سِ نداي الجديد بطريقة تشاورية عقب دعوات
من الدول األعضاء لوضع إطار قوي ،وشامل ،وكمي بشكل
أكبر .ومثلما أوصى به الفريق العامل الحكومي الدولي
المفتوح العضوية ،تم اتخاذ خطوات من قبل مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أثناء وضع نظام الرصد:
• •كانت النتيجة الشاملة الستعراض جاهزية إطار سِ نداي
(مسح شامل بين الدول األعضاء) أنه لم يتمتع أي بلد
تقريبًا بالقدرات والوظائف الالحقة الالزمة لإلبالغ عن
جميع الغايات .واستجابة لذلك ،تم وضع المالحظات
اإلرشادية التقنية لتستخدم بوصفها خارطة طريق لدعم
جهود الدمج التي تبذلها الدول األعضاء.

• •حظيت البلدان بالدعم من قبل موظفين مدربين منذ
إطالق نظام الرصد ،مع تو فُر نهج مختلفة في كل
منطقة .وترأست مفوضية االتحاد اإلفريقي وضع
خارطة طريق من خالل فريقها األفريقي العامل
المعني بالحد من مخاطر الكوارث على مستوى
السياسات .كما تعهدت الجماعات االقتصادية اإلقليمية
بدعم الدول األعضاء بها في عملية الرصد .وفي
عام  ،2018نظمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بالتنمية (ً )IGAD
حدثا في حزيران/يونيو ،والجماعة
اإلنمائية للجنوب اإلفريقي (  )SADCفي آب/
أغسطس ،والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
(  )ECOWASفي تشرين الثاني/نوفمبر .وفي
منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،اس ُتكمل التدريب دون
اإلقليمي على المستوى الوطني ،واستضافته الدول
األعضاء (ضم التدريب دون اإلقليمي اثنين إلى ثالثة
من المسؤولين الرئيسيين من المؤسسات التنسيقية ،بما
في ذلك الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث والمكاتب
اإلحصائية الوطنية ،فيما ضمت التدريبات الوطنية
ممثلين من كل وزارة أو إدارة تقريبًا مسؤولة عن
مشاركة البيانات المطلوبة).
• •إعداد وحدة للتدريب اإللكتروني عبر اإلنترنت لدعم
الدول األعضاء في تشجيع التعلم الذاتي للموظفين
المكلفين في وزاراتهم وإداراتهم التنسيقية .وتصمم
هذه الوحدة بدافع اعتماد الموظفين المدربين ،وستضم
أيضًا دورات تجديدية على النحو المطلوب ،لضمان
أن المتدربين يملكون أحدث المعرفة بشأن التحسينات
الدورية المتصورة في نظام رصد إطار سِ نداي.

النهج االستراتيجي الرامي إلى تنمية القدرات
يقبل إطار سِ نداي بالدور الرئيسي الذي تضطلع به كل
دولة في تيسير تحقيق األولويات واألهداف الخاصة بالحد
من مخاطر الكوارث لديها ،ويلقي الضوء على مدى أهمية
مشاركة هذه المسؤوليات مع أصحاب المصلحة اآلخرين
وتحقيق نهج تشاركي .ولدعم هذا النهج ،أشارت الدول

( 71مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018b
( 72بيترز وآخرون)2016 .

األعضاء في األمم المتحدة إلى الحاجة إلى دعم التنفيذ
وتعزيز قدرة المؤسسات واألفراد الذين يتناولون مسائل الحد
من مخاطر الكوارث .إذ إنه من دون توافر القدرات الكافية،
سيكون من الصعب تنفيذ إطار سِ نداي.
شرع المعهد العالمي للتعليم والتدريب التابع لمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،في إطار سعيه لتوجيه
تنمية القدرات المستدامة لتنفيذ إطار سِ نداي ،في تسهيل
المشاورات مع الدول األعضاء ،وأصحاب المصلحة،
والشركاء بهدف اتباع نهج استراتيجي لتنمية القدرات من
أجل تنفيذ إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث – رؤية
التنمية الواعية بالمخاطر بحلول عام .2030
وقد أسفرت المشاورات عن إدخال تحسينات على الصياغة
اللغوية ،وإعادة تأكيد الدول األعضاء وغيرها من أصحاب
المصلحة المعنيين على المبادئ الدافعة لتنمية قدرات الحد
من مخاطر الكوارث بشكل فعّال ،بما في ذلك أن يتم تنفيذ
الجهود وتنسيقها على المستوى الوطني .وكان من بين النقاط
المهمة أيضًا أن النهج االستراتيجي قد عمّم المشورة بشأن
أدوار ومسؤوليات تنمية القدرات المنوطة بمختلف أصحاب
المصلحة المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث ،وقدم
إرشادات رفيعة المستوى في ستة مجاالت احتياج حاسمة،
وأيد "الركائز" المقترحة للمساعدة في تعزيز تنمية القدرات
وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
يُعد النهج االستراتيجي وثيقة توجيهية تهدف إلى عكس
التغييرات في االحتياجات واالتجاهات بمرور الوقت،
و يُوضع هذا النهج بهدف استيعاب الدروس المستفادة،
وأفضل الممارسات ،واألمثلة وتبادلها مع مرور الوقت.
وتشتمل الخطوات التالية لتنفيذه على التوجيه ورفع الوعي
للجميع ،واالختبار التجريبي ،ووضع آلية للرصد ،والتقييم،
والتعلم من أجل تنفيذه ،ووضع توجيهات "لبيئة" تنمية
القدرات للتكيف على مختلف المستويات .وتمثل تنمية
القدرات عملية طويلة األجل يتعين إدراجها في خطط تنفيذ
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ،بغرض دعم تنفيذ
االستراتيجية وتحقيق إطار سِ نداي بشكل فعال.

( 73األمم المتحدة )2017a
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مشاركة العديد من اإلدارات وأصحاب المصلحة :عدم
ترك أي أحد خ ْلف الركب في الرصد
يدعو رصد إطار سِ نداي إلى طريقة تفكير جديدة عندما
يتعلق األمر باإلبالغ الوطني بشأن الحد من مخاطر
الكوارث .وفي فترة إطار عمل هيوغو ،اضطلعت المنظمة
الوطنية إلدارة الكوارث (  )NDMOبمسؤولية تقديم
المعلومات المطلوبة في نظام رصد إطار عمل هيوغو.
وقد كان اإلبالغ ممارسة مركزية أجريت تحت سلطة
المنظمات الوطنية إلدارة الكوارث .فقد أطلق العديد من
المنظمات الوطنية إلدارة الكوارث عملية تنسيق تتم خارج
االتصال باإلنترنت استعانت ،في معظم الحاالت ،بالمنتدى
الوطني للحد من مخاطر الكوارث بوصفه آلية متعددة
القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة للتنسيق في مجال
العمل هذا .غير أن المسؤولية الرئيسية عن تجميع التقارير
وتقديمها إلى نظام رصد إطار عمل هيوغو ما تزال تقع
على كاهل المنظمات الوطنية إلدارة الكوارث 74 .ويوفر
نظام رصد إطار سِ نداي نهجً ا مختل ًفا لمشاركة البيانات
وإدارة المعلومات .كما يتيح الفرصة إلسناد أدوار مختلفة
لمختلف الوزارات وف ًقا للمؤشرات الممنوحة لها ألغراض
جمع البيانات .فعلى سبيل المثال ،في حين أنه يتسنى لوزارة
الزراعة التركيز على الخسائر االقتصادية للقطاع في الغاية
ج ،يتسنى لوزارة الصحة ووزارة التعليم المساهمة بتقديم
بيانات عن البنية التحتية ذات الصلة في الغاية د .ومع ذلك،
تجدر اإلشارة إلى أنه يجب توزيع مسؤولية توفير البيانات
بطريقة منظمة ضمن حدود مقررة لضمان الدقة النوعية
لإلبالغ وحسن توقيته.
إضافة إلى ذلك ،ال ُتعد الحكومات هي الجهات المنوطة
وحدها بتوفير البيانات .فقد تقدم الشركات الخاصة،
والجامعات ،والجهات الفاعلة الخارجية األخرى مصادر
تكميلية للبيانات المفيدة لتعزيز نظام اإلبالغ الرسمي
أو التحقق من صحته 75.وتمشيًا مع ذلك ،قامت عدة دول
أعضاء بإشراك شركائها اإلنمائيين على المستويين الدولي
والوطني بوصفهم مراقبين أو مساهمين .كما أن دمج إمكانية
التشغيل البيني والمقارنات في أنظمة اإلبالغ وجمع البيانات
الحالية قد يعزز مثل هذه الشراكات لمجموعة واسعة من
76
األغراض التي تدعم األُطر العالمية للتنمية المستدامة.
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3-2-9
التحديات القائمة في بناء القدرات الوطنية
يحدد هذا القسم التحديات التي تواجهها الدول األعضاء
في اإلبالغ استنا ًدا إلى مؤشرات الغايات العالمية السبعة
إلطار سِ نداي .وترتبط التحديات بإدارة البيانات خالل
المراحل التسلسلية التي تشمل جمع البيانات ،والتحقق منها،
وتخزينها ،وتحليلها ،وخطوط األساس المقترحة للتحليل،
وكذلك القدرات المؤسسية الشاملة في الرصد واإلبالغ ألنها
تنشأ عن تجارب بلدان مختلفة.
ُتشكل البيانات جوهر عملية الرصد .قام فريق الخبراء
االستشاريين المستقل لألمين العام لألمم المتحدة ()IEAG
المعني بتسخير ثورة المعلومات باقتراح تسعة مبادئ رئيسية
ينبغي أن تكون مشتركة بين جميع الجهات الفاعلة التي
77
تساهم بتقديم البيانات الالزمة لقياس التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بإطار سِ نداي ،تشير السنوات األولى من اإلبالغ
إلى التحديات التالية:
• •توافر البيانات .ويشتمل ذلك على ممارسات الجمع،
والثقافة التنظيمية ،وآليات تبادل البيانات أو االفتقار
إليها ،والتكلفة (مثل ،تكلفة إنشاء أنظمة الجمع ،وبيانات
اإلسكان ،وبيانات الشراء) ،والمخاوف المرتبطة
بالقطاع الخاص ،وحوكمة البيانات .وتوجد فجوات
حرجة في البيانات في بعض مجاالت الخسائر الناجمة
عن الكوارث ،وفي جميع مجاالت التعاون الدولي،
وكذلك للعديد من جوانب اإلنذار المبكر ،ومعلومات
المخاطر ،واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.
• •جودة البيانات .يستند تنفيذ إطار سِ نداي وخطة عام
 ،2030ورصدهما ،واإلبالغ عنهما إلى إنشاء بيانات
عالية الجودة عن الكوارث وتوفيرها وإمكانية الوصول
إليها والتي تسمح للدول األعضاء وأصحاب المصلحة
اآلخرين بالتصنيف ،والمقارنة والتحليل ،بشكل فعال،
داخل سياق قطري ،وكذلك بين البلدان والمناطق.
وسيصبح ذلك أكثر صعوبة دون تطبيق منهجيات
ومعايير جودة متفق عليها بصورة مشتركة .وتبحث

بعض المكاتب اإلحصائية الوطنية دمج البيانات
اإلحصائية وبيانات رصد األرض المفتوحة في هياكل
صنع القرار الحالية .ويعني التكامل بين رصد األرض
والطرق اإلحصائية التقليدية أن رصد األرض يمكن
أن يوفر خيارات للتحقق من صحة قياسات البيانات
الموقعية (مثل بيانات المسوح وعمليات الجرد) ،ويمكنه
نشر األبعاد الجغرافية وسياق أهداف التنمية المستدامة
ومؤشرات إطار سِ نداي وتصورها ،وعند االقتضاء،
توفير تصنيف للمؤشرات.
• •إمكانية الوصول إلى البيانات .يمثل تبادل البيانات بين
ً
شاغل للعديد من البلدان .فقليل
المؤسسات الحكومية
من الوكاالت من يملك إجراءات محددة بشأن الوصول
إلى البيانات .حتى في حالة حدوث تبادل غير رسمي،
قد يكون النشر أو االستخدام الثانوي صعبًا دون تصريح
رسمي .ومع ذلك ،على النحو المبين في الفقرة المذكورة
أعاله حول تقسيم العمل بين الوزارات ذات الصلة،
هناك بعض الدول األعضاء بصدد البدء في وضع آليات
لتبادل البيانات من شأنها أن تسهل اإلبالغ الشامل في
نظام رصد إطار سِ نداي.
• •تطبيق البيانات .في حين أن االستثمارات المستدامة
في إنشاء البيانات وإدارتها ضرورية ،فإن القيمة
النهائية للمعلومات ليست في إنشائها ،بل في استخدامها.
ولضمان التطبيق المناسب للبيانات ،ثمة حاجة إلى
إنشاء البيانات مع وضع المستخدمين في الحسبان.
وهنا يكمن أحد التحديات المهمة التي تواجهها الدول
األعضاء عند توظيف البيانات وترجمة المعلومات إلى
سياسات قابلة للتنفيذ .وغالبًا ما يستثمر مقدمو البيانات
بشكل غير كاف في األدوات التشعيلية التي تدعم ترجمة
المعلومات ويغضون الطرف عن أهمية المشاركة
مع من يشغلون وضعًا يتطلب منهم استخدام البيانات
وتعزيز العمل ،مما يهدد فرص االستفادة.
قبلت بعض المجتمعات الرئيسية ،مثل المكاتب اإلحصائية
الوطنية والوكاالت الوطنية لرسم الخرائط والمعلومات
الجغرافية ،بضرورة بذل جهد جماعي في سبيل تعزيز
جوانب تشتمل على توافر البيانات ،وإمكانية الوصول إليها،

74
75
76
77

(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013a
(موراي )2018
(ميغليوريني وآخرون )2019
(إسبي )2017

وجودتها .وما لم يتم التصدي للثغرات الموجودة في توافر
البيانات ،وجودتها ،وإمكانية الوصول إليها ،فسوف تضعف
بشدة قدرة البلدان على ضمان الدقة ،والتوقيت المناسب،
والجودة العالية للرصد واإلبالغ بشأن التنفيذ عبر جميع
78
الغايات واألولويات الخاصة بإطار سِ نداي.

حساب الخسائر الناجمة عن الكوارث :العمل وراء
الكواليس
تعتبر العمليات واألساليب التي ينطوي عليها جمع بيانات
الخسائر مهمة معقدة إذ إنها تشتمل على االستعانة بمدخالت
تقنية وغير تقنية ،إلى جانب شركاء من مجموعة من مختلف
التخصصات .ومع أن إطار سِ نداي لم يضع التزامًا بضرورة
وضع قاعدة بيانات عن الخسائر الناجمة عن الكوارث،
فإن أنظمة حساب الخسائر ستفتقر إلى المصداقية ما لم يتم
تسجيل األحداث تبعًا لكل حدث .وفيما يلي بعض التحديات
الرئيسية المتعلقة بالمؤشرات الموجهة نحو النتائج:
• •ال تقوم جميع البلدان بجمع بيانات الخسائر واألضرار
الناجمة عن الكوارث بشكل منهجي ،بل إن عد ًدا أقل
من البلدان يدمج هذه البيانات في اإلحصاءات الوطنية
79
الرسمية.
• •يوجد العديد من قواعد البيانات الخاصة بالخسائر
الناجمة عن الكوارث ،لكنها تواجه تحديات مثل توحيد
مقاييس عمليات جمع البيانات ،والبيانات المفقودة،
والتقييمات االقتصادية غير المتسقة للخسائر واألضرار
80
المادية.
• •هناك افتقار إلى وجود إجراءات مبسطة لإلبالغ عن
بيانات الخسائر ولغة مشتركة لضمان التوحيد القياسي
لجمع بيانات الخسائر ،وقابلية مقارنتها ،وتسجيلها،
واإلبالغ عنها عبر البلدان .وحتى في حالة وجود أنظمة
حساب الخسائر ،فقد تكون في المجال غير الحكومي،
وبالتالي تكون غير معتمدة رسميًا حسبما تقتضيه
أغراض رصد إطار سِ نداي.

( 78األمم المتحدة )2017a
( 79فخر الدين ،وموراي ،ومايني )2017
( 80فخر الدين ،وموراي ،ومايني )2017

275

• •يجمع معظم البلدان التي تستجيب لالستعراض العالمي
للجاهزية كمية كبيرة من بيانات الخسائر الناجمة عن
الكوارث (الغايتان (أ) و(د) ،وأكثر من ذلك بالنسبة إلى
الغايتين (أ) و(ب)) .قيل بأن ممارسة حساب الخسائر
الناجمة عن الكوارث قائمة بشكل جيد في كثير من
البلدان؛ ومع ذلك ،عادة ما تتوافر قواعد البيانات بشكل
أكبر عن األضرار المادية واآلثار البشرية وتكون
أقل توافرً ا بشأن الخسائر االقتصادية ،وسبل المعيشة،
والخسائر التي تلحق ببعض األصول والبنية التحتية،
81
والتراث الثقافي ،واالضطرابات في الخدمات األساسية.
• •توجد تصنيفات متعددة لألخطار ،بما في ذلك تصنيف
األخطار وف ًقا للبحث المتكامل بشأن مخاطر الكوارث
(82 )IRDRوتصنيف كامبريدج للتهديدات التي تواجه
إدارة المخاطر المعقدة 83.تمثل المفردات المرا َقبة مكو ًنا
أساسيًا لمعايير البيانات التقنية ،ألنها توفر تعري ًفا دقي ًقا
84
ومتف ًقا عليه لما يتم قياسه أو عدّه.
• •فيما يتعلق بالتصنيف ،بين أنواع األخطار ،لم يتم اعتماد
نظام لتسمية األعاصير المدارية الفردية على نطاق واسع
إال على المستوى الدولي .وفي الوقت نفسه ،هناك بعض
التحديات التي ترتبط بنشر نظام لتخصيص معرّ فات
فريدة عبر العديد من أنواع األخطار (مثل عدم إنشاء
آليات معترف بها دوليًا إلنشاء المعرفات ،وعدم وجود
إجراءات للتوفيق بين معرفات األحداث التي تؤثر على
85
بلدان متعددة ،وعدم اعتماد إجراءات تشغيل قياسية).
• •ختا مًا ،رأت نسبة تتراوح من  ٪40إلى  ٪60من
البلدان التي تبلغ في االستعراض العالمي للجاهزية أن
بمقدورها وضع خط أساس لمعظم المؤشرات المتعلقة
بالغايات من (أ) إلى (د) ذات الصلة بالخسائر الناجمة
عن الكوارث ،مع أن عد ًدا أقل من ذلك بكثير يمكنه
أن يفعل ذلك للبنية التحتية األساسية ،واالضطرابات
في الخدمات األساسية ،والخسائر التي تلحق باألصول
86
اإلنتاجية وقطاع اإلسكان.

تصنيف البيانات :الزيادة في التصنيف أفضل
على الرغم من أن إطار سِ نداي لم يجعل التصنيف إلزاميًا،
ُتشجَّ ع الدول األعضاء على تقديم أكبر قدر ممكن من
التصنيف تجاه المعايير المختلفة المقررة لدعم كل مؤشر
من المؤشرات العالمية .يقبل الموضوع الرئيسي "عدم
ْ
الركب" بأن كرامة الفرد أمر جوهري
ترك أي أحد خلف
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وأن األهداف والغايات الخاصة بخطة عام  2030يجب
الوفاء بها لجميع األمم والشعوب ولجميع شرائح المجتمع.
ويتطلب ضمان ترجمة هذه االلتزامات إلى إجراءات فعالة
فهمًا دقي ًقا للفئات السكانية المستهدفة .ومن الضروري
لقياس مواطن الضعف لدى السكان المتضررين أن يتم
تصنيف المؤشرات ،حيثما كان ذلك مناسبًا ،حسب الدخل،
ونوع الجنس ،والسن ،واالنتماء العرقي واإلثني ،والوضع
من حيث الهجرة ،واإلعاقة ،والموقع الجغرافي ،وغيرها
من الخصائص األخرى .وقد تخفي البيانات المجمعة أوجه
عدم المساواة داخل الفئات الضعيفة التي ستبقى مخفية عن
صانعي السياسات ما لم يتم تصنيف البيانات .كذلك فإن إيالء
اهتمام أقرب لمكامن قابلية التضرر المتفاوتة لألشخاص
يتطلب بيانات وتحليل يركز على فئات محددة بتفاصيل أدق.
و ُتعد مستويات التصنيف المختلفة مفيدة تبعًا للسياق .حيث
ُتستخدم بيانات األسر المعيشية على نطاق واسع في فحص
آثار الكوارث ،ورصدها ،وتقييمها على المستوى الجزئي
وتوجيه وضع السياسات وف ًقا لذلك .وقد تستلزم السياسات
والبرامج على المستوى الوطني جمع البيانات على المستوى
الوطني أو اإلقليمي ،بينما تتطلب التدخالت الرامية إلى
تغيير ديناميات قابلية التضرر والفقر على مستوى األسرة
المعيشية (مثل كبار السن ،والنساء ،واألطفال) جمع البيانات
على المستوى الفردي.
ُتبذل جهود كبيرة في هذا الصدد لتحقيق مؤشرات هدف
التنمية المستدامة  1بشأن القضاء على الفقر .ومن األمثلة
الواعدة على ذلك الشبكة الدولية لمسوح األسر المعيشية،
والمسوح الديمغرافية والصحية ،والمسوح العنقودية المتعددة
ً
فضل عن المبادرات اإلقليمية مثل بنك بيانات
المؤشرات،
مسوح األسر المعيشية في أفريقيا ،وبنك بيانات مسوح
األسر المعيشية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كما أنها تتيح فرصًا لجمع البيانات الشاملة لعدة قطاعات،
والتصدي لواجهات التحديات العالمية النظامية.

خطوط األساس :االستعانة ببيانات الماضي
ال يمكن رصد التقدم والتغيير إال إذا كان هناك خط أساس.
فعلى سبيل المثال ،في غايات إطار سِ نداي ،من المتوقع أن
تبلغ البلدان عن بيانات الخسائر المتعلقة بالبشر للفترة من
 2005إلى  2015لتمكين المقارنة مع البيانات الواردة من
عام  2015إلى عام  ،2030لكل  100000نسمة .ومع
ذلك ،سيتطلب جمع بيانات الخسائر السابقة استثمارً ا في
الوقت والموارد وقد ال يكون ذلك ممك ًنا للبلدان التي تفتقر

إلى البنية التحتية للبيانات الضرورية .وتعد دراسة العبء
العالمي للمرض ( )GBDالتي يترأسها معهد القياسات
ً
محتمل لفهم اتجاهات الوفيات
الصحية والتقييم مور ًد ا
المرتبطة بالكوارث .وهذه هي الدراسة الوبائية العالمية
ً
شمول  ،حيث تتناول وص ًفا للوفيات الناجمة عن
األكثر
مجموعة متنوعة من األسباب على المستويات العالمية،
والوطنية ،واإلقليمية .ويجري بالفعل البحث في استخالص
القياسات الصحية لخط األساس فيما يتعلق ببعض أهداف
التنمية المستدامة من خالل العبء العالمي للمرض .ويمثل
االعتماد على مجموعات البيانات التكميلية التي ترصد
بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث وزيادة االستفادة منها
إلى أقصى حد أمرً ا بالغ األهمية من أجل( :أ) أن تكون
البيانات قابلة للمقارنة و(ب) أن يتم الفهم الدقيق للمعايير
األكثر دقة بوصفها نقاط انطالق إذا أُريدَ تحقيق االلتزامات
المنصوص عليها في إطار سِ نداي وخطة عام .2030

التكيف مع اآلليات المؤسسية المتوقعة
على الرغم من الخطوات الحازمة التي اتخذتها العديد
من الدول األعضاء ،ال تزال هناك مساحة للتحسين فيما
يتعلق بالقبول السياسي والمشاركة الفعالة لتحسين مواءمة
مختلف األطر العالمية في التخطيط الوطني .وسيكون من
الضروري إظهار أوجه التآزر بين األطر والكفاءات وهو
ما يمكن أن يتحقق في ضمان التنسيق ،على سبيل المثال،
من خالل دمج مناقشات إطار سِ نداي في بيانات هدف التنمية
المستدامة عند تقديم المشورة على المستوى القُطري.
إضافة إلى ذلك ،يجب توفير اإلرادة السياسية والتمويل
المستدام أيضًا لتعزيز االستثمار في البنية التحتية للبيانات
المطلوبة .من المهم كذلك رفع الوعي لدى الحكومات الوطنية
ودون الوطنية حول كيفية مواءمة األطر المختلفة .ونظرً ا
لألهمية الدولية والسياسية الكبيرة ألهداف التنمية المستدامة،
يحتاج المجتمع المعني بأهداف التنمية المستدامة إلى أن
تتم توعيته بإطار سِ نداي وأن يراعي بفعالية االتساق مع
اإلطار عند الدعوة إلجراء تحسينات في نظام بيانات أهداف
التنمية المستدامة .وسيعمل هذا المزيج على الحد من التجزئة
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(األمم المتحدة )2017a
(البحوث المتكاملة بشأن مخاطر الكوارث )2014
(كوبورن وآخرون )2014
(فخر الدين ،وموراي ،ومايني )2017

واالزدواجية 87.ويجب أن تتضمن معايير تطوير المحافط
لدى الجهات المانحة ومصارف التنمية اإلقليمية تقديرً ا
ومكافأة للمبادرات المُعدّة بطرق ترمي إلى إحراز تقدم في
88
تحقيق أهداف وغايات متعددة بشأن القدرة على الصمود.
وقد أنشأت بعض البلدان أيضًا لجا ًنا تضم أصحاب المصلحة
الوطنيين لتحديد أصحاب البيانات والثغرات الموجودة في
البيانات المطلوبة ،ويجب على هذه اللجان التنسيق مع أهداف
التنمية المستدامة متى وحيثما كان ذلك ممك ًنا.
يتيح نظام رصد إطار سِ نداي فرصة التباع نهج مشترك
للرصد واإلبالغ ذي الصلة .ومع ذلك ،نظرً ا للحاجة إلى
اتخاذ قرارات سياسية مشتركة بين الوزارات وما يرتبط بذلك
من خطوات إدارية ،لم يكن من السهل على البلدان إنشاء هذا
الهيكل المؤسسي في غضون فترة زمنية قصيرة .وقد أدى ذلك
إلى عودة بعض البلدان مرة أخرى إلى إجراءات إطار عمل
هيوغو المتعلقة بالتماس المعلومات دون االتصال باإلنترنت
واختيار عملية إدارة بيانات مركزية .ونتيجة لذلك ،كانت
المعضلة في بعض األحيان أن الدول األعضاء التي لم تركز
على إنشاء آلية مؤسسية المركزية ربما تكون قد أحرزت
تقدمًا بشكل أسرع في التزاماتها بشأن اإلبالغ ،في حين أن
تلك البلدان التي بذلت جهو ًدا موسعة لوضع الهيكل المؤسسي
الجديد وف ًقا لنظام رصد إطار سِ نداي ربما تكون قد فعلت ذلك
على حساب التأخر في اإلبالغ الخاص بها في إطار النظام.

المشاكل التي ُووج َهت في السنة األولى
من المتوقع أن يكون عمر نظام رصد إطار سِ نداي  12عامًا.
وفي وقت كتابة تقرير التقييم العالمي هذا ،كان قد تم إطالقه
منذ قرابة عام .حيث تم إطالقه وفق نهج تدريجي من خالل
إصدار وحدات مختلفة مع مرور الوقت .وكانت هناك فترة
تعلم حيث تم تعميم األداة المتوفرة على اإلنترنت واكتسبت
المزيد من المستخدمين .ومع ذلك ،فقد استغرق اختيار
مراكز التنسيق القُطرية بعض الوقت في العديد من الحاالت،
وكانت هناك تغيرات كبيرة في وكاالت التنسيق وموظفيها،
مما يتطلب التوجيه بإعادة التدريب للموظفين الجدد.
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(ديلي وجراسو )2016
(األمم المتحدة )2017a
(موراي )2018
(بيترز وآخرون)2016 .
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يملك أكثر من  600مستخدم حاليًا إمكانية الوصول إلى
النظام والذين يشغلون أنواع مختلفة من الوظائف .ومع ذلك،
ال يمكن افتراض أن جميع المستخدمين يصبحون ملمين
بالنظام بالسهولة نفسها .وحتى عندما تتوفر المعلومات
داخل المجال الحكومي ،ال تزال هناك فترة زمنية الزمة
لضمان تحولها بسالسة إلى التنسيقات المطلوبة في نظام
الرصد .في واقع األمر ،ال يمكن االفتراض بأن إسناد هذه
المهام هو مجرد مهمة تقنية وإال فإن هذا سيكون تقليل كبير
من شأن األمر .حتى وإن كان األمر داخل نظام الرصد
ال يحتاج سوى مجرد ملء نموذج ،فلسنا بحاجة إلى التأكيد
على الجهود وااللتزامات التي ينطوي عليها ذلك األمر إذا
ما نظرنا إليه في سياق المتطلبات اإلجرائية الحكومية .وهذه
عملية أخرى تتطلب وق ًتا مخصصًا ويجب االضطالع بها
في البداية.
نظام رصد إطار سِ نداي هو أداة على اإلنترنت ،وبالتالي
فهو يعتمد بدرجة كبيرة على الوصول إلى شبكة اإلنترنت
ذات النطاق الترددي العريض .وبالتالي ،كان عرض النطاق
الترددي التفاضلي بين المناطق وحتى بين البلدان داخل
المنطقة نفسها يمثل مشكلة أساسية ،مثلما هو متوقع في أي
آلية إبالغ عبر اإلنترنت .ومع أن مشكلة إمكانية االتصال
تمثل جزءًا من ذلك ،فإن اإلبالغ المستدام من بعض البلدان
النامية يأتي ً
دليل على أنها لم تدع تلك القيود تعوق التزامها
تجاه المساءلة.
استغرقت ترجمة المحتوى إلى لغات األمم المتحدة وق ًتا
وأحيا ًنا تمت على فترات زمنية متقطعة .هذا إضافة إلى
أن الترجمة ليست عملية ُتجرى على مرحلة واحدة ،ألن
نشر كل نموذج جديد (بما في ذلك بلغات متعددة) يتطلب
حلقة متماثلة من التعليقات .وهذا من شأنه إثراء البرنامج،
مما يجعل األمر أسهل بكثير على المستخدمين من أجل
تسجيل بياناتهم.

4-2-9
اإلبالغ تب ًعا للغايات :محاولة الوفاء بكل غاية
هناك العديد من التحديات الخاصة بكل غاية ربما تواجهها
الدول األعضاء أثناء اإلبالغ استنا ًد ا إلى مؤشرات كل
غاية من الغايات العالمية .ويتطلب ذلك إجراء مزيد من
المناقشات التقنية حول تلك القضايا التي تم تسليط الضوء
عليها في اإلرشادات التقنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق
الغايات العالمية إلطار سِ نداي واإلبالغ عنه .كان أحد
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الفصل 9

االعتبارات الرئيسية التي وضعها الفريق العامل الحكومي
الدولي المفتوح العضوية في تقريره  89هو أن الدول
األعضاء قد وافقت على أن البلدان قد تختار استخدام منهجية
وطنية أو طرق أخرى للقياس والحساب لقياس البارامترات
ً
وخاصة للغايات من (أ) إلى (د).
الرئيسية للغايات الفردية،
ومع ذلك ،أوصى الفريق أيضًا بأن تحافظ البلدان على
اتساق البيانات الوصفية إذا تم تغيير المنهجية 90.وفيما يلي
يأتي تلخيص لبعض القضايا الرئيسية وفا ًء بأغراض تقرير
التقييم العالمي هذا.

الغاية أ
على النحو المبين ساب ًقا ،ترتبط هذه الغاية بالحد من الوفيات
لكل  100000نسمة في العقد من  2020إلى  2030مقارنة
بالفترة من  2005إلى  .2015وفيما يلي بعض القضايا
91
المتعلقة بتقدير الوفيات:
• •ليس باألمر الهين أن يتم تحديد أي حاالت الوفاة ذات
صلة الكوارث ويُعزى بشكل شامل لها؛ فإلى جانب
التأثير المباشر لألخطار على الصحة ،هناك العديد من
السبل غير المباشرة للوفيات.
• •يمكن أن تتباين الفترات الزمنية بين التعرض لألخطار
والوفاة تباي ًنا كبيرً ا .ويمكن أن يؤدي اضطراب العناية
بالحاالت المزمنة وظهور اإلجهاد المستمر إلى عبء
مرضي أكبر ووفيات قد ال تحدث بعد وقوع الكارثة
بشهور أو سنوات.
• •توافر البيانات ليس متماثالً في جميع أنحاء العالم.
وتتلقى منظمة الصحة العالمية بانتظام إحصاءات
أسباب الوفيات من حوالي  100دولة عضو ،لكن ثلثي
الوفيات السنوية ( 38مليون من  56مليون) ال تزال
غير مسجلة.
• •على الرغم من أن جميع البلدان معرضة للكوارث
وخسائر في األرواح ،فإن هناك عمو مًا تعر ضًا
أكبر للكوارث وخطر الوفاة في البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل ،والتي تتصادف غالبًا مع تلك البلدان
التي تفتقر إلى بيانات التسجيل الحيوية ،مما يزيد من
تضخم فجوة البيانات.
• •يتنقل السكان عبر حدود البلدان ،مما يوجد تحديات أمام
عملية الحساب؛ ولذا فقد اقترح أن يتم حساب كل حالة

وفاة في البلد الذي حدثت فيه الوفاة ،بغض النظر عن
92
جنسية الشخص الميت.
• •تميل السلطات عادة إلى عدم االعتراف بأكثر الفئات
ضع ًفا ،بمن فيهم المهاجرون غير الشرعيين؛ وبالتالي
فإن العدد الحقيقي سيكون أعلى من المُبلغ عنه.
• •وف ًقا لما ذكره بعض الدول األعضاء ،يمثل تصنيف
البيانات تحديًا يتطلب سجالت منهجية للخسائر الناجمة
عن الكوارث لألحداث الخطرة .وعلى الرغم من تناول
هذا األمر في الغاية ،فإنه من الصعب الحصول على
بيانات خط األساس دون وجود أنظمة حساب خسائر
الكوارث من الفترة المعنية.
يعد نظام حساب الخسائر الناجمة عن الكوارث الذي يسجل
الخسائر تبعًا لألحداث متطلبًا أساسيًا لتوفير معلومات ذات
مصداقية للغاية أ .وفي واقع األمر ،على الرغم من التحديات
المذكورة أعاله ،إال أن عدد البلدان التي أبلغت عن الغاية أ
كانت أعلى مقارنة بالغايات األخرى .كذلك يبدو واضحً ا أن
المزيد من البلدان تبذل جهو ًدا متضافرة في تجميع البيانات
المصنفة ،رغم أن هذا لم يكن متطلبًا إلزاميًا.

الغاية ب
ترتبط هذه الغاية بالحد من األشخاص المتضررين من
الكوارث لكل  100000نسمة في الفترة من  2020إلى
 2030مقارنة بالفترة من  2005إلى  .2015وفيما يلي
93
بعض القضايا المتعلقة بتقدير األشخاص المتضررين:
• •فيما يتعلق بالغاية أ ،تنطبق المخاوف المتعلقة بالتأصيل.
أما الغاية (ب) فتشمل سيناريوهات حيثما يمكن أن
تتطور التأثيرات المتعاقبة الناجمة عن األخطار إلى
آثار بالغة .ومن المهم للغاية اتباع نهج تقييم بسيط إذ
إن القياس يستخلص معلومات من مجموعة واسعة من
القطاعات.

( 89الجمعية العامة لألمم المتحدة )2016a
( 90مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018b
( 91سولنييه وآخرون )2019

• •على غرار الغاية (أ) ،يمكن الحصول على البيانات
المتعلقة بالجرحى والمرضى من مؤشرات صحية حالية
يتم تكييفها الستهداف آثار متعلقة بالكوارث ،ولكن من
الضروري توضيح الفترات الزمنية المستخدمة لقياس
اإلصابات واألمراض الثانوية ودمجها .وتعد مشكالت
الصحة النفسية ،التي تأتي من بين أشد اآلثار الصحية
ً
مجال محد ًدا يتطلب تعري ًفا في
المرتبطة بالكوارث،
حسابات المرضى والجرحى.
• •تحتاج السلطات المحلية والمعايير الدولية أيضًا إلى
حساب درجة األضرار التي لحقت بالمستوطنات
العشوائية من خالل أنظمة المعلومات الجغرافية وتقنيات
االستشعار عن بُعد التي يمكنها تقييم اآلثار الواقعة على
البيئة المادية مثل المساكن والبنية التحتية المحلية.
• •عندما ال تكون البيانات الالزمة لتقييم آثار الكوارث على
األشخاص المتضررين متاحة أو كافية ،يمكن استخدام
المؤشرات البديلة بوصفها مصادر بديلة ذات جدوى.
فعلى سبيل المثال تستخدم المؤشرات البديلة على
نطاق واسع من قبل المرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش التابع لمجموعة البنك الدولي ،الذي ّ
وظف
تقنيات تقييم االحتياجات في أوضاع ما بعد الكوارث
( )PDNAباستخدام بيانات محددة القطاع فيما يتعلق
بالعمالة ،والزراعة ،والصحة ،والنقل ،واالتصال ،ومن
قِبل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة باستخدام
البيانات المتعلقة بالزراعة ،واألمن الغذائي ،والتغذية.
بالنظر إلى األشكال المختلفة من التأثير التي يمكن أن ُتحدثه
الكوارث على األرواح واألصول ،تحتاج البلدان إلى اتباع
نهج متعدد القطاعات للرصد واإلبالغ ،وتعزيز مجموعة
أوسع نطا ًقا من المعلومات ،وتعزيز التحليل الناجم عن ذلك.
وتسعى المنظمات الرئيسية التي تعمل في مجال الصحة مثل
منظمة الصحة العالمية ( )WHOووكالة الصحة العامة
في إنجلترا معالجة بعض القضايا المتعلقة بالصحة من
خالل مبادئ توجيهية موسعة للوزارات وإدارات الصحة.
ومن خالل الدراسات النقدية ،والتخطيط الدقيق ،واألنظمة
القوية التي تهدف إلى تحسين تحليل البيانات عبر مختلف
القطاعات في مجاالت الصحة ،والزراعة ،والنقل يمكن
المساعدة في توطيد الثقة في البيانات ،من خالل توسيع
قدرة األشخاص على استخدامها ،بحيث تكون احتياجاتهم في
صميم عمليات جمع البيانات.

( 92مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018b
( 93كالرك وآخرون )2018
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الغاية ج
تتناول هذه الغاية الحد من إجمالي الخسائر االقتصادية
المباشرة بوصفها نسبة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
و ير د أ د نا ه بعض ا لقضا يا ا لمتعلقة بتقد ير ا لخسا ئر
94
االقتصادية:
• •تعريف الخسائر السنوية العالمية التي ُتعزى إلى
الكوارث يغفل الخسائر الجسيمة في اإلنتاجية والرفاه،
مما يؤدي إلى آثار اقتصادية .ومع ذلك ،يتم تجنب
التعقيد الذي يكتنف بروتوكوالت التقييم الضرورية
لضمان أن يتم حساب المؤشر بشكل عملي ومُجدي.
• •ال يتم تطوير قياسات تقييم الخسائر االقتصادية غير
المباشرة بالشكل المطلوب وال يتم إدراجها في إطار
سِ نداي .ولكن فهم اآلثار المتعاقبة للكوارث على الرفاه
االقتصادي واإلنتاجية االقتصادية أمر بالغ األهمية،
ال سيما مع تغير مسببات مخاطر األخطار بمرور الوقت.
• •مثلما هو الحال بالنسبة للغاية (ب) ،في ظل غياب
المعلومات الموثوقة ،قد تكون المؤشرات البديلة مفيدة،
لكنها تكون مقترنة بشرط استخدام مؤشرات األسعار
غير الخاصة كلما كان ذلك ممك ًنا؛ والمثال على ذلك
هو مدخالت إعادة اإلعمار مثل مواد البناء .وتشتمل
التحديات ،التي جرت مالحظتها ،على تطبيق النسب
المتأثرة (أي مقدار الضرر الناجم عن الخطر) التي قد
تعطي قيمًا مزدوجة ،أو مصنفة (مجزأة) ،أو مستمرة
(نسبة مئوية) في نسب الضرر .وخالل فترات مختلفة
بعد تأثير األخطار ،يجب أن تعكس ممارسات اإلبالغ
أيضًا الحاجة ،مما يستلزم بروتوكوالت تقييم توفر
ً
ً
وبروتوكول الح ًقا ،بعد مرور
بروتوكول سريعًا
سنة 95.يعد تقدير الخسائر التي تلحق بالتراث الثقافي
تحديًا فري ًدا ومحدد السياق .وفي حين أن التوجيهات
المتاحة تقترح تقدير أصول التراث الثقافي غير المنقولة
والمنقولة ،إال أنه يصعب فصل قيمتها عن السياق
المحلي والدخل المتعلق بالسياحة (إن وُ جد) .وما يكرّ س
هذا التحدي هو قضايا التراث الثقافي المرتبطة بالبيئة
الطبيعية.
• •في االستعراض العالمي للجاهزية ،أشارت البلدان
الخاضعة لالستعراض أن مجموعات البيانات عادة ما
كانت متاحة بشكل أكبر بشأن األضرار المادية واألثر
96
البشري ،وأقل توافرً ا فيما يتعلق بالخسائر االقتصادية.
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على الرغم من أن المؤشرات المتعلقة بالخسائر االقتصادية
تبدو واحدة من أكثر المؤشرات تعقي ًدا من حيث المنهجية
والحساب ،فهذه هي الغاية التي يتم تناولها بصورة أكثر
شمولية من خالل المبادئ التوجيهية المتوفرة .وإضافة إلى
ً
قسطا كبيرً ا
ذلك ،بما أن البلدان ذات الدخل المرتفع تتحمل
من الخسائر االقتصادية ،فهذه هي أيضًا البلدان نفسها التي
يكون فيها تغلغل آليات التأمين الرسمية مرتفعًا ،مما يوفر
معلومات أكثر تنظيمًا بشأن التحقق من الخسائر االقتصادية.
هناك حاجة إلى بذل جهود متكررة وتقديم تمويل مستدام
لتحسين حصر التكاليف غير المباشرة واآلثار المتعاقبة
للكوارث على شرائح سكان العالم األكثر ضع ًفا.

الغاية د
تستهدف هذه الغاية الحد من الخسائر التي تلحق بالبنية
التحتية األساسية وانقطاع الخدمات األساسية .ويرد أدناه
97
بعض القضايا المتعلقة بتقدير الخسائر:
• •تعد التعريفات الواضحة عامل أساسي لتحقيق االتساق
في اإلبالغ عن الغاية (د) .فعلى سبيل المثال ،هناك
تحديات متمثلة في قياس االضطراب الناتج عن
98
الكوارث البطيئة الظهور والصغيرة النطاق.
• •تتأثر بيانات الخسائر الناتجة عن الكوارث تأثرً ا كبيرً ا
باألحداث الكارثية واسعة النطاق ،التي تمثل قيمًا
متطرفة مهمة من حيث األضرار التي تلحق بالبنية
التحتية األساسية .ويوصي مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث البلدان باإلبالغ عن البيانات حسب
الحدث بحيث يتسنى إجراء تحليل تكميلي للحصول على
االتجاهات واألنماط التي يمكن إدراج مثل هذه األحداث
الكارثية (التي يمكن أن تمثل قيمًا متطرفة من حيث
الضرر) بها أو استبعادها منها.
• •نظرً ا ألن قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالخسائر
الناجمة عن الكوارث التي تم إعدادها ال تتضمن
بالضرورة بيانات سابقة بشأن األضرار التي لحقت
بالسكك الحديدية ،والموانئ ،والمطارات ،وغيرها من
البنى التحتية ،يظل إعداد بيانات خط األساس يشكل
99
تحديًا.
• •بما يتعارض مع التوصيات ،يمكن تصنيف األضرار
واالضطرابات في الخدمات واألصول الخاصة بالبنية

التحتية وف ًقا للمستوى المؤسسي (مثل المرافق الصحية
األولية أو الثانوية) ،عوضًا عن االستناد إلى الحجم.
وتتماشى هذه التصنيفات مع الممارسات المتبعة في
تقييم مخاطر القطاع العام ونمذجة كوارث القطاع
100
الخاص المستخدمة في توجيه المنتجات التأمينية.
ألغراض رصد إطار سِ نداي ،ال تمثل خطوط األساس للغايتين
(ج) و(د) متطلبًا إلزاميًا ألن الغايات ،على النحو المبين،
ال تشتمل على مقارنة خطوط األساس .ومع ذلك ،يُوصى،
قدر اإلمكان ،بأن تحصر البلدان البيانات حسب كل حدث،
بحيث يتسنى إجراء تحليل تكميلي للحصول على االتجاهات
واألنماط التي يمكن من خاللها إدراج مثل هذه األحداث
الكارثية أو استبعادها (التي يمكن أن تمثل قيم متطرفة من
حيث األضرار) .وفي إطار الغاية (د) ،يمثل الحصول على
المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية متطلبًا أساسيًا
للحكومة إذ إن الحد من الخسائر المتعلقة بهذه البنية التحتية
وتلك الخدمات يمكن أن يؤدي إلى الحد من الخسائر المتعلقة
بالغايات األخرى ،وخاصة الغايتين (أ) و(ب).

الغاية هـ
تتعلق هذه الغاية بزيادة عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية
ومحلية للحد من مخاطر الكوارث متوائمة مع إطار سِ نداي:
• •يتوفر عنصر الذاتية في التقييم الذاتي لالستراتيجيات
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث إذ إن الدول األعضاء
تقيم نفسها وف ًقا لـ  10معايير متعلقة بإطار سِ نداي .ومع
ذلك ،فاألمر مشابه لنظام رصد إطار عمل هيوغو الذي
تعرفه الدول األعضاء ،حيث كان يتوفر أيضًا عنصر
التقييم الذاتي.
• •يمكن أن يوفر نظام رصد إطار سِ نداي منصة رصد
الستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث تنطوي على
مؤشرات وغايات محددة.
• •يجب التركيز على تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث .ونظرً ا الختالف األنظمة القانونية والتنظيمية
بين الدول األعضاءُ ،ترك للدول األعضاء صالحية

94
95
96
97
98

(كالرك وآخرون )2018
(كالرك وآخرون )2018
(األمم المتحدة )2017a
(كالرك وآخرون )2018
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018b

اتخاذ القرار المتعلق باعتماد وتنفيذ استراتيجيات الحد
من مخاطر الكوارث المزمع إدراجها في الحساب.
• •بالمقارنة مع االستراتيجيات الوطنيةُ ،تعد استراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث المحلية أكثر تجانسًا بشكل
أكبر وتختلف باختالف البلدان والوحدات اإلدارية
المحلية وتتغير بمرور الوقت .لذلك يصعب على
الحكومة الوطنية تتبع جميع االستراتيجيات المحلية دون
وجود مخطط واسع (قانون مثالً).
صى ا لبلد ا ن بإ جر ا ء تقييما ت ذ ا تية مفصلة
لذ لك ُتو َ
لال ستر ا تيجيا ت ا لو طنية للحد من مخا طر ا لكو ا ر ث
واستخدامها بوصفها مقياسًا للغايات والمؤشرات العالمية
المحددة .وبعد ذلك ،يمكن للبلدان تحديد الثغرات من أجل
اتخاذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث وغير ذلك من
اإلجراءات حيالها.

الغاية و
تستهدف هذه الغاية تعزيز التعاون الدولي بشأن الحد من
مخاطر الكوارث .وفي استعراض الجاهزية العالمية ،للغاية
(و) ،أبلغت نسبة  ٪20فحسب (النسبة األقل بين جميع
الغايات) من البلدان بأن تملك بيانات متاحة 101 .ويجري
تقديم التعاون الدولي أو تلقيه فيما يتعلق بالحد من مخاطر
102
الكوارث بطرائق الحقة في كل بلد.
وتشتمل التحديات المثارة من جانب الدول األعضاء بشأن
103
بعض مؤشرات الغاية (و) على ما يلي:
• •فصل مكونات الحد من مخاطر الكوارث عن إجمالي
الموارد.
• •مخاوف متعلقة بالسرية بشأن مشاركة المعلومات المطلوبة.
• •المصطلحات الشائعة الخاصة بـ "إجراءات الحد من
مخاطر الكوارث" ،و"التكنولوجيا ذات الصلة بالحد من
مخاطر الكوارث" و"بناء القدرات المتعلقة بالحد من
مخاطر الكوارث".

99
100
101
102
103

(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018b
(كالرك وآخرون )2018
(األمم المتحدة )2017a
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018b
(الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية )2016
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• •مع أن رموز نظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة لدى
لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي تكون مفيدة في تحديد إجراءات
الحد من مخاطر الكوارث ،فهي ال تغطي بشكل شامل
الدعم المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث المقدم إلى
البلدان النامية من حيث التعريف القطاعي ضمن
المساعدة اإلنمائية.
• •المنهجية المتبعة في تجميع البيانات للمؤشر و .2-فهذه
المنهجية تحتاج إلى مزيد من التطوير والتوضيح،
خاصة حول الخيار المتمثل في اإلبالغ بصفة "جهة
موفرة" وطرق اإلبالغ عن التمويل الموجه من خالل
الوكاالت متعددة األطراف.
• •ال يتضمن مؤشر هدف التنمية المستدامة 1-7-17
معيارً ا أو منهجية محددة دوليًا حتى اآلن ،كما أن
تعريف "التكنولوجيات السليمة بيئيًا" مفقود من التطوير
المنهجي للمؤشر و.4-

فيما يلي بعض القضايا التي ينبغي النظر فيها:

104

• •نظرً ا ألن أنظمة اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
تختلف اختال ًفا كبيرً ا بين البلدان ،اقترح مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث التركيز على الوظيفة
ً
بدل من حساب عدد األنظمة.
• •يتم تحديد مجموعة األخطار الرئيسية المزمع تضمينها
في أنظمة اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة على
المستوى الوطني ،مع القبول بأن األحداث الخطرة
تختلف اختال ًفا كبيرً ا بين البلدان من حيث التكرار،
والحجم ،والشدة.
• •فيما يتعلق بقياس مدى شمولية معلومات اإلنذار المبكر،
قد ترغب الدول األعضاء في فحص المؤشرات البديلة
المتعلقة بمستوى "وفرة المعلومات" ،أي عدد ونوع
قنوات نشر اإلنذارات المختلفة التي توفر معلومات
التحذير الرسمية نفسها.

• •هناك نقص في المؤشرات المفيدة والموثوقة الخاصة
باالبتكار العلمي والتكنولوجي في العديد من البلدان
النامية .وإضافة إلى ذلك ،ال يوجد معيار أو منهجية محددة
دوليًا حتى اآلن لمؤشر هدف التنمية المستدامة .1-6-17
بشأن "البرامج واالتفاقات الخاصة بالتعاون العلمي و/أو
التكنولوجي بين البلدان ،حسب نوع التعاون".

• •عند حساب مدى الشمولية ،سيكون من األمثل استخدام
عدد السكان المعرضين .ومع ذلك ،سيكون من الصعب
التحديد والحساب ،ال سيما بالنسبة لألحداث الخطيرة
الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك لألحداث التي
ال يتضرر خاللها كل األشخاص المعرّ ضين .ولذلك،
اقترح مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
استخدام مؤشر بديل ،على سبيل المثال ،إجمالي السكان
في الوحدات اإلدارية دون الوطنية المستهدفة.

الغاية (ز)

• •نظرً ا ألن أكثر من نظام إنذار مبكر باألخطار المتعددة
يمكن أن يغطي الموقع الجغرافي نفسه أو الفئة السكانية
نفسها ،يجب على الدول األعضاء أن تراعي العد
المزدوج واتساق المعلومات.

تتعلق هذه الغاية بتعزيز القدرات ألنظمة اإلنذار المبكر،
والتقييمات والمعلومات الخاصة بالمخاطر ،واإلجالء قبل
وقوع الكوارث .ومثلما هو الحال مع الغاية (هـ) ،تحتوي
هذه الغاية أيضًا على عنصر تقييم ذاتي استنا ًدا إلى تصنيف
األخطار وتقييم المبادرات المتخذة بشأن القضايا المتعلقة
بأنظمة اإلنذار المبكر ومعلومات المخاطر .وتشتمل
المكونات الرئيسية ألنظمة اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
الفعالة على جوانب الكشف عن األخطار ،وقابلية التضرر،
والتعرض ورصدها ،والتنبؤ بها بشكل منهجي .كذلك تشتمل
على تحليل مفصل للقدرات بشأن المخاطر المعنية والوسائل
المناسبة إلبالغ معلومات المخاطر من السلطات المسؤولة
إلى السكان المعّرضين للمخاطر أو الذين يعانون من
المخاطر على المستوى المحلي ،بحيث يتم اتخاذ اإلجراءات
المالئمة للتأهب واالستجابة في الوقت المناسب.
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تلقي الدروس األولية المتعلقة بأنظمة اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة الضوء على أن ممارسات اإلنذار المبكر
ال تزال بحاجة إلى التحسين من خالل االستفادة من التجارب
السابقة وزيادة كفاءتها ،على مستوى التحليل (تقييمات
المخاطر وجمع البيانات) واإلجراءات لالحقة (االستجابة).
كذلك تحتاج المؤسسات الوطنية إلى ممارسة المسؤولية
القوية بشأن تقييم المخاطر وتحديد خطوات النظام .ليس
هناك نظام إنذار مبكر "جاهز لالستخدام" ،ولكن بدالً من
ذلك يمكن االستعانة بمجموعة متنوعة من الممارسات التي
من شأنها أن تجعل تصميم أنظمة اإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة متنوعًا ومحدد السياق .ويمكن للمنظمات الدولية،
التي تعزز القدرات المحلية ،االضطالع بدور تكميلي عن
طريق تعزيز المسؤولية الوطنية وتعزيز القدرات الوطنية
لإلنذار المبكر.

3-9
دعم االستعراض المواضيعي والقطاعي للتقدم المحرز
يجب إجراء التحليل القطاعي لتنفيذ اإلبالغ الكامل بموجب إطار سِ نداي .وكان هناك بالفعل تعاون دولي كبير في مختلف
القطاعات .ويرد أدناه مثاالن على هذا التعاون ،فيما يتعلق بالزراعة والسالمة المدرسية.

1-3-9
قطاع الزراعة
تشكل الزراعة سبل المعيشة لـ  2.5مليار شخص في جميع
أنحاء العالم .ويحصل ثالثة أرباع فقراء العالم على طعامهم
ودخلهم من الزراعة ،أو تربية الماشية ،أو الحراجة،
أو صيد األسماك .ويدير صغار المزارعين أكثر من ٪80
من المزارع الصغيرة في العالم التي يقدر أن عددها بـ
 500مليون مزرعة صغيرة ويوفرون أكثر من ٪80
105
من األغذية المستهلكة في جميع أنحاء العالم النامي.
ومع تزايد وتيرة الكوارث واألحداث القاسية وآثارها ،فإن
هؤالء المزراعين يواجهون بانتظام العواصف ،والجفاف،
والفيضانات ،واآلفات ،واألمراض التي تدمر المحاصيل،
والماشية ،واإلمدادات ،والمعدات ،والبذور ،والمواد الغذائية
أو تلحق الضرر بها .وخالل العقد المنصرم ،كانت نسبة
تبلغ  ٪26من إجمالي األضرار والخسائر الناجمة عن
الكوارث المتعلقة بالمناخ في البلدان النامية واقعة في قطاع
الزراعة 106.وإضافة إلى ذلك ،فإن آثار الكوارث ال يقتصر
على المدى القصير الفوري .وغالبًا ما تقوّ ض الكوارث
المكاسب اإلنمائية المتوقع تحقيقها كل عشر سنوات ،مما
يجعل المجتمعات عرضة بشكل متزايد للمخاطر المستقبلية،
وأقل قدرة على استيعابها ،والتعافي منها ،والتكيف معها.
بالشراكة مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،
وضعت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ()FAO
"منهجية تقييم الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث في
قطاع الزراعة" ،التي تستخدم لتتبع التقدم المحرز نحو
تحقيق المؤشر ج 2-المتعلق بالحد من الخسائر الزراعية

المباشرة التي ُتعزى إلى الكوارث ،في إطار غاية إطار
سِ نداي (ج) بشأن الخسائر االقتصادية العالمية .وتسعى هذه
المنهجية الجديدة إلى توحيد مقاييس تقييمات آثار الكوارث
في قطاع الزراعة .ومع ذلك ،فإنها تحتاج إلى إضفاء الطابع
المؤسسي على المستوى القُطري .لذلك تقدم منظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة الدعم وبناء القدرات للمؤسسات
الوطنية العتماد هذه المنهجية ،وتفعيلها ،وتنفيذها .كما يعتمد
عدد متزايد من البلدان في جميع أنحاء أمريكا الالتينية،
ومنطقة البحر الكاريبي ،وشرق أفريقيا ،وجنوب شرق آسيا
بالفعل هذا النهج الجديد وباتت تلك البلدان على استعداد
لإلبالغ والتتبع بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق التزامات
إطار سِ نداي للحد من الخسائر المباشرة الناجمة عن
الكوارث في قطاع الزراعة.
تدعم منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة البلدان في
الحد من المخاطر وتعزيز سبل العيش الزراعية لبناء القدرة
على الصمود أمام الكوارث واألزمات ،مع الحفاظ على
تحديد السياقات وثباتها في األنظمة الغذائية وسبل العيش
على المستوى المحلي .تتمحور األعمال المتعلقة بالقدرة
على الصمود لدى منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
حول ثالث مجموعات رئيسية من الصدمات :األخطار
الطبيعية ،بما في ذلك األحداث القاسية المتعلقة بتغير المناخ؛
وأزمات السالسل الغذائية والتهديدات العابرة للحدود ،بما
في ذلك اآلفات واألمراض وسالمة األغذية ،بما يتماشى
مع النطاق األوسع الذي يشتمل عليه إطار سِ نداي بشأن
األخطار؛ وحاالت األزمات الممتدة ،بما في ذلك الصراعات
العنيفة .ومن خالل اتباع هذا النهج الشامل ،تستطيع منظمة
األمم المتحدة لألغذية والزراعة التصدي للطبيعة المركبة
للكوارث والترابط القائم بين التهديدات.

( 104مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018b
( 105برنامج األمم المتحدة للبيئة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )2013
( 106منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )2018
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تحسين حوكمة األزمات والمخاطر
ال يمكن حماية سبل العيش الزراعية من األخطار المتعددة
إال بوجود حوكمة مالئمة لألزمات ومخاطر الكوارث على
جميع المستويات من خالل األنظمة المؤسسية ،والسياساتية،
والقانونية الواعية بالمخاطر ،إلى جانب قدرات إدارة
الكوارث والمخاطر بالنسبة للقطاعات المتعلقة بالزراعة
واألغذية.

اإلنذار المبكر – العمل المبكر
يساعد رصد المخاطر والكوارث على منع آثارها،
والتأهب لها ،والحد منها .ويقوم نظام اإلنذار المبكر والعمل
المبكر التابع لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
بترجمة التحذيرات إلى إجراءات استباقية للحد من آثار
أحداث الكوارث المحددة .ويركز على توحيد معلومات
التنبؤ المتاحة ،ووضع الخطط المالئمة لضمان اتخاذ
الشركاء الحكوميين لإلجراءات الالزمة عند وجود تحذير.
على المستوى العالمي ،يتم نشر مصادر اإلنذار المبكر
لرصد المخاطر الرئيسية التي تهدد األمن المتعلق بالغذاء
والزراعة في تقرير اإلنذار المبكر والعمل المبكر ربع
السنوي .أما على المستوى القطري ،تعمل منظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة بشكل وثيق مع المكاتب القُطرية
لوضع أنظمة اإلنذار المبكر والعمل المبكر المصممة وف ًقا
للسياقات المحلية .بينما يجري التنفيذ في كينيا ،ومدغشقر،
ومنغوليا ،وجزر المحيط الهادئ ،وباراغواي ،والسودان،
وبلدان أخرى.

2-3-9
مبادرات السالمة المدرسية
التحالف العالمي للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على
الصمود في قطاع التعليم هو آلية متعددة أصحاب المصلحة
تضم وكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات الدولية ،والشبكات
اإلقليمية .ويعمل الشركاء لضمان أن تكون جميع المدارس
آمنة من مخاطر الكوارث وأن جميع المتعلمين يعيشون في
ثقافة السالمة .ومن المتوقع أن تسهم أعمال التحالف العالمي
في نهاية المطاف في إيجاد ثقافة عالمية بشأن السالمة
والقدرة على الصمود من خالل التثقيف والمعرفة ،دعمًا
ألهداف التنمية المستدامة وتمشيًا مع إطار سِ نداي .كذلك
تشجع هذه األعمال على اتباع نهج شامل للتثقيف بشأن
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الحد من مخاطر الكوارث من خالل اإلطار الشامل للسالمة
المدرسية 107 .ويستند هذا اإلطار إلى البرامج ،والخطط،
والسياسات التعليمية التي تتوافق مع إدارة الكوارث على
مستويات المدارس اإلقليمية ،والوطنية ،ودون الوطنية،
والخاصة بالمقاطعات ،والمحلية ،التي تهدف إلى( :أ) حماية
الطالب والمعلمين من الوفاة ،واإلصابة ،والضرر في
المدارس( ،ب) والتخطيط الستمرارية التعليم عبر جميع
األخطار والتهديدات المتوقعة( ،ج) وحماية استثمارات
قطاع التعليم( ،د) وتعزيز الحد من المخاطر وبناء القدرة
على الصمود عبر قطاع التعليم.
أطلق مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المبادرة
العالمية للمدارس اآلمنة في عام  2013بالتعاون مع شركاء
من التحالف العالمي المعني بلحد من مخاطر الكوارث
وبناء القدرة على الصمود في قطاع التعليم لتكون استجابة
للبيان الحواري الرفيع المستوى في المنتدى العالمي للحد
من مخاطر الكوارث لعام  .2013وتهدف هذه المبادرة إلى
ضمان االلتزام السياسي وتعزيز تطبيق مبادرة المدارس
اآلمنة على مستوى العالم .كذلك فإن المبادرة العالمية تحفز
الحكومات وتدعمها لوضع البرامج ،والخطط ،والسياسات
الوطنية الخاصة بالسالمة المدرسية وتنفيذها باالقتران مع
الجوانب التقنية الثالثة للسالمة المدرسية الشاملة .كما أنها
تقدم المساعدة التقنية والخبرة الفنية لدعم الحكومات المعنية
في تنفيذ السالمة المدرسية الشاملة على المستوى الوطني
وتشجع اإلنجازات والممارسات الجيدة في تنفيذ مبادرة
المدارس اآلمنة من أجل تكرارها في بلدان ومناطق أخرى.
وضع شركاء التحالف العالمي أدوات ومنهجيات مختلفة
لتعزيز السالمة المدرسية .فعلى سبيل المثال ،تشجع منظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منهجية
تقييم السالمة المدرسية متعددة األخطار ،وهي المعاينة
البصرية لتحديد استراتيجيات تحسين السالمة (.)VISUS
وتشتمل منهجية المعاينة البصرية لتحديد استراتيجيات
تحسين السالمة على عنصر بالغ األهمية بشأن بناء القدرات
لصانعي القرار ،والموظفين التقنيين ،والجامعات .كما
أنها ُتتيح لهم اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل بشأن
كيفية تحديد أولويات التمويل لتحسين السالمة المدرسية
وتم اختبارها بنجاح في سبعة بلدان (السلفادور ،وهايتي،
وإندونيسيا ،وإيطاليا ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية،
وموزمبيق ،وبيرو) ،حيث جرى تقييم األمن لما يربو على
 500000طالب وعضو هيئة تدريس .وتعمل اليونسكو
على وضع إطار مفاهيمي لبرنامج دولي لتقييم المدارس
اآلمنة ،من خالل تنفيذ منهجية المعاينة البصرية لتحديد
استراتيجيات تحسين السالمة في جميع أنحاء العالم.

4-9
تطوير اإلحصاءات الوطنية
المتعلقة بالكوارث
كان اعتماد آليات اإلبالغ المشتركة إلطار سِ نداي وخطة
عام  2030دافعًا للمجتمع اإلحصائي الدولي من أجل دعم
وضع أطر وإحصاءات متعلقة بالكوارث .ويفحص القسم
التالي هذه األعمال وتداعياتها.
في سياق إطار سياساتي متفق عليه عالميًا وأنظمة رصد
للمؤشرات العالمية ،أولت الحكومات اهتما مًا متزاي ًد ا
لإلحصاءات المتعلقة بالكوارث .ونظرً ا ألن مجال اإلحصاء
هذا يُعد مسعى جدي ًدا في جميع البلدان تقريبًا ،فهناك طلب
شديد على اإلرشاد التقني ومشاركة األدوات والممارسات
الجيدة على المستوى الدولي.
يجري تحديد المفاهيم والمؤشرات األساسية للحد من مخاطر
الكوارث الخاصة بالرصد الدولي في إطار سِ نداي وأهداف
التنمية المستدامة ،ولكن ثمة حاجة إلى ترجمة المفاهيم
والتعريفات المتفق عليها إلى توصيات تقنية وتعليمات محددة
إلعداد اإلحصاءات ونشرها .وتشتمل المتطلبات األساسية
ألنظمة رصد المؤشرات الدولية على قابلية المقارنة للمفاهيم
وطرق القياس عبر حاالت الكوارث .وتعتمد هذه األنظمة بدرجة
كبيرة على التنسيق واالتساق على المستويين الوطني والمحلي.
تملك البلدان ممارسات مختلفة لتجميع البيانات وإعداد
الجداول اإلحصائية المتعلقة بالكوارث ،مما يجعل من
الصعب عقد المقارنات أو إجراء التحليالت للسالسل الزمنية
التي تغطي عدة كوارث .ويركز إطار سِ نداي على تقييمات
المخاطر ،مما يعكس المطالب الحكومية لتحسين الجهود
الرامية إلى الوقاية والتأهب .ونظرً ا ألن تقييمات المخاطر
تتطلب معلومات تتجاوز البيانات التشغيلية للكوارث ،فثمة
حاجة إلى إجراء إحصاءات وقياسات خاصة بالكوارث
على نطاق الكوارث ،واألوقات ،والمواقع الجغرافية،
وإلى دمج معلومات الكوارث في اإلحصاءات االجتماعية،
واالقتصادية ،والبيئية.

في كثير من الحاالت ،يتم إعداد البيانات المتعلقة بالكوارث
خارج النظام اإلحصائي الوطني وال يجري إدراجها في
اإلحصاءات الرسمية .وفي كثير من األحيان ال تشارك
المكاتب اإلحصائية الوطنية في جمع البيانات .ومع ذلك،
بالنظر في مواطن القوة التقليدية للمكاتب اإلحصائية الوطنية
والسياق المؤسسي إلدارة مخاطر الكوارث الوطنية ،يمكن
تحديد أدوار مختلفة للمكاتب اإلحصائية الوطنية .يمكن
تصنيف هذه األدوار إلى جزأين:
• •األدوار األساسية التي ينبغي أن يضطلع بها أي مكتب
إحصائي وطني .وتعكس هذه األدوار مواطن القوة
النموذجية للمكاتب اإلحصائية الوطنية ،مثل إعداد
المؤشرات واإلحصاءات الخاصة بالسالسل الزمنية،
وتوفير معلومات خط األساس التي تناسب الغرض من
إدارة مخاطر الكوارث ،ودعم تقييم اآلثار االجتماعية،
والبيئية ،واالقتصادية ،وما إلى ذلك.
• •األدوار الموسعة التي تنطوي على مهام إضافية يمكن
دمجها في الوظائف والمسؤوليات المنوطة بالمكاتب
اإلحصائية الوطنية .ويمكن أن تشتمل هذه األدوار
على ترأُس تقييمات التأثير ،وتنسيق خدمات المعلومات
الجغرافية ،وإجراء تقييمات للمخاطر .وقد اضطلعت بعض
المكاتب اإلحصائية الوطنية بالفعل بمثل هذه األدوار.

1-4-9
القضايا المفاهيمية
تشمل اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث ،على سبيل المثال ال
الحصر ،إحصاءات عن حاالت الكوارث وآثارها .كما تشمل
اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث أيضًا معلومات إحصائية
مستخدمة في تقييم المخاطر وتقييمات اآلثار عقب وقوع
الكوارث ،التي تعتمد على تحليل مجموعة متنوعة من
مصادر البيانات المتعلقة بالسكان ،والمجتمع ،واالقتصاد،
مثل التعدادات والمسوح ،واألدوات األخرى المستخدمة في
اإلحصاءات الرسمية ألغراض متعددة .كما أن اإلحصاءات

( 107التحالف العالمي للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود أمامها في قطاع التعليم )2017
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الجغرافية المرجعية المتعلقة بالسكان ،والشركات ،والبنية
التحتية تدعم تقييم عدد األشخاص المتضررين واآلثار
المحتملة األخرى للكوارث الناجمة عن األخطار الطبيعية.
تتوزع مخاطر الكوارث بشكل غير متساو داخل البلدان ،وفي
جميع أنحاء العالم ،ومع مرور الوقت .ويتسم كل حدث كارثة
بطابع مختلف إذ يكون غير قابل للتنبؤ نسبيًا ،ويخلق تغييرات
كبيرة في السياق االجتماعي واالقتصادي للمناطق المتضررة.
ولتحديد االتجاهات الحقيقيةً ،
بدل من التقلبات العشوائية
أو تأثيرات القيم المتطرفة ،تتطلب معظم تحليالت اإلحصاءات
المتعلقة بالكوارث سالسل زمنية متسقة وتعتمد على مجموعات
إحصائية واضحة وجيدة التنظيم .ويضفي هذا السياق أهمية
استثنائية كبيرة لتنسيق القياس لإلحصاءات ذات الصلة مع
مرور الوقت ،وقدر المستطاع ،عبر البلدان والمناطق.
ترتبط اإلحصاءات المتعلقة بآثار الكوارث بحاالت وقوع
الكوارث التي يمكن تحديدها بشكل فريد .ويجب تنظيم
مجموعات هذه اإلحصاءات وتوثيقها بطريقة تحافظ على
الروابط بالخصائص ذات الصلة لحالة الكارثة األساسية
(مثل التوقيت ،أو الموقع ،أو نوع الخطر) ،وأن تبقى في
الوقت ذاته متاحة للمستخدمين بوصفها مدخالت للتحليالت
عبر الكوارث (على سبيل المثال ،رصد المؤشرات بمرور
الوقت أو في نماذج التنبؤ بمخاطر الكوارث والحد منها).
وبالتالي ،يتمثل أحد التحديات األساسية في اإلحصاءات
المتعلقة بالكوارث في إتاحة إمكانية الوصول لإلحصاءات
الستخدامها في أشكال وأغراض متعددة للتحليالت ،مع
الحفاظ على التجميعات منسقة ومتسقة عبر االستخدام المنظم
للبيانات الوصفية.
ويمكن معالجة هذا التحدي بأفضل شكل من خالل وضع إطار
قياس متفق عليه بصورة مشتركة ،واالتفاق عليه ،وتطبيقه.
واستنا ًد ا إلى ما تق ّد م ،انعقدت الدورة الخمسون للجنة
اإلحصائية لألمم المتحدة في الفترة من  5إلى  8آذار/
مارس  .2019في هذه الدورة (تقرير اللجنة قيد
التحرير) 108،طلبت اللجنة من شعبة اإلحصاءات في األمم
المتحدة ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط
الهادئ ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،واللجنة
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة
لألمم المتحدة ،ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ،بالتشاور مع أعضاء أفرقة الخبراء اإلقليمية
الحالية وفرق العمل النظر في الخيارات والطرائق المتعلقة
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بوضع وتنسيق ما يلي( :أ) آلية رسمية تحت إشراف اللجنة
لوضع إطار إحصائي مشترك بشأن اإلحصاءات المتعلقة
بالكوارث؛ (ب) وشبكة عبر أوساط الخبراء لمواصلة
التعاون والتنسيق وجمع األموال لتعزيز اإلحصاءات
المتعلقة بالكوارث واألحداث الخطرة؛ (ج) وإعادة اإلبالغ
إلى اللجنة في الوقت المناسب.
حثت اللجنة المجتمع اإلحصائي الدولي كذلك على توسيع
جهوده الرامية إلى بناء القدرات في مجال اإلحصاءات
المتعلقة بالكوارث واألحداث الخطرة لمساعدة البلدان على
تعزيز القدرات الخاصة بوكاالت إدارة الكوارث ،والمكاتب
اإلحصائية الوطنية ،وغيرها من المساهمين بالبيانات
الرسمية ذوي الصلة للوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالنهج
القائمة على األدلة لتحقيق البرامج ،والخطط ،والسياسات
اإلنمائية الوطنية ،واألهداف والغايات في إطار سِ نداي
وخطة عام .2030

2-4-9
الدعم الدولي لتطوير اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث
هناك العديد من المبادرات الدولية لدعم تطوير اإلحصاءات
المتعلقة بالكوارث .تشمل أبرز النقاط ما يلي :إطار شعبة
109
االحصاءات في األمم المتحدة لتطوير إحصاءات البيئة
بدعم من فريق الخبراء المعني بتنقيح إطار تطوير
إحصاءات البيئة ،وفرقة العمل التابعة للجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألوروبا المعنية بقياس الكوارث واألحداث
القاسية منذ شباط/فبراير .2015
على ا لمستو ى ا إل قليمي  ،قا مت ا للجنة ا ال قتصا د ية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ بإنشاء فريق خبراء
معني باإلحصاءات المتعلقة بالكوارث في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ في عام  .2014وقد عمل هذا الفريق على
وضع إطار لإلحصاءات المتعلقة بالكوارث ومبادئ توجيهية
تقنية مصممين لألنظمة اإلحصائية الوطنية ويمكن تطبيقهما
على نطاقات متعددة .وقد عملت اللجنة االقتصادية ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة لألمم المتحدة لفترات
طويلة على تقديم المساعدة التقنية والتدريب للبلدان في
مجال اإلحصاءات والمؤشرات الخاصة بالكوارث وأنشأت
ً
عامل معنيًا بقياس المؤشرات المتعلقة بالحد من
اآلن فري ًقا
مخاطر الكوارث وتسجيلها لفترة العامين .2019–2018

3-4-9
االستفادة من بيانات رصد األرض والبيانات الجغرافية
المكانية المتعلقة بالكوارث
تتطلب خطة عام  2030بيانات لفهم االحتياجات ،ودراسة
الحلول وتحديدها ،ورصد التقدم المحرز .ومن المهم
االستفادة من البيانات واألدوات الخاصة برصد األرض
وكذلك البيانات واألدوات الجغرافية المكانية المتعلقة
بالكوارث في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
واألهداف والغايات الخاصة باتفاق باريس ،والخطة
الحضرية الجديدة ،واالتفاقات األخرى ذات الصلة.
تدعم لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات
الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي ()UN-GGIM
التنفيذ القُطري من خالل التركيز على توفير التوجيه بشأن
تحديد االتجاهات فيما يتعلق بإعداد المعلومات الجغرافية
المكانية ،وتوافرها ،واستخدامها ضمن أطر السياسات
الوطنية ،واإلقليمية ،والعالمية .وسيؤدي ذلك إلى دمج
أفضل للمعلومات الجغرافية المكانية والمعلومات الرئيسية
األخرى دعمًا لمختلف خطط التنمية لما بعد عام ،2015
وكذلك استراتيجياتها الوطنية للحد من المخاطر وغير ذلك
من الخطط الوطنية .هذا وقد ُ
طرح تقريرين أمام الدورة
السنوية الثامنة للجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بإدارة
المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي كان لهم
أهمية خاصة إذ إنهما يطرحان مسألة االستفادة من الخدمات
والمعلومات الجغرافية المكانية في الكوارث وكذلك االستفادة
110
من المعلومات الجغرافية المكانية في التنمية المستدامة.

5-9
االستنتاجات
بعد أربع سنوات من اعتماد خطة عام  2030وإطار
سِ نداي ،اتخذت البلدان خطوات جريئة نحو تلبية التطلعات
الطموحة لهذه الخطط التحولية .وتتصدي البلدان ،في سعيها
المشترك لتحقيق األهداف ،لتحديات عالمية جسيمة تتمثل
في :عدم المساواة ،وتغير المناخ ،وعدم االستقرار ،والتوسع
الحضري متسارع الوتيرة .ويحتاج صانعو القرار في جميع
أنحاء العالم إلى التفكير بشكل حاسم في كيفية تحلّي بلدانهم،
ومدنهم ،ومجتمعاتهم بقدرة أكبر على الصمود مع مواجهة
المخاطر المترابطة في الوقت ذاته .ويجب أن تتناسب هذه
التطلعات المعيارية مع التنفيذ والتقدم الملموس من خالل
توفير أحدث البيانات واإلنجازات حتى اآلن .كما أن ثمة
حاجة إلى مزيد من األدلة الدامغة ،غير أن النتائج األولية
تعيد التأكيد على االتجاهات السابقة التي تشير بأن الشرائح
األكثر ضع ًفا بين سكان العالم هي من تتكبد أكبر الخسائر
الناتجة عن الكوارث.

الفريق المعني برصد األرض  )GEO( 111هو شراكة
حكومية دولية تعمل على تحسين توافر بيانات رصد
األرض ،والوصول إليها ،واستخدامها لصالح المجتمع.
ً
نشاطا يغطي
ويملك الفريق برنامج عمل يضم أكثر من 70
المجاالت ذات األولوية العالمية لخطة عام  ،2030واتفاق
باريس ،وإطار سِ نداي .ومن خالل هذا العمل ،جمع الفريق
المنظومة العالمية لنظم رصد األرض 112،التي تتيح أكثر من
113
 400مليون وحدة من البيانات ،والمعلومات ،والموارد.

( 108المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة )2019
( 109إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة )2017
( 110المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة )2018a

( 111الفريق المعني برصد األرض )2019b
( 112الفريق المعني برصد األرض )2019b
( 113الفريق المعني برصد األرض )2019a
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الجزء 2
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات

الخسائر المباشرة ليست سوى جزء من المشكلة .ولذا
يجب فهم آثار الكوارث بصورة أكثر شمولية .عند وقوع
الكوارث ،يتم التعرض آلثار غير مباشرة من حيث الوفيات
واالعتالل ،وكذلك من حيث األصول ،والبنية التحتية،
وفرص العمل ،والتعليم التي تحدد رفاه السكان المتضررين.
ومن الضروري فحص البيانات من جديد عبر األهداف
والغايات ووضع مقاييس لألبعاد الخاصة بآثار الكوارث
التي تحدث للفئات األكثر ضع ًفا من خالل التعمق في التحليل
التوزيعي واالنتقال من البيانات اإلقليمية ،والوطنية ،ودون
الوطنية إلى مستوى األسر المعيشية 114 .وينبغي تصنيف
المؤشرات الرئيسية مثل الوفيات ،واالعتالل ،والتحصيل
العلمي ،ونتائج التغذية في جميع المقاييس حيثما كان ذلك
مناسبًا .عند السعي للوصول أوالً إلى أولئك الذين تخلفوا
عن الر ْكب بشكل أكبر ،من الضروري أن نفهم كيف تؤثر
الظروف االجتماعية واالقتصادية على احتمالية أن ينعم أي
شخص بالصحة الجيدة والتعليم ،والحصول على الخدمات
األساسية ،وعيش حياة كريمة ،وأخيرً ا إعادة البناء على نحو
أفضل بعد الصدمة.
ُتعد البيانات المتاحة للجميع ،والتي تم التحقق من صحتها،
والقابلة للتشغيل المتبادل عبر سلسلة الكوارث مهمة للغاية
لوضع السياسات القائمة على األدلة .وتمثل األمثلة الواردة
أعاله ،إلى جانب نشر المالحظات اإلرشادية التقنية بشأن
ً
حافز ا لفهم الفوائد المشتركة بين
رصد إطار سِ نداي،
القطاعات الناتجة عن اإلبالغ عن التقدم المحرز استنا ًدا إلى
أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس .كذلك بدأ االهتمام
الدولي المتزايد والتمويل الموجّ ه عبر أهداف مختلفة في
جني ثماره ببطء .ومع ذلك ،من الضروري للغاية الحفاظ
على الزخم ومواصلة تنسيق الجهود العالمية والوطنية من
حيث التصنيف وقابلية المقارنة عند وضع قواعد البيانات.
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الفصل 9

لقد أوضح هذا الجزء أنه في حين تتزايد مخاطر الكوارث
على نطاق عالمي ،فإن اإلرادة الجماعية لمواجهتها لم
تكن كافية .وهناك أمل في أنه بنا ًء على النتائج األولية
سيتم تقييم التكاليف الحقيقية للكوارث ،ومن ث ّم سيتم تحديد
األولويات بنا ًء على المفاضالت المتأصلة في التخطيط
ووضع الميزانيات على المستوى الوطني .وبالنظر إلى
التمويالت والقدرات المحدودة المتعلقة بجمع البيانات ،يتعين
على الحكومات أن تحدد أين يجب أن تستثمر مواردها
ً
أول  .ومن خالل تحليل المخاطر الكامنة المتأصلة في
النشاط االجتماعي ،واالقتصادي ،والبيئي ،وكذلك التوصل
لفهم دقيق عن الفئات السكانية المستهدفة ،يمكن لصانعي
السياسات وضع حلول دائمة وإجراءات فعالة لمجتمعاتهم.

توصيات للدول األعضاء
بشأن تحسين جمع البيانات
لرصد إطار سِ نداي
• •تضافر جهود جمع البيانات الخاصة بإطار سِ نداي،
الذي ينبغي تحقيقه في مجاالت اإلحصائيات الرسمية
بالتنسيق مع المكاتب اإلحصائية الوطنية .ويمكن لذلك
أن يجعل حساب الخسائر الناجمة عن الكوارث ممارسة
جيدة قياسية متبعة إلثراء رصد إطار سِ نداي ،حيث إنه
يوفر البيانات المصنفة تبعًا لألحداث بما يفسح المجال
لتحليالت أكثر مصداقية.
• •استثمار الجهود في إرساء آلية إبالغ مخصصة قوية
تركز على القضايا ذات التوجه الوطني وتدعم إطار
الرصد المعني باالستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث باالقتران مع خطط التكيف الوطنية ورصد
إطار سِ نداي على المستوى المحلي.
• •مواءمة الغايات والمؤشرات مع البلدان األخرى في
المنطقة أو مع البلدان ذات الخصائص الجيوسياسية/
خصا ئص ا أل خطا ر ا لمتما ثلة بحيث يمكن إ جر ا ء
مقارنات مكانية إذا تطلب األمر.

• •االستفادة من آخر األبحاث التي أجريت في علم البيانات
لتيسير عملية اإلبالغ استنا ًد ا إلى المبادئ والمعايير
المشتركة .وفي الوقت نفسه ،يلزم دعم تسخير ثورة
المعلومات من أجل تحقيق تنمية مستدامة على النحو
الذي أوصى به فريق الخبراء االستشاريين المستقل
لألمين العام لألمم المتحدة بخصوص تسخير ثورة
115
المعلومات.
• •االستثمار في البنية التحتية المادية ال سيما في قطاع
تكنولوجيا المعلومات ،وذلك لضمان تحسين اإلبالغ
عبر اإلنترنت وحساب الخسائر على جميع المستويات
اإلدارية ،إلى جانب بناء القدرات في مجال رسم
الخرائط والبيانات الجغرافية المكانية لتحسين تسجيل
الخسائر من خالل مبادرة تكميلية للرصد الموقعي
والساتلي.

• •تعزيز نظام بيانات مالئم لغرض رصد أهداف التنمية
المستدامة واتفاقات األمم المتحدة المرجعية األخرى
116
وتحقيقها ،وكذلك مساعدة الحكومات على ما يلي:
о оاإلدارة والحوكمة على نحو أكثر فعالية ،من خالل
تزويد صانعي السياسات بمعلومات آنية أو شبه
آنية بخصوص جودة الخدمات ،ورفاهية السكان،
وحالة البيئة بحيث يتمكنون من تصحيح مسارهم
وتغيير السياسات لتلبية المتطلبات المتغيرة.
о оرصد التقدم المحرز في السابق وضمان إمكانية
الوفاء باألهداف ،وتتبع التغيرات مع مرور الوقت،
والمساعدة على توقع التوجهات المستقبلية.

• •بناء أوجه التآزر كيما يتسنى للدول األعضاء ،ال سيما
البلدان النامية واألقل ً
نموا ،السعي للتعاون مع وكاالت
األمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة التي تعد وكاالت
راعية لمختلف أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها،
وذلك لضمان تحقيق أفضل أوجه التآزر القُطرية
الممكنة لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة.
• •إ قا مة شر ا كا ت مع أ صحا ب ا لمصلحة ا آل خر ين
ومنظمات الخبراء بوصفها عنصرً ا أساسيًا في تمكين
إعداد شبكة تبادل بيانات قوية واإلبالغ الشامل .وينبغي،
قدر اإلمكان ،لهذه الشراكات أن تستكشف االستخدامات
المتعددة للبيانات ،بحيث يكون هناك طلب أوسع نطا ًقا
على البيانات وزيادة التحفيز الحقيقي لجمع البيانات
ومشاركتها .التعاون مع القطاع الخاص ،مثل ،قطاع
التأمين ،وقطاع اإلسكان ،والغرف التجارية والصناعية.
وهذا ضروري للحصول على صورة شاملة عن
الخسائر االقتصادية.

( 114مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( ،)2017eوالش وهاليجات )2019
( 115الفريق المعني بتسخير ثورة المعلومات )2019

( 116شبكة حلول التنمية المستدامة )2017
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دراسة حالة
إفرادية خاصة
وضع الخطط الحضرية والمجتمعية للحد من مخاطر
الكوارث باستخدام أساليب الخرائط التعاونية –
دار السالم بجمهورية تنزانيا المتحدة
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دراسة حالة إفرادية خاصة

ُت َعد مدينة دار السالم بجمهورية تنزانيا المتحدة إحدى أسرع
المدن ً
نموا في أفريقيا .ومن المتوقع أن تصبح مدينة دار
السالم مدينة كبرى بحلول عام  ،2030وذلك بفضل عدد
سكانها الذي يبلغ حاليًا  4.1مليون نسمة .وتعتبر الخرائط
والمعلومات الجغرافية المكانية بالغة األهمية بالنسبة إلى
ً
إضافة إلى أنها ُت َعد أمرً ا حيويًا لتوفير
تطوير أي مدينة،
الخدمات العامة للمدينة وضمان سالمة مواطنيها .ومع ذلك،
فإن هناك العديد من العوامل التي تزيد من تع ُّقد حالة األمن
لسكان دار السالم.
وتشمل هذه العوامل النمو السكاني السريع وذلك بدءًا من
السكان الذين بلغ عددهم  300,000نسمة تقريبًا في عام
 1970إلى العدد القائم في الوقت الحالي ،والمستوطنات
العشوائية وغير المخطط لها ،والبيئة المناخية شديدة التغير،
وكل هذه القضايا تسهم في التعرض لمخاطر الفيضانات
المتزايدة 117.وال تمتلك مؤسسات دار السالم سوى قدرات
تقنية محدودة من حيث المهارات ،والتدريبات ،والمعدات.
ويزيد تفاقم هذا التحدي نتيجة لعدم إمكانية الوصول إلى
المعلومات الجغرافية المكانية القائمة والثغرات الموجودة في
118
البيانات.
في أوائل عام  ،2018تسبب هطول األمطار الغزيرة
في حدوث فيضانات واسعة النطاق أضرت 50,000
ألف شخص وأودت بحياة ما ال يقل عن  41شخصًا.
وطب ًقا لألرقام الرسمية ،فإن التصدي لحاالت الطوارئ
والتعافي منها كلف الحكومة ما يزيد عن  780,000دوالر
119
أمريكي.
وتصد يًا لهذه المجموعة المتزايدة من التحديات ،تعاون
مجموعة من المؤسسات األكاديمية المحلية والمنظمات غير
الحكومية مع اللجنة التنزانية للعلوم والتكنولوجيا ،وجمعية
الصليب األحمر التنزانية ،والبنك الدولي ،وأفراد المجتمع
الذين أعدوا مشروع راماني هوريا في عام  .2015وهو
عبارة عن مشروع لرسم خرائط المخاطر على مستوى
المجتمع المحلي في دار السالم ومن شأنه توليد قدر كبير من
المعلومات الجغرافية المكانية .وتتضمن مثل هذه المعلومات
بيانات عن استخدام األراضي ،والبنية التحتية ،والتعرض
للمخاطر التي تسهم بشكل مباشر في وضع خطط إدارة
مخاطر الكوارث وخطط الحد من مخاطر الكوارث .وفي
شهر تشرين األول/أكتوبر لعام  ،2018قام مشروع راماني
هوريا برسم خرائط للمناطق المجاورة التي يبلغ عدد سكانها
 3.5مليون نسمة تقريبًا في ما يزيد عن  228مجتمعًا.

استقاء معارف المجتمعات المحلية لفهم المدى
التاريخي للفيضانات
(المصدر :مارك إيليف)

( 117كاالس )2010
( 118البنك الدولي )2017
( 119البنك الدولي )2018
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تسترشد عمليات صنع القرارات على مختلف المستويات
داخل المدينة بالعملية التعاونية التخاذ إجراءات قد تحسِّن
من الظروف الحضرية لسكان دار السالم .وعلى مستوى
المجتمع المحليُ ،تستخدَ م الخرائط في توجيه اإلجراءات
ا لمتعلقة ببر ا مج تنظيف ا لمصا ر ف و تخطيط عمليا ت
اإلخالء ،لدعم تكوين  10من فرق مواجهة حاالت
الطوارئ الناجمة عن الفيضانات ،وذلك بالتعاون مع برنامج
"زويا مافوريكو" التابع لجمعية الصليب األحمر التنزانية
(االسم السواحيلي المقابل لعبارة "منع الفيضانات").

وعلى مستوى المدن ،يدعم الكم الكبير من المعلومات
الجغرافية المكانية وضع خطة مسبقة إلعالن حاالت
الطوارئ ،واإلجراءات ،وتحديد األدوار والمسؤوليات في
حال وقوع كارثة .ويحدث ذلك من خالل فريق مواجهة
حاالت الطوارئ متعدد الوكاالت في دار السالم ،الذي يمثل
مبادرة من أصحاب المصلحة المتعددين على نطاق المدينة
من شأنها تنسيق التصدي للكوارث والتخطيط لها على
مستوى المدينة وعلى المستوى اإلقليمي.

وقوع فيضان بالقرب من جسر جانجواني في دار السالم في نيسان/أبريل لعام 2018
(المصدر :راماني هوريا )2018

رسم الخرائط من خالل عملية تعاونية تجمع بين الطالب
ُت َ
وأفراد المجتمع .وهذا يتيح نقل المهارات التكنولوجية التي
ُتنشِ ئ المعلومات الجغرافية المكانية ،وتحديد المدى التاريخي
للفيضانات ،ومشاركة المجتمع المحلي وتوعيته فيما يتعلق
بخطط الكوارث باعتبارها عملية واحدة .ومن أجل زيادة
القدرة على إنشاء المعلومات الجغرافية المكانية واالستفادة
منها ،يتم تعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث على
مستوى المدينة والمستوى المجتمعي.
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دراسة حالة إفرادية خاصة

ً
إضافة إلى ذلك ،يعمل النهج التعاوني باعتباره آلية إلشراك
أفراد المجتمع والحكومات المحلية ،وحثهم على تغيير
السلوك ودعم العمل المجتمعي في الوقت ذاته .فعلى سبيل
المثال :إن المزج بين إبالغ أفراد المجتمع المحلي بشأن
آثار النفايات الصلبة التي ُتلقى في المصارف وتوفير مواقع
لمعالجة النفايات الصلبة يمكن الوصول إليها على المستوى
المحلي من شأنه أن يُيسِّر من عملية الحد من حدوث
الفيضانات المتواترة .وعلى المستوى األوسع نطا ًقا للمدن،
يُراعي هذا المزيج التركيز بشكل مُبسَّط على كبرى القضايا
األساسية للمخاطر وأسبابها.
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الجزء :3
تهيئة الظروف
الوطنية والمحلية
إلدارة المخاطر
علينا أن نكون أجدادًا عظماء وتلك هي مسؤوليتنا الكبرى
1
(جوناس سالك)

مقدمة
ورد في الفصليْن  1و 2والجزء األول من تقرير التقييم العالمي الماثل كيف يدعو إطار سِ نداي الحكومات إلى المضي قدمًا
نحو ترتيبات الحوكمة الواعية بالمخاطر التي تتضمن نطا ًقا أوسع لألخطار والمخاطر ،وتتضمن مفهوم المخاطر النظامية.
وهذا يقتضي التكامل بين مختلف القطاعات والمستويات الحكومية ،والتعاون مع العلماء ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص
للتصدي المخاطر الحالية والناشئة .ثم قدم الجزء الثاني اإلبالغ العالمي األول بشأن التقدم المحرز من جانب الدول األعضاء
نحو تحقيق الغايات والمؤشرات الخاصة بإطار سِ نداي ،وحدد المجاالت ذات األولوية الرامية إلى زيادة القدرة الالزمة على
جمع البيانات.
يتخذ هذا الجزء من الغاية "هـ" نقطة انطالق له ،بمعنى أنه
يستهدف إحداث زيادة كبيرة في عدد البلدان التي سيكون
لديها استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث على الصعيديْن
الوطني والمحلي بحلول عام  ،2020غير أن هذا الجزء
يضع الهدف "هـ" في السياق األوسع نطا ًقا لجهود الدول
األعضاء الرامية إلى تحقيق جميع الغايات وفي نهاية
المطاف تحقيق نتائج إطار سِ نداي وأهدافه من خالل اإلدارة
المتكاملة للمخاطر .يمثل تحقيق الغاية "هـ" نقطة انطالق
صوب تحقيق أهداف  2030الخاصة بالحد من الخسائر،
والوفيات ،واألشخاص المتضررين ،والخسائر االقتصادية،
واألضرار التي تلحق بالبنية التحتية ،وتعطل الخدمات
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الجزء 3

الحيوية الناجمة عن الكوارث .ومن ث ّم كان القرار من جانب
الدول األعضاء إلنجاز هذه الغاية بحلول عام .2020
ولذلك يتبع هذا الجزء نهجً ا نوعيًا لتقديم صورة عامة عن
الممارسات ،والتحديات ،والدروس المستفادة الحالية لتهيئة
البيئة المواتية للحوكمة المتكاملة للمخاطر على المستوييْن
الوطني والمحلي .كذلك يتناول هذا الجزء دور التعاون
اإلقليمي ،إضافة إلى الطرق والوسائل العديدة التي تستخدمها
الدول األعضاء لدمج الحد من مخاطر الكوارث أيضًا في
الخطط الوطنية والمحلية للتنمية ،والتكيف مع تغير المناخ،
والمناطق الحضرية ،والسياقات الهشة أو المعقدة.

البيئة المواتية والتعاون اإلقليمي
يعزز إطار سِ نداي التعاون اإلقليمي والوطني ،ال سيما في
األولوية  ،2التي تتحدث عن "حوكمة مخاطر الكوارث
على المستويات الوطنية ،واإلقليمية ،والعالمية" .لذلك ،تمثل
اآلليات العالمية واإلقليمية عناصر مهمة في البيئة المواتية
من أجل الحوكمة الفعالة للمخاطر على المستوى الوطني.
بعد أن سبق مناقشة أنظمة وموارد الدعم الفني فيما يتعلق
بعمليات رصد إطار سِ نداي ،حان الوقت للتعرف على الدعم
والموارد اللذين تحصل عليهما الدول األعضاء من خالل
منظماتها واتفاقياتها اإلقليمية ،إضافة إلى أطر الحوكمة
التي قامت بوضعها على المستوييْن الوطني والمحلي.
وبنا ًء على ذلك ،يتناول الفصل األول من هذا الجزء التقدم
المحرز في البيئة المواتية التي أوجدتها الدول األعضاء من
خالل الخطط واالستراتيجيات اإلقليمية وتبادل المعرفة على
المستوى اإلقليمي.

الخطط أو االستراتيجيات المعنية بالحد من مخاطر
الكوارث المتوائمة مع إطار سِ نداي
يعد تحقيق الغاية "هـ" بحلول عام ً 2020
دليل على التقدم
المحرز وعنصرً ا أساسيًا في البيئة المواتية لتحقيق جميع
أهداف إطار سِ نداي وغاياته بحلول عام  .2030وإذ لم
يتبقى سوى عام واحد على حلول عام  2020و 11عامًا
على حلول عام  ،2030باتت هناك ضرورة ملحة إلى أن
تحدد البلدان لنفسها أولويات أكثر طموحً ا من خالل تحديث
استراتيجياتها وخططها الحالية سعيًا إلى تحقيق أهداف إدارة
المخاطر المحتملة التي يمكنها الحصول على االستثمارات
العامة والخاصة.

نهاية فترة تنفيذ إطار عمل هيوغو في عام  ،2015أبلغ
 94بل ًدا من أصل  105بل ًدا ،كان قد قدّم تقارير عن التقدم
المحرز في الفترة من  2013حتى  ،2015أن لديه أحكامًا
تشريعية و/أو تنظيمية إلدارة مخاطر الكوارث 2،وأبلغ 69
بل ًدا أن لديه استراتيجيات وخطط وطنية .لم تكن هناك وثيقة
رسمية الستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية،
حيث لم يتم رصد تلك االستراتيجيات بشكل منهجي إال منذ
عام  .2015ومع ذلك ،حسبما تم توثيقه في تقرير التقييم
العالمي لعام  ،15فإن معظم الخطط واالستراتيجيات الوطنية
المعنية بالحد من مخاطر الكوارث التي تم إقرارها ضمن
إطار عمل هيوغو ركزت في المقام األول على االستعداد
لمواجهة الكوارث وعلى الحد من المخاطر القائمة .واآلن،
إذا لم تتمكن البلدان من إيقاف حدوث مخاطر جديدة ،فمن
غير المرجح تحقيق هدف إطار سِ نداي بحلول عام .2030
من ا لضر و ر ي أ يضًا ا ال لتفا ت إ لى أ حد ا لد ر و س
المستخلصة من فترة التنفيذ ،وهو أنه قد تم وضع العديد
من االستراتيجيات الممتازة للحد من مخاطر الكوارث
غير أنه لم يتم تنفيذها ألن البلد إما يفتقر إلى الموارد
3
أو الدعم السياسي ،مع غياب وعي أصحاب المصلحة.
وهناك ضرورة إلى أن تكون الخطط واالستراتيجيات قابلة
للتطبيق العملي في سياق البلد ،وليست تطلعية فحسب .ولكي
تكون تلك الخطط واالستراتيجيات فعالة ،يجب أن تستعين
بأصحاب المصلحة المعنيين وأن يتم تطويرها وتنفيذها
بموارد ،وقدرات ،والتزامات كافية .يتناول الفصل 11
ممارسات قطرية محددة عند وضع الخطط الوطنية والمحلية
وتنفيذها.

القبول بأهمية استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
على المستوييْن الوطني والمحلي ليس باألمر الجديد ،وقد
تم تسليط الضوء عليه بالفعل خالل فترة تنفيذ إطار عمل
هيوغو ( ،)HFAوإن كان من دون هدف مخصص .بحلول

( 1كورنيش )2005
( 2مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2019b

( 3جاكسون ،وويت ،وماكنمارا ( ،)2019مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
)2015b
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فيضان في جاكرتا
(المصدر :البنك الدولي)

الحد من المخاطر في التخطيط اإلنمائي
ما لم تسرع الدول في جهودها الرامية إلى إيقاف العوامل المسببة للمخاطر القائمة على التنمية ،ستصبح استدامة التنمية على
المحك .كذلك فإن الحاجة إلى المحافظة على العديد من المنافع المشتركة التي قد يقدمها الحد من مخاطر الكوارث للتنمية
المستدامة ُتعد على المحك هي األخرى 4.وقد ذكر تقرير التقييم العالمي لعام  2015أن االستثمار العالمي السنوي البالغ 6
5
مليارات دوالر في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المالئمة سيُنتج مجموع فوائد في نطاق قدره  360مليار دوالر.
تقبل خطة عام  2030أن الكوارث تهدد بتقويض جزء
6
كبير من التقدم اإلنمائي المحرز في العقود األخيرة.
وبالتالي فإن بناء قدرة أصول التنمية على الصمود أمام
الصدمات والكوارث ،والحد من مخاطر الكوارث الكامنة
في االستثمارات الجديدة هما مسار عمل منطقي ومهم.
ولكن ال يكفي التصدي لمخاطر الكوارث التي تجابه التنمية،
حيث إن العديد من المخاطر تنشأ عن التنمية .ويمكن أن
تكون التنمية سببًا رئيسيًا لمخاطر الكوارث ،حيث تتسبب
في وجود السكان واألصول االقتصادية في مناطق جغرافية
مكشوفة ،وتراكم المخاطر في المناطق الحضرية بسبب

296

الجزء 3

التنمية السريعة والعشوائية ،واالعتماد المفرط على الموارد
الطبيعية وتدهور األنظمة اإليكولوجية ،وعدم المساواة
االجتماعية نتيجة لمحدودية الفرص المدرة للدخل لبعض
الفئات السكانية.
ثمة ديناميكيات إنمائية قطاعية تساهم في نشأة المخاطر،
مثل التنمية السياحية في المناطق الساحلية المعرضة للخطر
أو زراعة المحاصيل كثيفة االستخدام للمياه في األراضي
7
الجافة ،إضافة إلى العواقب األوسع نطا ًقا لتغير المناخ.
تسفر األنماط اإلنمائية التي تزيد من أوجه عدم المساواة

عن حدوث الفقر وأيضًا تؤدي إلى أشكال االستبعاد
8
االجتماعي والسياسي التي تنشأ عنها مخاطر الكوارث.
وهذا ما يجعل العدالة والمساواة االجتماعيتين قيمتين
جوهريتين للتنمية القادرة على الصمود أمام الكوارث وأمام
تغير المناخ ،حيث إنهما تضمنان تداول الخيارات ،والرؤى،
والقيم بين البلدان والمجتمعات وداخلهما ،دون جعل الفقراء
ً 9
والمحرومين أسوأ حال.
ما تزال هناك حاجة إلى الفهم الكامل للقدرة على تحفيز
النشاط االقتصادي عن طريق الحد من مخاطر الكوارث.
غير أن هذا األمر يمكنه تهيئة بيئة مواتية لالستثمار في
القطاعين العام والخاص ،إضافة إلى االستثمار في سبل
العيش على مستوى األسرة المعيشية .وليست هذه مسؤولية
الحكومة وحدها ،حيث إن مخاطر الكوارث وتغير المناخ
يلزم مراعاتهما في إطار إدارة استمرارية تصريف األعمال
من قبل الشركات الكبيرة والصغيرة ،وهذا األمر بات من
10
المسلم به اآلن بصورة متزايدة في القطاع الخاص.
على الرغم من االلتزام السياسي المتنامي بإدماج الحد من
مخاطر الكوارث في التنمية على النحو المبين في إطار
سِ نداي وغيره من أطر السياسات العالمية والوطنية ،فإن
المعرفة العملية بكيفية تعميم الحد من مخاطر الكوارث
بسبل عملية وفعالة ال تزال متفاوتة فيما بين البلدان .وتهدف
اآلليات التي تم بحثها في الفصل  12إلى إلقاء الضوء على
الطريقة التي يتسنى بها تحقيق ذلك على أرض الواقع من
خالل خطط واستراتيجيات وطنية ومحلية متكاملة ،واآلن
أصبح من الجلي للغاية من خالل خطط ما بعد عام 2015
أن التنمية الواعية بالمخاطر هي النوع الوحيد من التنمية
الذي يتسم باالستدامة.

4
5
6
7
8
9

(تانر وآخرون )2015
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015c
(الجمعية العامة لألمم المتحدة )2015a
(ليهي )2018
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015c
(مركز العلوم والبيئة )2018

الحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ
تلقى فكرة التقارب بين خطتي الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ اهتما مًا متزاي ًد ا على الجانبين
النظري والعملي على المستويات الدولية ،والوطنية،
ودون الوطنية .وتتوحد هذه الجهود على الهدف المشترك
المتمثل في بناء القدرة على الصمود لألفراد ،واالقتصادات،
والموارد الطبيعية أمام تأثيرات الطقس والمناخ القاسييْن.
على المستوى العالمي ،كان دمج الحد من مخاطر الكوارث
مع التكيف مع تغير المناخ يش ّكل عنصرً ا رئيسيًا في
القرارات المتخذة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCمنذ إعالن بالي لعام
 ،2007وكذلك في نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية
المستدامة لعام ( 2012مؤتمر ريو ،)20+وبالطبع في
اتفاقات ما بعد عام  2015التي نوقشت بالفعل .يقر إطار
سِ نداي إقرارً ا صريحً ا بأهمية التكيف مع تغير المناخ
في معايرة الحد من مخاطر الكوارث .  11ومع ذلك،
وال سيما في ضوء التقرير الخاص لعام  2018الصادر
عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ()IPCC
المتعلق بارتفاع االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية
( ،)IPCC SR1.5يُنظر اآلن إلى اإلجراءات المتعلقة
بتغير المناخ بوصفها أولوية وطنية وعالمية مُلحّ ة بالنسبة
12
لالستراتيجيات والخطط المعنية بالحد من المخاطر.
باتت آثار تغير المناخ محسوسة بالفعل في العديد من
مناطق العالم .وتوضح التوقعات الحالية أنه من دون
اتخاذ إجراءات متضافرة بشأن تغير المناخ يتعذر تحقيق
هدف التنمية المستدامة ،ومن المرجح أن تواجه العديد من
المجتمعات انتكاسات كبيرة ويصبح بقاء الجنس البشري
على كوكب األرض على المدى الطويل معرض للخطر.
يتسبب تغير المناخ بالفعل في حدوث تغييرات في الظروف
الطبيعية ،وحدوث الظواهر الجوية بشكل أكثر تواترً ا وأكثر
حدة ،وارتفاع منسوب البحر .ويُتوقع زيادة تفاقم الكوارث
المرتبطة بالطقس في العقود القادمة لتؤدي إلى وقوع
خسائر يمكن أن تمحو سريعًا مكاسب التنمية في القطاعات
الرئيسية 13،مع حدوث تأثيرات متعاقبة على صحة اإلنسان

( 10المركز اآلسيوي لالستعداد للكوارث مرفق  iPrepare Business)2017
( 11مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2017a)
( 12الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وآخرون )2018؛ (الهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ( ،)2018مركز العلوم والبيئة )2018
( 13الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( ،)2012الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ وآخرون )2018
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واألمن الغذائي ،والعديد من الهياكل واألنظمة التي من صنع
اإلنسان واألنظمة اإليكولوجية ذات الصلة.
تميل البلدان التي تواجه مخاطر عالية من اآلثار المتعلقة
بتغير المناخ وغيرها من األخطار الطبيعية وتلك التي
يتسبب فيها اإلنسان إلى إعطاء األولوية لوضع استراتيجيات
وخطط معنية بالتكيف مع تغير المناخ قائمة بذاتها ،عوضًا
عن دمجها مع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث،
ال سيما إذا كانت الموارد والقدرات محدودة وكان التمويل
الخارجي متاحً ا بمزيد من السهولة للتكيف مع تغير المناخ.
وقد تضمنت بعض االستراتيجيات والخطط الوطنية المعنية
بالتكيف مع تغير المناخ دمج الحد من مخاطر الكوارث،
خاصة في منطقة المحيط الهادئ .ومع ذلك ،فقد حان
ً
تكامل إزاء المخاطر المشتركة
الوقت التباع نهج أكثر
التي يواجهها كل بلد – على المدى القصير والطويل .ووف ًقا
لما تم تأكيده في األجزاء السابقة من تقرير التقييم العالمي
الماثل ،تتطلب الطبيعة النظامية للمخاطر اتباع ُنهج قائمة
على األنظمة ،ويجب أن تكون المخاطر المناخية جزءًا من
جميع الخطط اإلنمائية وتلك الخاصة بالحد من المخاطر.

االستراتيجيات والخطط المحلية للحد من مخاطر
الكوارث في المناطق الحضرية
يعيش ا آل ن معظم سكا ن ا لعا لم –  4 . 2 2مليا ر ا ت ،
أو  – 14 ٪55.3في المناطق الحضرية .وبحلول عام
 ،2050من المتوقع أن يعيش  ٪66من السكان في المدن،
والمراكز الحضرية ،والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية،
والتجمعات .وسيحدث معظم هذا النمو في مدن موجودة
في أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية ،حيث يكون معدل
توسع األحياء العشوائية مرتفعًا والقدرات المتعلقة باإلدارة
الحضرية محدودة .في عام  ،2014بلغ عدد سكان األحياء
الفقيرة في جميع أنحاء العالم  880مليون نسمة 15 .وفي
الوقت نفسه ،أضحت أنماط النزوح آخذة في التغير .وتشير
أرقام المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
( )UNHCRإلى أن "واح ًدا من بين كل  122شخصًا في
العالم أصبح اآلن إما الج ًئا ،أو نازحً ا داخليًا ،أو طالبًا للجوء،
بينما يوجد  6من كل  10الجئين ونصف مجموع النازحين
داخليًا ( )IDPsعلى األقل في المناطق الحضرية ،وفي
المدن ،والبلدات في جميع أنحاء العالم" 16.وإضافة إلى تغيير
المشهد العام للمدن ،فإن هذا سيضيف أيضًا مكامن ضعف
محددة السياق لم تكن موجودة في السابق أو مستثناة ،ويقلل
قدرة الحكومات المحلية على فهم المخاطر وإدارتها.
تمثل الخصائص الفيزيائية والمكانية للمدن ،واألنماط
االستيطانية بها ،ومعايير البيئة المعمورة بها ،والفقر وقابلية
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الجزء 3

التضرر على المستوى االجتماعي واالقتصادي للسكان
الحضريين ،والتحديات البيئية ،بعض مسببات المخاطر
التي تزداد في المناطق الحضرية سريعة التطور .وغالبًا
ما يسفر التوسع العشوائي للمدن ،الذي يجري بغرض
استيعاب أعداد السكان المتزايدة ،عن زيادة االستخدام غير
المناسب لألراضي ،حيث تمتزج قابلية التضرر في مواجهة
آثار تغير المناخ مع ضعف البنية التحتية والخدمات .وفي
كثير من األحيان ،يؤدي االفتقار إلى قوانين البناء المناسبة
والتحديات الماثلة في تنظيم االمتثال لمعايير البناء الحالية
إلى زيادة المخاطر .كما تتضخم المخاطر الناجمة عن
الظروف المعيشية غير المالئمة ،وسوء الحالة الصحية،
وعدم كفاية التغذية ،والفقر ،وسوء األنظمة الصحية خالل
أحداث مثل الفيضانات وموجات الحر .في الواقع ،وفي
ظل الظروف المناخية المتغيرة وتوسيع المدن الساحلية،
"من المتوقع زيادة تواتر وحدة موجات الحر ،والجفاف،
وهطول األمطار الغزيرة ،والفيضانات الساحلية في العديد
من المدن على مدى القرن الحادي والعشرين ،مما يزيد
من المخاطر التي يتعرض لها سكان الحضر"  17ويمكن
أن يؤدي التوسع العمراني والخصائص المعقدة للمدن إلى
زيادة مكامن قابلية التضرر والمخاطر التي ُتعزى إلى
األخطار الطبيعية وتغير المناخ ،وفي الوقت نفسه ،يمكن
أن يؤديا أيضًا إلى إتاحة فرص للتنمية المستدامة .وُ صفت
السياسة الحضرية الوطنية بأنها أداة رئيسية للحكومات لدعم
تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ( ،)NUAوأهداف التنمية
المستدامة ( ،)SDGوالحد من مخاطر الكوارث ()DRR
تمشيًا مع إطار سِ نداي .درس مؤتمر األمم المتحدة المعني
باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) لعام
 2016تقييمًا لحالة السياسات الحضرية الوطنية ونطاقها
في  35بل ًدا من البلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ( ،)OECDاستنا ًدا إلى البيانات التي
جمعها موئل األمم المتحدة 18.وتدرك تلك البلدان التي تنفذ
االستراتيجيات الحضرية الوطنية أن هناك دافعًا اقتصاديًا
قوية للقيام بذلك ،حيث تساهم المناطق الحضرية بنسبة أعلى
من الناتج المحلي اإلجمالي والتي تشهد تزاي ًدا مع استمرار
التوسع العمراني .إذا ق ِّدم الدعم المالي والمتعلق بالسياسات
إلى المناطق الحضرية لفهم المخاطر المناخية وغيرها
من المخاطر والحد منها أو إدارتها بشكل فعال ،فإن هذا
يحسن القدرة التنافسية االقتصادية للمنطقة ،ويجلب األعمال
التجارية ،ويجذب رأس المال المستثمر ،ويخلق فرص
19
العمل ،ويحسن اإليرادات والخدمات الضريبية.
قد تتطلع المناطق والمدن الحضرية على نحو متزايد
إلى تمويل السندات لتحسين البنية التحتية .ومع ذلك ،في
السنوات الخمس المنصرمة ،أصدرت وكاالت تقدير الجدارة
االئتمانية تحذيرات بشأن تقديرات الجدارة االئتمانية البلدية
وتغير المناخ أو توجيهات متعلقة بهما .وقد ينخفض تصنيف

المدن إذا لم تكن تدير المخاطر وتحد منها ،لذا فإن هذا األمر
يعزز الحاجة إلى قيام الحكومات الوطنية بدعم المدن من
خالل السياسات الحضرية الوطنية لمساعدتها على جذب
20
االستثمارات الالزمة للتنمية القادرة على الصمود.
تحتاج االستراتيجيات والخطط المحلية والحضرية  21إلى
التصدي لمسببات المخاطر هذه للحد من المخاطر الحالية
والحيلولة دون حدوث مخاطر في المستقبل ،والمضي قدمًا
نحو تنمية حضرية شاملة ومنصفة ،يمكن أن تكون أكثر
استدامة وقدرة على الصمود 22.وإذا لم يتم التصدي لتحديات
النمو الحضري السريع هذه ،فإن زيادة تعرض األشخاص
واألصول (المادية ،والثقافية ،واالقتصادية) للمخاطر وارتفاع
وتيرة األحداث القاسية يمكن أن يخلقا مزيجً ا مدمرً ا من
المخاطر مع عواقب وخيمة محتملة يصعب التعافي منها.

استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في سياقات
المخاطر الهشة والمعقدة
السياقات التي تتجلى فيها مخاطر الكوارث ،و ُتوضع خاللها
استراتيجيات محلية ووطنية للحد من مخاطر الكوارث
و ُتنفذ بها ،تكون متزايدة التعقيد .ومع ذلك ،فإن معظم
األدوات والمبادئ التوجيهية المصممة لتسهيل تطوير مثل
هذه االستراتيجيات ال تراعي سوى سيناريوهات المخاطر
المواتية ،واإلنمائية "العادية" ،والخالية من األزمات،
وغير المعقدة .ويتعين على صانعي القرارات أن يتصدوا
لتوجهات التنمية الديناميكية المعروفة القائمة حاليًا إلى جانب
التهديدات الجديدة مثل تغير المناخ ،والتهديدات الناشئة،
التي لم ُتدرك بعد 23.وقد سعت كيانات مثل البنك الدولي،
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،والمنتدى
االقتصادي العالمي ،لبعض الوقت ،إلى تحديد التهديدات
الرئيسية التي تضع تحديات أمام التقدم اإلنمائي 24 .وقد
شملت هذه التهديدات في اآلونة األخيرة :عدم االستقرار

( 14إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة )2018b
( 15موئل األمم المتحدة ( ،)2015سارمينتو وآخرون )2019
( 16التحالف العالمي لألزمات الحضرية ( ،)2016كروفورد وآخرون ،)2015
(مركز رصد النزوح الداخلي )2015
( 17روزنزويج وآخرون )2018
( 18منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2017b
( 19منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2017b
( 20منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2017b

االقتصادي والمالي العالمي ،واإلرهاب والنشاط اإلجرامي
على المستوى الدولي ،والتغير البيئي الحاد بما في ذلك تغير
المحيطات والمناخ ،والهشاشة اإللكترونية واالضطرابات
التكنولوجية ،والتقلب الجيوسياسي ،والمقاومة المتزايدة
25
للمضادات الحيوية ،واألوبئة  -وبالطبع األخطار الطبيعية.
ويُسفر التفاعل بين مسببات المخاطر والتهديدات هذه عن
حدوث مخاطر معقدة لها بالفعل تأثير ملموس على البيئة
التي يُلتمس فيها الحد من مخاطر الكوارث ( ،)DRR
ووضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على
المستوييْن الوطني والمحلي وتنفيذها ،وبالتالي بلوغ الغاية
(هـ) إلطار سِ نداي.
يُعد ا ستيعا ب ا لمخاطر ا لمعقدة أمرً ا مهمًا عند وضع
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية والوطنية
حيث تؤثر هذه التعقيدات على السياق الذي تظهر فيه
مخا طر ا لكو ا ر ث من خال ل تغيير أ نما ط ا أل خطا ر ،
والتعرض ،ومكامن قابلية التضرر ،والقدرات على التصدي
لها .وعادة ما ُتصمم السياسات حيثما يتم تطبيق تقييمات
ذاتية ومقترنة بالقيم للمخاطر ،تتأثر بالفوارق الطفيفة في
تصور المخاطر ودرجة تحملها .فيما يجري التنفيذ حيثما
تؤدي المفاضالت المالزمة للمسارات اإلنمائية إلى تشكيل
الحواجز والحوافز إلحراز تقدم بشأن الحد من مخاطر
الكوارث ،وحيثما تتجسد القرارات التي ُتفضي إلى حدوث
مخاطر جديدة .لذلك يتعين على المعنيين بتحقيق الحد من
مخاطر الكوارث البدء في المضي نحو فهم أعمق للمخاطر
المعقدة ،واعتماد التفكير النظامي ،واستخدام الرؤى
والمعرفة متعددة التخصصات ،عبر النطاقات المكانية
والزمانية ،للتعامل بفعالية أكبر مع عدم اليقين .يعتبر الحد
من مخاطر الكوارث أحد السبل المثبتة المعروفة للحد من
المخاطر المتعلقة باألخطار الطبيعية وإدارتها ،وسوف يقدم
الكثير من اإلسهامات للعالم على نطاق أوسع .وهناك فهم
متزايد داخل المجتمع المعني بالحد من مخاطر الكوارث
بأنه يمكن تطبيق نهج الحد من مخاطر الكوارث للحد من
المخاطر التي تتجاوز نطاق األخطار الطبيعية وإدارتها.
ويتجلى هذا في النطاق الموسع لإلطار العالمي ،حيث
يتضمن إطار سِ نداي األخطار الطبيعية ،وتلك التي يتسبب

( 21مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2018a)
( 22جينسر ( ،)2013مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( ،)2017cمنظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( ،)2017bوحدة البحوث االقتصادية التابعة لمجلة
ذي إيكونوميست المحدودة )2013
( 23أوبيتز ستابلتون وآخرون )2019
( 24أوبيتز ستابلتون وآخرون ( ،)2019المنتدى االقتصادي العالمي ( ،)2018منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2018c
( 25مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015d
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فيها اإلنسان ،والبيولوجية ،والتكنولوجية ،والبيئية ،األمر
الذي يُفضي إلى كوارث بطيئة وسريعة الظهور ،وكبيرة
وصغيرة من حيث النطاق.
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الفصل :10
الدعم اإلقليمي
والبيانات التمكينية
الوطنية للحد المتكامل
من المخاطر
1-10
الدعم اإلقليمي للحد المتكامل من المخاطر
يدعو إطار سِ نداي الدول األعضاء إلى إنشاء منتديات مشتركة لتبادل الممارسات والخبرات الجيدة المتعلقة بمخاطر الكوارث
المشتركة والعابرة للحدود ،تأكي ًدا على أهمية استراتيجيات وآليات التعاون الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين
اإلقليمي ودون اإلقليمي .وبذلك ،يُقبل التعاون اإلقليمي بوصفه عنصرً ا مهمًا في تهيئة البيئة المواتية للحد من مخاطر الكوارث
بشكل فعّال على المستوى الوطني ،خاصة بالنسبة للدول الصغيرة واالقتصادات النامية.
مع القبول بأن الدول األعضاء تضطلع بالدور الرئيسي في
تنفيذ إطار سِ نداي ،إال أن المنظمات اإلقليمية هي األخرى
يمكنها دعم الجهود المبذولة من خالل استراتيجيات وأطر
ذات تركيز إقليمي ،ومعلومات مفصلة عن المخاطر ،وآليات
تقاسم المخاطر ،واألدوات ،وبناء القدرات فيما يتعلق بالحد
من مخاطر الكوارث .وهي تضطلع بذلك من خالل تجميع
القدرات والموارد اإلقليمية وأيضًا عن طريق الحصول على
التمويل الدولي والمساعدة التقنية .وتمثل المنظمات اإلقليمية

أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول النامية األصغر حجمًا ،التي
ال تملك بصورة فردية الوسائل االقتصادية التي تسمح لها
باالستثمار بهذه المجموعة من األدوات ،ولكن بإمكانها
المشاركة بأصواتها وخبراتها في العمليات اإلقليمية التي
تجري في إطار تطوير األنظمة والقدرات األكثر فائدة لها.
في معظم المناطق ذات النسبة العالية من التعرض لألخطار
الطبيعية ،ثمة بالفعل منظمات وآليات حكومية دولية للتنسيق
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بشأن إدارة مخاطر الكوارث ( .)DRMوبالتالي ،فإن
التركيز اإلقليمي على دعم تنفيذ إطار سِ نداي كان يضمن
قيام المنظمات القائمة بتحديث تفويضات الحد من مخاطر
الكوارث لتتماشى مع أهدافه وأولوياته .ويمكن أن تضطلع
المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية ،بشكل خاص ،بدور
عملي في االمتثال الوطني للغاية "هـ" ،وذلك من خالل
بناء القدرات ودعم وضع االستراتيجيات والخطط الوطنية
والمحلية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها.
كما يمكن لتلك المنظمات قيادة الدول األعضاء التابعة
لها ودعمها لدمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط
اإلنمائي الواعي بالمخاطر ،والتكيف مع تغير المناخ،
والتمويل ضد المخاطر ،إضافة إلى الموافقة على ال ُنهج،
وتنسيق اإلجراءات بشأن المخاطر اإلقليمية والعابرة للحدود
المشتركة.
إضافة إلى المنظمات اإلقليمية المنشأة بموجب المعاهدات،
تمثل المنتديات اإلقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث،
التي يدعمها مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
للتشاور مع الدول األعضاء ودعمها ،آلية مهمة أخرى
لتبادل المعلومات وبناء القدرات لتنفيذ إطار سِ نداي .وقد
أضحت المنتديات اإلقليمية آلية متبعة خالل أعوام تنفيذ
إطار عمل هيوغو من عام  2005حتى عام  ،2015وهي
مستمرة في ظل إطار سِ نداي .وقد اثمرت أو اعتمدت بالفعل
استراتيجيات وخطط إقليمية مهمة بشأن بتنفيذ إطار سِ نداي،
مع المشاركة أيضًا على المستوى السياسي مع المنظمات
الحكومية الدولية اإلقليمية.
ليست هناك نطاقات ثابتة من حيث اتساع تركيز المنتديات
اإلقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث أو ضيقه
أو نطاقات ثابتة بشأن األطراف التي قد تشارك بهذه
المنتديات .فعلى سبيل المثال ،شمل عام  2018ابتكارً ا تمثل
في إقامة أول منتدى عربي إفريقي مشترك معني بالحد من
مخاطر الكوارث .وقد أتاح ذلك لهاتين المنطقتين الكبيرتين،
اللتين تواجهان مشاكل كبيرة تتعلق بالجفاف ،والقحط،
والالجئين ،والهجرة ،فر صًا لتبادل المعرفة ،والخبرات،
وأفضل الممارسات في دفع الحد من مخاطر الكوارث قدمًا
في سياق إطار سِ نداي 26.وفي المقابل ،عُقد أيضًا المنتدى
دون اإلقليمي الثاني آلسيا الوسطى وجنوب القوقاز في عام
 2018ليكون ً
مثال على التركيز دون اإلقليمي ،الذي ركز
27
على دمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي.
ال تهدف االستراتيجيات والخطط اإلقليمية إلى إلغاء
االستراتيجيات والخطط الوطنية أو استبدالها .بل إنها
تدعمها وتكملها من خالل تقديم التوجيه واالتساق ،أو تعزيز
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التعاون والتبادل ،أو تناول القضايا العابرة للحدود الوطنية،
التي تحتاج لنهج مشترك من شأنه أن يخلق أوجه تآزر ،أو
مزايا تناسبية ،أو وفورات حجم .فعلى سبيل المثال ،تفوّ ض
معاهدة لشبونة ( )2009االتحاد األوروبي "لتعزيز التعاون،
والفعالية ،واالتساق في إدارة مخاطر الكوارث بين الدول
األعضاء 28 ".وتمشيًا مع االستراتيجية اإلقليمية األفريقية
للحد من مخاطر الكوارث التابعة لالتحاد األفريقي 29،يدعو
برنامج العمل المعني بتنفيذ إطار سِ نداي للحد من مخاطر
الكوارث في الفترة من  2015حتى  2030في إفريقيا 30إلى
دمج إدارة مخاطر الكوارث في سياسات الدول األعضاء،
لكنه يترك مسؤولية التنفيذ مع الحكومات الوطنية 31 .ثمة
أيضًا أنواع أخرى من الشراكات اإلقليمية تتجاوز الترتيبات
الحكومية ،مثل الشراكة القائمة بين االستراتيجية الدولية
للح ّد من الكوارث وآسيا ( ،)IAPوهي منتدى غير رسمي
ألصحاب المصلحة المتعددين من الحكومات اآلسيوية
وأصحاب المصلحة لتيسير الحد من مخاطر الكوارث.
وكانت الشراكة القائمة بين االستراتيجية الدولية للح ّد من
الكوارث وآسيا منتدى التشاور الرئيسي للمؤتمرات الوزارية
اآلسيوية ،التي تعمل بوصفها منتدى إقليمي في آسيا ،وتتألف
من المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية ،والحكومات،
و منظما ت ا لمجتمع ا لمد ني  ،و منظما ت ا أل مم ا لمتحد ة
والمنظمات الدولية ،والجهات المانحة الثنائية والمتعددة
األطراف 32.كذلك ُتعد شراكة القدرة على الصمود في منطقة
المحيط الهادئ ()Pacific Resilience Partnership
شراكة مبتكرة هي األخرى ،وهي شراكة بين أصحاب
المصلحة المتعددين أنشأها قادة منطقة المحيط الهادئ في
عام  2017لفترة تجريبية أولية تستمر لعامين ،لدعم تنفيذ
إطار  2016للتنمية القادرة على الصمود في منطقة المحيط
الهادئ :نهج متكامل لتناول تغير المناخ وإدارة مخاطر
الكوارث للفترة من  2017حتى  2030إطار التنمية القادرة
على الصمود في منطقة المحيط الهادئ ()FRDP 33.تتم
مناقشة ذلك بمزيد من التفصيل في القسم  1-5-13بشأن نهج
منطقة المحيط الهادئ المتبع إزاء تطوير الحد من مخاطر
الكوارث المتكامل والعمل بشأن تغير المناخ.
إضافة إلى هذا التعاون اإلقليمي الواسع النطاق بشأن الحد
من المخاطر والدمج مع التخطيط اإلنمائي وتغير المناخ،
ثمة أيضًا أمثلة عديدة على اإلجراءات اإلقليمية التي
يجري اتخاذها داخل القطاعات ،بشأن قضايا معينة أو حتى
للمناطق دون اإلقليمية المناخية أو الجيولوجية األصغر
حجمًا .فعلى سبيل المثال ،تسمح لجنة نهر الميكونغ للتنمية
العابرة للحدود للبلدان األربعة األعضاء المتمثلة في كمبوديا،
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وتايلند ،وفيتنام
بالتعاون بشأن التنمية المستدامة والمخاطر الهيدرولوجية/

المناخية في حوض النهر العابر للحدود 34 .ويأتي مجلس
أمريكا الوسطى للزراعة المعني بمخاطر الكوارث في
التنمية الريفية بوصفه مثا الً على التنسيق القطاعي ،35
القائم على استراتيجية أمريكا الوسطى للتنمية الريفية،

ويهدف إلى إقامة عالقات أقوى مع أدوات إدارة المخاطر
األخرى ،وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة باإلدارة
المتكاملة للموارد المائية وتغير المناخ .ويتضافر هذا التعاون
مع سياسة أمريكا الوسطى بشأن اإلدارة الشاملة لمخاطر
الكوارث  36واستراتيجية الغابات ألمريكا الوسطى 37.يعتمد

الفائزون من وسائل اإلعالم خالل المنتدى اإلقليمي ألفريقيا والدول العربية2018 ،
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

جزء من التعاون على المستوى اإلقليمي لتوسيع الجهود
الوطنية وتكملتها ،مثل الحد من المخاطر ،وأنظمة اإلنذار،
وإدارة األخطار اإلقليمية والعابرة للحدود .وفي أعقاب
تسونامي المحيط الهندي عام  ،2004أ ُنشئت شبكات من
أنظمة رصد االهتزازات والمراقبة على األصعدة الوطنية

26
27
28
29
30
31
32
33

(االتحاد األفريقي )2018
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018a
(مورست )2019
(االتحاد األفريقي ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018
(االتحاد األفريقي )2016
(أومويو نيانديكو وأوموندي راكاما )2019
(المؤتمر الوزاري اآلسيوي بشأن الحد من مخاطر الكوارث )2016
(أمانة جماعة المحيط الهادئ )2016

واإلقليمية وأخيرً ا العالمية إلتاحة اإلنذارات المبكرة من أجل
الحد من آثار التسونامي (على النحو المبين في الفصل .)3
ويأتي نظام اإلنذار بأمواج التسونامي والتخفيف من آثارها
في المحيط الهندي مثاالً على ذلك 38،وكذلك مركز اإلعالم
الخاص بتسونامي المحيط الهندي ،الذي ال يعد جزءًا من

( 34لجنة نهر الميكونغ للتنمية المستدامة )2018
( 35مجلس أمريكا الوسطى للزراعة )2010
( 36مركز تنسيق الوقاية من الكوارث في أمريكا الوسطى )2010
( 37مجلس أمريكا الوسطى للزراعة )2010
( 38فريق التنسيق الدولي الحكومي المعني بنظام اإلنذار بأمواج التسونامي والتخفيف
من آثارها في المحيط الهندي )2019
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نظام اإلنذار ولكنه يشارك المعرفة ويبني القدرات 39.كما
تتعاون دوائر الخدمات الوطنية الخاصة باألرصاد الجوية
واألرصاد الهيدرولوجية لتوفير إنذار مبكر بشكل أكبر
وبيانات أكثر اكتماالً لإلنذارات اإلقليمية بالظروف الجوية
القاسية 40،بينما تتبع مبادرات أخرى نهجً ا إقليميًا لمواجهة
41
األخطار المتعددة.
تضمن القسم  4 -8إشارة إلى تمويل مخاطر الكوارث
بوصفه أحد مجاالت النمو في التعاون اإلنمائي الدولي حيث
ً
ً
تفصيل من أجل الرصد المستقبلي للغاية
تحليل أكثر
يتطلب
"و" من إطار سِ نداي .كذلك فإن هذا المجال توضع له آليات
إقليمية إضافة إلى اآلليات العالمية ،وخاصة في المناطق
عالية التعرض للمخاطر .ومن األمثلة على ذلك :مرفق
التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي الذي
تم إنشاؤه في عام  2007بوصفه مرفق للتأمين قائم على
المؤشرات؛  42والمرفق األفريقي لمواجهة المخاطر ،وهو
وكالة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي تم تأسيسها في عام
 ،2012وشركة التأمين األفريقية الستيعاب المخاطر ذات
الصلة؛ 43وشركة التأمين ضد مخاطر الكوارث في المحيط
الهادئ ،التي أ ُنشئت بوصفها مجمّعة للمخاطر السيادية
متعددة الجنسيات في عام 442012؛ ومرفق جديد لرابطة
أمم جنوب شرق آسيا ،وهو مرفق التأمين ضد مخاطر
الكوارث في جنوب شرق آسيا الذي تجري تجربته في
الوقت الراهن 45.وقد حددت اللجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الهادئ مؤخرً ا مجاالت مهمة للتعاون
اإلقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن التمويل ضد
المخاطر 46 .يتناول الفصل  12كذلك أهمية التمويل ضد
مخاطر الكوارث من أجل تنفيذ إطار سِ نداي على المستويين
الوطني والمحلي ،الذي يصف كيف يمكن أن يكون التمويل
نقطة انطالق لتعميم الحد من مخاطر الكوارث في التنمية
(راجع القسم .)5-3-12
هناك أنواع عديدة من الشراكات واآلليات المعنية بالتعاون
والتخطيط على المستوى اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث.
وتشجع أطر سِ نداي على إقامة شراكات وشبكات جديدة ،إضافة
إلى االعتماد على عمليات حكومية دولية أكثر اتسامًا بالطابع
التقليدي .وربما تكون هناك حاجة إلى نماذج جديدة للعمل عبر
القطاعات المنعزلة ومختلف المناطق الجغرافية والجداول
الزمنية ،للخروج من "العمل على النحو المعتاد" وتطبيق
التفكير النظامي للتصدي للمخاطر الفورية والطويلة األجل.
االستعراض العام التالي لآلليات اإلقليمية الرئيسية واألدوار
التي تضطلع بها في دعم الدول األعضاء في تنفيذ إطار
سِ نداي في كل منطقة عالمية يركز على ما يلي( :أ) المناطق
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ذات التعرض الشديد لألخطار الطبيعية وأعداد كبيرة من
الدول األصغر و/أو ذات الدخل األدنى و(ب) االبتكار في
الدعم اإلقليمي للحوكمة المتكاملة للمخاطر عبر أطر ما
بعد عام  .2015لهذه األسباب ،يُولى مزيد من االهتمام
للتطورات في أفريقيا ،وجنوب شرق آسيا ،وأمريكا
الوسطى ،ومنطقة البحر الكاريبي ،والمحيط الهادئ.

1-1-10
أفريقيا
تشكل األخطار الطبيعية وتلك التي يتسبب فيها اإلنسان في
إفريقيا ،مثل الجفاف ،والفيضانات ،واألعاصير ،والزالزل،
واألوبئة ،والتدهور البيئي ،واألخطار التكنولوجية سببًا في
حدوث الكوارث .ومع أن الجهود المبذولة للحد من التعرض
وقابلية التضرر ،مدعومة بالمساءلة على جميع المستويات،
يُتوقع لها أن تقلل من مخاطر الكوارث ،فإن الخسائر االقتصادية
47
في ازدياد وأصبحت الكوارث عائ ًقا أمام التنمية المستدامة.
كا ن إ عال ن تو نس بشأ ن ا لتعجيل بتنفيذ إ طا ر سِ ند ا ي
واالستراتيجية اإلقليمية األفريقية للحد من مخاطر الكوارث
أحد اإلعالنين المعتمدين في المنتدى العربي اإلفريقي للحد
من مخاطر الكوارث لعام  .2018وقد أكد هذا اإلعالن
مجد ًد ا على الضرورة الملحة لتنفيذ االستراتيجية التي
اعتمدت ألول مرة في عام  48،2004وقدم الدعم لبرنامج
العمل المعني بتنفيذ إطار سِ نداي لعام  2016في أفريقيا.
وكان برنامج العمل قد تلقى الدعم بالفعل على المستوى
السياسي 49.وتتمثل أهداف برنامج العمل فيما يلي( :أ) زيادة
االلتزام السياسي بالحد من مخاطر الكوارث( ،ب) وتحسين
التعرف على مخاطر الكوارث وتقييمها( ،ج) وتعزيز إدارة
المعرفة للحد من مخاطر الكوارث( ،د) وزيادة التوعية
العامة بالحد من مخاطر الكوارث( ،هـ) وتحسين حوكمة
مؤسسات الحد من مخاطر الكوارث( ،و) ودمج الحد من
مخاطر الكوارث في إدارة االستجابة لحاالت الطوارئ.
ويستند برنامج العمل إلى العمل الحكومي الدولي بشأن
الحد من مخاطر الكوارث لدى االتحاد األفريقي والجماعات
االقتصادية اإلقليمية في أفريقيا.
يرتبط برنامج العمل على وجه التحديد باإلبالغ بموجب
إطار سِ نداي ،مع اعتماد نظام الرصد واإلبالغ من خالل
االتفاق الرسمي مع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.
وترصد مفوضية االتحاد األفريقي التقدم المحرز من قِبل
الجماعات االقتصادية اإلقليمية في أهداف برنامج العمل.

ثم تقوم الجماعات االقتصادية اإلقليمية بتوجيه تنفيذ البرنامج
على المستوى دون اإلقليمي ،بالتعاون مع دولها األعضاء
المعنية .وسيتم استعراض التقدم المحرز باستخدام أنظمة
وآليات الرصد العالمية واإلقليمية الحالية ،مع توقع أن
تقدم كل دولة عضو وكل جماعة اقتصادية إقليمية تقريرً ا
كل سنتين من خالل نظام رصد إطار سِ نداي .كما ستدعم
التقارير الصادرة رصد التقدم المحرز في إطار سِ نداي
وبرنامج العمل 50.تدعم معلومات الرصد أيضًا االجتماعات
الوزارية للحد من مخاطر الكوارث والمنتدى اإلقليمي
األفريقي ،والفريق العامل األفريقي المعني بالحد من مخاطر
الكوارث ،وعمليات االستعراض ،وبرامج الحد من مخاطر
الكوارث على جميع المستويات .وبالتالي ،فهي آلية إقليمية
متعددة المستويات تدعم الدول األعضاء بتوفير المعلومات
واألدوات الالزمة للتنفيذ ،وتسهل التعاون دون اإلقليمي
واإلقليمي من خالل األدوار المنوطة بالجماعات االقتصادية
اإلقليمية ومفوضية االتحاد األفريقي والمنتديات اإلقليمية،
وتدعم كذلك اإلبالغ بموجب إطار سِ نداي.
هيأ النهج اإلقليمي لالتحاد األفريقي بيئة مواتية للجماعات
االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء النتهاج االستراتيجيات
والسياسات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث مع التركيز
على المخاطر اإلقليمية واستخدام الهياكل المؤسسية الحالية.
ولذلك ،تملك كل جماعة اقتصادية إقليمية األساليب واآلليات
الخاصة بها.

مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ وهي في انتظار
موافقة مجلس الجماعة 51.في عام  ،2018أقر مؤتمر الحد من
مخاطر الكوارث اإلقليمي للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
بأهمية االستراتيجيات والخطط واألطر اإلقليمية ،ولكنه حث
أيضًا الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي على المضي قدمًا
إلى ما هو أبعد من ذلك للمساعدة على تسريع تنفيذ إطار
سِ نداي ،جنبًا إلى جنب مع أهداف التنمية المستدامة والخطط
52
اإلطارية الرئيسية األخرى لما بعد عام .2015
في القرن األفريقي ،كان تركيز الهيئة الدولية الحكومية
المعنية بالتنمية ( )IGADعلى المستوى اإلقليمي منصبًا
على مخاطر الجفاف من خالل مبادرة الهيئة للتحصين ضد
كوارث الجفاف منذ عام  53 ،2011كما وضعت الجماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا سياسة خاصة بها عن الحد
من مخاطر الكوارث منذ عام  54 .2006ولم تعتمد أي من
هذه الجماعات االقتصادية اإلقليمية حتى اآلن سياسات
دون إقليمية جديدة تستند إلى إطار سِ نداي ،على الرغم من
أن المبادرة المعنية بالجفاف التابعة للهيئة الدولية الحكومية
المعنية بالتنمية هي نهج مستمر يسعى إلى التصدي آلثار
الجفاف والصدمات ذات الصلة في منطقة الهيئة الدولية
الحكومية المعنية بالتنمية على نحو مستدام وشامل .وال تزال
المبادرة تمثل إطارً ا مشتر ًكا لتطوير البرامج الوطنية ودون
اإلقليمية المصممة لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف
من خالل بناء االستدامة في المنطقة .وتشارك الهيئة الدولية
الحكومية المعنية بالتنمية أيضًا على المستوى العملي ،على
سبيل المثال من خالل مشروع بناء القدرة على الصمود أمام
الكوارث من خالل إدارة المخاطر والتكيف مع تغير المناخ،
الذي جرى تنفيذه مع المرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ( )GFDRRودوائر الخدمات الوطنية الخاصة
باألرصاد الجوية واألرصاد الهيدرولوجية 55.وهذا دليل على
نهج متكامل لمواجهة مخاطر المناخ والكوارث ،بما يتماشى
مع األطر األوسع نطا ًقا لما بعد عام .2015

كان لدى الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ()SADC
بالفعل خطة استراتيجية تتوافق مع إطار عمل هيوغو
واالستراتيجية اإلقليمية األفريقية لعام  .2004ثم في عام
 ،2016وافق مجلس الوزراء الخاص بالجماعة اإلنمائية
للجنوب األفريقي على استراتيجية الجماعة اإلنمائية للجنوب
األفريقي المعنية بالتأهب للكوارث واالستجابة لها على
المستوى اإلقليمي للفترة من  2017حتى  2030المتوائمة
مع إطار سِ نداي .وضعت الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
مسودة خطة استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث للفترة
من  2017حتى  2030إلى جانب دراسة إقليمية للحد من

ركزت أيضًا الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا على
التنفيذ العملي إلطار سِ نداي ،بما في ذلك بناء القدرات بهدف

(اللجنة الدولية لعلوم المحيطات ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )2019
(المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )2018
(النظام اإلقليمي المتكامل لإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة )2019
(مرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي )2019
(المرفق األفريقي لمواجهة المخاطر )2019
(مبادرة التقييم والتمويل لمخاطر الكوارث في منطقة المحيط الهادئ )2019
(اجتماع وزراء المالية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا )2018
(اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )2018
(االتحاد األفريقي ( ،)2004المعهد الدولي للتنمية المستدامة )2016

( 48االتحاد األفريقي )2004
( 49االتحاد األفريقي ( ،)2016موريشيوس )2016
( 50االتحاد األفريقي )2016
( 51الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )2018b
( 52الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )2018a
( 53الهيئة الدولية الحكومية المعنية بالتنمية ( ،)2019مبادرة الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بالتنمية للتحصين ضد كوارث الجفاف )2014
( 54الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )2006
( 55البنك الدولي )2019
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الوفاء بالغاية "هـ" من إطار سِ نداي 56،والدعوة إلى تحسين
دوائر األرصاد الجوية المائية للتصدي لمخاطر الفيضانات
57
والجفاف في غرب أفريقيا.
توضح هذه العينة الصغيرة من اآلليات اإلقليمية ودون
اإلقليمية في أفريقيا كيفية ارتباط تلك اآلليات بالرصد
العالمي ،إلى جانب أن لها تركيز جغرافي محدد قائم على
المخاطر المشتركة للدول األعضاء في المناطق دون
اإلقليمية .وبالتالي فإن هذه اآلليات تمثل جز ًء ا من البيئة
المواتية الالزمة لتنفيذ إطار سِ نداي على المستويات الدولية،
واإلقليمية ،ودون اإلقليمية ،حيث توفر الدعم المباشر
وبناء القدرات للدول األعضاء من خالل تبادل الخبرات
اإلقليمية والحصول على الموارد الدولية ،وكذلك من خالل
االستراتيجيات اإلقليمية.

2-1-10

األمريكيتان ومنطقة البحر الكاريبي

تتعرض منطقة األمريكيتين والبحر الكاريبي بدرجة عالية
لمجموعة من األخطار الطبيعية ،بما في ذلك الجفاف،
والزالزل ،والفيضانات ،وحرائق الغابات ،واألعاصير،
واالنهيارات األرضية ،وأمواج التسونامي ،والبراكين.
وتحدث ظاهرتا النينيو والنينيا بشكل دوري ،مما يؤدي إلى
تفاقم آثار أحداث األرصاد الجوية المائية.
وافق المنتدى اإلقليمي السادس للحد من مخاطر الكوارث
في األمريكيتين ،الذي عقد في حزيران/يونيو لعام ،2018
58
على خطة العمل اإلقليمية المتعلقة بتنفيذ إطار سِ نداي.
وهي خطة غير ملزمة تمثل خطوة صوب بذل جهود إقليمية
أوسع نطا ًقا ترمي بدورها إلى دعم البلدان في بناء قدرة
المجتمع على الصمود أمام الكوارث والحد من مخاطر
الكوارث وآثارها 59.وتساعد خطة العمل على المضي في
تنفيذ إطار سِ نداي في األمريكيتين ومنطقة البحر الكاريبي
من خالل تحديد المبادرات اإلقليمية التي تسهم في واحدة أو
أكثر من أولويات عمل إطار سِ نداي 60،كما أنها تحترم نهج
المجتمع بأكمله الذي يحتل مكانة بارزة في إطار سِ نداي.
ويمكن تعزيز المبادرات ،التي تتضمنها تلك الخطة من
خالل الجهود المجتمعة للدول األعضاء ،ومنظمات المجتمع
المدني ،والمتطوعين ،والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.
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الفصل 10

أصدر االجتماع الوزاري الرفيع المستوى ،المُنعقد في إطار
المنتدى اإلقليمي ذاته في عام  ،2018إعالن كارتاخينا،
الذي أكد االلتزام السياسي للمنطقة بإطار سِ نداي ،بما
في ذلك اتباع نهج متكامل إزاء إبرام اتفاقات ما بعد عام
61
 ،2015وأشار إلى أهمية خطة العمل اإلقليمية.

منطقة البحر الكاريبي
كانت دول منطقة البحر الكاريبي في طليعة من تبنوا ُنهج
حكومية دولية منسقة إلدارة مخاطر الكوارث ،حيث إنها
واجهت تعر ضًا مشتر ًكا وشدي ًد ا لألخطار الطبيعية وهي
تتألف بشكل رئيسي من اقتصادات نامية أصغر حجمًا وذات
موارد محدودة نسبيًا إلدارة المخاطر.
في نطاق مؤسسات الجماعة الكاريبية ،توجد الوكالة الكاريبية
إلدارة الطوارئ في حاالت الكوارث ( )CDEMAالتي تقدم
خدماتها لـ  18دولة ،معظمها من البلدان منخفضة الدخل و/أو
الدول الجُزرية الصغيرة النامية ( .)SIDSوتقوم الوكالة على
تقديم الدعم للمنطقة منذ التسعينيات من القرن الماضي من خالل
أدوات مثل التشريعات واللوائح التنظيمية الشاملة النموذجية
إلدارة الكوارث لعام  2013الخاصة بها 62.وفي منطقة البحر
الكاريبي ،يشتمل مفهوم اإلدارة الشاملة للكوارث ( )CDMعلى
الحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة ،وقد عملت الوكالة
وف ًقا إلطار اإلدارة الشاملة للكوارث منذ عام  .2001كما تتوافق
استراتيجية اإلدارة الشاملة للكوارث الحالية للفترة من 2014
63
إلى  ،2024التي أقرتها الدول األعضاء ،مع إطار سِ نداي.
تضم استراتيجية اإلدارة الشاملة للكوارث للفترة من 2014إلى
 2024أربعة مجاالت ذات أولوية( :أ) تعزيز الترتيبات
المؤسسية لإلدارة الشاملة للكوارث( ،ب) زيادة إدارة المعرفة
والتعلم بشأن اإلدارة الشاملة للكوارث واستدامتهما( ،ج) تحسين
دمج اإلدارة الشاملة للكوارث على المستويات القطاعية( ،د)
تعزيز قدرة المجتمع على الصمود واستدامتها .تقوم الدول
األعضاء في الوكالة الكاريبية إلدارة الطوارئ في حاالت
الكوارث باإلبالغ مباشرة إلى الوكالة بشأن تنفيذ استراتيجية
اإلدارة الشاملة للكوارث من خالل التدقيقات القُطرية وإطار
إدارة األداء إلى جانب مجموعة من المؤشرات تتوافق مع
مؤشرات الغايات السبع العالمية إلطار سِ نداي .ودعمًا لتنفيذ
االستراتيجية ،توجد خطة عمل متوافقة لدى الوكالة الكاريبية
إلدارة الطوارئ في حاالت الكوارث وسياسة التقييم واإلبالغ

عن رصد اإلدارة الشاملة للكوارث ،إلى جانب التدقيقات
القُطرية لتحديد الثغرات واالحتياجات على المستوى الوطني،
وبرمجة العمل القُطري ،واإلطار الشامل إلدارة األداء.
تمثل ا لو كا لة ا لكا ر يبية إل د ا ر ة ا لطو ا ر ئ في حا ال ت
الكوارث نموذجً ا آللية إقليمية طويلة األمد مهيأة جي ًد ا
لتلبية احتياجات مجموعة من الدول األعضاء المتشابهة
بوجه عام وتواجه أخطار إقليمية مشتركة .وقد كانت
با لفعل ر ا ئد ة في د مج ا لحد من مخا طر ا لكو ا ر ث
والتنمية المستدامة من خالل المفهوم اإلقليمي لإلدارة
الشاملة للكوارث .وبالتالي ،فقد تسنى للوكالة تقديم الدعم
بسهولة للدول األعضاء لتنفيذ النهج المتكامل إلطار سِ نداي
لحوكمة المخاطر بنا ًء على االستراتيجية اإلقليمية الجديدة
المتوافقة مع إطار سِ نداي ،ولكن باستخدام اآلليات الحالية.

أمريكا الوسطى
تملك دول أمريكا الوسطى أيضًا آليات طويلة األمد للتعاون
والتنسيق اإلقليميين في إدارة مخاطر الكوارث .و ُتبدي هذه
ً
نشاطا مستمرً ا وابتكارً ا بشأن تنفيذ إطار سِ نداي.
الدول
ا ُعتمدت سياسة أمريكا الوسطى بشأن اإلدارة المتكاملة
لمخاطر الكوارث ()PCGIR 64في كانون األول/ديسمبر
 2017من قبل رؤساء دول منظومة التكامل بين دول أمريكا
الوسطى (. )SICA 65وتتوافق هذه السياسة تواف ًقا كامالً
مع إطار سِ نداي وكذلك أهداف التنمية المستدامة ،واتفاق
باريس ،وتساعد على توجيه إدارة مخاطر الكوارث على
المستوييْن اإلقليمي والوطني ،ال سيما بالنسبة للدول األعضاء
التي تشكل بالفعل جزءًا من الوكالة المتخصصة لمنظومة
التكامل بين دول أمريكا الوسطى ،ومركز تنسيق الوقاية
من الكوارث في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية
( .)CEPREDENACيُمثل مركز تنسيق الوقاية من
الكوارث في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية
( ،)CEPREDENACالذي أُنشئ ألول مرة منذ عقود،
آلية التنسيق بين وكاالت إدارة مخاطر الكوارث الوطنية للدول
66
األعضاء في منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى.

( 56الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث )2018
( 57الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )2018
( 58الوحدة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث )2018
( 59مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2017c)
( 60مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2017c)
( 61المنتدى اإلقليمي السادس للحد من مخاطر الكوارث في األمريكيتين ،االجتماع
الثالث الرفيع المستوى للوزراء والهيئات ( ،)2018مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث )2016

ُتعد سياسة أمريكا الوسطى بشأن اإلدارة المتكاملة لمخاطر
الكوارث هي أداة السياسة العامة اإلقليمية الرئيسية ألمريكا
الوسطى فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث داخل منظومة
التكامل بين دول أمريكا الوسطى ،وتشمل خمس ركائز
رئيسية( :أ) الحد من مخاطر الكوارث في االستثمار العام
والخاص ألغراض التنمية االقتصادية المستدامة المرتبط
بأولويتي إطار سِ نداي رقمي  1و3؛ (ب) والتنمية والتعويض
االجتماعي للحد من قابلية التضرر ،المرتبطان بأولويات
إطار سِ نداي أرقام  ،1و ،2و3؛ (ج) وإدارة مخاطر الكوارث
فيما يتعلق بتغير المناخ ،المرتبطة بأولويتي إطار سِ نداي
رقمي  1و2؛ (د) وتنظيم استخدام األراضي وحوكمته
(مرتبطان بأولويتي إطار سِ نداي رقمي  2و)3؛ (هـ) وإدارة
الكوارث والتعافي منها المرتبطان بأولوية إطار سِ نداي رقم
 .4وبالتالي ،وُ ضعت خطة إقليمية للحد من الكوارث في
أمريكا الوسطى للفترة من  2019إلى 2023 67في إطار
سياسة أمريكا الوسطى بشأن اإلدارة المتكاملة لمخاطر
الكوارث تهدف إلى المساهمة في دمج الحد من الكوارث في
التنمية المستدامة للدول األعضاء في منظومة التكامل بين
دول أمريكا الوسطى إكماالً للدمج الذي تم بين إطار سِ نداي
وأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
ارتكز إطار سياسة أمريكا الوسطى للحد من مخاطر
الكوارث في نطاق إطار سِ نداي على التعاون طويل األمد
بين الدول األعضاء في منظومة التكامل بين دول أمريكا
الوسطى ،بل إنه شمل كذلك دعم دمج خطط ما بعد عام
 .2015وإضافة إلى مركز تنسيق الوقاية من الكوارث
في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية ،هناك مصدر
آخر للدمج يتمثل في كون منظومة التكامل بين دول أمريكا
الوسطى تضم أيضًا منظمات إقليمية تعمل في مجال البيئة
وتغير المناخ ،والمياه والمناخ .وقد أنشأت الهيئات الحكومية
الدولية الثالث التي تشكل المنظومة الفرعية البيئية لمنظومة
التكامل بين دول أمريكا الوسطى آلية فعالة بغرض تج ُنب
التنافس واستمرار التأييد المشترك.
يُموَّ ل مركز تنسيق الوقاية من الكوارث في أمريكا الوسطى
والجمهورية الدومينيكية بواسطة المساهمات السنوية المُقدمة
من الدول األعضاء ،إضافة إلى قدر كبير من الموارد
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(الوكالة الكاريبية إلدارة الطوارئ في حاالت الكوارث )2013
(الوكالة الكاريبية إلدارة الطوارئ في حاالت الكوارث )2014
(مركز تنسيق الوقاية من الكوارث في أمريكا الوسطى )2010
(منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى )2019
(مركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى )2019
(مركز تنسيق الوقاية من الكوارث في أمريكا الوسطى والبنك الدولي )2014
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عن طريق التعاون الدولي .وهو بذلك يقدم مثا الً على
التركيز اإلقليمي لالستثمار الدولي الذي يمكن استخدامه
بكفاءة من قبل منظمة إقليمية نشطة لدعم الدول األعضاء
بشكل أفضل .ويتسم هذا بأهمية خاصة في منطقة تواجه فيها
البلدان مستويات عالية من المخاطر المشتركة ،ومعظمها
اقتصادات نامية ذات أعداد سكان ضئيلة نسبيًا لن تحظى
بالموارد الوطنية الالزمة لتطوير مثل هذه األدوات والموارد
بشكل مستقل.

أمريكا الجنوبية
في أمريكا الجنوبية ،اعتمدت الدول األربع األعضاء في
جماعة دول األنديز ،وهي جمهورية كولومبيا ،وجمهورية
إكوادور ،وجمهورية بيرو ،ودولة بوليفيا المتعددة القوميات،
استراتيجية دول اإلنديز إلدارة مخاطر الكوارث للفترة من
 2017إلى  ،2030التي تتوافق مع إطار سِ نداي .كما أنها
ترتكز على استراتيجية  2005السابقة .وتسعى االستراتيجية
الجديدة إلى تعزيز القدرات المؤسسية في دولها األعضاء،
وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث ،والحد منها ،والوقاية منها،
ودعم مواءمة أنظمة المعلومات الخاصة بمخاطر الكوارث.
كما تحصل االستراتيجية على دعم لجنة األنديز للوقاية من
الكوارث واالستجابة لها .كذلك فإن االستراتيجية تهدف إلى
دعم صياغة السياسات وتنفيذها ،بما في ذلك االستراتيجيات
والخطط الوطنية ،واإلقليمية ،والقطاعية بشأن إدارة مخاطر
الكوارث التي تعزز التنمية المستدامة واالندماج االجتماعي
بين بلدان منطقة األنديز ،وذلك على النحو الذي تبيّنه خطة
تنفيذ استراتيجية دول اإلنديز إلدارة مخاطر الكوارث للفترة من
 2019إلى  2030والمؤشرات المرتبطة بها .وبالتالي ،تتناول
االستراتيجية خطة عام  2015األوسع نطا ًقا ،وفي الوقت نفسه
توفر التوجيهات وتعزز قدرات دولها األعضاء على تنفيذ
أولويات إطار سِ نداي وأهدافه وكذلك تحقيق الغاية "هـ".
يمثل اجتماع الوزراء والسلطات العليا بشأن اإلدارة الشاملة
لمخاطر الكوارث الكيان الحكومي الدولي التقني المعني
بالحد من مخاطر الكوارث داخل السوق الجنوبية المشتركة
(  .)MERCOSURوفي وقت إعداد تقرير التقييم
العالمي هذا ،كان السوق الجنوبية المشتركة بصدد وضع
استراتيجيته الخمسية الرامية إلى الحد من المخاطر.
عملت اآلليتان المعمول بهما على المستوى دون اإلقليمي
منذ وقت طويل في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي
على تهيئة التعاون وبناء القدرات لديهما دعمًا لتنفيذ إطار
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سِ نداي .وداخل أمريكا الجنوبية ،أنشأت الدول األعضاء
في منطقة األنديز آلية جديدة .و ُتعد هذه التطورات إيجابية
للغاية ،بما في ذلك ما تقوم به الدول األعضاء في المنطقة
التي ُتعد األكثر تعرضًا لألخطار ومخاطر الكوارث.

3-1-10
الدول العربية

تعرضت المنطقة العربية في السابق لنشاط زلزالي 68.فيما
واجهت في اآلونة األخيرة تحديات ناجمة عن مخاطر ثانوية
مرتبطة بنزوح األشخاص واتجاهات الهجرة ،وانتشار
األوبئة ،وانعدام األمن الغذائي ،والصراع ،واالضطرابات
المدنية ،والتوسع الحضري السريع ،وسرعة التدهور البيئي،
69
وندرة المياه.
ا ُعتمدت االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث
 2030في كانون الثاني/يناير وأقرها فيما بعد رؤساء
الدول في نيسان/أبريل  2018في مؤتمر قمة جامعة الدول
العربية 70.وتتماشى االستراتيجية مع إطار سِ نداي وأهداف
ا لتنمية ا لمستد ا مة  ،و ينصب تر كيز ها على نهج متعد د
القطاعات للحد بقدر كبير من مخاطر الكوارث في المنطقة
العربية بحلول عام  2030.71وتشكل بشكل أساسي إطارً ا
لتعزيز التقدم في مجاالت التنفيذ الرئيسية المتفق عليها،
وإعداد برنامج عمل مفصل عبر ثالث مراحل حتى عام
 .2030وسيجري تنفيذ تلك المراحل بمستويات مختلفة من
72
التعاون مع شركاء التنمية والشركاء في المجال اإلنساني.
وكان برنامج عمل المرحلة األولى قد اع ُتمد في كانون
الثاني/يناير  2018في جلسة استثنائية آللية التنسيق العربية
للحد من مخاطر الكوارث.
تمت الصياغة النهائية لمصفوفة فترتها سنتين تشمل عامي
 2020 -2019تحدد بدورها خارطة طريق لألهداف
اإلقليمية المحددة زمنيًا واع ُتمدت بوصفها وثيقة ختامية
للمنتدى العربي اإلفريقي لعام  .2018كما اعتمد هذا
73
المنتدى إعالن تونس بشأن الحد من مخاطر الكوارث.
تنسق جامعة الدول العربية ( )LASالمزيد من اإلجراءات بشأن
تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية .وتعمّم الجامعة ،جنبًا إلى جنب مع
منظماتها الفنية ،تدابير الحد من مخاطر الكوارث في المشروعات
وبرامج المساعدة الفنية في جميع أنحاء االدول العربية.

رئيس وزراء منغوليا ،خوريلسوخ أوخنا ،في المؤتمر الوزاري اآلسيوي للحد من مخاطر الكوارث
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

4-1-10
أسيا والمحيط الهادئ
تتعرض منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدرجة عالية من أخطار األرصاد الجوية المائية ،إضافة إلى األخطار الجيوفيزيائية وتلك
التي يتسبب فيها اإلنسان .وعلى الرغم من أن النظام االقتصادي لهذه المنطقة هو نظام مختلط ،فإنها تضم نسبة عالية من
االقتصادات المنخفضة الدخل والنامية .وتواجه العديد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ مخاطر مستمرة ناجمة عن الزالزل،
وأمواج التسونامي ،والبراكين نظرً ا لموقعها في "الحزام الناري للمحيط الهادئ" 74.وتؤثر أخطار األرصاد الجوية المائية،
التي تزيد حدتها بسبب تغير المناخ ،تأثيرً ا سلبيًا على التنمية االجتماعية واالقتصادية .وتأتي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في
الصدارة من حيث تواتر حدوث المخاطر ،وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في الحد من مخاطر الكوارث ،فإنها ال تزال
تستأثر بنصف آثار الكوارث العالمية فيما يتعلق بالوفيات واألشخاص المتضررين 75.لذلك من الضروري دمج تدابير الحد من
مخاطر الكوارث عبر القطاعات والبرامج اإلنمائية ،وكذلك في التكيف مع تغير المناخ.

68
69
70
71

(االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث )2018 2030
(االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث )2018 2030
(جامعة الدول العربية )2018
(االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث )2018 2030

72
73
74
75

(االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث )2018 2030
(االتحاد األفريقي )2018
(منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ )2016
(المؤتمر الوزاري اآلسيوي بشأن الحد من مخاطر الكوارث )2018
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آسيا
في حزيران/يونيو  ،2014اتفق المؤتمر الوزاري اآلسيوي
السادس بشأن الحد من مخاطر الكوارث والشراكة القائمة
بين االستراتيجية الدولية للح ّد من الكوارث وآسيا على
وضع خطة إقليمية إلطار ما بعد عام  .2015بعدئذ تم إعداد
الصيغة النهائية للخطة اإلقليمية آلسيا لتنفيذ إطار سِ نداي
للحد من مخاطر الكوارث للفترة من  2015إلى 2030
وتمت الموافقة عليها في المؤتمر الوزاري اآلسيوي السادس
بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام  2016في الهند.
تهدف الخطة اإلقليمية آلسيا إلى توفير( :أ) توجيهات
السياسة العامة بغرض توجيه تنفيذ إطار سِ نداي في سياق
خطط التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة؛ (ب)
خارطة طريق طويلة األمد تغطي أفق إطار سِ نداي الذي
يمتد لـ  15عامًا وتحدد مسارً ا زمنيًا لتنفيذ األولويات من
أجل تحقيق الغايات السبع العالمية( ،ج) خطة عمل مدتها
سنتان تنطوي على أنشطة معينة ُتحدد أولويتها بنا ًء على
76
خارطة الطريق طويلة األمد وتمشيًا مع توجيه السياسة.
وتؤكد الخطة على أنها ترمي إلى توجيه التنفيذ الوطني
إلطار سِ نداي ودعمه ،وليس لتحل محل الخطط الوطنية،
وبالتالي فإنها تحدد األنشطة اإلقليمية ذات األولوية "لدعم
اإلجراءات الوطنية والمحلية ،وتعزيز تبادل الممارسات
الجيدة ،والمعرفة ،والمعلومات بين الحكومات وأصحاب
المصلحة ،إضافة إلى تعزيز التعاون اإلقليمي لدعم تنفيذ
إطار سِ نداي".
سنحت الفرصة األولى لتقييم تنفيذ الخطة اإلقليمية آلسيا في
المؤتمر الوزاري اآلسيوي السادس بشأن الحد من مخاطر
الكوارث المنعقد في تموز/يوليو  2018في منغوليا .وكانت
خطة العمل الحالية  2020–2018إحدى النتائج الرئيسية
لهذا االجتماع .حيث تسلط الضوء على المعالم الرئيسية
التي يتعين تحقيقها مثل إنشاء منتديات وطنية وآليات تنسيق
وطنية للحد من مخاطر الكوارث ،ودمج الحد من مخاطر
الكوارث في خطط التنمية .وتقترح خطة العمل تعزيز الدور
المنوط بآلية التنسيق اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ بغرض
77
دعم البلدان في المضي قدمًا في تنفيذ إطار سِ نداي.
في إطار التركيز على البعد اإلنمائي االقتصادي ،اعتمد
قادة منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ
(  ،)APECفي عام  ،2015بصورة رسمية إطار
منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ للحد
من مخاطر الكوارث الذي يتمحور على ظاهرة "الوضع
المعتاد الجديد" ،ويُظهر الوتيرة ،والحجم ،والنطاق المتزايد
للكوارث وما يترتب على ذلك من اضطراب اإلنتاج
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المترابط وسالسل التوريد 78.ويُعد هذا اإلطار مخطط لتوسيع
نطاق االقتصادات القادرة على الصمود أمام الكوارث التي
تركز على التنمية الشاملة والمستدامة .ومن هذا المنطلق،
وُ ضعت خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث لدى منتدى
التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ بغرض تفعيل
إطار المنتدى ،وتم التعهد بها في بيان وزاري مشترك لعام
 .2015وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز التعاون في مجال
الحد من مخاطر الكوارث وسيجري تفعيلها من خالل منتدى
التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ. 79وتتألف خطة
العمل من أربع ركائز للحد من مخاطر الكوارث ،مع وجود
مجاالت محددة للتعاون واالضطالع باألنشطة ،والشركاء
المسؤولين ،والجداول الزمنية ،والمؤشرات.
تملك المنظمات الحكومية الدولية اآلسيوية الرئيسية التي تعمل على
المستوى دون اإلقليمي آليات طويلة األمد للتعاون اإلقليمي بشأن
"إدارة الكوارث" .ويُعد مصطلح "إدارة الكوارث" هو المصطلح
المفضل استخدامه في المنطقة ،على الرغم من كونه يتعارض
مع المصطلحات التي وافق عليها فريق الخبراء العامل الحكومي
الدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث ( )OIEWGوالتي أقرتها
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وينطوي المصطلح كذلك على
عناصر مصطلح الحد من مخاطر الكوارث ( )DRRالذي
يُوصف في أغلب األحيان على أنه التخفيف من حدة الكوارث.
دخل اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلدارة الكوارث
والطوارئ (  )AADMERحيز التنفيذ في عام .2009
وتؤكد خطط عمل االتفاق المستمرة على التأهب للكوارث
واالستجابة لها وكذلك التخفيف من حدتها ،ولكنها ال تتوافق على
وجه التحديد مع إطار سِ نداي 80.ومع ذلك ،فإن اتفاق رابطة أمم
جنوب شرق آسيا الجديد بشأن التعاون االقتصادي تحت مسمى،
رابطة أمم جنوب شرق آسيا في أفق عام  :2025المضي قدمًا
معًا بخطى حثيثة ،له هدف رئيسي يتمثل في إنشاء "مجتمع قادر
على الصمود أمام الكوارث يتمتع بقدرات وإمكانات معززة
للتكيف مع مكامن قابلية التضرر ،والكوارث ،وتغير المناخ على
المستويين االقتصادي واالجتماعي وكذلك التهديدات والتحديات
الناشئة ( )4-12والتصدي لها 81".وضعت رابطة أمم جنوب
شرق آسيا واألمم المتحدة خطة العمل االستراتيجية المشتركة بين
رابطة أمم جنوب شرق آسيا واألمم المتحدة بشأن إدارة الكوارث
للفترة من  2016إلى  ،2020وهي النسخة الثالثة لخطة
العمل هذه .82وتتبع خطط رابطة أمم جنوب شرق آسيا الثالثة
ً
متكامل بدرجة كبيرة إزاء إدارة الكوارث
هذه مجتمعة نهجً ا
والتخطيط اإلنمائي على المستوى اإلقليمي .ومع ذلك ،في حين
أن تنفيذ إطار سِ نداي يُشار إليه في خطة العمل الخاصة باتفاق
رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلدارة الكوارث والطوارئ وخطة
ً
العمل االستراتيجية المشتركة بوصفه
مجال للتعاون في منع
الكوارث والتخفيف من حدتها ،فإنه ال يُعد جزءًا محوريًا في هذه
الخطط التي تركز بدرجة كبيرة على التأهب للكوارث واالستجابة
لها ،والتنمية االقتصادية.

كذ لك تملك ر ا بطة جنو ب آ سيا للتعا و ن ا إل قليمي
(  )SAARCإطارً ا إقليميًا طويل األمد بشأن إدارة
الكوارث 83،لكنها لم توافق حتى اآلن على آلية محددة لدعم
تنفيذ الدول األعضاء إلطار سِ نداي.

ال يمثل إطار التنمية القادرة على الصمود في المحيط
الهادئ إطارً ا إلزاميًا ،ولكنه يقترح مجموعة من اإلجراءات
ذات األولوية التي ُتستخدم حسب مقتضى الحال من قبل
مجمو عا ت أ صحا ب ا لمصلحة ا لمتعد د ين  .تميل بعض
اإلجراءات نحو التنفيذ اإلقليمي ،بينما تتطلب إجراءات
أخرى مزي ًدا من الصياغة على المستوى الوطني لضمان
85
تلبية األولويات واالحتياجات المحددة السياق.

وافق اجتماع قادة منتدى جزر المحيط الهادئ في عام
 2012على وضع إطار إقليمي مشترك بشأن تغير المناخ
وإدارة مخاطر الكوارث .ومن شأن هذا اإلطار أن يحل
محل اإلطارين اإلقليميين الحاليين المنفصلين ،وهما إطار
عمل جزر المحيط الهادئ بشأن تغير المناخ وإطار عمل
المحيط الهادئ للحد من مخاطر الكوارث وإدارة الكوارث،
اللذين أُبرم كالهما في عام .2015

في عام  ،2018أكد قادة منتدى جزر المحيط الهادئ مجد ًدا،
في اجتماعهم في جمهورية ناورو ،التزامهم بإطار التنمية
القادرة على الصمود في المحيط الهادئ ،مق ّد رين "قيمة
وأهمية اتباع نهج متعدد القطاعات للتصدي لتغير المناخ
وآثاره .وأقر القادة بوضع ترتيب إقليمي لحوكمة المخاطر
من خالل شراكة القدرة على الصمود في منطقة المحيط
الهادئ وفرقة عمل شراكة القدرة على الصمود في منطقة
86
المحيط الهادئ".

المحيط الهادئ

مثلما يتضح أعاله ،وُ ضع بعد ذلك إطار التنمية القادرة
على الصمود في المحيط الهادئ ()FRDP ،وتم إقراره
84
في اجتماع قادة منتدى جزر المحيط الهادئ في .2016
وهو يمثل اإلطار اإلقليمي األول من نوعه .كذلك فهو
يوفر توجيهات استراتيجية رفيعة المستوى للدول األعضاء
ومجموعة من مختلف فئات أصحاب المصلحة حول كيفية
تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث
بطرق تسهم أيضًا في التنمية المستدامة.
يضع إطار التنمية القادرة على الصمود في المحيط الهادئ
تصورً ا لمستقبل متطور ومستدام لسكان منطقة المحيط الهادئ،
ومجتمعاتها ،واقتصاداتها ،وثقافاتها ،وبيئاتها الطبيعية .ويدعو
اإلطار إلى بذل جهود تعاونية كبيرة من جانب أصحاب
المصلحة المحليين واإلقليميين للحد من التنمية االقتصادية
القائمة على الكربون ،والتوسع الحضري العشوائي ،وتدمير
األنظمة اإليكولوجية ،والفقر ،وعدم المساواة ،والقيود المؤسسية
والقيود المتعلقة بالقدرات ،واإلجراءات المجزأة لتعزيز القدرة
على الصمود واالستدامة ،وحماية المكاسب اإلنمائية.

76
77
78
79
80
81

(المؤتمر الوزاري اآلسيوي بشأن الحد من مخاطر الكوارث )2016
(الجمعية العامة لألمم المتحدة )2018a
(منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ )2016
(منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ )2016
(رابطة أمم جنوب شرق آسيا ( ،)2005رابطة أمم جنوب شرق آسيا )2016a
(أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا )2015

في إطار دعم تنفيذ إطار التنمية القادرة على الصمود في
المحيط الهادئ والدمج الشامل لخطة حوكمة المخاطر ،أسّس
قادة منطقة المحيط الهادئ في عام  2017شراكة القدرة
على الصمود في منطقة المحيط الهادئ تعمل لفترة تجريبية
أولية مدتها سنتان .وتعمل الشراكة على تعزيز التنسيق
والتعاون وتتألف من أربعة عناصر رئيسية تشكل هيكل
حوكمتها( :أ) فرقة عمل مؤلفة من  15مجموعة (خمسة
مناصب للبلدان واألقاليم ،وخمسة مناصب للمجتمع المدني
والقطاع الخاص ،وخمسة مناصب للمنظمات اإلقليمية
وشركاء التنمية)؛ (ب) وحدة دعم لدعم األداء الفعّال لفرقة
العمل؛ (ج) فريق عامل تقني لدعم تنفيذ األهداف الثالثة
إلطار التنمية القادرة على الصمود في المحيط الهادئ؛
(د) اجتماع القدرة على الصمود في منطقة المحيط الهادئ
الذي يضم االجتماعات اإلقليمية الحالية التي تركز على
تغير المناخ ،واالستجابة للكوارث ،والتأهب لها ،والحد من
المخاطر ،ويفسح المجال أمام مشاركة أقوى مع مجتمع
التنمية األوسع نطا ًقا.

( 82رابطة أمم جنوب شرق آسيا )2016b
( 83رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ( ،)2007وزراء البيئة في بلدان رابطة جنوب
آسيا للتعاون اإلقليمي )2006
( 84أمانة جماعة المحيط الهادئ )2016
( 85أمانة جماعة المحيط الهادئ )2016
( 86وزارة الشؤون الخارجية والتجارة )2018
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5-1-10
أوروبا وآسيا الوسطى
تتعرض أوروبا ،على غرار المناطق األخرى ،لمجموعة
واسعة من األخطار الطبيعية مثل الزالزل ،والجفاف،
والفيضانات ،والعواصف ،وحرائق الغابات ،واالنهيارات
الجليدية ،واالنهيارات األرضية التي تؤدي باستمرار إلى
خسائر اقتصادية وبشرية ،إلى جانب مجموعة من األخطار
التكنولوجية .وعلى النقيض من القدرات اإلقليمية ألوروبا،
والوعي باألخطار الطبيعية ،والقاعدة المعرفية الموجودة
بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،تشير البيانات إلى أن قابلية
التضرر من األخطار في مناطق محددة آخذ في االزدياد.
أرست سياسات االتحاد األوروبي إلدارة مخاطر الكوارث
األساس لتنفيذ بعض توصيات إطار سِ نداي ،بما في ذلك
التوصيات المتعلقة بالحماية المدنية المتواصلة ،والتعاون
اإلنمائي ،وإجراءات المعونة اإلنسانية 87 .أما عن الحد
من مخاطر الكوارث داخل نظام الحماية المدنية لالتحاد
األوروبي" :طريقة عمل االتحاد األوروبي في مجال الحد
من مخاطر الكوارث تمثل إلى حد كبير بصمة االتحاد
األوروبي :فهي تجمع الدول األعضاء به حول سياسة
مشتركة ،و ُتظهر التحديات التي تتقاسمها جميع الدول
األعضاء ،وتشير إلى أن ثمة حاجة إلى إيجاد حلول لهذه
التحديات معًا ،وتوفر مجموعة من اإلجابات في شكل مبادئ
توجيهية ،وتوفر الدعم المالي ،وتبادل المعرفة والخبرات
88
على المستوى الوطني".

اعتمدت المفوضية األوروبية من جانبها "خطة عمل إطار
سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث [ :]2020–2016نهج
واع بمخاطر الكوارث لجميع سياسات االتحاد األوروبي"
ٍ
لتعزيز تنفيذ إطار سِ نداي واالتفاقات الدولية األخرى من
خالل دعم الشمول في سياسات االتحاد األوروبي .تحدد
خطة العمل ،في إطار كل مجال رئيسي ،مجموعة من
واع بالمخاطر
التدابير التي يمكن أن تدعم مشهد سياساتي ِ
ً
تكامل في االتحاد األوروبي 90.وتشمل مجاالت تنفيذ
أكثر
خطة العمل الرئيسية ما يلي( :أ) بناء المعرفة المتعلقة
بالمخاطر في سياسات االتحاد األوروبي؛ (ب) واستخدام
نهج يشمل المجتمع بأكمله في إدارة مخاطر الكوارث؛ (ج)
وتعزيز استثمارات االتحاد األوروبي الواعية بالمخاطر؛ (د)
ودعم وضع نهج شامل إلدارة مخاطر الكوارث.
تضمن المنتدى دون اإلقليمي الثاني آلسيا الوسطى وجنوب
القوقاز الذي عُقد في عام  2018التركيز دون اإلقليمي على
91
دمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي.
93
ووافق المنتدى على خطة عمل 92،وخارطة طريق للمدن،
وإعالن يريفان الذي يتضمن التزامات سياسية بتنفيذ إطار
سِ نداي .كما يركز اإلعالن على بلوغ الغاية "هـ" بحلول
عام  ،2020ولكنه يرمي إلى تحقيق ذلك "بما يتماشى مع
خطة التنمية لعام  2030بما في ذلك اتفاق باريس بشأن تغير
المناخ ،والخطة الحضرية الجديدة ،وغير ذلك من األدوات
ذات الصلة ،واإلقرار بأهمية المشاركة مع الحكومات المحلية
94
من أجل تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث واالستثمار فيه".

وُ ضعت خارطة طريق المنتدى األوروبي للحد من مخاطر
الكوارث للفترة من  2015إلى  2020لتوجيه التنفيذ األوروبي
ألولويات العمل األربع والغايات السبع العالمية إلطار سِ نداي،
مع تحديد مجالي أولوية هما( :أ) وضع االستراتيجيات الوطنية
والمحلية أو استعراضها للحد من مخاطر الكوارث ،تمشيًا مع
الغاية "هـ" من إطار سِ نداي ،استنا ًدا إلى الركائز األساسية
لتقييمات المخاطر وقواعد البيانات الخاصة بالخسائر الناجمة
عن الكوارث( ،ب) ودمج الحد من مخاطر الكوارث في
89
مختلف القطاعات ،وال سيما تغير المناخ والبيئة.

87
88
89
90
91

(المفوضية األوروبية )2016
(مورست )2019
(المنتدى األوروبي للحد من مخاطر الكوارث )2016
(المفوضية األوروبية )2016
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018a
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( 92خطة عمل تنفيذ إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015
حتى  2030في منطقة آسيا الوسطى وجنوب القوقاز )2016
( 93مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015a
( 94إعالن يريفان )2018
( 95األمم المتحدة )2015a

2-10
البيانات التمكينية الوطنية للحد المتكامل
من المخاطر
تركز الفصول التالية من هذا الجزء على ممارسات الدول األعضاء في وضع االستراتيجيات والخطط المعنية بالحد من
مخاطر الكوارث وتنفيذها على المستويين الوطني والمحلي ،وكيفية إقرارها ،وكيفية تفاعلها مع التخطيط للتنمية والتكيف
مع تغير المناخ ،وكيف تعمل في البيئات الحضرية والسياقات الهشة .ويقبل هذا النهج ،واالستخدام المكثف لدراسات الحالة
الوطنية والمحلية ،بأن الدول األعضاء تضطلع بالدور الرئيسي في تنفيذ إطار سِ نداي ،وخطة  ،2030واالتفاقات األخرى لما
بعد عام  .2015قبل تناول الخطط واالستراتيجيات ،من المفيد تسليط الضوء على بعض جوانب األنظمة الوطنية للحكومة،
والقانون ،والثقافة ،وتصور المخاطر التي يمكنها تعزيز الحد من المخاطر أو عرقلته ،ومن ثم وضع هذه الخطط وتنفيذها
بفعالية .ومن غير الممكن مناقشة هذه الجوانب بمزيد من التحديد على المستوى العالمي ،وذلك نظرً ا للطابع الفريد للبيئة
االجتماعية السياسية والمادية لكل بلد وخصائص المخاطر .ومع ذلك ،تم تحديد بعض العوامل الوطنية الرئيسية في إطار
سِ نداي ،مثلما كان أيضًا في إطار عمل هيوغو ،التي تفوق األهداف والمؤشرات المحددة مع أنها أيضًا تمثل عوامل مساندة
ضرورية لتحقيق تلك األهداف.
تؤكد غايات إطار سِ نداي وأولوياته على أهمية فهم المخاطر
بشكل أفضل من خالل تحسين المعلومات الخاصة بالمخاطر
عن طريق الرصد ،والتقييم ،والتخطيط ،والمشاركة
(الفقرة  95.)14وتوجه أولوية العمل  1المتعلقة بفهم مخاطر
الكوارث التركيز على هذا األمر بوصفه جانبًا أساسيًا في
الحد من المخاطر والحيلولة دون نشأة المخاطر (الفقرات
 .)25–21كذلك فقد تضمن إطار سِ نداي ،استمرارً ا إلطار
عمل هيوغو ،إعادة التأكيد على أهمية "تعزيز حوكمة
مخاطر الكوارث والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات
ذات الصلة والمشاركة التامة والمجدية ألصحاب المصلحة
المعنيين على المستويات المناسبة" (الفقرة  .)14ويرد
تفصيل هذه الفكرة على نحو أوفى في إطار أولوية العمل 2
بشأن تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث من أجل إدارة مخاطر
الكوارث (الفقرة  .)28-26يتطلب هذان الجانبان من إطار
ً
تفاعل مستمرً ا بين إنشاء المعلومات واستخدامها للحد
سِ نداي
من المخاطر في المجتمع بأكمله ،بما في ذلك تلك المخاطر
التي تتحملها الفئات األكثر ضع ًفا ،وبمشاركة أصحاب
المصلحة المعنيين .وهذان هما جانبا إطار سِ نداي األكثر
صلة بتمكين وضع استراتيجيات وخطط وطنية ومحلية
واعية للحد من مخاطر الكوارث على النحو المطلوب في
االغاية "هـ" وتنفيذها بفعالية.

ثمة حاجة إلى اإلشارة في هذا السياق إلى مبدأين آخرين
ينطوي عليهما إطار سِ نداي .المبدأ األول هو مسألة الدمج مع
الخطط العالمية األخرى لما بعد عام  .2015وليس هذا بغرض
تحقيق التناسق المفاهيمي ،ولكن ألن المجتمع الدولي أعرب،
من خالل هذا اإلطار ومن خالل االتفاقات العالمية األخرى،
عن إيمانه بأن الحد من المخاطر وإدارتها بشكل متكامل ،أو
اتباع نهج قائم على األنظمة ،هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية
المستدامة في مواجهة مخاطر الكوارث وتغير المناخ .أما المبدأ
الثاني فيتمثل في مسألة المساواة الجنسانية ،أي تمكين المرأة في
الحد من مخاطر الكوارث إذا ما أردنا أن نكون أكثر تحدي ًدا،
إلى جانب المفهوم األوسع نطا ًقا المتمثل في شمول األشخاص
بكل أعمارهم وقدراتهم بوصفه ضروري لفهم المخاطر،
وتصورات المخاطر ،واحتواء المجتمع بأسره في اتخاذ القرار
بشأن كيفية إدارة المخاطر والحد منها بشكل فعال .يلقى الشباب
والنساء مزي ًدا من التركيز عند وضع إطار سِ نداي في ضوء
الخطط األخرى والقضايا التي تتناولها تلك الخطط ،هدف
التنمية المستدامة رقم  5بشأن المساواة الجنسانية وتمكين المرأة
مثالً ،وكذلك يزداد الوعي بضرورة المساواة بين األجيال في
االستجابة لتغير المناخ والحيلولة دون حدوث أنواع الصدمات
التي يمكن أن يكون لها ذلك التأثير الضار وطويل األمد على
صحة الشباب ورفاههم ،وتعليمهم ،وفرص عملهم.

313

1-2-10
األطر القانونية والمؤسسية للحد من مخاطر الكوارث والتنمية
ال يتم وضع االستراتيجيات والخطط المعنية بالحد من المخاطر ،والحد من المخاطر في التخطيط اإلنمائي والدعم الحكومي
للتكيف مع تغير المناخ في معزل .فالمسؤولية المؤسسية المتعلقة بوضع هذه االستراتيجيات والخطط ،وتوفير مواردها ،وتنفيذها،
والخضوع للمساءلة عن فعاليتها ترد دومًا في القوانين الحكومية ،والمراسيم ،والقواعد على المستويين الوطني والمحلي .في
الحقيقة ،غالبًا ما يتم إنشاء المؤسسات المتخصصة إلدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ بموجب تشريعات ،أو حيثما
96
تكون جزءًا من الواليات الوزارية ،فإنها تخضع للقواعد والسياسات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة.

ورشة عمل في أنتيغوا وبربودا
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

ال تضع الدول األعضاء بشكل عام تشريعات بشأن الحد من
مخاطر الكوارث وحده ،ومبادرة من هذا القبيل من شأنها
أن تتعارض اآلن مع نهج إطار سِ نداي الرامي إلى الحد
من المخاطر بشكل متكامل ،وكذلك الفهم المتزايد للمخاطر
النظامية الموضحة في الفصل  2من تقرير التقييم العالمي
الماثلُ .تدرج تفويضات الحد من مخاطر الكوارث ضمن
أطر أوسع نطا ًقا للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها ،واألهم
من ذلك ،أنها ُتدرج في مجموعة من القوانين القطاعية التي
ال ُتفهم على نحو واسع على أنها أطر إلدارة المخاطر.
وتشمل هذه التفويضات :تقسيم األراضي وتخطيط استخدام
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األراضي؛ وقوانين البناء؛ وقوانين حماية البيئة ومكافحة
التلوث؛ بما في ذلك تقييمات األثر البيئي للمشاريع اإلنمائية؛
وإدارة الموارد المائية؛ وإدارة النفايات الصلبة والسائلة؛
ومصائد األسماك؛ والحياة البرية؛ والغابات .بمعنى آخر،
توجد أُطر قانونية ذات صلة لمعظم عناصر نطاق المخاطر
األوسع في إطار سِ نداي .وتمثل طبيعة هذه التفويضات،
والمؤسسات التي تضعها ،والموارد المخصصة ،وطريقة
تواصلها وعملها معًا في منظومة واحدة ،البنية التحتية
األساسية لحوكمة المخاطر بشكل فعال من أجل التصدي
97
للمخاطر النظامية.

أثبت البحث أن ثمة روابط قليلة فيما بين قطاعات ،وأن
أصحاب المصلحة غير الحكوميين غالبًا ما ُتتاح لهم فرص
قليلة للمشاركة في حوكمة المخاطر من خالل المؤسسات
العامة .وال تزال هذه األمور تلعب دورً ا أساسيًا سواء في
توطيد العوائق أو إيجاد عوائق أمام االستراتيجيات الفعالة
والتشاركية إلدارة المخاطر على المستويين الوطني والمحلي.
هناك أدوات بحثية وعملية شاملة متاحة للدول األعضاء التي
ترغب في إجراء تقييمات ألطرها القانونية من أجل الحد من
مخاطر الكوارث بشكل فعال 98،بما في ذلك العديد من دراسات
الحالة القُطرية المحددة 99.ويتوفر مزيد من التحليل لمجاالت
تركيز معينة ،مثل البيئة المواتية القانونية والمؤسسية لقدرة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصمود في مواجهة
الكوارث في آسيا ،التي تأخذ بعين االعتبار االحتياجات الحالية
واإلضافية الالزمة للدمج في مجاالت إدارة مخاطر الكوارث،
100
والتكيف مع تغير المناخ ،وتطوير األعمال.

2-2-10

الشمول والمساواة

يدعو إطار سِ نداي إلى اتباع نهج متمحور حول األشخاص،
وشامل وغير تمييزي إزاء الحد من مخاطر الكوارث يولي
اهتما مًا خا صًا لألشخاص المتضررين من الكوارث بشكل
غير متناسب .ويشير بشكل خاص إلى أهمية مشاركة
"النساء ،واألطفال ،والشباب ،واألشخاص ذوي اإلعاقة،
والفقراء ،والمهاجرين ،والشعوب األصلية  ...وكبار السن في
تصميم السياسات ،والخطط ،والمعايير وتنفيذها"( .الفقرة .)7
من الثابت أن الكوارث تقوّ ض قدرات المجتمعات على عيش
حياة كريمة وتحقيق تطلعاتها بسبب ما ُتحدثه خسائر مباشرة
وغير مباشرة للبنية التحتية ،وسبل العيش ،والفرص.
كما أنها تقوّ ض الفرص المستدامة للتنمية .وبالتالي ،فإن
احتواء جميع أصحاب المصلحة المعنيين ومبادئ المساواة
ضروري لفهم الطريقة التي تؤثر بها هذه المخاطر النظامية
على مختلف الفئات السكانية ،وما الذي يجب القيام به
حيال ذلك .كذلك هناك ضرورة ألن يضع الحد من مخاطر

( 96االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2014b
( 97االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2014b
( 98االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2014a
( 99االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2016a
( 100المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث )2017b
( 101االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2017

الكوارث في حسبانه مجموعة من المصادر االجتماعية
واالقتصادية لقابلية التضرر ،بما في ذلك العمر (األطفال،
والشباب ،وكبار السن) ،واإلعاقة ،والعِرق ،والفقر ،والنساء
بوصفهن فئة اجتماعية في ظروف عدم المساواة الجنسانية.

المساواة الجنسانية والتمكين
ليست النساء ،بوصفهن فئة اجتماعية ،ضعيفات بطبيعتهن،
لكن عدم المساواة الجنسانية واألدوار الجنسانية المتباينة
أثبتت أن الكوارث غالبًا ما يكون لها آثار اجتماعية
واقتصادية أكبر على النساء مقارنة بالرجال 101،وكذلك أكثر
عرضة لخطر العنف ضد المرأة (.)GBV 102وفي بعض
103
السياقات ،ترتفع معدالت الوفيات واإلصابة بين النساء،
على نحو ما لوحظ في بعض السكان المتضررين من كارثة
التسونامي اآلسيوية في عام .2004 104ومع ذلك ،يمكن
أن يُحدد ذلك بشكل كبير تبعًا للثقافة والسياق (على سبيل
المثال ،في إعصار ماريا في بورتوريكو ،وقع أعلى معدل
105
وفيات بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن  65عامًا).
ولذا فإن مشاركة النساء تمثل خطوة أساسية في ضمان
الحد من المخاطر على نحو فعال بحيث تكون تجربتهن
مع المخاطر مدخالً افتراضيًا في االستراتيجيات العالمية،
واإلقليمية ،والوطنية ،والمحلية للحد من المخاطر ،والتنمية
المستدامة ،وتغير المناخ .ويُعد ذلك مقبوالً في إطار سِ نداي،
وكذلك يرد بمزيد من التفصيل في خطة عام  2030من
خالل هدف التنمية المستدامة  5بشأن المساواة الجنسانية
وتمكين المرأة .ويجب تحقيق هذه األهداف من خالل زيادة
مشاركة المرأة وأدوارها في صنع القرار في العمليات
والمؤسسات ذات الصلة.
يرمي الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة إلى "تحقيق
106
المساواة الجنسانية وتمكين جميع النساء والفتيات".
الهدف  5-5من الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة هو
"ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص
لها في القيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة
السياسية ،واالقتصادية ،والعامة ".وسيُقاس إنجاز هذا
الهدف من خالل المؤشرات الكمية التالية :نسبة المقاعد التي

 ( 1 0 2ا ال تحا د ا لد و لي لجمعيا ت ا لصليب ا أل حمر و ا لهال ل ا أل حمر ، )2 0 1 5
(االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2016b
( 103نويماير وبلومبر )2007
( 104نيشيكيوري وآخرون )2006
( 105سانتوس-بورغوا وآخرون )2018
( 106الجمعية العامة لألمم المتحدة )2015a
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تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية،
ونسبة النساء في المناصب اإلدارية 107.وللهيئات التشريعية
والحكومات الوطنية ،حتمًا ،مطلق الحرية في وضع أهداف
أعلى؛ وبالفعل ،يحدد الكثير منها أهدا ًفا بشأن مشاركة
المرأة في اإلدارة الحكومية من خالل خطط التنمية الوطنية
الخاصة بها ،لكنها بحاجة أيضًا إلى وضع طرق لتنفيذها.
في ضوء هدف التنمية المستدامة  ،5أصدر المؤتمر
اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادي المعني بالجنسانية والحد
من مخاطر الكوارث توصيات واضحة ،توصيات ها نوي،
بشأن تنفيذ إطار سِ نداي لتعزيز المساواة الجنسانية 108.وفي
إطار األهمية الخاصة للحوكمة ،والسياسة ،والقانون المتعلق
بالمخاطر ،أوصى المؤتمر الحكومات بأن:
•تسعى لفهم المخاطر ،بسبل تشمل إصدار إحصاءات
وطنية ومحلية حديثة مصنفة حسب الجنس ،والعمر،
واإلعاقة ،إضافة إلى وضع قواعد اجتماعية واقتصادية
لتوجيه الحد من مخاطر الكوارث المراعي للمنظور
الجنساني،
• ُتجر ي تحليالً جنسا نيًا لمخا طر ا لكو ا ر ث لتو جيه
السياسات ،واالستراتيجيات ،والخطط الوطنية والمحلية،
•تنفذ قوانين قوية تنص على مشاركة المرأة وقيادتها في
صنع القرار ،وكذلك تكفل المساءلة عن تنفيذهما،
•تستثمر في الحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية
التي تحد من عدم المساواة الجنسانية وغيرها من أوجه
عدم المساواة وتمكن الفئات المعرضة للخطر من النساء
والرجال للتخفيف من مخاطر الكوارث والتكيف مع
تغير المناخ،
•تنفذ التدخالت المعنية باألمن والحماية التي تقودها
النساء للحد من المخاطر الحالية والحيلولة دون حدوث
مخاطر جديدة تنجم عن التمييز والعنف الجنسانيين.
أخيرً ا ،تؤكد التوصيات على ضرورة "إضفاء الطابع المؤسسي"
على قيادة النساء والفئات المتنوعة في التأهب للكوارث،
واالستجابة لها ،والتعافي منها ،وإعادة اإلعمار ،وتقترح أن
تشكيل اآلليات الوطنية والمحلية المسؤولة عن صياغة قرارات
التأهب للكوارث واالستجابة لها والتعافي منها يجب أن تضم
109
 %40على األقل من "النساء والفئات المتنوعة".
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الفصل 10

يوفر التحليل الدقيق إلطار سِ نداي ،من خالل توصيات
هانوي التي تطبق منظور هدف التنمية المستدامة  ،5للدول
األعضاء بعض الخيارات العملية لتناول تمثيل المرأة في
وضع االستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من المخاطر،
واحتواء النساء في تقييمات االحتياجات .ويمكن أن يوفر
ً
تكامل للمخاطر النظامية التي
هذان العنصران صورة أكثر
تواجهها النساء و ُتعزى إلى عدم المساواة الجنسانية .ويمثل
القبول باألثر المتباين للكوارث واإلجراءات المستهدفة
ً
شرطا أساسيًا التباع نهج شامل.

حماية األطفال ومشاركة الشباب
مثلما نوقش في الفصل  3من تقرير التقييم العالمي هذا ،تؤثر
الكوارث على األفراد بأشكال مختلفة وفي مراحل مختلفة من
حياتهم بتأثيرات مركبة .ومع أن مرحلة الطفولة ليست تعري ًفا
لمعنى قابلية التضرر ،فإن قدرة األطفال والشباب على التصدي
للمخاطر عند وقوعها قد تكون أقل من المتوقع في أغلب األحيان.
فاألطفال يكونون أكثر عرضة لخطر االنفصال عن والديهم ،أو
أفراد أسرهم ،أو القائمين على رعايتهم أثناء الكوارث؛ ويسبب
هذا االنفصال معاناة شديدة قد يكون لها آثار سلبية شديدة وطويلة
األمد على الصحة النفسية والنمو الذهني .قد يواجه األطفال
غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم مخاطر أكبر فيما
يتعلق ببعض التهديدات؛ وكانت التهديدات ،التي قد تشتمل على
االختطاف ،واإلتجار ،والبيع ،والتبني غير القانوني ،والعنف
الجنسي ،والعنف القائم على أساس نوع الجنس (بما في ذلك
استغالل األطفال في البغاء وزواج األطفال) ،والعنف الجسدي،
واإلهمال ،جميعها لوحظت في أعقاب الكوارث 110.ويمكن أن
يساعد وضع استراتيجيات للحد من المخاطر ،تتضمن جوانب
تتعلق بحماية األطفال ،في الحيلولة دون وقوع بعض هذه اآلثار
على األطفال وتخفيف حدتها.
غالبًا ما ترتبط خصائص قابلية التضرر لدى األطفال في
أعقاب وقوع الكوارث بزيادة مخاطر اإلصابة باألمراض
وسوء التغذية ،مما قد يؤدي إلى انقطاع المسارات التعليمية
وضعف المهارات االجتماعية والمعرفية .و يُرجَّ ح بشكل
كبير أن يؤثر ذلك على قدراتهم على اكتساب المهارات
الضرورية لتحقيق كامل إمكاناتهم في الكسب ،وهو ما يؤثر
بدوره على قدرتهم على إرسال أبنائهم إلى المدرسة ،وما
إلى ذلك .وتؤكد األدلة العالمية أن استمرار عدم المساواة
في التسجيل ،والحضور ،ونتائج التعلم ،واإلنجاز استنا ًدأ
إلى نوع الجنس ،والفقر ،والتعرض لألخطار الطبيعية،
وما إلى ذلك ،كلها عوامل حاسمة في تحديد فئة األطفال

الذين سيحضرون في كل نوع من أنواع المدارس ومدة
استمرارهم في الحضور 111.إضافة إلى ذلك ،من المحتمل
أن يؤدي سوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة إلى
إضعاف اإلدراك؛ ومن المحتمل أن يجني األطفال الذين
ً
أموال أقل في وظائفهم األولى
ال يكملون تعليمهم االبتدائي
مقارنة بأولئك الذين حصلوا على مستويات أعلى من التعليم.
وخالصة القول ،أنه من المرجح أال يُحصّل األطفال الذين
يضطرون إلى االنقطاع عن المدرسة في مرحلة مبكرة،
أو الذين ال يلتحقون مطل ًقا بالمدرسة ،أب ًدا المهارات الالزمة
لهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة في الكسب.
كذلك ُتعد احتياجات الشباب ومصالحهم موضع اهتمام في
الخطط األوسع نطا ًقا لما بعد عام  ،2015ال سيما في ظل اآلثار
المحتملة لتغير المناخ 112.ويثير كل من تغير المناخ ،والتنمية
المستدامة ،ومخاطر الكوارث المسألة الملحة التي تتعلق بكيفية
ضمان تحقيق اإلنصاف بين األجيال .كما ُتعد المشاركة مع
الشباب وضمان تمثيلهم في عمليات التخطيط وصنع القرار
بشأن الحد من المخاطر عنصريْن مهميْن في تأمين مستقبلهم.

الفئات ذات القدرة المحدودة على الحركة والوصول
المحدود إلى المعلومات
قد يتضرر األطفال ممن هم في سن صغيرة ،والمسنين ممن
لديهم قدرة محدودة على الحركة ،113واألشخاص ذوو اإلعاقة
والقائمون على رعايتهم (أغلبهم من النساء) بشكل كبير في
حاالت الكوارث 114 .فقد تحد مشكالت الحركة البدنية من
قدرتهم على اإلخالء .ويمكن لإلعاقات الخفية مثل ضعف
السمع أو البصر ،واإلعاقات الذهنية والفكرية أن تقلل من
قدرة األشخاص على تلقي التثقيف بشأن الحد من المخاطر
وفهمه ،والمشاركة في التدريبات ،وتعليمات اإلنذار المبكر
واإلخالء ،وكذلك التحرك أثناء الظروف الفوضوية 115.يجب
إجراء التخطيط ،والتأهب ،والحد من المخاطر بشكل مسبق
لهذه الفئات بطريقة تشاركية مع األشخاص المعنيين أو مع

( 107المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة )2017a
( 108هيئة األمم المتحدة للمرأة واللجنة التوجيهية المركزية لفيت نام المعنية بالتحكم في
اتقاء الكوارث الطبيعية )2016
( 109االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( ،)2017هيئة األمم
المتحدة للمرأة واللجنة التوجيهية المركزية لفيت نام المعنية بالتحكم في اتقاء الكوارث
الطبيعية )2016
( 110أوبارد وبيرنبوم )2017
( 111منظمة األمم المتحدة للطفولة )2017

ممثليهم ،لضمان مراعاة احتياجاتهم مقد مًا ،وأن الخطط
واالستراتيجيات تكون شاملة بشكل فعال.

الوصول ألفقر الفئات وأكثرها تهمي ً
شا
كذلك تملك الفئات األخرى – التي يتم تهميشها عادة في
الحد من مخاطر الكوارث على المستوى المجتمع ،وكذلك
خالل الكوارث – مهارات ومعارف متنوعة للمساهمة في
التخطيط للحد من المخاطر .وتشمل تلك الفئات :المهاجرين،
الذين قد تكون لديهم معرفة محدودة بالخدمات ،والمؤسسات،
واألخطار المحلية وقد ال يكون لديهم شبكات دعم اجتماعي
وأسري ،ولكن قد تتوفر لديهم أيضًا معارف ومهارات جديدة
من تجارب سابقة 116؛ والسكان األصليين ،الذين ربما يكونوا
مهمشين اجتماعيًا أو اقتصاديًا ،ولكنهم يملكون أيضًا معارف
تقليدية ذات صلة بالحد من المخاطر 117؛ واألشخاص األشد
فقرً ا ،الذين قد يتم إيواؤهم في مساكن متدنية الجودة أو في
أحياء عشوائية ،ولكن ربما يكونوا قد تطورت لديهم أيضًا
العديد من مهارات البقاء والتنظيم الفردية والجماعية.
تتركز الرسالة المحورية إلطار سِ نداي بشأن هذه القضايا على
أن المساواة والفعالية في الحد من المخاطر تتحقق من خالل
شمول جميع أصحاب المصلحة .عند إغفال فئات معينة ،تكون
االستراتيجيات والخطط التي تعقب ذلك أقل فعالية في كثير
من األحيان .كذلك فإن تجاهل الخبرات المكتسبة من تأثيرات
المخاطر والكوارث على هذه الفئات أو إغفالها قد يؤدي إلى
تأثيرات غير متكافئة ،بل وذات طابع تمييزي.
من شأ ن شمو ل و تمكين ا لنسا ء  ،و ا لفئا ت ا لضعيفة ،
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واألشخاص المهمشين اجتماعيًا
ضمن األطر الوطنية للقوانين ،والسياسات ،والمؤسسات أن
يدعمان الحد من المخاطر على نحو فعال ويعززان مبادئ
المجتمع بأسره الخاصة بإطار سِ نداي وترسيخ مبدأ "عدم
ترك أي أحد خلف الركب" لخطة عام .2030

112
113
114
115
116
117

(منظمة األمم المتحدة للطفولة )2015
(الرابطة الدولية لمساعدة المسنين )2012
(ماتسوزاكي ،إن ،دي)
(المنظمة الدولية لرعاية المعوقين )2015
(غوداغنو )2017
(الجمعية العامة لألمم المتحدة )2014a
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3-10
االستنتاجات
ُتعد األطر اإلقليمية والوطنية جوانب مهمة للبيئة المواتية
للحد من المخاطر بصورة ناجحة من قبل الدول األعضاء.
تتيح المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية ،والمنتديات
اإلقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث ،وأشكال
الشراكة الجديدة على النطاق العالمي للدول األعضاء
وأصحاب المصلحة اآلخرين تجميع الموارد والقدرات لدعم
الحد من المخاطر على المستوييْن الوطني والمحلي .كما أنها
توفر أيضًا آليات للتركيز على مخاطر إقليمية محددة .يشير
السرد السابق إلى درجة عالية من المشاركة والنشاط على
المستوى اإلقليمي لدعم تنفيذ إطار سِ نداي .ويجري العمل
حاليًا على هذه العمليات ،بفضل استراتيجيات وآليات قائمة،
حيث يمكن أن ينتقل التركيز إلى الدعم العملي لجهود الدول
األعضاء في التنفيذ ،مع استكمالها بجهود إقليمية وعابرة
للحدود في مجال الحد من المخاطر.
تقع المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ إطار سِ نداي على كاهل
الدول األعضاء .ويملك اإلطار الوطني األوسع نطا ًقا
للقوانين ،والسياسات ،والمؤسسات الخاصة بالحد من
المخاطر ،والتنمية واإلجراءات المتعلقة بتغير المناخ،
تأثير كبير على قدرات الدول على صياغة االستراتيجيات
والخطط الوطنية والمحلية وتنفيذها بشأن الحد من مخاطر
الكوارث ،والتنمية ،والتكيف مع تغير المناخ .كما تعد هذه
األ ُطر الشاملة عناصر أساسية في تمكين جميع أصحاب
ا لمصلحة و ا حتو ا ئهم  ،و في إ ر سا ء ا أل سا س للمسا و ا ة
الجنسانية ،وإلشراك األشخاص والفئات األكثر تعر ضًا
وأكثر عرضة آلثار الكوارث من باقي السكان.
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من شأن الهياكل والعمليات التشريعية ،والسياساتية،
والمؤسسية التي تشمل اآلراء والتجارب الخاصة بالنساء،
والفتيات ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وكبار السن ،وعلى
سبيل المثال ،أشخاص ذوي أصول عرقية أو دينية
مختلفة ،والتي تشمل تدابير لحماية األطفال أن تنتج تدابير
على الصعيدين الوطني والمحلي تسمح بدورها بالحد من
المخاطر بشكل أكثر مساواة وفعالية.
يمكن فهم هذه األطر التمكينية على أنها عناصر أساسية
للخطط الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث،
والتنمية ،والتكيف مع تغير المناخ ،والنهج المتكاملة الناشئة
بشأن الحد من المخاطر ،التي تتم مناقشتها في الفصول
التالية.

الفصل :11
االستراتيجيات والخطط
الوطنية والمحلية للحد
من مخاطر الكوارث
يُعد وضع االستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث بحلول عام  2020غاية محددة في
إطار سِ نداي (الغاية هـ) .ومقارنة باألهداف العالمية األخرى ،التي من المقرر تحقيقها بنهاية االتفاقية في عام ُ ،2030حدّد
الموعد النهائي خالل عام  2020للوفاء باالستراتيجيات والخطط المعنية بالحد من مخاطر الكوارث تقديرً ا ألهميتها بوصفها
عوامل مساندة للحد من مخاطر الكوارث والخسائر .يستكمل هذا الفصل بيانات رصد إطار سِ نداي المدرجة في الجزء الثاني
مع تقديم أمثلة للتحديات ،والدروس المستفادة ،والممارسات الجيدة الناشئة على المستوى القُطري.

1-11
بيانات رصد إطار سِ نداي
المتعلقة بالغاية هـ
مثلما نوقش في الجزء الثاني أعاله ،يُظهر نظام رصد إطار
سِ نداي أن  47دولة من الدول األعضاء أبلغت بشأن الغاية هـ
في عام  2017فيما يتعلق باالستراتيجيات الوطنية (المؤشر
هـ .)1-وهذه زيادة ملموسة مقارنة بعدد  27دولة في عام
 ،2016غير أن نسبة  ٪25من اإلجمالي تقل عما كان مطلوبًا
بحلول عام  .2020من بين هذه الدول ،أبلغت  6دول أنها
تملك استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تتواءم

بشكل شامل مع إطار سِ نداي ،بينما أبلغت  16دولة عن وجود
مواءمة كبيرة إلى شاملة ،و 15دولة بشأن وجود مواءمة
متوسطة إلى كبيرة ،و 7دول بشأن وجود مواءمة معتدلة ،فيما
أبلغت  3دول من العدد اإلجمالي البالغ  47دولة عن وجود
مواءمة محدودة أو عدم وجود مواءمة من األساس .ومع ذلك،
سنجد أن العدد أكبر بكثير إذا ما وضعنا في االعتبار استخدام
المصادر األخرى من اإلبالغ الذاتي لدى الدول إضافة إلى
نظام رصد إطار سِ نداي الرسمي .فقد أبلغت مائة وثالثة دولة
عن امتالكها الستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث
على قدر ما من المواءمة ،بما في ذلك  65دولة من الدول
األعضاء صنفت مواءمتها على أنها تتجاوز ( ٪50متوسطة
إلى كاملة) 118.ويُعد هذا الرقم كبير للغاية إذ إنه يمثل أكثر
من  ٪50من الدول األعضاء في األمم المتحدة (الفصل 8
الغاية هـ :التقدم المحرز بشأن استراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث لعام  .2020المؤشر هـ.)1-

( 118الجمعية العامة لألمم المتحدة )2018a
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تخصص الغاية هـ أيضًا مؤشرً ا عن االستراتيجيات المحلية
(المؤشر هـ .)2-ويتطلب هذا الهدف من البلدان اإلبالغ
بشأن نسبة حكوماتها المحلية التي لديها استراتيجيات محلية
للحد من مخاطر الكوارث .ويشير نظام رصد إطار سِ نداي
إلى أن  42بل ًدا أبلغ بشأن االستراتيجيات المحلية .ومن بين
هذه البلدان ،أبلغ  18بل ًدا عن أن جميع حكوماته المحلية
لديها استراتيجيات محلية تتوائم مع استراتيجياته الوطنية،
وأبلغ  7منها عن عدم وجود استراتيجيات محلية (أو عدم
وجود استراتيجيات تتوائم مع استراتيجياتها الوطنية)
(الفصل  8الغاية هـ :التقدم المحرز بشأن استراتيجيات الحد
من مخاطر الكوارث لعام  .2020المؤشر هـ.)2-
على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالغاية هـ ال تزال
بالتالي جزئية ،فإنها تشير إلى االهتمام بمسألة مواءمة
االستراتيجيات والخطط المحلية والوطنية المعنية بالحد

من مخاطر الكوارث مع إطار سِ نداي ،كما تقترح أنه ال
يزال ثمة شوط يتعين قطعه لبلوغ هذه الغاية بحلول عام
 .2020ومع ذلك ،من المهم أيضًا إدراك أن هذه المؤشرات
ال تستهدف توفير تفاصيل عن التحديات التي تواجهها البلدان
وما هي االبتكارات والممارسات الجيدة التي تطورها لتهيئة
البيئة المواتية المناسبة للحد من المخاطر على طول الطريق
نحو تحقيق الغاية .ويتمثل الغرض األساسي من طلب وضع
االستراتيجيات الوطنية والمحلية وتنفيذها بما يتوائم مع
إطار سِ نداي في تهيئة البيئة المواتية المثالية لتمكين الحد من
المجموعة الواسعة من المخاطر التي يتم تناولها في إطار
سِ نداي .لذلك من المهم بحث الطرق التي تناولت بها البلدان
هذه القضية.

2-11
أهمية االستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية
للحد من مخاطر الكوارث
تعد االستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث ضرورية لتنفيذ أولويات البلد في الحد من
المخاطر ورصدها من خالل تحديد مراحل التنفيذ ،وتحديد األدوار والمسؤوليات الرئيسية للجهات الفاعلة الحكومية وغير
الحكومية ،وتحديد الموارد التقنية والمالية 119.وفي حين أن االستراتيجيات ُتعد عنصرً ا محوريًا في نظام أوسع نطا ًقا لحوكمة
مخاطر الكوارث ،إال أنه ألغراض تنفيذ السياسة بفعالية ،يجب دعم هذه االستراتيجيات من خالل بنية مؤسسية جيدة التنسيق،
وواليات تشريعية ،والتقبل السياسي لصانعي القرار ،والقدرات البشرية والمالية على جميع مستويات المجتمع.
ال يتطلب إطار سِ نداي من البلدان وضع استراتيجيات
وخطط قائمة بذاتها للحد من مخاطر الكوارث .ومع ذلك،
فإنه يضمن بالفعل أن البلدان تضع خطط وطنية ومحلية
وتنفذها بهدف دعم الحد من مخاطر الكوارث بما يتوائم
مع إطار سِ نداي .وعلى الرغم من وجود جدل في الماضي
حول مزايا استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث القائمة
بذاتها أو المعممة ،فإن هذا المفهوم الثنائي من الناحية العملية
ليس مفي ًدا بشكل خاص في تطبيق متطلبات إطار سِ نداي.
في إطار األولوية  :2تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث
بهدف إدارة مخاطر الكوارث ،تبرز الفقرة ( 27أ) الحاجة
إلى "تعميم الحد من مخاطر الكوارث ودمجه ضمن جميع
القطاعات وعبرها واستعراض االتساق وتعزيزه ومواصلة
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تطوير األطر الوطنية والمحلية ،حسب االقتضاء ،للقوانين
واللوائح ،والسياسات العامة ".ثم تخطر الفقرة ( 27ب)
الدول األعضاء "باعتماد استراتيجيات وخطط وطنية
ومحلية معنية بالحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها ،عبر
جداول زمنية مختلفة ،ذات غايات ،ومؤشرات ،وأطر
زمنية تهدف إلى الحيلولة دون حدوث المخاطر والحد من
المخاطر الحالية وتعزيز القدرة االقتصادية ،واالجتماعية،
والصحية ،والبيئية على الصمود ".وتسلط الفقرة 27
(ب) الضوء على أهمية السياق في تحديد االستراتيجيات
والخطط ،وأهمية وضع المؤشرات والغايات المحددة وطنيًا
بحلول عام  .2020وتحدد الفقرة ( 27أ) الدور األساسي
الذي تضطلع به االستراتيجيات والخطط في تحقيق غاية

الشكل  1-11الخطط واالستراتيجيات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث بحلول عام  2020المتوائمة مع إطار سِ نداي وبين المستويين الوطني والمحلي

ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
ﺔ اﻟﻣ
ﺔا
ﺳ
ﺗ
ﻧﻣﯾ
د
ا
اﻟﺗ
ﻣﺔ

اﻟوطﻧﻲ

اﻟﺣد ﻣن
ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث

إطﺎر ﺳِ ﻧداي
۱
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﺧطط اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣد
ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ إطﺎر ﺳِ ﻧداي

(المصدر)UNDRR 2019 :

إطار سِ نداي بحلول عام  .2030ويشير ذلك إلى أن
الشكل الدقيق الذي تختاره البلد لمتابعة الحد من مخاطر
الكوارث على مستوى استراتيجي يقل أهمية عن محتوى
االستراتيجيات والخطط وفعاليتها في سياق ذلك البلد.
في بعض الحاالت ،يمكن دمج الحد من المخاطر في
تخطيط السياسة األوسع نطا ًقا على المستوى الوطني
أ و ا ال ستر ا تيجيا ت و ا لخطط ا لمعنية بإ د ا ر ة ا لمخا طر
القطاعية؛ وفي الواقع ،يمكن لذلك أن يفي بالهدف المتمثل
في دمج إدارة المخاطر والتخطيط اإلنمائي .وفي السياقات
التي يكون خاللها الوعي بالحد من مخاطر الكوارث في
بداية نشأته ،يمكن استخدام استراتيجيات وخطط قائمة بذاتها
للحد من مخاطر الكوارث بوصفها أداة دعم مهمة لتوعية
صانعي القرار باتخاذ إجراءات محددة 120.ولكن يجب أن
تنطوي هذه االستراتيجيات والخطط ،بين أهدافها ،على
دمج الحد من مخاطر الكوارث في عمليات التخطيط بعيدة
ومتوسطة األجل ،بما في ذلك إدارة المخاطر المناخية حيثما
تتداخل هذه المجاالت.

( 119مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015e
( 120برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019o

في العديد من السياقات القُطرية ،ثمة حاجة إلى استراتيجيات
وخطط قائمة بذاتها للحد من مخاطر الكوارث ألن أهدافها
ال يتم تناولها تلقائيًا من خالل أطر السياسات القطاعية
أو التنمية الوطنية ،أو حتى في األنظمة المُنشاة إلدارة مخاطر
الكوارث ،التي أولى العديد منها عادة االهتمام والموارد من
أجل االستجابة 121.هذا هو الحال في كثير من األحيان ،على
الرغم من أنه ليس بالضرورة أن يكون كذلك ،في البلدان
ذات قدرة الحوكمة المنخفضة حيث تعوض االستراتيجيات
والخطط المعنية بالحد من مخاطر الكوارث عن فجوات إدارة
المخاطر في السياسات اإلنمائية أو القطاعية.
من األسهل بشكل واضح اإلشارة إلى استراتيجية واحدة
وتقييمها ،ولكن يمكن أن يكون ذلك أيضًا في شكل إطار
للحوكمة المتكاملة للمخاطر عبر القطاعات والوزارات،
يتناول القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتنمية
االجتماعية واالقتصادية الواعية بالمخاطر .وتمشيًا مع إطار
سِ نداي وخطة عام  ،2030يجب أن تمتد استراتيجيات الحد
من المخاطر إما القائمة بذاتها أو التي تم تعميمها إلى ما هو

( 121االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( ،)2014bاالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي )2014a
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أبعد من أنظمة الحماية المدنية أو إدارة مخاطر الكوارث وأن
تتضمن أيضًا عناصر ذات طابع شامل لعدة قطاعات بدرجة
كبيرة ،مثل إدارة المخاطر في المناطق الحضرية ،وتخطيط
استخدام األراضي ،وإدارة أحواض األنهار ،والحماية المالية،
ولوائح القدرة االستثمارية العامة على الصمود ،والتأهب
واإلنذار المبكر ،التي ال يمكن تناولها بشكل شامل من خالل
أي استراتيجية أو خطة قطاعية مفردة.
يمكن أن تضطلع أيضًا استراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث ،سواء كانت قائمة بذاتها أو تم تعميمها أو التي
تجمع كال النهجين ،بدور في تهيئة آليات السوق ،مما يتطلب
سياسة عامة لمعالجة القضايا المتعلقة بالحد من مخاطر
الكوارث بوصفها "منفعة عامة" .يوجد عجز في السلع العامة
التي يوفرها السوق ،وتكون غير حصرية ،وتسبب تأثيرات
122
ُقبل األفراد والمجتمعات
خارجية .على سبيل المثال ،قد ال ي ِ
على تشييد سدود قوية بما فيه الكفاية إذا لم يروا أن الحماية
من الفيضانات لديهم قد تساعد اآلخرين ،وباألحرى سيُقدمون
على تشييد السدود التي تحميهم هم فحسب ،مما قد يكون له
123
حتى تأثير سلبي على أولئك الذين يعيشون خارج الحواجز.
على مدى العقدين الماضيين ،ازداد القبول باالستراتيجيات
أو الخطط دون الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث،
ً
شرطا مهمًا لوضع
التي تكمل إطار السياسة الوطنية ،بوصفها
نظام فعال لحوكمة المخاطر .ويعتمد تنفيذ االستراتيجيات
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث على القدرة على ترجمة
األولويات الوطنية وتكييفها مع الوقائع واالحتياجات المحلية.
ومن ث ّم تسمح االستراتيجيات أو الخطط المحلية باتباع نهج
إقليمي أكثر دقة بكثير (محلي ،ودون وطني ،ووطني)
يعزز المساءلة من خالل المشاركة المباشرة مع مجموعة
من أصحاب المصلحة الذين هم بحاجة إلى المشاركة لتجنب
حدوث مخاطر جديدة ،أو للحد من السلوكيات المحفوفة
بالمخاطر ،أو إلبداء رأيهم بوصفهم الفئات الرئيسية التي
تعاني من آثار أحداث الكوارث 124 .ومن المرجح أن
يعتمد تغلغل االستراتيجيات أو الخطط المعنية بالحد من
مخاطر الكوارث لتصل إلى المستوى المحلي على مستوى
الالمركزية العملية ،في حين أن الهيكل الرسمي للحكومة -
ً
عامل حاسمًا
المركزية أو الفيدرالية  -قد يكون أو ال يكون
اعتما ًد ا على السياق القطري 125 .ونظرً ا ألن المخاطر
ال تقتصر على أي تقسيم إقليمي أو سياسي ،فمن المهم أيضًا
أن تراعي االستراتيجيات أو الخطط المعنية بالحد من مخاطر
الكوارث الحلول العابرة للحدود واإلقليمية ،مثل اإلدارة القائمة
على األحواض أو على األنظمة اإليكولوجية ،أو الترتيبات
التي تشمل عدة أقاليم حكومية محلية.
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3-11
مواءمة االستراتيجيات
والخطط مع إطار سِ نداي
يدعو إطار سِ نداي الحكومات الوطنية والمحلية إلى اعتماد
هذه االستراتيجيات والخطط وتنفيذها ،عبر جداول زمنية
مختلفة ،وإلى تضمين األهداف ،والمؤشرات ،واألطر
الزمنية .ويجب أن ترمي إلى منع حدوث المخاطر،
والحد من المخاطر الحالية ،وتعزيز القدرة االقتصادية،
واالجتماعية ،والصحية ،والبيئية على الصمود .وتجدر
اإلشارة إلى أن الغاية هـ قد تجلت أيضًا في مؤشرين من
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة( :أ) عدد البلدان التي
تعتمد استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية
وتنفذها بما يتماشى مع إطار سِ نداي( ،ب) نسبة الحكومات
المحلية التي تعتمد استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
المحلية وتنفذها بما يتماشى مع االستراتيجيات الوطنية للحد
126
من مخاطر الكوارث.
يشير إطار سِ نداي إلى العديد من المتطلبات التي يجب أن
تشملها استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ،وقد تم
تلخيصها في  10معايير للرصد (المربع .)1-11
من المفترض أن االستراتيجيات والخطط المعنية بالحد من
مخاطر الكوارث التي تلبي جميع المتطلبات العشرة ستهيئ
أفضل الظروف للحد من مخاطر الكوارث بشكل كبير
والحد من الخسائر في األرواح ،وسبل العيش ،والصحة،
واألصول االقتصادية ،والمادية ،واالجتماعية ،والثقافية،
والبيئية .وعلى الرغم من أهمية جميع المعايير العشرة،
فالبعض منها له أهمية أبرز من حيث أنه يعتبر "جدي ًدا"
بشأن إطار سِ نداي وإسهامه في خطة السياسات العالمية للحد
من مخاطر الكوارث .ويكون لتلك المعايير تركيز أقوى
على منع نشأة مخاطر جديدة وتراكمها ،والحد من المخاطر
الحالية ،وبناء قدرة القطاعات على الصمود ،والتعافي،
وإعادة البناء على نحو أفضل ،وتعزيز اتساق السياسات مع
أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس.
لكي يتحقق اتساق السياسات يجب أن تكون الخطط الوطنية
والمحلية متوائمة ومصممة بما يتناسب مع سياق المجتمع
والبيئة على نحو ما تحدده األخطار ذات الصلة ،والمخاطر

المربع  1-11يجب شمول العناصر الرئيسية العشرة التالية ،باالستناد إلى إطار سِ نداي ،في استراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث التي يتعين النظر فيها بما يتماشى مع إطار سِ نداي
-

أو ضع جد ا و ل ز منية مختلفة  ،لها أ هد ا ف ،
ومؤشرات ،وأطر زمنية
 بوضع أهداف لمنع حدوث المخاطر -جوضع أهداف للحد من المخاطر الحالية

 دو ضع أ هد ا ف لتعز يز ا لقد ر ة ا ال قتصا د ية ،واالجتماعية ،والصحية ،والبيئية على الصمود
 هتنا و ل تو صيا ت ا أل و لو ية  ،1فهم مخا طرالكوارث :بنا ًء على المعرفة المتعلقة بالمخاطر
و تقييما تها لتحد يد ا لمخا طر على ا لمستو يين
المحلي والوطني لقدرات إدارة مخاطر الكوارث
التقنية ،والمالية ،واإلدارية
 وتناول توصيات األولوية  ،2تعزيز حوكمة مخاطرالكوارث إلدارة مخاطر الكوارث :تعميم الحد من
مخاطر الكوارث ودمجه داخل جميع القطاعات
وعبرها مع تحديد األدوار والمسؤوليات

 زتناول توصيات األولوية  ،3االستثمار في الحدمن مخاطر الكوارث من أجل تحقيق القدرة على
الصمود :دليل لتخصيص الموارد الالزمة على
جميع مستويات اإلدارة لوضع استراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها في جميع
القطاعات ذات الصلة
 حتناول توصيات األولوية  ،4تعزيز درجة التأهبللكوارث من أجل التصدي الفعَّال لها و"إعادة
نحو أفضل" في التعافي من آثار
البناء على
ٍ
الكوارث ،وإعادة التأهيل ،وإعادة اإلعمار:
تعزيز التأهب للكوارث من أجل االستجابة
لها ودمج تدابير التأهب ،والتنمية ،واالستجابة
الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث لجعل الدول
والمجتمعات قادرة على الصمود أمام الكوارث
 طتعزيز اتساق السياسات ذات الصلة بالحدمن مخاطر الكوارث ،مثل التنمية المستدامة،
والقضاء على الفقر ،وتغير المناخ ،وال سيما مع
أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس
 يوضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ،وتقييمهبشكل دوري ،واإلبالغ العام بشأنه.

(المصدر)UNDRR 2018 :

للحد من مخاطر الكوارث ،أو مكامن قابلية التضرر،
أو لبناء القدرة على الصمود.

عالية األولوية ،والبيئة االجتماعية واالقتصادية .ومن ثم،
فإن اختيار أهداف الحد من المخاطر وإحداث التوازن
بين األنواع المختلفة من التدابير سيُح َّد دان وف ًقا للحاالت
وسيعتمدان أيضًا على تصور المخاطر ودرجة تحمل المجتمع
للمخاطر بما يتمثل في صناع القرار 127 .ومع ذلك ،فإن
مجرد اإلشارة إلى االستراتيجيات والسياسات األخرى ذات
الصلة ليس كافيًا لتلبية هذا المتطلب .يعتمد تحقيق اتساق
السياسات ،حال إجرائه بصورة جدية ،على تحديد اإلجراءات
واألدوات المشتركة لدعم أهداف السياسة المشتركة

تهدف المعايير العشرة المُوصى بها لتقييم االستراتيجيات
و ا لخطط ا لمعنية با لحد من مخا طر ا لكو ا ر ث مقا ر نة
بمتطلبات إطار سِ نداي إلى ضمان تحقيق بعض االتساق.
ولكن بمقارنة االستراتيجيات أو الخطط التي تم إقرارها
منذ عام  ،2015سيبدو جليًا أنه ال يوجد "نهج واحد يناسب
الجميع" .واعتما ًد ا على السياق الوطني أو المحلي للبلد،

( 122ويلكنسون ،وستيلر ،وبريتون ( ،)2019ديانات وآخرون )2019
( 123ويلكنسون ،وستيلر ،وبريتون )2019
( 124كيونتال كوتينهو ،وهنريكي ،ولوسينا )2019

( 125ويلكينسون وآخرون )2014
( 126الجمعية العامة لألمم المتحدة )2017c
( 127مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2017d)
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يمكن أن تتخذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
مجمو عة من ا أل شكا ل  .فبعض ا لبلد ا ن قد تنتهج هذ ه
االستراتيجيات بوصفها استراتيجيات قائمة بذاتها للحد
من مخاطر الكوارث ،بينما تتبع بلدان أخرى منظومة من
االستراتيجيات عبر القطاعات يربطها إطار أو وثيقة شاملة.
تتوفر أيضًا مجموعة واسعة من الخطط االستراتيجية والمرتبطة
باألخطار أو المرتبطة بالقطاعات ،على سبيل المثال:
•في النرويج ،تم توضيح االستراتيجية الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث في الكتاب األبيض للحماية المدنية
128
والتخطيط للطوارئ
•في االتحاد الروسي ،تشكل االستراتيجية الوطنية للحد
من مخاطر الكوارث جز ًء ا من استراتيجية األمن
129
القومي
•في لكسمبرغ ،التي ليس لديها استراتيجية وطنية
منفصلة ،توجد استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
في قطاعات محددة ،بوصفها جز ًء ا من استراتيجية
مشتركة واحدة أو أكثر ،مثل ما يتعلق بإدارة مخاطر
130
الفيضانات
•في كينياُ ،تستكمل السياسة الوطنية إلدارة مخاطر
الكوارث 131من خالل الخطة القطاعية لرؤية كينيا لعام
 2030إلدارة مخاطر الجفاف وإنهاء حاالت الطوارئ
132
الناجمة عن الجفاف
•في أنغوال ،تم اعتماد نهج مزدوج ينطوي على خطة
وطنية استراتيجية للوقاية وإدارة مخاطر الكوارث،
ويتناول ثالث من األولويات العالمية إلطار سِ نداي،
وخطة وطنية للتأهب ،والطوارئ ،واالستجابة،
والتعافي ،تغطي األولوية العالمية الرابعة إلطار سِ نداي
•في كوستاريكا ،تقرر تحقيق المواءمة مع إطار سِ نداي
من خالل اعتماد سياسة وطنية إلدارة المخاطر
 2030–2016توفر والية واسعة متعددة القطاعات
و ُتستكمل بخطط خمسية وطنية إلدارة المخاطر
يمكن أن تكون العناوين التي تختارها البلدان للخطط أو
االستراتيجيات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث المتوائمة
مع إطار سِ نداي ذات دالالت .وفي حين أنها في بعض
الحاالت قد تشير إلى خصوصية السياق واألولوية الوطنية،
فإنها مجتمعة تشير إلى قدر أكبر من التشابه والتقارب
بالمقارنة مع أسالفها في نطاق إطار عمل هيوغو .على
سبيل المثال :الخطة الرئيسية للحد من مخاطر الكوارث
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(موزمبيق)؛ أو خطة العمل المشتركة بشأن تغير المناخ
والحد من مخاطر الكوارث (تونغا)؛ أو االستراتيجية
أو الخطة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث (األرجنتين،
كولومبيا ،جورجيا ،مدغشقر ،وتايلند)؛ أو خطة العمل بشأن
الحد من مخاطر الكوارث (ميانمار)؛ أو اإلطار الوطني
إلدارة مخاطر الكوارث (زمبابوي)؛ أو االستراتيجية
الوطنية للوقاية من الكوارث ،والتصدي لها ،والتخفيف من
حدتها (فييت نام) .وكثيرً ا ما كانت مكافئات إطار عمل
هيوغو تستخدم صياغة مرتبطة بالحماية المدنية ،والتأهب،
وإدارة الطوارئ على الرغم من أنها تتناول عناصر الحد من
مخاطر الكوارث  -مثلما هو الحال مثالً في بوركينا فاسو،
وكندا ،والجمهورية الدومينيكية ،وقيرغيزستان ،ومالي.
وبالتالي ،قد ال يكون عنوان السياسة ،أو االستراتيجية،
أو الخطة مؤشرً ا حقيقيًا للقدر الذي تم به تناول موضوع
الحد من مخاطر المناخ أو الكوارث.

4-11
الدروس المستفادة من إطار
عمل هيوغو وإطار سِ نداي
في حين أن متطلبات رصد إطار سِ نداي للغاية هـ تضع
معايير عالية لتقييم االمتثال ،توجد أيضًا معايير أخرى
يجب الوفاء بها في الخطط أو االستراتيجيات القابلة للتطبيق
المعنية بالحد من مخاطر الكوارث من أجل تحقيق النتائج.
وتكون هذه المالحظات مستمدة من تجارب على المستوى
القُطري ،معظمها خالل فترة تنفيذ إطار عمل هيوغو ،ألن
مثل هذه المعلومات بشأن االستراتيجيات المعتمدة مؤخرً ا في
نطاق إطار سِ نداي ليست متاحة بعد.
تشير التجربة القطرية إلى أنه ثمة حاجة إلى وجود مجال
للمرونة من أجل التكيف مع األولويات والسياقات المتغيرة،
وتعديلها ،وتطويرها حتى تظل االستراتيجيات أو الخطط
ذات صلة وقابلة للتنفيذ .وبالتالي ،يُوصى بقوة بإجراء
مراجعات وتحديثات بانتظام .ويرتبط ذلك ،على وجه
الخصوص ،بمستوى النشاط ،حيث تحدث تغيرات في
العالم الحقيقي يجب أن تنعكس في األنشطة ،كما في حالة
التحول من خرائط األخطار المطبوعة إلى أنظمة المعلومات

عبر اإلنترنت ،مثلما حدث في طاجيكستان 133.إضافة إلى
ذلك ،يجب دعم التنفيذ من خالل الموارد المالية والتقنية،
واألدوات والمبادئ التوجيهية التشغيلية التي تتناسب مع
القدرات والمهارات المتاحة لألطراف المعنية.
يستفيد التنفيذ أيضًا من وجود استراتيجيات أو خطط دون
وطنية ومحلية مرتبطة بأولويات السياسات اإلنمائية والحد
من المخاطر على المستوى الوطني .و ُتعرف أمثلة جيدة
لهذه الممارسة في الهند ،وإندونيسيا ،وموزمبيق 134.ويمكن
أن تكون خطط التنفيذ على نطاقات مختلفة من الحوكمة إما
قائمة بذاتها ،مثلما هو الحال في بنغالديش أو سري النكا،
أو يمكن أن تكون مدمجة في خطط التنمية المحلية مثلما
هو الحال في كينيا 135.وفي بعض الحاالت ،تسعى البلدان
إلى إيجاد حل مختلط حيث توجد خطط دون وطنية للحد
من مخاطر الكوارث بالتوازي مع خطط إنمائية محلية تدمج
اعتبارات المخاطر ،مثلما ُتظهره دراسة الحالة الواردة أدناه
من موزمبيق.
أما عملية صياغة الخطط أو االستراتيجيات المعنية بالحد
من مخاطر الكوارث أو وضعها ،ثمة دعوات متزايدة اآلن
إلى جعلها تستند إلى "نظرية تغيير" شاملة تسمح بفهم
أفضل بشأن كيفية حدوث التغيير المفيد وطويل األجل.
وهذا يعني أن االستراتيجيات والخطط يتم وضعها من خالل
عملية تفكير وحوار بين أصحاب المصلحة ،يتم من خاللها
مناقشة األفكار المطروحة حول التغيير جنبًا إلى جنب مع
االفتراضات األساسية المتعلقة بكيفية حدوث التغيير نتيجة
136
لمبادرات مختلفة وأسباب حدوثه.
يتضمن إطار سِ نداي بالفعل مبدأ رئيسيًا يتمثل في مشاركة
العديد من أصحاب المصلحة ،وهو أمر أساسي عندما يتعلق
األمر بالسعي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن أولويات الحد من
مخاطر الكوارث وتحديدها على مختلف مستويات الحكومة.
كذلك فإن ضمان المشاركة الفعالة للنساء ،واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،والشباب ،وغيرهم من الفئات التي قد ال تتمتع بشكل
ً
شرطا
تلقائي بالقدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات تمثل

( 128مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017b
( 129مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017b
( 130مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017b
( 131كينيا ( ،)2009كينيا )2018
( 132كينيا )2013
( 133برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019l
( 134تشاكرابارتي ( ،)2019دجاالنتا وآخرون )2017؛ دالي وآخرون 2019
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019g

منظر جوي لبوتان
(المصدر :كيرت كارنيمارك/البنك الدولي)

ال غنى عنه لضمان تناول احتياجاتها واالستفادة بما لديهم
من معارف ومهارات .كما تصبح الدعوات أكثر تكرارً ا
فيما يتعلق بقبول الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات
الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث ،تمشيًا مع الحق في تقرير
المصير والحصول على المعلومات 137.وهذا سيتطلب أيضًا
فهم الحوافز ،والمصالح ،والمؤسسات ،وعالقات القوة ،التي
تواجه أصحاب المصلحة الرئيسيين المنخرطين في سلوكيات
الحد من المخاطر وحدوث المخاطر .وبالتالي ،سيكون فهم
االقتصاد السياسي للحد من مخاطر الكوارث خطوة أساسية
لضمان مشاركة جميع فئات المصالح.

( 135بنغالديش ،وزارة إدارة الكوارث واإلغاثة ( ،)2017سري النكا ،مركز إدارة
الكوارث ،وزارة إدارة الكوارث )2017؛ (أومويو نيانديكو وأوموندي راكاما )2019
( 136تويج )2015؛ (ويلكنسون وآخرون )2017
( 137االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2014b؛ (ساندز )2019
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5-11
الممارسات الجيدة على
المستويين الوطني والمحلي
1-5-11
محفزات استعراض االستراتيجيات أو وضعها

تحقيقها في مو ا جهة ا أل ضر ا ر ا لمنتشر ة ا لنا جمة عن
الكوارث 142 .على سبيل المثال ،كان هذا هو الحال بعد
جفاف عام  2016في موزمبيق 143،وفيضانات عام 2017
في تشياباس ،المكسيك 144.وفي األرجنتين ،مهدت مجموعة
من التطورات التي أعقبت فيضانات عام  2015في
مقاطعة بوينس آيرس الطريق إلصالح سياسة إدارة مخاطر
الكوارث بما يتماشى مع إطار سِ نداي ،بدعم من الكونغرس
االتحادي للحد من مخاطر الكوارث والكونغرس الوطني
إلدارة مخاطر الكوارث ،وإصدار قانون جديد إلدارة
مخاطر الكوارث (رقم  )27287في عام  2017وخطة
145
وطنية في عام .2018

تمثل الغاية هـ الحافز األكثر وضوحً ا للبلدان من أجل وضع
خططها أو استراتيجياتها المعنية بالحد من مخاطر الكوارث
أو تنقيح خططها أو استراتيجياتها الحالية .على سبيل المثال،
قيّمت كوستاريكا ،والجبل األسود ،والسودان استراتيجياتها
الحالية وخلُصت إلى أنها عفا عليها الزمن ولم تف بمتطلبات
إطار سِ نداي واالتفاقيات الدولية األخرى 138.كذلك حددت
قيرغيزستان ومدغشقر الحاجة إلى استراتيجية جديدة
قادرة على تناول التغييرات التي تطرأ في البيئتين الداخلية
والخارجية على نحو أفضل ،وتفي بمبادئ التنمية المستدامة،
وتكون جزءًا من استراتيجية التنمية الوطنية 139.وتم تكوين
فريق عامل ضمن المنتدى الوطني ،الذي قاد عملية صياغة
االستراتيجية وخطة التنفيذ في  ،2017 –2016التي
140
اع ُتمدت الح ًقا في كانون الثاني/يناير .2018

ً
حافز ا نموذجيًا آخر
يمكن أن يكون سن تشريعات جديدة
لوضع خطط أو استراتيجيات معنية بالحد من مخاطر
الكوارث أو مراجعتها .كان هذا هو الحال في الفلبين خالل
فترة تنفيذ إطار عمل هيوغو ،حيث كلف قانون الحد من
مخاطر الكوارث وإدارتها لعام  2010الحكومة بوضع
خطة وإطار شاملين إلدارة مخاطر الكوارث .وأيضًا ،كلف
قانون إدارة مخاطر الكوارث الجديد ( )2015في األرجنتين
بوضع خطة وطنية للحد من مخاطر الكوارث 146 .ويمكن
أن تضطلع االستراتيجيات أو الخطط بدور في دعم عملية
اإلصالح القانوني من خالل تقديم تفاصيل لتنفيذ قوانين
جديدة وأكثر طموحً ا .كما يمكنها أيضًا توسيع نطاق القوانين
التي عفى عليها الزمن من خالل تعزيز التركيز على الحد
من مخاطر الكوارث أو المطالبة بدمج الحد من مخاطر
الكوارث في التنمية ،مثلما كان الحال في نيبال حتى إقرار
147
قانون إدارة مخاطر الكوارث الجديد في .2017

في قيرغيزستان ،شارك البرلمانيون ،ورؤساء وزارة حاالت
الطوارئ وغيرهم من الهيئات الحكومية في مؤتمر سِ نداي
في عام  .2015وكان هذا هو الحافز لحكومة قيرغيزستان
لتوجيه تعليمات إلى وزارة حاالت الطوارئ وغيرها من
مؤسسات الدولة للنظر في سبل تنفيذ إطار سِ نداي .وفي ضوء
إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة ،قدمت وزارة حاالت
الطوارئ والمنتدى الوطني للحد من مخاطر الكوارث مقترحً ا
للنظر فيه من جانب الحكومة بشأن وضع استراتيجية جديدة.
وخالل الفترة  ،2017-2016قاد المنتدى الوطني صياغة
االستراتيجية وخطة تنفيذ ،وتم اعتماد االستراتيجية الوطنية
141
للحد من مخاطر الكوارث في كانون الثاني/يناير .2018

بغض النظر عن ما يحث البلدان على مواءمة استراتيجياتها
مع إطار سِ نداي ،من المهم أن تبدأ عملية مستدامة ذاتيًا من
شأنها أن ُتبقي أصحاب المصلحة متحفزين للحفاظ على
فعالية االستراتيجية على مدى فترة ممتدة من الزمن .وهذا
مهم بشكل خاص في أوقات الكوارث غير المتواترة عندما
تتالشى الخبرة المستقاة من اآلثار المدمرة .كما ُتتيح الفترات
الخالية من الكوارث الكبرى أفضل الفرص لتركيز الجهود
على الحد من تراكم مخاطر جديدة مع التصدي للمخاطر
القائمة أيضًا.

وكان أحد الحوافز المهمة األخرى هو وقوع أحداث
الكوارث الكبرى وإدراك أن التنمية المستدامة يصعب
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2-5-11
أُسس التقييم

على الرغم من أنه يبدو من البديهي أن تحليل المخاطر يسبق
تحديد األولويات والتخطيط لها ،يبدو أن هذا ليس ممارسة
شائعة بعد .وغالبًا ما تؤدي القيود المفروضة على الموارد
إلى حدوث وسائل مختصرة عندما يتعلق األمر بالتحليل؛

لذلك فإن العديد من االستراتيجيات أو الخطط تحدد تقييمات
المخاطر والقدرات بوصفها ناتجً ا رئيسيًا يتعين تحقيقه.
وقد يكون هذا ً
حل منص ًفا وعمليًا ،إذا تم إجراء التقييمات
بالفعل ،واس ُتخدمت نتائجها الستعراض االستراتيجية األصلية
المعنية بالحد من مخاطر الكوارث أو تنقيحها .وفي حين يتم
عادة إلقاء الضوء على أهمية المعارف المحلية والعلمية على
حد سواء في عملية التقييم ،يبدو ،عمليًا ،أن المعارف العلمية
148
تميل إلى أن تكون مفضلة في االستراتيجيات الرسمية.

التطوير المستمر للبنية التحتية في مصر
(المصدر :تيجاس باتنايك/مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

في أوروبا وآسيا الوسطى ،تم تحديد تقييمات المخاطر
وقواعد البيانات الخاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث
بوصفهما لبنات أساسية لوضع االستراتيجيات الوطنية
و ا لمحلية و تنفيذ ها  1 4 9 .و يُعد ا نخفا ض مستو ى ا لو عي
با لمخا طر أ حد ا لتحد يا ت ا لر ئيسية  ،ليس فقط عند ما

يتعلق األمر بتحديد أولويات الحد من مخاطر الكوارث
الصحيحة ،ولكن أيضًا في تنفيذ استراتيجيات الحد من
مخاطر الكوارث .وبالتالي ،فإن الحصول على المعلومات
150
المتعلقة بالمخاطر يعد خطوة أولى مهمة .قطعت هايتي،
153
ً
أشواطا كبيرة
والمكسيك 151 ،ورواندا 152 ،وأوغندا

( 138برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،)2019dبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019j؛
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019m
( 139برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019f؛ (أندرياماناليناريفو ،وفاليب،
وراندريامانالينا )2019
( 140برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019l
( 141برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019f
( 142موريزي وآخرون )2019
( 143برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019g
( 144موريزي وآخرون )2019
( 145وكالة الحماية المدنية في األرجنتين )2019

( 146وكالة الحماية المدنية في األرجنتين )2019
( 147االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2014b
( 148جاكسون ،وويت ،وماكنمارا )2019
( 149مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017b
( 150مكتب بحوث الجيولوجيا والمعادن وآخرون )2017
( 151موريزي وآخرون )2019
( 152وزارة إدارة الكوارث وشؤون الالجئين )2015
( 153برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019p
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في فهم سمات المخاطر الخاصة بها من خالل إعداد أطالس
بالمخاطر على المستوى الوطني ،التي توفر بدورها تقييمًا
ً
شامل للمخاطر الحالية على المستويين الوطني والمحلي في
المناطق المعرضة بدرجة كبيرة للمخاطر .يجري تحديث
تقييمات المخاطر وسماتها وتوسيع نطاقهما ويتم اإلبالغ
عن أنهما يرشدان العملية الجارية الرامية إلى مواءمة
االستراتيجيات والخطط المعنية بالحد من مخاطر الكوارث
مع إطار سِ نداي.
في كولومبيا ،قُبيل إعداد الخطة الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث للفترة  2030–2015جرى وضع مؤشر إلدارة
المخاطر وتحديد أوجه النفقات العامة إلدارة مخاطر
الكوارث في  154 .2014تعد طاجيكستان ً
مثال آخر جديرً ا
باالهتمام لحكومة تبذل جهو ًدا مدروسة لتأخذ بعين االعتبار
التهديدات الناشئة في وضع استراتيجية جديدة .حيث من
المتوقع أن يُحدث النطاق المتزايد للتصنيع والتعدين في
البالد مخاطر جديدة تتعلق بالنفايات الخطرة وتنامي حجم
البضائع المنقولة برً ا .وتتطلب هذه األمور مقاييس إلدارة
المخاطر ال تلم بها حكومة طاجيكستان بدرجة كافية .كذلك،
فإن ما يسمى بالتهديدات القديمة الناتجة عن المواد المشعة
ستتطلب مزي ًدا من االهتمام ألنها معقدة من الناحية التقنية
155
وغالبًا ما تتجاوز إمكانيات القدرات المحلية.
جرى تنقيح السياسة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث في
ناميبيا لعام  2009في عام  ،2017تمشيًا مع إطار سِ نداي.
يعتمد اإلطار وخطة العمل الالحقان المعنيان بإدارة مخاطر
الكوارث ( )2021-2017على النتائج والتوصيات الخاصة
بتقييم القدرات الوطنية الذي تيسره منظومة األمم المتحدة
من خالل مبادرة تعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث
والتقييم والتنسيق اللذين تقوم بهما األمم المتحدة في مجال
الكوارث .أقرت اللجنة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث
توصيات التقييم في شباط/فبراير  .2017وفي أعقاب
اإلقرار ،تم الشروع في عملية تشاور مع أصحاب المصلحة
على المستويين الوطني ودون الوطني لتحديد أولويات
اإلجراءات ،وإسناد المسؤوليات ،واالتفاق على متطلبات
الميزانية والجدول الزمني عبر المؤسسات ،والقطاعات،
و مستو يا ت ا لحو كمة  1 5 6 .و تشتمل ا أل مثلة ا أل خر ى
لالستراتيجيات والخطط المعنية بالحد من مخاطر الكوارث
التي استندت إلى تقييم شامل للقدرات عبر عدة قطاعات على
تلك الخاصة بكوت ديفوار ،وجورجيا ،وغانا ،واألردن،
وسان تومي ،وبرينسيبي ،وصربيا 157.وفي السودان ،وضع
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تحليل سووت (نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار)
األساس لتحديد الفجوات في إطار سياسة الحد من مخاطر
الكوارث وأكد على الحاجة إلى استراتيجية جديدة للنظر
158
بشكل أفضل في سياق المخاطر المحلية.

3-5-11
المشاركة مع أصحاب المصلحة
وُ ضع معظم الخطط من خالل شكل من أشكال الترتيبات
التعاونية متعددة القطاعات .وتسترشد العملية عادة بالفرق
العاملة المشتركة بين الوكاالت ،المرتبطة غالبًا بالمنتدى
الوطني للحد من مخاطر الكوارث في البالد ،أو آلية
التنسيق المشتركة بين الوكاالت ،مع وجود ممثلين من
الوزارات ،واإلدارات ،واألطراف المعنية األخرى ،مثل
المنظمات غير الحكومية ،والحكومات المحلية ،واألوساط
األكاديمية ،واألمم المتحدة ،مثلما هو الحال في غواتيماال،
وقيرغيزستان ،والجبل األسود ،وبيرو 159 .وفي السودان،
أثمر وجود آلية مزدوجة تضم فرقة عمل ولجنة تقنية عن
توفير اإلشراف والتوجيه االستراتيجي.
ومع ذلك ،فإن المشاركة الواسعة ليست دائمًا ضما ًنا للنجاح.
فعلى سبيل المثال ،في تاباسكو ،المكسيك ،وُ ضعت الخطة
الرئيسية للحماية المدنية لعام  2011في إطار عملية ترتكز
على المشاركة من قبل ممثلين عن جميع وزارات الحكومة
بالبالد تحت قيادة وزارة التخطيط .وعلى الرغم من اإلرادة
السياسية التي أوجدتها هذه العملية ،فلم يتم تنفيذ الخطة سوى
جزئيًا 160.وهذا يشير إلى أن مجموعة من العوامل األخرى
يمكن أن تؤثر على مستوى التنفيذ.
ثمة أيضًا بلدان قادت فيها السلطة الوطنية إلدارة مخاطر
الكوارث عملية الصياغة ،مثلما كان الحال في كولومبيا،
وكوستاريكا 162 ،وموزمبيق 163 ،من خالل السعي إلى
الحصول على مشاركات بشأن مشروع النص من خالل
المشاورات في خطوة الحقة .كانت وزارة الشؤون المحلية
والبيئة هي القوة الدافعة لوضع االستراتيجية في تونس.
161

دراسة حالة إفرادية :زيادة الوعي في تونس أدت إلى التزام سياسي أقوى إزاء الحد من مخاطر الكوارث
في تونس ،بدأت مناقشة وطنية بشأن الحد من مخاطر
الكوارث في عام  2012والفضل يعود في ذلك إلى
قيادة وزارة الشؤون المحلية والبيئة  -التي هي مركز
التنسيق الوطني إلطار عمل هيوغو وإطار سِ نداي.
ولدعم هذه المناقشة مع جميع أصحاب المصلحة،
ً
تحليل لإلطار القانوني والمؤسسي
أجرت الوزارة
لتحديد الفجوات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.
إضافة إلى ذلك ،أنشأت الوزارة قاعدة بيانات

تعد المشاورات ،وحلقات العمل ،واالجتماعات القطاعية
أو اجتماعات مجموعات التركيز من السمات المشتركة للعديد
من البلدان ،على الرغم من قلة المعلومات المتوفرة بشأن
نوعية المشاركة وإمكانية وصول مختلف فئات أصحاب
المصلحة ،وخاصة أولئك الذين " ُتركوا خلف الركب بشكل
أكبر" .كذلك تشترط بعض البلدان ،مثل قيرغيزستان ،نشر
أدوات الجديدة للسياسة للعامة للتعليق عليها قبل وضع الصيغة
النهائية 166 .ومرة أخرى ،تظل قدرة بعض فئات أصحاب
المصلحة ،وخاصة األكثر ضع ًفا ،على المشاركة في مثل هذه
العملية أمر مشكوك فيه .ومن المدهش أن البلدان في رابطة
الدول المستقلة ترى قيمة في االستراتيجيات النهائية ،وتقدر
أيضًا العملية المنسقة لوضع مثل هذه االستراتيجيات التي
تستند إلى تقييمات المخاطر الوطنية ،وتراعي سيناريوهات
تغير المناخ المحتملة ،وتناقش األولويات وتوافق عليها ،و ُتقيم
167
روابط واضحة مع أهداف التنمية المستدامة.
بصرف النظر عن الصعوبة في ضمان إجراء عملية
شاملة للجميع ،هي في األصل نهج شامل للحكومة بأكملها
وللمجتمع بأكمله ،فإن هناك تح ٍد حقيقي يواجهه وضع

( 154كولومبيا )2015
( 155برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019l
( 156ناميبيا ،مكتب رئيس الوزراء ،مديرية إدارة مخاطر الكوارث )2017
( 157برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث )2018
( 158برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019j
( 159التنسيق الوطني للحد من مخاطر الكوارث ( ،)2019برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( ،)2019fبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)2019mمكتب األمم المتحدة للحد
من الكوارث ( ،)2019cاألمم المتحدة )2014

للخسائر البشرية وخسائر األصول المتعلقة بالكوارث
على مدار  30عا مًا ( 164 .)2013-1983وقد أدت
هذه الجهود إلى زيادة الوعي لدى صانعي القرار بشأن
التحديات اإلنمائية التي تؤكد عليها مخاطر الكوارث .كما
عززت تلك الجهود من الدعم السياسي لوضع استراتيجية
وطنية للحد من مخاطر الكوارث واعتمادها وتحسين
تنسيق الحد من مخاطر الكوارث على المستويين الوطني
165
والمحلي.

االستراتيجيات والخطط يتعلق بنقص وعي صانعي القرار
الذين يشاركون في العملية ،وافتقارهم إلى معرفة الحد من
مخاطر الكوارث وارتباطه بالتنمية .لذلك يُفضل أن يكون
وضع الخطط واالستراتيجيات المعنية بالحد من مخاطر
الكوارث مقتر ًنا بدعم التدريب وتنمية القدرات.

4-5-11

اتساق السياسات

يأتي في صميم خطة عام  2030أن يتم التغلب على النهج
المنعزلة وازدواجية الجهود المبذولة في تنفيذ الحد من
مخاطر الكوارث ،وتغير المناخ ،والتنمية المستدامة ،كما يُعد
ً
شرطا أصيالً في إطار سِ نداي .وفي ظل السعي
ذلك أيضًا
إلى االستفادة من أوجه التآزر بين هذه المجاالت المترابطة
للسياسة والممارسة ،والتغلب على المنافسة المرتبطة
بالموارد والسلطة ،لم يحرز سوى عدد قليل من البلدان تقدمًا
مقبوالً بشأن هذا المتطلب المنصوص عليه في إطار سِ نداي.

160
161
162
163
164
165
166
167

(موريزي وآخرون )2019
(كولومبيا )2015
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019d
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019g
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2019a
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019o
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019f
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017b
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المربع  2-11القضايا التي يتعين على البلدان النظر فيها عند السعي للمواءمة بين الحد من مخاطر
الكوارث ومجاالت السياسة األخرى ،المستمدة من الدروس المستفادة ودراسات الحالة
•فهم أوجه التشابه واالختالف بين التكيف مع تغير
المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،واألهداف
اإلنمائية ،والعمليات ،وأصحاب المصلحة.

•إنشاء الرصد المشترك أو المتضافر واإلبالغ عن
التقدم المحرز في التكيف مع تغير المناخ ،والحد
من مخاطر الكوارث ،والتخطيط اإلنمائي.

•إرساء أرضية مشتركة فيما يتعلق باألساس
المنطقي ،واألهداف ،والمنهجيات ،واألدوات،
والمصطلحات.

•ضمان متابعة خطة االتساق على المستويين دون
الوطني والمحلي.

•توضيح الهيكل اإلداري لوضع التكيف مع تغير
المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،والتخطيط
اإلنمائي ،واالتفاق على من يضطلع بدور القيادة
ومن يضطلع بالمشاركة في كل تفويض .دمج
أجزاء من الهيكل اإلداري إذا أمكن ذلك.

•تحديد اإلجراءات واألدوات المشتركة لدعم أهداف
السياسة المشتركة للحد من مخاطر الكوارث.

(المصدر)UNDRR 2017 :

في الجبل األسود ،كان العائق الرئيسي الذي لُوحظ أثناء
وضع االستراتيجية وتنفيذها أن صانعي القرار وأصحاب
المصلحة لم تكن لديهم معرفة مسبقة بمجاالت الحد من
مخاطر الكوارث ،وأهداف التنمية المستدامة ،وتغير المناخ،
بما في ذلك كيفية تفاعل هذه المجاالت 168.وكشفت معاينة
عشوائية للعديد من االستراتيجيات والخطط المتوائمة مع
إطار سِ نداي أن هذا المتطلب لم يتم الوفاء به ،أو لم يُلبى
سوى بصورة سطحية .مثلما تمت اإلشارة إليه في القسم
 1-10وعلى النحو المبين بمزيد من التفصيل في القسم
 ،5-13ليس هذا هو الحال في منطقة المحيط الهادئ .فهناك،
يوفر إطار التنمية القادرة على الصمود في المحيط الهادئ
توجيهات استراتيجية رفيعة المستوى لمختلف فئات أصحاب
المصلحة حول كيفية تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير
المناخ والكوارث بطرق تسهم في التنمية المستدامة و ُتعد
جزءًا ال يتجزأ منها .في نطاق إطار التنمية القادرة على
الصمود في المحيط الهادئُ ،تدعى حكومات جزر المحيط
الهادئ إلى تقديم توجيه السياسة ،وتحفيز التمويل لدعم تنفيذ
مبادرات االتساق ،وضمان التعاون بين القطاعات ،واتخاذ
تدابير رامية إلى قياس التقدم المحرز 169.و ُتعد خطة العمل
الوطنية المشتركة في تونغا ( )JNAPبشأن التكيف مع
تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث (ً )2028–2018
مثال
على اتباع نهج متسق لبناء القدرة على الصمود إذ إنها تستند

إلى أهداف التنمية المستدامة وغيرها من أدوات السياسة
العالمية واإلقليمية ذات الصلة .وقد تم تسليط الضوء على
خطة العمل هذه أيضًا بوصفها دراسة حالة وطنية للممارسة
الجيدة في القسم  .2-5-13من بين العناصر الرئيسية لخطة
تونغا الثانية ،خطة العمل الوطنية المشتركة الثانية في تونغا
( ،)JNAP IIهو التركيز القوي على وضع خطط القدرة
على الصمود القطاعية ،والخاصة بالتجمعات ،والمجتمعية،
والخاصة بالجزر الخارجية التي تدمج بشكل كامل القدرة
على الصمود أمام تغير المناخ والتكيف العملي على أرض
الواقع ،والحد من انبعاثات غازات الدفيئة والحد من مخاطر
الكوارث 170 .كذلك هناك بلدان أخرى تملك استراتيجيات
وخطط للحد من مخاطر الكوارث ،مثل تلك الخاصة بفانواتو
ومدغشقر ،تضع في حسبانها المخاطر المرتبطة بتغير
المناخ .وتناقش في الفصل  13أمثلة إيجابية أخرى عن
تكامل السياسات ،بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع
تغير المناخ.

( 168برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019m
( 169مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2017d)

( 170تونغا )2018
( 171موزمبيق )2017
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دراسة حالة إفرادية :اتساق السياسة في الخطة الرئيسية لموزمبيق للحد من مخاطر الكوارث للفترة
من  2017إلى 2030
في موزمبيق ،تتوائم الخطة الرئيسية للحد من مخاطر
الكوارث (  )2030 –2017مع استراتيجية تغير
المناخ ،وكذلك مع أدوات السياسة اإلنمائية األخرى،
اللتين تضمان آليات ومؤشرات مشتركة تمت صياغتها
لالستراتيجيات أو الخطط.
يضع الفصل  4من الخطة أ ُسس السياق القانوني
ا لو طني و ا لسيا سا ت ا لعا مة  ،و هو ما يو ضح
الروابط مع خطة التنمية الوطنية للبالد ،والخطة
الوطنية لعام  :2025الرؤية الوطنية االستراتيجية
( ، )Vi s ã o E s t r a t é g i c a d e N a ç ã o
و ا ال ستر ا تيجية ا لو طنية للتخفيف من ظا هر ة
تغير ا لمنا خ و ا لتكيف معها للفتر ة من 2 0 1 3
إلى  ،2025وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

على مستوى اإلجراءات المتخذة ،تقدم الخطة أمثلة
ملموسة من خالل وضع نهج تعليمية تنطوي على
الحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ (اإلجراء
 ،)1.1.3أو إنشاء آليات لضمان أن جميع المشاريع
والبرامج المتعلقة بالحد من الفقر ،والتنمية الزراعية
والريفية تأخذ بعين االعتبار الحصول على المياه،
واالعتبارات البيئية ،والمساهمات في االستخدام
المستدام للمياه (اإلجراء  )2.3.1باعتبار ذلك وسيلة
171
لتعزيز القدرة على الصمود.

المثال اآلخر على تكامل السياسة يتمثل في االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في مصر ،التي توفر أساسًا منطقيًا
قويًا لتحقيق االتساق.

دراسة حالة إفرادية :اتساق السياسة في االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في مصر ،للفترة
من  2017إلى 2030
تحدد مسارات العمل الخاصة باالستراتيجية الوطنية
للحد من مخاطر الكوارث ( )NSDRRدمج الحد
من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة،
وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر
 ،2030بوصفها أحد مجاالت التركيز الرئيسية.
تقبل االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث
أيضًا بأن "الحد من مخاطر الكوارث يتم تناوله بشكل
أفضل من خالل وضع رؤية محددة بوضوح إضافة
إلى وضع خطط ،وتخصصات ،ومهام محددة وإجراء
تنسيق رفيع المستوى داخل القطاعات وفيما بينها".

قد تكون ثمة حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد العوامل
الخاصة التي ساعدت على دفع عملية مواءمة السياسة
في بعض البلدان .ومما ال شك فيه أن خطة السياسة
العالمية واإلقليمية هو عامل دعم ،على النحو المبين في
الفصلين  1و .10كما سيكون من المفيد أيضًا زيادة فهم

تبين االستراتيجية على وجه التحديد أن قطاعات البيئة،
والزراعة ،والمياه ،والطاقة ،واإلسكان ،والبنية التحتية
أوثق صلة بدمج اعتبارات المخاطر بسبب قابلية
تعرضها الشديد للكوارث ،كما تشدد االستراتيجية على
حاجة الحكومة للعمل على التخفيف من حدة المخاطر
الناشئة عنها.

دور المناصرين ،أو التطورات السياسية ،أو اإلصالحات
اإلدارية ،أو تخصيص التمويالت وإلى أي مدى يعزز هذا
الدور تحقيق االتساق أو يعرقله.
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5-5-11
التغلب على التحديات في التنفيذ
تواجه العديد من البلدان تحديات عندما يتعلق األمر
بتنفيذ خططها أو استراتيجياتها المعنية بالحد من مخاطر
الكوارث .وتتعدد أسباب ذلك  172من حيث أن بعض الخطط
أو االستراتيجيات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث
تكون ذات سياق عام للغاية بما ال يمكن معه توجيه وضع
إجراءات ملموسة .فوسائل التنفيذ ،مثل الميزانيات،
والترتيبات المؤسسية ،وبروتوكوالت المبادئ التوجيهية،
واالتفاقات متعددة القطاعات ال يتم تحديدها أو تؤجل إلجراء
173
مزيد من التطوير لها بعد الموافقة على االستراتيجيات.

وفي حاالت أخرى ،تكون االستراتيجيات طموحة أكثر
مما ينبغي وال تتوائم مع القدرات الحالية .بينما تتمثل األسباب
األكثر شيوعًا لحدوث ذلك في ضعف القدرات اإلدارية للحد
من مخاطر الكوارث وكذلك انخفاض مستوى وعي أصحاب
المصلحة المشاركين في التنفيذ 174 .ونتيجة لذلك ،لم يتم
تنفيذ االستراتيجيات ،أو تم تنفيذها جزئيًا فحسب .لذلك ،قام
السودان على نحو استباقي بوضع إجراءات تشغيلية قياسية
ودليل تدريبي على الحد من مخاطر الكوارث اع ُتمدا من
جانب الحكومة .كما تم أيضًا تنظيم حمالت لرفع الوعي على
المستوى االتحادي ومستوى الواليات ،مما ساعد بدوره على
تعزيز الثقة ،والتفاهم ،وتولي مقاليد األمور بين أصحاب
المصلحة المعنيين 175.و ُتعد هذه التدابير ضرورية ،ال سيما
في سياقات انعدام األمن ،وقابلية التضرر ،والنزاع.

تنفيذ حملة "جعل المدن قادرة على الصمود أمام الكوارث" في سيالكاب ،إندونيسيا
(المصدر :تيجاس باتنايك ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

مثلما سبق وأن ذكرنا أعاله ،كان االستثمار العام والخاص
المحدود في الحد من مخاطر الكوارث سببًا رئيسيًا للتنفيذ
غير المنتظم الستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث .وكان
هذا هو الحال خالل فترة إطار عمل هيوغو ،ويبدو أنه ال
يزال يمثل أيضًا مشكلة بالنسبة لالستراتيجيات والخطط
المتوائمة مع إطار سِ نداي حيث ال تزال أولويات الحد من
المخاطر تنافس األولويات الحكومية األخرى على الموارد
الشحيحة ،بد الً من النظر إليها على أنها وسائل تمكينية
للتنمية المستدامة والنمو االقتصادي المستقر .كذلك من بين
المعرقالت الواضحة هو الفهم المحدود للمخاطر وكيفية
ارتباطها بالتنمية 176 .إضافة إلى أن المثبطات القوية في
أنظمة حوكمة المخاطر في البالد تعيق تحديد أولويات
332
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الحد من المخاطر .ففي إندونيسيا ،على سبيل المثال ،تعتمد
الحكومات المحلية على الصندوق الوطني للكوارث وتحجم
عن استخدام ميزانيات المقاطعات الخاصة بها لتنفيذ إدارة
مخاطر الكوارث 177 .فيما أقدمت بلدان أخرى على إنشاء
صناديق مماثلة ،مثل الصندوق االتحادي المكسيكي لمنع
الكوارث الطبيعية الذي يوفر مصدر تمويل مخصصًا للوقاية
من الكوارث وأداة للحكومة المركزية من أجل المشاركة
في تمويل الوقاية من الكوارث .كما يعتبر صندوق مكافحة
آثار الكوارث الطبيعية في المغرب ،تحت رعاية وزارة
الداخلية ،أداة أخرى مخصصة لتمويل الحد من المخاطر
من خالل ميزانية الدولة .وعادة ما يُشار إلى هذه الصناديق
بأنها ناجحة في توسيع نطاق التمويل العام للحد من المخاطر

غير أنها قد تنطوي على خطر االعتماد المفرط على هذه
الصناديق المركزية على حساب التمويل المشترك من
الميزانيات دون الوطنية والقطاعية ،علمًا بأن الصناديق
عادة ما ُتفرض عليها قيود أكثر من الميزانيات القطاعية
األوفر تمويالً.
في طاجيكستان ،أدت الدروس المستقاة المتعلقة بنقص
التمويل لتنفيذ استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث للبالد
للفترة من  2010إلى  2015إلى اتباع نهج تدريجي ينطوي
على خطة ثالثية تدعم االستراتيجية الجديدة للفترة من
 2018من  .2030وفي هذه العملية ،ستحدد السنة األولى
اإلجراءات الممولة والجارية بالفعل .فيما ستحدد السنة
178
الثانية اإلجراءات ومتطلبات التمويل للسنة التالية ،وهكذا.
تركز التوصيات الواردة في تقرير صدر مؤخرً ا من جانب
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على وضع
استراتيجية مالية تقودها وزارة المالية أو ما يعادلها لدعم
تنفيذ االستراتيجيات والخطط المعنية بالحد من مخاطر
الكوارث 179 .كما يوصي التقرير بتقييم مكامن قابلية
التضرر المالية ،وإجراء تقييمات شاملة للمخاطر ،وتطوير
أسواق تحويل المخاطر ،وإدارة اآلثار المالية الناجمة عن
الكوارث بحرص .غير أن هذا التقرير خال من وجود نص
صريح يدعو األعضاء والشركاء إلى التأكد من أن جميع
االستثمارات "واعية بالمخاطر" .تعد مسألة االستثمار
العام والخاص ومخاطر الكوارث أمرً ا بالغ األهمية نظرً ا
ألنها ُتعد "العمل الشاق" للحد من المخاطر ،واالستثمار هو
السبيل أمام القطاعين العام والخاص الذي قد يؤدي إلى نشأة
مخاطر جديدة أو الحد من المخاطر الحالية .كذلك يجب تقييم
االستثمارات المسبقة في الحد من المخاطر جي ًدا عند دراسة
180
منافع احتواء المخاطر وتحويل المخاطر.
في تقرير "ما وراء الفجوة" الصادر مؤخرً ا عن البنك الدولي
انتقلت مناقشة الموارد إلى مستوى جديد ،حيث أيد بقوة استخدام
نهج قائم على النظم يجمع بين االستثمار في البنية التحتية والحد
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175
176
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(أومويو نيانديكو وأوموندي راكاما )2019
(أماراتونغا وآخرون )2019
(سوبا )2019
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019j
(سوبا )2019
( منظمة )Give2Asia 2018

من المخاطر بوصف ذلك وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة
إلدارة المخاطر ،إلى جانب الحد من المخاطر الناجمة عن تغير
المناخ في الوقت ذاته 181.وتنطوي الرسائل الرئيسية للتقرير
على ما يلي :يتسنى للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مراقبة
اإلنفاق على البنية التحتية لتحقيق النتائج نفسها من خالل
تحسين كفاءة اإلنفاق (مع نطاق إنفاق يتراوح بين  ٪2و ٪8من
إجمالي الناتج المحلي)؛ صيانة البنية التحتية أمر أساسي لتحقيق
الكفاءة طويلة األجل؛ من خالل المزيج الصحيح من السياسات،
سيكون بمقدور البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تحقق
أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبنية التحتية باستثمارات
تبلغ  ٪4.5من إجمالي الناتج المحلي وستظل في مسارها
الصحيح للحد من تغير المناخ إلى درجتين مئويتين؛ "مسارات
االستثمار في البنية التحتية المتوافقة مع إزالة الكربون بالكامل
بحلول نهاية القرن ال تتطلب تكاليف أكثر من البدائل التي ينتج
عنها مستوى أكبر من التلوث" 182.ما نريد قوله هو أن التنمية
الواعية بالمخاطر يمكن تحقيقها من قبل البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل إذا جرى دمج كل من احتياجات البنية
التحتية ،والحد من المخاطر ،والتخفيف من حدة تغير المناخ
والتكيف معه في سياسات التخطيط واإلنفاق المتسقة وعلى
نطاق المنظومة.

6-5-11
الخطط المحلية وتنفيذها
حتى اآلن ،ال تتوفر سوى معلومات قليلة بشأن تأثير
االستراتيجيات المتوائمة مع إطار سِ نداي في الحد من
مخاطر الكوارث على أرض الواقع إذ لم يتم إقرار معظم
الخطط إال في اآلونة األخيرة ،وال تزال عمليات الرصد
واإلبالغ بشأن تنفيذها جارية .ومع ذلك ،فقد لوحظ أن تنفيذ
االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ال يتغلغل
في كثير من األحيان إلى المستوى المحلي .تبين نتائج
دراسة استقصائية عالمية أُجريت بشأن استراتيجيات الحد
من مخاطر الكوارث المحلية أن  ٪27.4من بين الحكومات

( 178برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019l
( 179منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2017a
( 180منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( )2017aألتون ،ماهول ،وبنسون
)2017
( 181روزنبرغ وفاي )2019
( 182روزنبرغ وفاي )2019
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المحلية التي لديها استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث قد
نفذت تلك االستراتيجيات بالكامل ،بينما أقدم معظم المدن،
بنسبة  ،٪53.4على تنفيذ استراتيجيتها بشكل جزئي ،وفيما
لم تشرع نسبة  ٪19.2منها بعد في التنفيذ 183.وذكرت نسبة
تبلغ  ٪46من البلدان التي خضعت لالستقصاء أن السبب
وراء التنفيذ غير الكامل لالستراتيجية هو االفتقار إلى
الموارد المالية ،بينما قالت نسبة تبلغ  ٪22إن ذلك يُعزى
184
إلى التغييرات التي تطرأ على الحكومة واألولويات.
ُتعد أنظمة إدارة مخاطر الكوارث الالمركزية بشكل عام
أكثر فاعلية من النهج الوطنية التنازلية ،التي قد تعزز هياكل
السلطة في األعلى وتصرف التركيز بعي ًدا عن المبادرات
واالهتمامات المحلية .يمكن أن تسهم النهج الالمركزية في
إدارة مخاطر الكوارث الشاملة ،وتحديد احتياجات األشخاص
بنجاح أكبر ،وتخطيط منطلق من القاعدة ،وتمكين السكان
المحليين .بيد أنه من األهمية بمكان ضمان أن يظل الحد
من مخاطر الكوارث مدفوعًا على المستوى الوطني إلبقاء
مكانته من األولويات العليا على الخطة السياسي ،وضمان
التنسيق القطاعي وعلى مستوى البلد ،وضمان التخصيص
الكافي للموارد عند االقتضاء 185.ويبدو أنه النهج األكثر مدعاة
للتفاؤل يتمثل في وضع منظومة من االستراتيجيات والخطط
المحلية التي يمكن أن تتناول أولويات الحد من مخاطر
الكوارث على المستوى اإلقليمي والتي تتوائم ،في الوقت
ذاته ،بشكل جيد مع أطر التخطيط وسياسات التنمية والحد من
مخاطر الكوارث على المستوى الوطني.
كان هذا هو الحال في مقاطعة بوتينزا  186في إيطاليا،
ا لتي و ضعت ا ستر ا تيجية نحن قا د ر و ن على ا لصمو د
" "#weResilientالتي تتوخى السعي إلى تحقيق التنمية
اإلقليمية من خالل مزيج هيكلي من االستدامة البيئية،
والسياسات المتباينة لتغير المناخ ،والسالمة اإلقليمية .كما
تقدم أداة "هيكلية" لتحليل االحتياجات وتوجيه الخيارات لما
يربو على  100حكومة محلية وبلدية بوجهة نظر استراتيجية
واسعة ونهج شامل متعدد المستويات 187 .وفي فانواتو ،تم
وضع النظام الالمركزي إلدارة مخاطر الكوارث بصورة
جيدة على الورق ،مدعو مًا بتعاون أصحاب المصلحة
الدوليين والمحليين .ومع ذلك ،كثيرً ا ما وجدت الجهات
الفاعلة الجديدة في المنظمات غير الحكومية أن نظام الحوكمة
التشغيلية غامض وأن القنوات المالئمة بعيدة المنال .وتنطوي
العوامل األخرى التي تحد من التنفيذ على الجغرافيا الطبيعية
والبشرية ،وسوء فهم العوامل السببية للمخاطر ،والنزاعات
المجتمعية ،واالعتماد الملحوظ على المساعدات .ولوحظ
أيضًا أنه على الرغم من وجود نهج منطلقة من القاعدة
ونهج تنازلية إلدارة مخاطر الكوارث ،كانت االستراتيجيات
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التنازلية أكثر انتشارً ا وأن ثمة حاجة إلى مزيد من االتصال
واالستمرارية بين استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
188
وأصحاب المصلحة على مختلف المستويات.
انعكست سياسة الالمركزية في إندونيسيا لعام  1999في
قانون إدارة الكوارث لعام  ،2007وأسفرت عن إنشاء
وكاالت محلية إلدارة الكوارث في المقاطعات والمناطق
في جميع أرجاء البلد .ومع ذلك ،بسبب وجود فجوات
في المهارات أو المعارف التقنية ،يكافح موظفو الحكومة
المحلية لوضع خطط للحد من مخاطر الكوارث .وعلى
الرغم من تلقيهم التدريب ،فإن األمر ما زال ملتبسًا عليهم
بشأن ما يعنيه الحد من مخاطر الكوارث في الواقع العملي
189
وكيفية ترجمة إطار السياسة الوطنية إلى برامج فعلية.
ولكن ثمة أيضًا تقارير واعدة بقدر أكبر حول كيف أن خطط
العمل الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث على المستوى
المحلي في إندونيسيا قد أرست األساس لسنّ تشريعات إدارة
مخاطر الكوارث المحلية ،مما كان له تأثير إيجابي على
190
زيادة المخصصات المالية للحد من مخاطر الكوارث.
في بوتان ،وُ ضعت خطط إدارة الكوارث والطوارئ على
مستوى المقاطعات ( DMCPs) 191في إطار عملية منطلقة
من القاعدة ثم ُدمجت في خطة إدارة الكوارث والطوارئ على
المستوى الوطني ،التي تغطي حوالي  ٪50من المقاطعات.
وتسترشد خطط المقاطعات بالتقييمات المحلية لألخطار،
وقابلية التضرر ،والقدرات التي تم استخدامها إلعداد سمات
المخاطر على مستوى المقاطعات .وتتناول أولويات الحد من
الكوارث الواردة في الخطط أولويات العمل األربع إلطار
سِ نداي .وكان تحديد الترتيبات الضرورية لحوكمة المخاطر
من بين الجوانب المهمة لعملية التخطيط ،بما في ذلك تحديد
األدوار والمسؤوليات الرئيسية ،وتدريب كادر موظفي إدارة
ً
حديثا .وفي خطوة تالية،
الكوارث في المقاطعات المُعينين
يجري دمج خطط إدارة الكوارث والطوارئ في المقاطعات
ضمن ا لخطط و ا لبر ا مج ا إل نما ئية ا لسنو ية للمقا طعا ت
لحشد المزيد من الدعم والتقبل للخطط من قِبل أصحاب
المصلحة 192.ويبدو ربط الخطط أو االستراتيجيات المحلية
المعنية بالحد من مخاطر الكوارث بنظام التخطيط اإلنمائي
أنه آلية تنفيذ واعدة تلقت زخمًا متزاي ًدا .وفي النرويج ،يوجد
لدى معظم البلديات استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث
مدمجة في خطط التنمية المحلية مع كون الخطط متسقة على
193
المستويات المحلية ،والبلدية ،والوطنية.

7-5-11
الرصد
قد تحدث حاالت تداخل وفجوات جرّ اء وجود صياغات
غامضة وإسناد غير واضح لوظائف الحد من مخاطر
الكوارث إلى فئات واسعة من أصحاب المصلحة في
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث .وهذا من شأنه أن
يترك للمنظمات واألفراد خيار االنسالخ من مسؤولياتهم
أ و نقلها إ لى شخص آ خر  ،مما يجعل من ا لمستحيل
تقريبًا مساءلة المنظمات أو األفراد عما نفذوه من أعمال
أو عما تقاعسوا عن القيام به من أعمال .حتى عندما تنص
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بوضوح على
التكليفات واألدوار ،فقد تكون العقبة هي افتقار أصحاب
المصلحة إلى الوعي أو التدريب فيما يتعلق باألدوار
المنوطة بهم 194.وقد يتطلب االتفاق على األدوار المنوطة
والمسؤوليات المسندة بعض المفاوضات في حاالت التنافس
على األدوار ،أو اإلحجام عن المشاركة في بعض الوظائف
التي يُنظر إليها على أنها معقدة للغاية أو مجزية بشكل
أقل 195وللحفاظ على االستراتيجيات عند مستوى استراتيجي
كا ٍ
ف  ،يمكن توضيح مثل هذه التفاصيل في اإلجراءات
التنفيذية القياسية الداعمة أو خطط التنفيذ المشابهة.
عندما يتعلق األمر باإلشراف على تنفيذ االستراتيجيات
والخطط المعنية بالحد من مخاطر الكوارث واإلبالغ بشأنه،
يبدو هناك عدد متزايد من البلدان التي تدمج هذا النص.
فعلى سبيل المثال ،تحدد دولة الجبل األسود إلى التزام
وزارة الداخلية باإلبالغ بانتظام بشأن األنشطة المنفذة لجميع
المؤسسات المعنية 196.وتتميز استراتيجية الحد من مخاطر
الكوارث في جنوب السودان بقسم مخصص عن الرصد،
والتقييم ،والمساءلة ،والتعلم 197.وفي موزمبيق ،يُعد الرصد
جزءًا من آلية وطنية لمتابعة خطة التنمية متعددة السنوات
في البالد .البلدان األخرى التي تملك نوع من أنواع اآلليات
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184
185
186
187
188
189
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191

(أماراتونغا وآخرون )2019
(أماراتونغا وآخرون )2019
(سوبا )2019
(أتوليكو وسمُلدن )2019
(أتوليكو وسمُلدن )2019
(جاكسون ،ويتاند مكنمارا )2019
(منظمة )2 ،Give2Asia 2018
(دالي وآخرون )2019
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019b

ألغراض المتابعة تشمل أنغوال ،وكولومبيا ،وكوستاريكا،
وفانواتو 198 .ومع ذلك ،فقد كشفت معاينة عشوائية لعشر
خطط مختارة أن خمس خطط فقط تلمك آليات متابعة.

6-11
االستنتاجات
تملك الحكومات بالعديد من أدوات السياسة العامة تحت
تصرفها التي يمكن استخدامها للتأثير على سلوكيات استحداث
المخاطر أو الحد من المخاطر لدى عامة الناس والقطاعات
العامة ،والخاصة ،والتطوعية .وليست االستراتيجيات
والخطط المعنية بالحد من مخاطر الكوارث سوى إحدى هذه
األدوات ،بينما ،على سبيل المثال ،يمكن للقوانين واللوائح،
واإلدارة العامة ،واألدوات االقتصادية ،والخدمات االجتماعية
أن تحدد أيضًا حدوث المخاطر ،أو تراكمها ،أو الحد منها.
ومع أن هذه االستراتيجيات قد وُ ضعت على مدى عقدين من
الزمن ،يبدو أن األنظمة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث ال
تزال غير متطورة بالشكل الكافي؛ وهذا يشكل عائ ًقا خطيرً ا
199
ً
محتمل أمام تنفيذ إطار سِ نداي.
يتضح من خالل البحث في محتوى االستراتيجيات والخطط
وجود فجوات كبيرة ،ال سيما فيما يتعلق بالعناصر األحدث
التي تم إدخالها في إطار سِ نداي ،مثل منع حدوث المخاطر،
بما في ذلك األهداف والمؤشرات ،وضمان آليات الرصد
والمتابعة .ومن المثير للدهشة أن بعض العناصر المقررة
بشكل أكبر ال يتم تناولها بشكل متسق في االستراتيجيات التي
يجري استعراضها ،مثل األدوار والمسؤوليات الواضحة،
واألساليب الالزمة لوضع االستراتيجيات المحلية وتنفيذها.

192
193
194
195
196
197
198
199

(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019b
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017b
(بالنيتز )2015
(ويلكنسون ،وستيلر ،وبريتون )2019
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019m
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019k
(سوبا )2019
(سوبا )2019
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ومع ذلك ،فإن ما يبعث على التفاؤل هو أن نرى أن هناك
عد ًد ا متزاي ًد ا من البلدان التي ُتق ِّد ر قيمة العملية ،وتبذل
ً
شمول ويتضمن قدر
المزيد من الجهود لوضع نهج أكثر
أكبر من التشاور لمناقشة أولويات الحد من مخاطر الكوارث
واالتفاق عليها.
عند هذه المرحلة ،ليس بوسعنا اإلبالغ سوى عن جزء بسيط
من مستوى تنفيذ االستراتيجيات المتوافقة مع إطار سِ نداي
أو تأثيرها إذ لم يُصدَّق على الكثير منها سوى في فترة الـ
 18–12شهرً ا الماضية .ولكن ثمة مؤشرات أولية على أن
التحديات التي جرى مواجهتها خالل عقد إطار عمل هيوغو
ال تزال قائمة ،على الرغم من توافر العديد من األمثلة
والممارسات الجيدة .ومع اقتراب تاريخ الغاية 2020
بسرعة ،وبالنظر إلى دور االستراتيجيات أو الخطط المعنية
بالحد من مخاطر الكوارث بوصفها عوامل مساندة رئيسية
للحد من مخاطر الكوارث والخسائر ،ثمة حاجة إلى جعل
وضعها وتنفيذها ،تمشيًا مع إطار سِ نداي ،أولوية مُلحة على
المستوى القُطري.
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الفصل :12
دمج الحد من مخاطر
الكوارث في التخطيط
اإلنمائي ووضع الميزانية
1-12

أهمية دمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي
يمكن أن تكون التنمية مسببًا رئيسيًا لمخاطر الكوارث ،على سبيل المثال عندما تسفر عن وجود فئات سكانية وأصول
اقتصادية في مناطق جغرافية معرضة؛ وتراكم المخاطر في المناطق الحضرية بسبب التطورات السريعة والعشوائية؛ وعندما
ً
ضغوطا مفرطة على الموارد الطبيعية واألنظمة اإليكولوجية؛ وعندما تزيد من أوجه عدم المساواة االجتماعية إذا تم
تضع
تقليص الفرص المدرة للدخل لبعض الفئات السكانية .لذلك ،ينبغي النظر إلى المخاطر على أنها جزء طبيعي وال ينفصل
عن التنمية واألنشطة االقتصادية ،بوصفها شي ًئا مُضم ًنا في ممارسات ومسارات إنمائية معينة ،تنشأ جرّ اء القرارات اليومية
المُتخذة من قبل أولئك الذين لديهم مصلحة في أنماط معينة من التنمية .وبالتالي ،فإن مخاطر الكوارث هي بناء اجتماعي
200
يحكمه تصورات كل مجتمع ،واحتياجاته ،ومطالبه ،وقراراته ،وممارساته.

مثلما ُذكر في تقارير التقييم العالمي السابقة وتم تأكيده مجد ًدا في هذا اإلصدار ،حان الوقت للتخلي عن مفهوم أن المخاطر تنجم
عن أسباب خارجية ال تتعلق بالتنمية ،وأنها أمر يمكن الحد منه بمجرد إكمال التنمية مع اتخاذ تدابير الحد من المخاطر.
ويجب أن يكون دمج (يُطلق عليه أيضًا تعميم) الحد من المخاطر مدفوعًا من داخل القطاعات اإلنمائية الرئيسية لضمان
إمكانية تقييم قابلية التضرر القطاعية المحددة ،وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة المخاطر في عمليات وضع السياسات،
والتخطيط ،ودورة المشاريع ،والتخطيط االستثماري .وبالتالي ،فإن دمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي
201

( 200الفيل وماسكري )2013
( 201الفيل وماسكري ( ،)2013إيسان والفيل ( ،)2015برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2017c
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ووضع الميزانية هو في الغالب عملية حوكمة .ويحتاج
ذلك إلى ضمان أن تكون التنمية واعية بالمخاطر لتحسين
سالمة األشخاص والمرافق الحيوية ،وحماية البيئة الطبيعية
والمبنية ،وتوفير أنشطة اقتصادية وسبل عيش قادرة على
الصمود .وعلى الرغم من أن حوكمة المخاطر هي مهمة
تشتمل على العديد من أصحاب المصلحة ،فإن الحكومات لها
دور نموذجي بوصفها جهات مانعة للمخاطر توفر الخدمات
والسلع العامة من خالل اإلحجام عن األعمال التي تنشيء
202
المخاطر.
ومن ثم ،فمن شأن العالقة العملية بين مخاطر الكوارث
والتنمية أن توفر األساس المنطقي الرئيسي لدمج الحد من
203
مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي ووضع الميزانية.
ومع ذلك ،فإن الحاجة إلى تناول العوامل المسببة للمخاطر
القائمة على التنمية ،والقبول بأن مخاطر الكوارث هي أحد
أعراض سوء التنمية غير المستدامة ،يجب أن يتغلغال بشكل
كامل في السياسات والممارسات التقليدية للتنمية والحد من
مخاطر الكوارث.
يمكن تالفي نشأة وانتشار المخاطر التي تحدث عبر مسارات
التنمية الخاطئة ،على أفضل وجه ،من خالل تدابير احتمالية
وتصحيحية إلدارة مخاطر الكوارث ،وكال األمرين يتطلب

ُنهج قائمة على األنظمة إلدارة المخاطر .يمكن أن تقترن
التدابير االحتمالية الرامية إلى منع نشأة المخاطر أو الحد
منها بالجهود التصحيحية إلدارة مخاطر الكوارث التي تحد
من مستوى المخاطر الحالية (على سبيل المثال ،من خالل
تجديد البنية التحتية الحيوية مثل المدارس أو المستشفيات).
كذلك تضطلع أنشطة إدارة المخاطر التعويضية بدور في
تعزيز القدرة االجتماعية واالقتصادية لألفراد والمجتمعات
على الصمود في مواجهة المخاطر المتبقية (المخاطر
المتبقية التي ال يمكن القضاء عليها بشكل فعال) ،على سبيل
المثال من خالل أنشطة التأهب ،واالستجابة ،والتعافي،
واالئتمان الطارئ ،والتأمين ،وبرامج شبكات األمان
المصممة لمساعدة السكان المتضررين على التخفيف من
حدة الكوارث أو التعافي من آثارها .ويدعم إطار سِ نداي
جميع هذه النهج ،ولكن بوصفها جزءًا من نهج شامل ،وليس
بوصفها مجموعة من البدائل أو الخيارات.
نظرً ا أل ن ا لمخا طر تكو ن متعد د ة ا لجو ا نب بصو ر ة
متزايدة ،فإن دمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط
والممارسات اإلنمائية يحتاج إلى مراعاة التهديدات المتعددة
والمتداخلة .ويمكن أن تظهر المخاطر المرتبطة باألخطار
الطبيعية باالقتران ،على سبيل المثال ،مع األخطار التي
يتسبب فيها اإلنسان ،أو األوبئة ،أو النزاعات ،أو الصدمات

الشكل  1-12خطة عام  2030تقبل بالحد من مخاطر الكوارث بوصفه محورً ا مركزيًا للتنمية المستدامة
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ﺔ
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ﺗﻌﺗﺑر ﺧطﺔ  ۲۰۳۰اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
ﻋﻧﺻرً ا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

االقتصادية ،التي يمكن أن تتفاعل ،وتتعاقب ،وتعزز تفاقم
التأثير عبر القطاعات ،والمناطق الجغرافية ،والنطاقات.
ولذلك فإن االستمرار في تحقيق التكامل من منظور الحد من
مخاطر الكوارث فحسب قد ال يحقق الغايات والمؤشرات
الخاصة بإطار سِ نداي وأهداف التنمية المستدامة .ومع ذلك،
هناك اتفاق على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيعتمد
على التنفيذ الناجح إلطار سِ نداي واتفاق باريس .ولذلك
يعتمد النجاح على قدرة صانعي القرار على تحقيق التنمية
الواعية بالمخاطر ،ومن ث ّم تعزيز ال ُنهج المتكاملة للحد من
مخاطر الكوارث ،التي يمكن وصف جوانبها المختلفة أيضًا
على أنها اتساق السياسات ،والحوكمة المتكاملة للمخاطر،
والحد من المخاطر النظامية.

2-12
إطار سِ نداي ودمج
الحد من مخاطر
الكوارث في التنمية
1-2-12

نطاق إطار سِ نداي

ال يمثل دمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي
ووضع الميزانية هد ًفا جدي ًدا في عمليات السياسة العالمية.
فلقد كان بالفعل جزءًا من قرار  1989المتعلق بالعقد الدولي
للحد من الكوارث الطبيعية (،)IDNDR 204واستراتيجية
205
يوكوهاما وخطة العمل الخاصة بها لعام ،1994
واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ( )ISDRعام
 206،1999وبالطبع إطار عمل هيوغو 207.دعا إطار عمل
هيوغو إلى الحد من العوامل الكامنة وراء المخاطر للتصدي

202
203
204
205

(ويلكنسون ،وستيلر ،وبريتون )2019
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2017c
(الجمعية العامة لألمم المتحدة )1989
(العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية ()IDNDR )1994

لمخاطر الكوارث في البرامج والخطط القطاعية للتنمية
وكذلك في حاالت ما بعد الكوارث ،ومع ذلك ،ظل دمج الحد
من مخاطر الكوارث في أدوات السياسة واألدوات القانونية
في طور النشوء في معظم البلدان بحلول نهاية عقد إطار
عمل هيوغو .حتى في حالة حدوث ذلك ،كان التقدم المحرز
208
في التنفيذ محدو ًدا وف ًقا لتقارير رصد إطار عمل هيوغو.
يُلزم إطار سِ نداي الدول األعضاء بتناول الحد من مخاطر
الكوارث في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،
ودمج الحد من مخاطر الكوارث في السياسات ،والخطط،
والبرامج ،والميزانيات على جميع المستويات .وينص على
أن اإلدارة الفعالة لمخاطر الكوارث ،التي تتصدي للعوامل
الكامنة وراء المخاطر من خالل االستثمارات العامة
والخاصة الواعية بالمخاطر ،تسهم في التنمية المستدامة .كما
يعترف بأهمية دمج الحد من مخاطر الكوارث ضمن جميع
قطاعات التنمية وعبرها لتحقيق التنمية الواعية بالمخاطر
209
فيما يتعلق بالكوارث والمناخ.
يسلط إطار سِ نداي الضوء على العديد من نقاط االنطالق
المحددة التي يمكن تتبعها لتعزيز دمج الحد من مخاطر الكوارث
في التنمية .على سبيل المثال ،يتم إدراج عملية اتخاذ القرارات
الشاملة الواعية بالمخاطر ،التي تستند إلى تبادل البيانات
المصنفة ونشرها ،ضمن مبادئ إطار سِ نداي .تقبل "أولوية
العمل  "2بأن تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث هو وسيلة
لتعزيز التعاون والشراكة عبر اآلليات والمؤسسات لتنفيذ التنمية
المستدامة .وتذكر هذه األولوية بشكل محدد أن دمج الحد من
مخاطر الكوارث في التنمية يتطلب أطر وطنية ومحلية للقوانين،
واللوائح ،والسياسات العامة لتحديد األدوار والمسؤوليات
وتوجيه القطاعين العام والخاص .تدعو أولوية العمل  3إلى دمج
تقييمات مخاطر الكوارث في وضع سياسة استخدام األراضي
وتنفيذها ،بما في ذلك التخطيط الحضري ،وتقييمات تدهور
األراضي ،واإلسكان العشوائي وغير الدائم ،وكذلك في تخطيط
التنمية الريفية وإدارة مختلف األنظمة اإليكولوجية .تؤكد أولوية
العمل  4الحاجة إلى( :أ) إدراج إدارة مخاطر الكوارث في
عمليات التعافي وإعادة التأهيل فيما بعد وقوع الكوارث( ،ب)

( 206الجمعية العامة لألمم المتحدة )1999
( 207مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( ،)2017dإيسان والفيل )2015
( 208مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013b؛ (مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث )2015c
( 209األمم المتحدة )2015a
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وتسهيل الربط بين التخفيف ،وإعادة التأهيل ،والتنمية( ،ج)
واغتنام الفرص خالل مرحلة التعافي لتطوير القدرات التي تحد
من مخاطر الكوارث ،بوسائل تشمل تخطيط استخدام األراضي،
210
وتحسين المعايير الهيكلية ،وغير ذلك.
ً
تركيز ا
مقارنة بإطار عمل هيوغو ،يركز إطار سِ نداي
أكبر على العوامل المسببة لمخاطر الكوارث ،مثل الفقر،
وتغير المناخ ،والتخطيط غير السليم الستخدام األراضي،
والتدهور البيئي ،وضعف قوانين البناء وحوكمته ،التي
تقوض أي ً
ضا التنمية المستدامة .ومع ذلك ،فإن الدعوات
إلى الحد من حدوث مخاطر جديدة من خالل االستثمارات
والممارسات اإلنمائية المستنيرة التي تعطي األولوية للحد
من المخاطر على المدى الطويل هي ما يميز إطار سِ نداي
عن سابقه .ومثلما نوقش في القسم  ،5-5-11يؤكد البنك
الدولي أن التنمية الواعية بالمخاطر هذه ممكنة في البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل – خاصة فيما يتعلق بتطوير
البنية التحتية – من خالل اإلنفاق األكثر كفاءة القائم على
211
السياسات على نطاق المنظومة.
ومثلما تم توضيحه في الجزء األول من تقرير التقييم العالمي
هذا ،يمتد إطار سِ نداي أيضًا إلى نطاق أوسع بكثير من حيث
األخطار التي يشملها (الطبيعية ،والتي يتسبب فيها اإلنسان،
والبيئية ،والتكنولوجية) وأنواع الكوارث (البطيئة والسريعة
من حيث الظهور ،والكوارث واسعة النطاق والحادة)،
وفي الوقت ذاته يعمل على توسيع نطاق الجهات الفاعلة
التي يشملها 212.يهدف هذا إلى تسهيل دمج ممارسات الحد
من مخاطر الكوارث في القطاعات بطريقة أكثر مالءمة
للتفكير النظامي المطلوب للحد من المخاطر والخسائر
وتعزيز القدرة على الصمود ،وحشد الجهات الفاعلة
اإلنمائية بوصفها وسائل وجهات مخططة للحد من المخاطر.
وبالتالي ،فإن إطار سِ نداي لديه القدرة على تحويل مشهد
المخاطر وتيسير التعجيل بتحقيق األهداف والغايات الخاصة
بشكل متزامن.
بتغير المناخ وخطط أهداف التنمية المستدامة
ٍ

340

الفصل 12

2-2-12
اإلبالغ عن مخاطر الكوارث في إطار أهداف التنمية
المستدامة
الدمج بعد عام  2015ليس أحادي االتجاه .فكل الدول
األعضاء الـ  46التي قدمت استعراضات وطنية طوعية
للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في
المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع لألمم المتحدة في
عام  2018أدرجت معلومات متعلقة بالكوارث ،مع إبراز
العديد منها ألهمية تنفيذ التدابير المختلفة للحد من المخاطر.
ويختلف اإلبالغ عن هذه العناصر بين مختلف البلدان.
فبعض البلدان ركز على تحديد األخطار ،فيما أشارت بلدان
أخرى إلى فهمها إلطار سِ نداي وجهودها في تنفيذه ،مع ربط
أعمالها المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث بهدف محدد من
أهداف التنمية المستدامة.
ومثلما نوقش في الجزء الثاني من هذا التقرير ،ضمن
خطة عام  ،2030تتضمن أهداف التنمية المستدامة ،1
و ،11و 13مؤشرات واضحة للحد من المخاطر لقياس
التقدم المحرز في اإلنجاز .ومع ذلك ،وف ًقا لنطاق األخطار
والمخاطر في إطار سِ نداي الذي يتراوح بين الظواهر
والعمليات البيولوجية ،والبيئية ،والتكنولوجية ،فإن العديد من
213
األهداف األخرى يُعد وثيق الصلة.
هذا من شأنه أن يدفع وضع نهج متكاملة في التنفيذ،
والرصد ،واإلبالغ .تعمل الفلبين والمكسيك على مواءمة
العمليات واألساليب لتمكين التنفيذ المتسق إلطار سِ نداي،
والخطة الحضرية الجديدة ،واتفاق باريس ،وخطة عام
 2030على المستوى الوطني .وتقوم وزارة الداخلية والحكم
المحلي في الفلبين بمواءمة نهج تقييم المخاطر والمبادئ
التوجيهية للتخطيط للوزارات المختلفة ،لتوفير إرشادات
واضحة لوحدات الحكم المحلي بشأن تحديد أولويات
التدابير والتخطيط التي تأخذ مخاطر المناخ والكوارث
في االعتبار (على سبيل المثال قوانين البناء العامة) .في
المكسيك ،يجري دعم وزارة المالية واالئتمان العام لوضع
منهجيات وعمليات لتحديد أولويات المشاريع التي تتطلب
ً
تحليل متعم ًقا لمخاطر الكوارث ،ولدمج تدابير التكيف مع
تغير المناخ والتخفيف من حدة المخاطر في المشاريع ذات
ً
وفضل عن ذلك ،تدمج المكسيك متطلبات إطار
األولوية.
214
سِ نداي في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة.

3-12
تجارب الدول مع دمج
الحد من مخاطر الكوارث
في التخطيط اإلنمائي
ووضع الميزانية
يُعد د مج ا لحد من مخا طر ا لكو ا ر ث في ا لخطط
واالستراتيجيات اإلنمائية أمر معقد ومحدد إلى حد كبير
بحسب السياق .وتتبع البلدان مجموعة من نقاط االنطالق
المختلفة في مهامها لالضطالع بتنمية واعية بالمخاطر،
وال يوجد مخطط واحد لهذا األمر .وبدالً من ذلك ،كانت
المشاركة والتعلم من الخبرات ،بما في ذلك من القضايا
األخرى الشاملة ،أمر له قيمة كبيرة .ويمثل التعميم عملية
ديناميكية تهدف إلى فهم المخاطر الكامنة في صميم قرارات
التنمية المتخذة في صنع السياسات ،والتخطيط ،ووضع
الميزانية ،والبرمجة ،والتنفيذ ،والرصد ،والتقييم على
المستويات الوطنية ،والقطاعية ،ودون الوطنيةً ،
بدل من
215
النظر إلى إدارة المخاطر على أنها عنصرً ا إضافيًا.
ونظرً ا ألن التنمية ال تتبع مسارً ا خطيًا ،فمن المهم أن تكون
مرنة بما فيه الكفاية الغتنام الفرصة إلجراء تنمية واعية
بالمخاطر حينما وحيثما يكون االقتصاد السياسي مواتيًا.
يواجه تعميم الحد من مخاطر الكوارث على المستويين
المحلي ودون الوطني قيود وتحديات مماثلة كما هو الحال
على المستوى الوطني ،ولكن كثيرً ا ما توجد فجوات أكثر
وضوحً ا في الموارد والقدرات .ولكي تكلل جهود التعميم
على المستوى المحلي بالنجاح و ُترسخ جذورها ،من األفضل

210
211
212
213
214

(األمم المتحدة )2015a
(روزنبرغ وفاي )2019
(األمم المتحدة )2015a
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2015f)
(شتاينيش )2018

متابعتها بوصفها جزءًا من تعهد وطني أوسع نطا ًقا يشمل
جميع مستويات اإلدارة الحكومية والقطاعات المتعددة ،وفئات
أصحاب المصلحة .ومن المرجح أن تسفر النهج المشتركة
المتبعة في تعميم القضايا الشاملة ذات الصلة ،مثل الحد
من مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغير المناخ ،والمساواة
الجنسانية ،عن اتخاذ إجراءات أكثر تماس ًكا وفعالية.
تختلف ا لتجا ر ب ا لمتعلقة بتعميم ا لحد من مخا طر
الكوارث إلى حد كبير بين البلدان ذات األنظمة االتحادية
أو المركزية ،والبلدان الصغيرة أو المشتتة جغرافيًا .وفي
العديد من السياقات ذات الموارد المحدودة ،مثل بلدان جزر
المحيط الهادئ ،حظيت النهج المتكاملة للحد من مخاطر
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ على الكثير من الزخم
(على سبيل المثال في إطار عمل التنمية القادرة على
الصمود في منطقة المحيط الهادئ :نهج متكامل للتصدي
لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث) 216 .بعض النهج
تحث على توخي الحذر ،محذرة من خطر إثقال كاهل
القدرات المجهدة بالفعل 217 .وفي فيجي ،تم دمج الحد من
المخاطر ضمن ُنهج تعمم المواضيع المألوفة بالفعل المتعلقة
بالجنسانية والشمول االجتماعي .وقد كان اإللمام بنهج
التعميم هذه دافعًا لقبول المفهوم من قبل األطراف المعنيين،
الذين يمكنهم بسهولة تحديد األشخاص األكثر تأثرً ا بتغير
218
المناخ والكوارث.
تقترح العديد من تحليالت إدارة مخاطر الكوارث وعالقتها
بالتنمية والحوكمة الشاملة إلى القاعدة العامة تقول بأنه كلما
ارتفع مستوى التنمية في أي بلد ،زاد التقدم المحرز في دمج
219
الحد من مخاطر الكوارث في مساعي التنمية.
في األقسام التالية من هذا الفصل ،تجري دراسة التجارب
القطرية وف ًقا لنقاط االنطالق الخمس لدمج الحد من مخاطر
الكوارث في التخطيط اإلنمائي ووضع الميزانية حسبما هو
موضح في المربع  .1-12وعلى الرغم من تقديمها بوصفها نقاط
انطالق منفصلة ألغراض التحليل ،إال أنها بالطبع مترابطة.
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219

(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2010
(جماعة المحيط الهادئ وآخرون )2016
(إيسان والفيل )2015
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019h
(السا ( ،)2019ويلكنسون ،وستيلر ،وبريتون ( ،)2019حمدان )2013
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المربع  1-12نقاط االنطالق لدمج الحد من مخاطر الكوارث في التنمية
•السياسات والقوانين :توفير بيئة مواتية لتعميم
الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق التنمية الواعية
بالمخاطر .تشمل نقاط االنطالق :القيادة والدعوة؛
ا لتشر يعا ت و ا لقو ا عد ا لتنظيمية ؛ ا لسيا سا ت ،
واالستراتيجيات ،والخطط؛ والمعايير.
•المنظمات :دعم تنفيذ الخطط والسياسات الواعية
با لمخا طر  .تشمل نقا ط ا ال نطال ق  :ا لتنسيق
والمسؤوليات فيما يتعلق بالتعميم؛ وتنمية القدرات؛
اإلجراءات واألدوات؛ والبرامج والمشاريع.

•المعرفة :دفع عملية التعميم من خالل رفع الوعي
بالمخاطر وفهم الصالت مع التنمية .تشمل نقاط
االنطالق :تقييم المخاطر؛ والتوعية والتثقيف؛
والرصد والتقييم.
•التمويل :توفير الدعم األساسي للتنفيذ .تشمل نقاط
االنطالق :تحليل النفقات ووضع الميزانية؛ حشد
موارد القطاعين العام والخاص؛ التمويل ضد
المخاطر والتحويالت؛ واالستثمارات الواعية
بالمخاطر.

•أصحاب المصلحة :تمكين مشاركة الجهات الفاعلة
الحيوية في التعميم ،مثل الحكومة ،والمجتمع
المدني ،والقطاع الخاص ،والشراكات والشبكات.
(المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019o

1-3-12

السياسات والقوانين بوصفها نقطة انطالق للتعميم

ً
سبيل
يعد إدراج المخاطر في القوانين ،والسياسات ،والخطط
مهمًا لتحويل اإلرادة السياسية إلى إجراءات ملموسة إلدارة
المخاطر .وتوجد نقاط انطالق السياسة على المستويات
الوطنية ،والقطاعية ،والمحلية ،حيثما يمكن تصور الخطط
من خالل مزيج من العمليات المنطلقة من القاعدة والعمليات
التنازلية لتعكس االحتياجات والقدرات الخاصة بالمجتمعات
المعرضة لألخطار الطبيعية .كذلك فإن تعميم الحد من
مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي يتطلب بذل جهود
منهجية لتقييم المخاطر الناجمة عن التنمية أو التي تتعرض
لها التنمية ،وتحديد تدابير الحد من مخاطر الكوارث،
وتطبيقها على األنشطة اإلنمائية وإدراجها في وثيقة
استراتيجية توجه مخصصات الميزانية والتخطيط السنوية
وأدوات االستثمار العامة.
تضطلع األطر القانونية والتنظيمية بدور تكميلي للخطط
واالستراتيجيات ألنها تحدد التفويضات المؤسسية ،ونظام
المساءلة بشأن جعل الحد من المخاطر يحظى باألولوية،
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ورصد مخصصات في الميزانية للتنفيذ .وفي حين أن
قوانين إدارة مخاطر الكوارث المخصصة ُتعد الوسيلة
المفضلة لدمج الحد من مخاطر الكوارث حتى اآلن ،إال أن
هناك جهو ًدا ُتبذل لدمج إدارة المخاطر في اللوائح والقوانين
القطاعية .يكون للقطاعات التي تدفع عجلة النمو االقتصادي
والتنمية في العديد من البلدان النامية (مثل الزراعة،
والصناعة التحويلية ،والسياحة) تأثير كبير على مسببات
المخاطر القائمة على التنمية ،لذلك يجب أن تحظى األطر
220
التنظيمية التي توجه هذه القطاعات بمزيد من االهتمام.
كذلك تمثل المعايير ً
شكل من أشكال القواعد التنظيمية ،سواء
كانت اختيارية أو إلزامية ،المعتمدة لالستخدام الشائع والمتكرر
في القطاعات  -ومن بينها قوانين البناء ،والمعايير المتعلقة
بالمعدات الكهربائية التقنية ،ومحطات الكهرباء ،والمرافق
التي تعمل بالكهرباء ،ومعايير نظام اإلدارة ،ومدونات أفضل
الممارسات بشأن المسؤولية االجتماعية ،والمعايير التقنية
221
للرابطات المهنية للمهندسين المعماريين والمهندسين،
والحد األدنى من معايير إطار سِ نداي والبيانات الوصفية
222
للبيانات المتعلقة بالكوارث ،واإلحصاءات ،والتحليل.
كذلك توجد مجموعة من المعايير ذات الصلة التي وضعتها

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( ،)ISOبما في ذلك أنظمة
اإلدارة البيئية (مجموعة معايير  ،)ISO 14000ومبادئ
ISO التوجيهية الجديدة إلدارة المخاطر (ISO 31000:
 ،)2018وإدارة حاالت الطوارئ األمنية المجتمعية
(  ،)ISO 22320:2011التي تشمل إدارة المخاطر
بوصفها "جز ًء ا ال يتجزأ من األعمال" 223 .وثمة أيضًا

معا يير  I S Oجد يد ة و ثيقة ا لصلة في طو ر ا إل عد ا د
ضمن فئة "المدن والمجتمعات المستدامة" التي على
و شك أ ن يتم إ صد ا ر ها  .كما أ ن ا لمد ن و ا لمجتمعا ت
ا لمستد ا مة – مؤ شر ا ت للمد ن ا لقا د ر ة على ا لصمو د
()ISO 37123 224والمدن والمجتمعات المستدامة –
مؤشرات للمدن الذكية ()ISO 37122 225هما األكثر

فيضان في الفلبين
(المصدر :ماثياس إيك االتحاد األوروبي/مكتب المفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية)

صلة بالحد من مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية.
كما تحدد هذه المعايير أهداف التنمية المستدامة التي تسهم
عال من اتساق السياسات
فيها ،وسيتطلب استخدامها مستوى ٍ
والتنفيذ المتكامل.

أو مجموعات المستهلكين ،أو الحكومات ،أو اإلدارات
و ا لمنظما ت ا إل قليمية  ،فإ نها تتطلب د ر جة عا لية من
المساءلة ،مما يسهل االمتثال .في النهاية ،يجب أن تتآزر
القيادة السياسية والدعوة إلى إيجاد اإلرادة السياسية للحد

نظرً ا ألن المعايير القطاعية في كثير من الحاالت يحددها
السوق ويجري وضعها لالستجابة لطلبات قطاع الصناعة،

( 220االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( ،)2014bاالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي )2014a
( 221جيتشيا )2014
( 222مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2018c

( 223المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )2018
( 224المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )2019
( 225المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )2019
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من المخاطر مع التنظيم الذاتي – من خالل آليات مثل
المعايير والقيادة المجتمعية – لدفع نهج الدمج واستيعابه في
226
نهاية المطاف.

تجارب البلدان
في كينيا ،تم دمج الحد من مخاطر الكوارث بنجاح بوصفه
قضية شاملة يتعين تناولها في تسعة مجاالت وقطاعات
مواضيعية في خطتي التنمية الثانية والثالثة ذاتي األجل
المتوسط ( 2017–2013و .)2022–2018تم اعتماد
سياسة وطنية جديدة إلدارة مخاطر الكوارث في عام
 – 2018يجري تحويلها حاليًا إلى قانون برلماني  -تطالب
مختلف القطاعات بدمج الحد من مخاطر الكوارث في عملية
227
التخطيط القطاعي على المستويين الوطني ودون الوطني.
وقد أيدت وزارة التخطيط هذه السياسة في البداية ،ثم

أعمال تنظيف في كيسومو ،كينيا
(المصدر :تيجاس باتنايك/مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
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تعهد بها المنتدى الوطني للحد من مخاطر الكوارث ،الذي
يتمتع بتمثيل أوسع نطا ًقا من الوزارات التقنية ،واألوساط
األكاديمية ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمجتمع المدني .كان
أحد الدروس الرئيسية المستفادة من تجربة كينيا هو أن
ً
شرطا ال غنى عنه
اإلرادة السياسية الرفيعة المستوى تمثل
من أجل تحقيق النجاح .كما ّ
مثل الدعم الذي قدمه الرئيس
الكيني إلطار سِ نداي إلى جانب مشاركة البرلمان ومجلس
الشيوخ ،بتحديد مجموعات تركيز من السياسيين ،عاملين
228
رئيسيين في الدفع إلصدار التشريعات.
تعتبر الخطة الخمسية الوطنية الثامنة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية ( )2020–2016في فيتنام ،وخطة التنمية
الفلبينية ( )2022–2017أن الحد من مخاطر الكوارث
يمثل اهتمامًا رئيسيًا شامالً .وسيساعد هذا الدمج بشكل متزايد
على تعبئة الموارد المالية الالزمة للهيئات الحكومية الوطنية
ودون الوطنية لتنفيذ البرامج والمشروعات التي تتناول الحد

من مخاطر الكوارث 229 .وفي تونس ،تم إدخال الحد من
مخاطر الكوارث للمرة األولى بشكل صريح في خطة التنمية
الخمسية للفترة من  2016إلى  2020ضمن فصل عن النمو
ً
مثال آخر على ممارسة
األخضر 230 .كما تمثل إندونيسيا
تعميم الحد من مخاطر الكوارث المتقدمة ،حيث تولت الوكالة
الوطنية للتخطيط اإلنمائي زمام المبادرة في دمج الحد من
مخاطر الكوارث في خطة التنمية متوسطة األجل إلندونيسيا
للفترة من  2010إلى  ،2014بوصفه إحدى األولويات
اإلنمائية التسع 231 .يلزم القانون الوطني إلدارة مخاطر
الكوارث في أرمينيا جميع عمليات التنمية في البالد وجميع
232
قطاعات التنمية بدمج اعتبارات مخاطر الكوارث.
كان األساس القانوني لتعميم الحد من مخاطر الكوارث
عنصرً ا حاسمًا أيضًا في كوستاريكا ،حيث ينظر القانون
الوطني لعام  2005بشأن منع المخاطر وحاالت الطوارئ
إلى إدارة مخاطر الكوارث على أنها قضية شاملة لجميع
ممارسات التنمية ،تقتضي من جميع المؤسسات أن تخطط
لمنع الكوارث والتأهب لها وتضع ميزانية لها .ونتيجة لذلك،
يُجري اآلن عدد متزايد من الخدمات العامة في كوستاريكا
تقييمات للمخاطر واعتماد تدابير للسيطرة على المخاطر.
وحتى الوقت الراهن ،استفادت  10سياسات عامة متعلقة
بالتخطيط واالستثمار في قطاعات مختلفة (إدارة الموارد
الحضرية ،والريفية ،والطبيعية) من تعميم الحد من مخاطر
الكوارث .يُعد نطاق الدمج مهمًا؛ وتنطوي تلك السياسات
العامة على :خطتي التنمية الوطنية للفترتين من 2014
إلى  2018ومن  2019إلى  ،2022والسياسة والخطة
الوطنيتين المعنيتين باإلسكان والمستوطنات البشرية،
والسياسة الوطنية للتنظيم اإلقليمي ،والسياسة الوطنية للتنمية
الحضرية ،والسياسة الوطنية لألراضي الرطبة ،والسياسة
الصحية الوطنية ،والسياسة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ،
والخطة الوطنية لالستثمار العام ،والسياسة الوطنية للمياه
ومرافق الصرف الصحي ،واستراتيجية إدارة المخاطر
لقطاع التعليم 233.وإدرا ًكا بأن البلديات تضطلع بدور رئيسي
بشكل خاص في إدارة المخاطر ،فإن حكومة كوستاريكا
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(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)2019oال تروب وديفيز )2005
(كينيا )2018
(أومويو نيانديكو وأوموندي راكاما )2019
(مايدا ،وشيفاكوتي ،وبرابهاكار )2019
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019o
(مايدا ،وشيفاكوتي ،وبرابهاكار )2019
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019a

تدعو بقوة أيضًا إلى دمج إدارة المخاطر في أدوات التخطيط
المحلية ،عو ضًا عن وضع خطط محلية مستقلة إلدارة
234
المخاطر.
سعت أوغندا إلى تحقيق عملية التعميم من خالل اتباع نهج
متكامل شمل الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير
المناخ في التخطيط اإلنمائي .تم إقرار كلتا القضيتين في برنامج
االستثمار واإلطار االستراتيجي إلدارة مخاطر الكوارث
والقدرة على الصمود لعام  ،2015مما سيعمل على تفعيل خطة
التنمية الوطنية للبالد للفترة من  2015إلى  .2020كما تم دمج
الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في اللوائح
الوطنية لمراقبة البناء في أوغندا والسياسة الحضرية الوطنية
التي يستفيد ما يربو على  1.2مليون شخص من تدابير السالمة
الخاصة بها .في عام  ،2018جرى استعراض خطة التنمية
الوطنية لتقييم آثار الكوارث خالل فترة تنفيذها ،مما سيقدم
235
توصيات بشأن وضع خطة التنمية الوطنية الثالثة.
في موزمبيق ،يُعد الحد من مخاطر الكوارث جز ًء ا
ال يتجزأ من االستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ
والتخفيف من حدته (  ،)2025 –2013التي تتضمن
 13إجرا ًء استراتيجيًا من المتوقع أن يوجهوا تدابير الحد
من مخاطر الكوارث والتكيف .بعد الخطة الوطنية ،تم تعميم
الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في
أنظمة التخطيط ووضع الميزانية على مستوى المقاطعات
في القطاعات الرئيسية الثمانية وهي الزراعة ،والصحة،
والمياه ،والحماية االجتماعية ،والطرق ،والبيئة ،واألرصاد
الجوية ،والطاقة 236 .كما تناولت البوسنة والهرسك تعميم
الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ بطريقة
متكاملة من خالل جعله جزءًا إلزاميًا من عملية التخطيط
االستراتيجي للبالد من خالل القانون المتعلق بتخطيط التنمية
وإدارتها 237 .باستخدام عملية التخطيط اإلنمائي الحالية
لدمج الحد من مخاطر الكوارث المستندة إلى المنهجيات
واألطر التنظيمية المتفق عليها ،تم تعميم القضية اآلن في
 23استراتيجية إنمائية محلية و  8استراتيجيات إنمائية
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(كوستاريكا ،وزارة شؤون الرئاسة ( ،)2019كوستاريكا ،السنة غير محددة)
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019e
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019p
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019g
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019c
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على مستوى المقاطعات .واستكملت عملية التخطيط القياسية
بتقييمات للمخاطر وجرى تنفيذها وف ًقا لمبادئ توجيهية معنية
238
بتعميم الحد من مخاطر الكوارث.
تدمج إندونيسيا ،والفلبين ،ومقاطعة بوتنسا في إيطاليا أيضًا
مفاهيم القدرة على الصمود ،والحد من مخاطر الكوارث،
والتكيف مع تغير المناخ في التخطيط الستخدام األراضي
والتنمية على المستوى المحلي 239.ومع ذلك ،فإن التجارب
متباينة .فعلى سبيل المثال ،في إندونيسيا ،أسند قانون
إدارة الكوارث لعام  2007إلى الحكومات دون الوطنية
على مستويات األقاليم ،والمقاطعات ،والمقاطعات الفرعية
مسؤولية دمج الحد من مخاطر الكوارث في برامج التنمية،
مما يتطلب منها تخصيص تمويل كاف للقيام بذلك .كما
جر ى تنفيذ مشا ر يع تجر يبية تتعلق بتخطيط ا لحد من
مخاطر الكوارث على مستوى المجتمع ،التي كان من
المتوقع لها إثراء خطط التنمية على مستوى القرى ،وكان
مستهد ًفا أن يُسترشد بها في عمليات التخطيط اإلنمائي
على مستوى المقاطعات والمقاطعات الفرعية ومع ذلك،
حظيت هذه الجهود بمعدالت نجاح منخفضة بسبب المشاركة
المحدودة للهيئات التنفيذية والتشريعية لحكومات المقاطعات
والمقاطعات الفرعية ،وما إلى ذلك 240 .وقد يكون الدمج
القطاعي للحد من مخاطر الكوارث في التنمية قد تأ صّل
في قطاعي التعليم والزراعة .أما مدغشقر فقد كانت واحدة
من أوائل البلدان التي دمجت الحد من مخاطر الكوارث في
قطاع التعليم .في عام  ،2006تم إعداد دليل للطلبة ودليل
للمعلمين بشأن دمج الحد من مخاطر الكوارث في المناهج
الدراسية ويجري تحديثهما .وتلتزم وزارة التعليم أيضًا
بتعزيز قدرة نظام التعليم على الصمود ،كما أنشأت قسمًا
إلدارة مخاطر الكوارث داخل مديرية التخطيط التربوي.
وقد اس ُتكمل ذلك بدعم بناء القدرات لرؤساء المديريات
241
اإلقليمية للتعليم الوطني.
في خطوات تالية ،تم اختيار قطاعات إنمائية رئيسية أخرى
ألنشطة التعميم مثل الصحة ،والبنية التحتية ،والسياحة،
والتخطيط الحضري ،واإلسكان .ومع أن الكثير من المبادئ
التوجيهية واألدوات الخاصة بالتعميم القطاعي قد تم
وضعها ،إال أنه ،وباستثناء قطاعي الزراعة والبنية التحتية،
قد تم تنفيذ عدد قليل للغاية من التحليالت المنهجية للتجارب
والدروس المستفادة 242 .وتوصلت إحدى هذه الدراسات
في الجنوب األفريقي إلى أن تعميم الحد من مخاطر
الكوارث عبر القطاعات يبدو أنه منخفض بشكل عام،
إال داخل السياسة المتعلقة بتغير المناخ .قلما ترجع القطاعات
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الرئيسية مثل الصحة والتعليم إلى أطر السياسة العالمية،
أو اإلقليمية ،أو الوطنية للحد من مخاطر الكوارث .ومع ذلك
فإن االستراتيجيات والسياسات الخاصة بقطاع الصحة في
الجنوب األفريقي ،نظرً ا لطبيعة التكليف المنوط بها ،تدمج
بصورة ضمنية أدوات وأنشطة للحد من المخاطر ،و ُتجري
تقييمات للمخاطر ،وأنشطة وقائية (على سبيل المثال ،فيما
يتعلق بالمالريا) ،و ُتجري مراقبة لألمراض ،واإلنذار
243
المبكر ،وإدارة الطوارئ.
تضمن القطاع الزراعي في العديد من البلدان جانبًا مثيرً ا
لالهتمام بشأن التعميم القطاعي إذ يجري تعزيز عمليات
التخطيط التكميلية عن الحد من مخاطر الكوارث ،والتكيف
مع تغير المناخ ،والزراعة من خالل نهج ثالثي االتجاه
يتطلب( :أ) دمج الحد من مخاطر الكوارث في خطط القطاع
الزراعي؛ (ب) تصميم خطط مخصصة للحد من مخاطر
الكوارث للقطاع الزراعي؛ (ج) منح األولوية لممارسات
إدارة المخاطر الزراعية في االستراتيجيات والخطط
الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث (شملت البلدان
التي خضعت لدراسات الحالة بليز ،وكمبوديا ،وجمهورية
كوريا الشعبية الديمقراطية ،ودومينيكا ،وغيانا ،وجامايكا،
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،ونيبال ،وباراغواي،
والفلبين ،وسانت لوسيا ،وسانت فنسنت ،وجزر غرينادين،
وصربيا ،وزيمبابوي) 244 .ويتجلى ذلك في دليل إدارة
مخاطر قطاع جوز الهند والتخفيف من آثارها في منطقة
المحيط الهادئ ،وما يرتبط بذلك من تدريب .ويضع هذا
الدليل ،المدعوم بنهج تخطيط متكامل وتم وضعه من قِبل
جماعة المحيط الهادئ والشركاء اإلنمائيين ،في حسبانه
التكيف مع تغير المناخ ،وإدارة مخاطر الكوارث ،وإدارة
مخاطر استمرارية األعمال في إطار أبعاد اإلنتاج والتسويق
245
لهذه الصناعة الرئيسية في المنطقة.
يجب إتاحة مجال لإلثراء المتبادل بين عمليات التخطيط
الحكومية المختلفة بشأن الحد من مخاطر الكوارث وتنسيق
الجداول الزمنية لضمان متابعة الحد من مخاطر الكوارث
في وثائق التخطيط المختلفة التي لها أطر زمنية محددة
سل ًفا مثل خطط تنمية القطاع الزراعي .ويبرز ذلك كيف
أن التخطيط للحد من مخاطر الكوارث في سياق قطاعي
ليس عملية منعزلة ،بل يجب أن يرتبط بعمليات التخطيط
القطاعي األخرى ويكملها ،مثل تلك المتعلقة بخطط العمل
246
الوطنية ،أو المساهمات المحددة وطنيًا ،أو ما شابه ذلك.
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المنظمات بوصفها نقطة انطالق للتعميم

لكي يتم ترسيخ تعميم الحد من مخاطر الكوارث ،يجب
إجراء تغيير في الثقافة التنظيمية 247،يصحبه كذلك إضفاء
الطابع المؤسسي على عملية إدارة المخاطر في اإلجراءات،
واألدوات ،ودورة إدارة المشاريع لمنظمات القطاعين العام
والخاص 248.وتنطوي األمثلة على أدوات فحص المخاطر
لمخططي القطاعات ،أو القوائم المرجعية في آليات الموافقة
التي تدمج المخاطر .تسهل هذه التدابير تنفيذ المشاريع
والبرامج الواعية بالمخاطر التي تبني القدرة على الصمود
أمام الكوارث وتغير المناخ .و ُتحدد نقطة االنطالق التنظيمية
لدمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي بشكل
كبير من خالل التحديات المؤسسية وتحديات الحوكمة
األوسع نطا ًقا التي تواجهها المنظمة .يمكن أن يُشكل إصالح
249
اإلجراءات البيروقراطية المتبعة تحديًا كبيرً ا للغاية.
كان االفتقار إلى الموظفين ،والخبرات ،والقدرات الالزمة
لتفعيل تعميم الحد من مخاطر الكوارث يمثل عائ ًقا في العديد
من البلدان ،ال سيما عندما تنتقل عملية التعميم إلى المستوى
دون الوطني 250.ومن المهم للغاية أن يكون الموظفون على
دراية باألدوار المنوطة بهم وأن يتمتعوا بالقدرة التقنية
واإلدارية المالئمة على القيام بوظائف إدارة المخاطر
الموكلة إليهم ودفع عملية التعميم .تحتاج تنمية القدرات ،لكي
تصبح فعّالة ،إلى أن تمتد إلى ما هو أبعد من النهج التدريبية
251
التقليدية ودعم إحداث تغييرات سلوكية أكثر استدامة.
كذلك يجب تزويد أصحاب المصلحة اآلخرين (مثل المجتمع
المدني ،والمجتمعات ،والقطاع الخاص ،والمتعاقدين)
با لمعا ر ف ا لخا صة با لتعميم  ،إ ضا فة إ لى ا لمخططين
العموميين والموظفين على مستوى القطاعات.

( 238برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019c
( 239أتوليكو وسمالدون ( ،)2019مايدا ،وشيفاكوتي ،وبرابهاكار )2019
( 240هيلمان وساجاال )2012
( 241مايدا ،وشيفاكوتي ،وبرابهاكار )2019
( 242كولوفون وفون لوبين ( ،)2019اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة
( ،)2015برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2018c
( 243اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة )2015
( 244كولوفون وفون لوبين )2019
( 245شعبة الموارد األرضية التابعة جماعة المحيط الهادئ )2018

تقتضي الطبيعة المتعددة التخصصات للحد من مخاطر
الكوارث ضرورة وضع ترتيبات تنسيقية وتعاونية بين
مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير
الحكوميين مع توضيح األدوار .ويجب أن تكون المنتديات
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث أو اللجان الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث هي اآلليات المفضلة ،ولكنها إلى اآلن أثبتت
252
فعالية بسيطة في تعزيز تعميم الحد من مخاطر الكوارث.

تجارب البلدان
في حين يتوفر العديد من النهج واألدوات الخاصة بالتعميم،
ال يزال تعميم الحد من مخاطر الكوارث بفعالية في عمليات
التخطيط ودورات المشاريع يمثل تحديًا ،األمر الذي ينتج عنه
التنفيذ المتفرق لتدابير الحد من مخاطر الكوارث .ومع ذلك ،هناك
ً
أشوطا كبيرة في هذا االتجاه.
عدد متنامي من البلدان التي قطعت
253

في غانا ،تم بالفعل وضع دليل بشأن دمج تغير المناخ ومخاطر
الكوارث في التخطيط ،والسياسات ،والتنمية على المستوى
الوطني في عام  .2010يقترح الدليل عملية من خمس خطوات
لدمج التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في
عملية التخطيط على مستوى المقاطعات ،األمر الذي نتج عنه
إدراج المشاريع أو البرامج اآلن ضمن الميزانيات المركبة
للمقاطعات 254.سعت البوسنة والهرسك إلى تحقيق تعميم الحد
من مخاطر الكوارث من خالل عملية التخطيط اإلنمائي الحالية
عن طريق المنهجيات واألطر التنظيمية المتفق عليها المدعومة
255
بالمبادئ التوجيهية لتعميم الحد من مخاطر الكوارث.
في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،اتفقت الدول
األعضاء على دورة "التخطيط ،التنفيذ ،التحقق ،العمل"
(  )PDCAللحد من مخاطر الكوارث التي تشمل آثار
تغير المناخ وتتكون من خمس مراحل :التنمية المؤسسية
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(كولوفون وفون لوبين )2019
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2010
(بنسون وتويج )2007
(السا ( ،)2019هايدن ،وكورت ،ومايس )2003
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2010
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015e
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013a
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2016a
(نيلسون وآخرون )2010
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019c
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والخاصة بالسياسة ،وتقييم المخاطر ،والتخطيط ،والتنفيذ،
واالستعراض 256.ومع ذلك ،خلُصت دراسة إقليمية متعلقة
بتخطيط االستثمار العام الواعي بالمخاطر إلى أنه ال يوجد
حتى اآلن مستوى كا ٍ
ف أو ثابت من االهتمام بمعلومات
مخاطر الكوارث والمناخ .فعلى سبيل المثال ،ال تخضع

خطط االستثمار العام لقطاع الطرق حتى اآلن لتقييم منهجي
لآلثار البيئية أو االجتماعية ،وال يتناول تحليل التكاليف
والفوائد بشكل روتيني سيناريوهات المخاطر عن طريق
حساب التكاليف والفوائد مع تدابير الحد من المخاطر
257
أو دونها.

الشكل  2-12دمج أثر تغير المناخ في دورة "التخطيط ،والتنفيذ ،والتحقق ،والتصحيح" لمنطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا للحد من مخاطر الكوارث

دورة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗﺣﻘق واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
ﺑدﻣﺞ أﺛر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

ﺗﻘﯾﯾم أﺛر
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ
وﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺣد ﻣن
ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﺗﺣﻘق

اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ
ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻧﺎخ وﺗﺣﻠﯾﻠﮫ

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر

اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﺑدﻣﺞ أﺛر
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻷﺧطﺎر
اﻟﻘدرات

اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺑدﻣﺞ أﺛر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻛﯾف
ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﺗﻧﻔﯾذ

اﻟﺗﺿرر
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﺗﺧطﯾط
اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
+

أﺛر ﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻧﺎخ
)ﻗطﺎﻋﻲ(
ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻧﺎخ
)ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ(

اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ
اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ

اﻟﺗﺧطﯾط

(المصدر :الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )2017

في فيجي ،اعتمدت وزارة التنمية الريفية والبحرية بصورة
رسمية فحص المخاطر في اإلجراءات التشغيلية القياسية
لديها ،مما جعله مطلبًا مستمرً ا ساعد في النهاية على تحويل
برنامج االستثمار الوطني في القطاع العام الذي تديره وزارة
االقتصاد 258 .وفي تونجا ،تقوم وزارة المالية والتخطيط
الوطني بتجربة فحص المخاطر في المشاريع اإلنمائية
الممولة من خالل الميزانية الوطنية لتسهيل تنظيم نهج واعي
259
بالمخاطر في جميع الهيئات الحكومية.

348

الفصل 12

أحد الجوانب المهمة للغاية وراء تعزيز قدرات التعميم يتمثل في
تشجيع تبادل الخبرات والتعلم عبر الجهات الفاعلة ذات الخلفيات
المختلفة من خالل التحليل المشترك للتحديات وتطوير السياق.
فعلى سبيل المثال ،في إثيوبيا ،قام تحالف إفريقيا لزيادة القدرة
على الصمود أمام تغير المناخ بإعداد برنامج تدريبي للحكومة
ومنظمات المجتمع المدني لتعميم الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ .وتركز المبادرة على التعلم العملي
الذي يمكن تطبيقه بشكل يسير ،لتوفير المعرفة والمهارات

بشكل تدريجي والجمع بين مجموعة المشاركين ذوي الخبرات
260
المختلفة الذين ينتمون لمجموعة متنوعة من الوكاالت.
في أوغندا ،ش ّكل تبادل الممارسات الجيدة بين الحكومات
المحلية نقطة انطالق رئيسية للتعميم المتكامل للحد من
مخاطر الكوارث والتكيف معها على مستوى المقاطعات
الفرعية .وقامت لجان إدارة مخاطر الكوارث بالمقاطعات
يرأسها المسؤول اإلداري الرئيسي للمقاطعة بجمع أصحاب
المصلحة لمناقشة المناطق المعرضة للكوارث ،واألخطار،
والتهديدات المحتملة وفهمها ،وتحديد الموارد وتعبئتها لتنفيذ
خيارات الحد من مخاطر الكوارث .استندت المناقشات
إلى معلومات مستقاة من قاعدة بيانات أوغندا لألضرار
والخسائر الشاملة لبيانات تاريخية تم جمعها على مدار
 30سنة .كما تم استكمال نهج تنمية القدرات بتدريب
مسؤولي التخطيط على المستوى المحلي على استخدام
261
معلومات المخاطر في التخطيط اإلنمائي.
في كينيا ،تلقت عملية تعميم الحد من مخاطر الكوارث تأيي ًدا
في البداية من جانب مدير التخطيط ،الذي اضطلع بدور
قيادي حاسم .وتم تنفيذ برنامج تدريبي منهجي معني بدمج
الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي من خالل
وزارة نقل السلطات والتخطيط .وكان من بين المشاركين
في التدريب صانعو السياسات ،ومسؤولو التخطيط ،ومراكز
تنسيق الحد من مخاطر الكوارث من مختلف الوزارات
التنفيذية ،وضباط الجيش والشرطة ،ومقدمو الخدمات في
حاالت الطوارئ ،وأعضاء المجتمع المدني ،والعاملون في
المجال اإلنساني ،واألفراد المهتمون من عامة الناس .وتجدر
اإلشارة بوجه خاص إلى أهمية تدريب مسؤولي التخطيط
اإلنمائي في المقاطعات من جميع المقاطعات البالغ عددها
ً
عامل تمكينيًا مهمًا لدمج الحد من
 47في كينيا ،الذي ش ّكل
262
مخاطر الكوارث في خطط التنمية في بعض المقاطعات.
في إندونيسيا ،توفر الوكالة الوطنية للتخطيط اإلنمائي تدريبًا
لمدة أسبوعين للمسؤولين الحكوميين على المستوييْن الوطني
والمحلي على دمج مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث وتغير

256
257
258
259
260

(مايدا وآخرون ( ،)2018الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )2017
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2018c
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019h
(تونغا )2018
(تويج )2015

المناخ في خطط التنمية المحلية 263.توجد أمثلة أخرى للتدريب
على المستوى المحلي في القطاع الزراعي في إندونيسيا،
وميانمار ،والفلبين ،حيث يتم تزويد المزارعين بتنبؤات
الطقس وهطول األمطار في أماكن معينة ،ويتم تدريبهم على
264
استخدام هذه المعلومات لزيادة غالت المحاصيل
كانت هناك نتائج متباينة على المستوى العالمي بعد إنشاء
مراكز تنسيق للحد من مخاطر الكوارث في اإلدارات
ا لقطا عية لتكو ن و سيلة لتعز يز ا لتعميم على مستو ى
القطاعات .وقد أثبت ذلك األمر نجاحه في برنامج إقليمي
في منطقة المحيط الهادئ حيث تم إنشاء مناصب حكومية
عليا بدوام كامل في الوزارات – مثل الحكومة المحلية،
والزراعة ،والمالية والتخطيط ،وشؤون المرأة – في فيجي،
وجزر سليمان ،وتونغا ،وفانواتو 265.وكانت هذه المناصب
مهمة لبناء القدرات الذاتية لدفع التنمية الواعية بالمخاطر
واستدامتها في إطار التخطيط اإلنمائي على المستوى دون
الوطني .كما حددت هذه المناصب أيضًا مشاريع إنمائية
حالية وجديدة كانت معرضة لخطر الكوارث أو تغير
المناخ ،أو التي يمكن أن تؤدي بشكل غير متعمد إلى تراكم
المخاطر 266 .وفي بعض الحاالت ،أسفرت هذه المناصب
عن ترتيبات مؤسسية جديدة متعلقة بالقدرة على الصمود،
مثل وحدة القدرة على الصمود أمام المخاطر الموجودة
ضمن وزارة الزراعة في فانواتو .تم اعتماد معظم هذه
المناصب بشكل دائم في الخدمة العامة في غضون فترة
تتراوح بين عام إلى عامين .يجري استبدال التدريب األولي
من خالل البرنامج اإلقليمي بالتدريج بواسطة شبكات نظراء
تتيح بدورها التعلم القُطري واإلقليمي.
لم تتحقق التوقعات القائلة بأن المنتديات الوطنية للحد
من مخاطر الكوارث سيكون بإمكانها دفع خطة تعميم
ً
مأمول  .على سبيل
الحد من مخاطر الكوارث مثلما كان
المثال ،أظهر استعراض جرى في عام  2013أن أكثر
من نصف المنتديات الوطنية المشمولة بالمسح لم تتناول
خيارات تحويل المخاطر أو االستثمار العام ضمن عملها.
ولم يكن منها سوى نسبة تبلغ  ٪35كانت قد ساعدت

( 261برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019p
( 262برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)2019eأومويو نيانديكو وأوموندي راكاما )2019
( 263مايدا ،وشيفاكوتي ،وبرابهاكار )2019
( 264مايدا ،وشيفاكوتي ،وبرابهاكار )2019
( 265برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019h؛ (تونغا )2018؛ (برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2019i؛ (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019q
( 266برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019h؛ (تونغا )2018؛ (برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2019i
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أصحاب المصلحة على دمج تحليل مراع للمخاطر ألنظمة
االستثمار العام واستخدام اآلليات المالية للحد من المخاطر
أو تحويلها 267 .ومع ذلك ،ثمة أمثلة عديدة على التعاون
المشترك بين الوكاالت في تعميم الحد من مخاطر الكوارث.
و ُتعد غانا أحد األمثلة على ذلك ،حيث أضحى دمج الحد من
مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في خطط التنمية
بالمقاطعات جه ًدا تعاونيًا بين وكالة حماية البيئة ،والمنظمة
الوطنية إلدارة الكوارث ( ،)NDMOواللجنة الوطنية
للتخطيط اإلنمائي .وبدأت العملية بالتحقق من النهج بواسطة
الجمعيات على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي وتال
ذلك إجراء تدريب ممنهج .وعلى الرغم من هذا التقدم
ً
المحرز ،واجه التنفيذ في غانا تحديًا
متمثل في محدودية
268
التمويل على مستوى المقاطعات.
يجري كذلك تعزيز التنسيق الشامل بين القطاعات في
الفلبين حيث و ّقع المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث
وإدارتها واللجنة المعنية بتغير المناخ على مذكرة تفاهم
للتعاون والتآزر الفعّالين 269 .وفي فيتنام ،تنسق اإلدارة
العامة للوقاية من الكوارث ورصدها التابعة لوزارة الزراعة
والتنمية الريفية بفعالية مع اإلدارات األخرى المسؤولة
عن إدارة مخاطر الفيضانات ،وموارد المياه ،والزراعة،
والحراجة داخل الوزارة 270.ومع ذلك ،فإن بعض الوكاالت
الوطنية الرائدة في إدارة مخاطر الكوارث – التي كافحت
ً
طويل من أجل الحصول على وضع وموارد كافيين  -تجد
صعوبة في "التنازل عن السلطة والموارد" المرتبطة بالحد
من مخاطر الكوارث إلى اإلدارات األخرى .وقد فرض ذلك
271
قيو ًدا على التغيير المؤسسي والتنظيمي في بعض البلدان.
فقد أدركت بلدان فيجي ،وجزر سليمان ،وتونغا ،وفانواتو أن
التعميم يتطلب :التعاون األفقي  -من خالل ربط المخططين
المركزيين بالمخططين القطاعيين عبر القطاعات اإلنمائية
الرئيسية؛ والتعاون الرأسي – من خالل ربط المستويات
الوطنية بالمستويات دون الوطنية والمجتمعية؛ والتعاون
المائل – عن طريق ربط القطاعات ،بما في ذلك القطاع
272
الخاص ،بالمستويين المحلي والمجتمعي.
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المعرفة بوصفها نقطة انطالق للتعميم

ُتعد المعرفة عنصرً ا بالغ األهمية في أي عملية تعميم.
الوصول إلى المعارف والمعلومات الخاصة بالمخاطر هو
ما يتيح القدرة على تقديم حجة قوية للربط بين مخاطر
الكوارث والتنمية وما يوفر قاعدة أدلة للتنمية الواعية
بالمخاطر .وتشمل نقطة االنطالق هذه أيضًا حمالت تثقيف
الجمهور وتوعيته لبناء فهم مشترك ألسباب أهمية التعميم،
وضمان الحصول على تأييد صانعي السياسات وأصحاب
المصلحة اآلخرين في تعبئة الموارد والقدرات الالزمة.
إضافة إلى ذلك ،يجب دمج المعارف الخاصة بالحد من
مخاطر الكوارث في مناهج المدارس ،والجامعات ،ومعاهد
التدريب العامة والمهنية .يمثل التعليم والتدريب الرسميان
نقطتي انطالق رئيسيتين للتعميم.
تستحق المعرفة المتعلقة بتقييم المخاطر اهتما مًا خا صًا
بوصفها أسا سًا لوضع رؤية مشتركة لما يتعين القيام به.
كذلك فإن نطاق المعلومات بشأن طبيعة األخطار ومداها،
ومكامن قابلية التضرر ،وحجم األضرار والخسائر المحتملة
واحتماالت وقوعها يجب أن يتوسع من تقييم الخطر الواحد
ليشمل تقييم المخاطر المتعددة لتحديد نطاق التهديدات
المتداخلة .فعلى سبيل المثال ،يحتاج التصدي لمخاطر
الجفاف والتصحر في السودان إلى حلول تأخذ بعين االعتبار
العوامل التي ينجم عنها زيادة المنافسة على األراضي
273
والموارد بين المزارعين المستقرين والرعاة الرحل.
يتطلب دمج إدارة المخاطر في عملية اتخاذ القرار المتعلقة
بالتنمية وفي أدوار الجهات الفاعلة اإلنمائية التقدير الجيد
للسياق اإلنمائي األوسع نطا ًقا ،واالقتصاد السياسي ،ومدى
دعمه أو إعاقته للحد من مخاطر الكوارث 274.ومثلما ورد
أعاله ،يتطلب التعميم الفعال للحد من مخاطر الكوارث
التزامًا مستدامًا يجب دعمه بمرور الوقت .لذلك تعد القدرة
على تقييم تأثير دمج الحد من مخاطر الكوارث من خالل
أنظمة جيدة للرصد والتقييم أمرً ا حيو يًا ،وإن كان يمثل
تحديًا ،ألن قياس المخاطر التي تم تجنبها أو الحد منها ليست
بالمهمة السهلة 275.ويمكن لرصد االمتثال لألطر القانونية،
بما في ذلك لوائح استخدام األراضي وقوانين البناء ،أن يوفر

نظرة متبصرة على مدى الفارق الذي يمكن لتدابير الحد
من مخاطر الكوارث أن ُتحدثه .ومع ذلك ،فإن الغموض
الذي يكتنف بعض جوانب المساءلة بين العديد من أصحاب
276
المصلحة المعنيين غالبًا ما تعرقل هذا الرصد واالمتثال.

أطلس المخاطر ،منذ إطالقه في عام  ،2015خطة الحكومة
للحد من مخاطر الكوارث وساهم في تحديث الخطط
الرئيسية الستخدام األراضي على المستوى الوطني وعلى
مستوى المقاطعات ،وقانون البناء في رواندا ،وخطط تنمية
279
المقاطعات.

تجارب البلدان

أدركت أوغندا أيضًا أن بناء قاعدة معارف خاصة بالمخاطر
تتسم بالمصداقية يمثل قوة دافعة للتغيير على مستوى
السياسات والمستوى المحلي .فمنذ عام  ،2013وضعت
الحكومة سمات األخطار ،وقابلية التضرر ،والمخاطر لجميع
مقاطعات البالد البالغ عددها  112مقاطعة .وبصرف النظر
عن االسترشاد بتلك السمات في قرارات االستثمار العام
والتخطيط اإلنمائي الوطني والمحلي ،فإنها تثري أيضًا
تدابير التخطيط لحاالت الطوارئ والتأهب لها .وفي عام
 ،2017قامت الحكومة بوضع منهجية لعمل تقييم المخاطر
بشكل أكبر من خالل األطلس الوطني لمخاطر الكوارث
وقابلية التضرر ،الذي سيشكل خطة التنمية الوطنية الثانية.
يركز األطلس على سبعة أخطار كبرى جيولوجية ومتعلقة
باألرصاد الجوية المائية ،وتكمله آليات لمشاركة البيانات
280
على شبكة اإلنترنت وخارج االتصال باإلنترنت.

في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،أعدت معظم البلدان
خرائط لألخطار والمخاطر متعلقة بالفيضانات ،والعواصف،
واالنهيارات األرضية .ومع ذلك ،فإن المقياس ،بما في ذلك
البيانات الطبوغرافية ،ال يقدم في كثير من األحيان معلومات
كافية إلجراء تقييم تفصيلي للمخاطر الكمية ،وتخطيط
استخدام األراضي ،وتخطيط اإلجالء ،وتصميم تدابير
الوقاية والتخفيف.
تقوم عدة بلدان بدمج آثار تغير المناخ عند وضع خرائط
للمخاطر .على سبيل المثال ،تستخدم إندونيسيا ،وماليزيا،
والفلبين ،وسنغافورة ،وفيتنام البيانات المناخية المصغرة من
النماذج المناخية العالمية لرسم خرائط المخاطر والتخطيط
للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ .ومع
ذلك ،تكافح البلدان أيضًا الستخدام هذا النوع من المعلومات
المتعلقة بمخاطر المناخ بسبب الغموض الشديد الذي يكتنف
التوقعات المناخية العالمية واالفتقار إلى مبادئ توجيهية
277
موحدة لدمج المعلومات في عمليات التخطيط والتنفيذ.
أحرز العديد من البلدان تقدمًا مبهرً ا في تطبيق معلومات
المخاطر في عمليات التخطيط والسياسة .ويقدم أطلس
ً
شامل للمخاطر الحالية
رواندا الوطني للمخاطر تقييمًا
على المستويين الوطني والمحلي عبر المقاطعات الـ 30
بالبالد 278 .ويضم األطلس بيانات مصنفة حسب نوع
الجنس بشأن تعرض السكان للمخاطر المتعلقة بالزالزل،
واالنهيارات األرضية ،والعواصف ،والجفاف .وقد ش ّكل

( 267مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013a
( 268مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)2017d
( 269مايدا وآخرون )2018
( 270مايدا وآخرون )2018
( 271إيسان والفيل )2015
( 272برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019h؛ (تونغا )2018؛ (برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2019i؛ (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019q
( 273إيسان والفيل )2015
( 274برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019h

من بين ميزات نظام تحليل مخاطر الكوارث المتعددة
األخطار في البوسنة والهرسك أنه يتيح حرية الوصول
إلى بيانات األخطار ،واستخدام األراضي ،وقابلية التضرر
لزيادة وعي صانعي السياسات والمواطنين على حد سواء،
ويحدد هذا النظام المناطق عالية المخاطر باستخدام نظام
المعلومات الجغرافية (.)GIS 281وقد تم تطبيق معلومات
المخاطر هذه في تحليل التكاليف والفوائد للمساعدة على
تقديم األساس المنطقي االقتصادي الستثمارات القطاعين
العام والخاص في الحد من مخاطر الكوارث ودعم النظر
في التدخالت البديلة 282.في منطقة رابطة أمم جنوب شرق
آسيا ،ال يزال يتعين على البلدان البدء في إجراء تقييم كمي
آلثار تدابير الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير
المناخ على األداء االقتصادي 283.و ُتجري البلدان المشاركة
في برنامج القدرة على الصمود أمام المخاطر في منطقة

275
276
277
278
279
280
281
282
283

(إيسان والفيل ( ،)2015البنك الدولي ( ،)2017ميتشل )2003
(بالنيتز )2015
(مايدا ،وشيفاكوتي ،وبرابهاكار )2019
(وزارة إدارة الكوارث وشؤون الالجئين )2015
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2017a
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019p
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2018a
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019c
(مايدا ،وشيفاكوتي ،وبرابهاكار ،)2019
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المحيط الهادئ تقييمات الحتياجات حوكمة المخاطر،
التي كانت مفيدة في مواءمة القيادة على جميع المستويات
284
دعمًا ألولويات الحد من المخاطر في البلدان المعنية.
كما يُجري البرنامج تقييمات للمخاطر؛ وال يتم إجراء
هذه األنشطة بوصفها أنشطة قائمة بذاتها ،ولكن بنا ًء على
أولويات المجتمع الموجودة مسب ًقا ،وتحديد المخاطر التي
285
تنطوي على أكبر تأثير محتمل لتكون أولويات للعمل.
يتطلب التعقيد المكاني والزمني لألخطار المتعددة إجراء
تقييمات للمخاطر تكون محددة القطاعات ويمكن أن تأخذ
في االعتبار المخاطر الواسعة النطاق المحلية للغاية ،وكذلك
مجموعة واسعة من أنواع األخطار التي قد يتعرض لها
قطاع معين .وفي كثير من األحيان تحتل المرافق الخاصة
موقع الصدارة عندما يتعلق األمر بتقييم المخاطر واتخاذ
تدابير لحماية خدماتها .ومع ذلك ،نادرً ا ما يتم تبادل
المعلومات والمعارف مع الكيانات األخرى للقطاع الخاص
286
أو القطاع العام.

4-3-12

أصحاب المصلحة بوصفهم نقطة انطالق للتعميم

على الرغم من أن الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية
عن منع المخاطر والحد منها ،يؤكد إطار سِ نداي على أمر
ثابت تمامًا أال وهو أن الحد من مخاطر الكوارث يتطلب
مشاركة وشراكة شاملتين للمجتمع بأسره إذا أُريد له أن يكون
ً
فعال 287.طالما كان حجم االستثمار في القطاع الخاص أكبر
منه في القطاع العام ،وبالتالي يصاحبه احتمالية أكبر إلحداث
المخاطر 288.وبالمثل ،يمكن أن تسهم اإلجراءات والقرارات
المتخذة على مستوى األسرة المعيشية والمجتمع المحلي في
تراكم المخاطر ،على الرغم من أن التوصل إلى سبل تتيح
إشراك أصحاب المصلحة بصورة مجدية في إدارة المخاطر
يمكن أن يشكل عقبة .تتألف الحكومة أيضًا من عدد كبير
من القطاعات ،واإلدارات ،والمصالح ،والسلطات ،والقواعد
المعرفية التي يلزم فهمها جي ًدا حتى يتم نشرها بشكل فعال
في العملية .كما يتعين على صانعي القرار ،والمشرعين،
واإلداريين على المستويات الوطنية ،والقطاعية ،والمحلية
وضع اللوائح الالزمة وممارسة مهام التنسيق واإلشراف
المنوطة بهم لضمان التنفيذ واالمتثال .ومن األهمية بمكان
أن تهيئ الحكومات البيئة المواتية وأن توفر الحوافز الالزمة
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إلشراك أصحاب المصلحة اآلخرين في عملية إدارة المخاطر.
وأخيرً ا ،تعزز هذه المشاركة المساءلة األوسع نطا ًقا واالستدامة
لجهود التعميم وتدابير الحد من مخاطر الكوارث ذات الصلة.
نظرً ا ألن تعميم الحد من مخاطر الكوارث يجب تعزيزه من
داخل قطاع التنمية ،فإن ثمة حاجة إلى المشاركة االستباقية
للجهات الفاعلة اإلنمائية .وعلى الرغم من أن السلطات
الوطنية إلدارة الكوارث ال غنى عنها لتمهيد الطريق
أمام التعميم والدعوة إليه ،لم يتمكن الكثير من البلدان من
إحراز تقدم ملحوظ إال بعد تحقيق المشاركة الكاملة من
جانب وزارات التنمية ،والتخطيط ،والمالية .وهذا من
شأنه أن يضمن اتباع نهج أكثر شمولية له روابط واضحة
مع التخطيط اإلنمائي والتنفيذ على جميع المستويات.
كذلك فإن االستعانة بنظام التخطيط اإلنمائي في البالد
يساعد على التغلب على العقبات المرتبطة بالدمج األفقي
والرأسي للحد من مخاطر الكوارث ،وكذلك تعميم الحد
من مخاطر الكوارث بصورة أكثر منهجية من خالل تحديد
الهدف التعاوني ،والتخطيط ،والعمل .وهذا الطموح هو
عملية تدريجية طويلة األمد ترمي إلى تحقيق تنمية واعية
بالمخاطر حيث يتطلب تعزيز أنظمة تحفيزية للتعاون مع
اآلخرين في المهام المشتركة .ونظرً ا ألن الدور المنوط
بالعديد من المؤسسات التقليدية إلدارة مخاطر الكوارث
ال يزال بحاجة إلى الدعم ،يُوصى باعتماد نهج ثنائي المسار
يساعد أيضًا على دمج وتعزيز األهلية والمساءلة لهيئات
إدارة المخاطر الوطنية أو وكاالت الحماية المدنية.
تضطلع المجتمعات بدور رئيسي فيما يخص معارفها
المحلية ،وصياغة المطالب االجتماعية لتدابير الحد من
مخاطر الكوارث ،وتنفيذها في نهاية المطاف .ويجب إيالء
اهتمام مميز لمشاركة جميع أعضاء المجتمع ،بما في ذلك
النساء ،والشباب ،وكبار السن ،واألقليات والفئات المهمشة،
واألشخاص ذوي اإلعاقة .وال يمكن فصل عملية التعميم
عن العوامل الجنسانية وغيرها من العوامل االجتماعية التي
تحدد مكامن قابلية التضرر ،والقدرات ،والتعرض لألخطار
الطبيعية .كذلك ال يمكن االستغناء عن منظمات المجتمع
المدني بوصفها جهات وسيطة بين الحكومة والمجتمعات،
وبوصفها جهات مقدمة للخدمات ،وبوصفها جهات ناشطة.
داخل القطاع الخاص ،لوحظ أن بعض الشركات تتجاوز
اعتبارات المسؤولية االجتماعية إذ إنها تقبل الحد من
مخاطر الكوارث بوصفه وسيلة لضمان القدرة التنافسية

واستمرارية األعمال في حالة وقوع كارثة 289.ولكن ال يزال
التركيز التجاري قصير األجل لبعض الشركات والقطاعات
يعترض طريق االستدامة طويلة األجل في الحد من مخاطر
الكوارث .على سبيل المثال ،ال يزال تحقيق أقصى حد من
الدخل على حساب األنظمة اإليكولوجية الهشة لألسف هو
المعيار في العديد من القطاعات 290.حيث ال تأخذ الكثير من
الشركات في االعتبار تعرضها للمخاطر ،وتواجه خسائر كل
عام ،حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع 291.ومع ذلك ،يزداد
الوعي داخل الحكومات وقطاعات األعمال التجارية بضرورة
تعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث والمناخ لشركاتها
الخاصة وللشركات الخاصة بمورديها ،بما في ذلك الشركات
ً
ملحوظا في جنوب
الصغيرة والمتوسطة الحجم .وكان هذا
292
شرق آسيا ،خاصة منذ فيضانات بانكوك عام .2011
يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين األوساط
األكاديمية والمؤسسات البحثية ،إضافة إلى وسائل اإلعالم من
حيث الدور المنوط بها في تعزيز الوعي ،والشفافية ،والتأثير
على صانعي القرار وعامة الجمهور ،مع مالحظة أن وسائل
اإلعالم المعتمدة على معلومات مغلوطة قد تكون ضارة
أيضًا .ويمكن أن تكون الشراكات والشبكات فعّالة في الجمع
بين جهات فاعلة متعددة .ويمكن تجميع الميزات ،والمهارات،
والخبرات ،والموارد النسبية لديهم ،ويمكن أن تساعد على
ربط القطاعات والتغلب على االنعزال المؤسسي.

تجارب البلدان

أحد النماذج المبهرة عن مشاركة القطاع الخاص كان في
القسم الشمالي في فيجي إذ تم تنفيذ واحد من أوائل المشاريع
الرأسمالية التي تم فحصها فيما يتعلق باحتمالية تعرضها
للمخاطر في قطاع الطرق .وإضافة إلى التصدي للمخاطر
التي يتعرض لها مشروع الطريق والمخاطر الناجمة عنه
في كل مرحلة من مراحل دورة إدارة المشروع ،تلقى
المتعاقدون تعليمات موجهة إلدارة المخاطر من أجل
الفهم الكامل لألساس المنطقي وراء تشييد الطرق الواعية
بالمخاطر .وبما أن هذه واحدة من العديد من المبادرات
الممولة من القطاع العام ،من المتوقع ،بمرور الوقت ،أن
يؤثر هذا النهج بشكل إيجابي على الممارسة في كل جوانب
295
قطاع التشييد.
في بلديات بارانا بالبرازيل ،قام مركز الجامعة للدراسات
و ا لبحو ث ا لمتعلقة با لكو ا ر ث با لتر و يج لحملة إ كسا ب
المدن القدرة على الصمود (  )MCRبوصفها وسيلة
لتعزيز قدرات إدارة المخاطر .وبدأ مركز الجامعة شبكة
تضم  23مؤسسة من القطاعين العام والخاص على
مستوى الواليات ،والمستوى الفيدرالي ،والدولي ،تسمى
 .REDESASTREوهي أول شبكة مواضيعية تم
إنشاؤها رسميًا في البرازيل لتعزيز التعاون والتبادل العلمي
والتكنولوجي بشأن الحد من مخاطر الكوارث .وبفضل
التكوين التعددي للشبكة ،فقد أثبتت نجاحها وأنها مور ًد ا
له قيمة ألكثر من  ٪80من البلديات في بارانا التي تسعى
296
لتعزيز القدرة على الصمود في مدنها.

تؤكد الدروس المستفادة من تعميم الحد من مخاطر الكوارث
في القطاع الزراعي على أن العملية يجب أن تتخطى حدود
الحكومات وأن تشمل أصحاب المصلحة اآلخرين مثل
األوساط األكاديمية ،والمنظمات غير الحكومية ،واألشخاص
المعرضين للخطر مثل المزارعين 293 .في جزر سليمان،
على سبيل المثال ،بدأت مراكز المعرفة المجتمعية عملها
بغرض تحسين التواصل بين المجتمعات الزراعية والعاملين
في مجال التوسع الحكومي ،وبالتالي توفير منصة لتبادل
المعلومات بانتظام والتدريب المتعلق بإنتاج محاصيل قادرة
294
على الصمود أمام المناخ.

284
285
286
287
288
289
290

(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2017b
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019h
(ساندز )2019
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015e
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013b
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2015e
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013b

( 291ساندز )2019
( 292المركز اآلسيوي لالستعداد للكوارث ( ،)2017bأمانة التعاون االقتصادي آلسيا
والمحيط الهادئ )2013
( 293كولوفون وفون لوبين )2019
( 294برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2016b
( 295برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019h
( 296بينهيرو وآخرون )2019
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دراسة حالة إفرادية :التعميم المركز على المجتمع المحلي في جزر هاباي في تونغا
شكلت ندرة المياه مشكلة مزمنة في جزر هاباي؛ مما
أثر سلبًا على صحة األشخاص ،وغلة المحاصيل،
وإنتاجية الثروة الحيوانية .وبالتالي ،فال غرابة في أن
تكون المشاورات المجتمعية الرامية إلى وضع خطط
التنمية المجتمعية الواعية بالمخاطر قد حددت إمداد
المياه على أنه األولوية القصوى .وكان اختيار الموقع
وإمكانية الوصول اآلمن إلى المياه ليالً للنساء وإمكانية
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن على
المياه من بين بعض القضايا التي نوقشت والحلول
المحددة.
أدى تجميع الموارد التقنية والمالية من مجموعة واسعة
من الشركاء إلى زيادة القوة الشرائية للحصول على
خزانات مياه جديدة والتغلب على التحديات اللوجستية

المتمثلة في نقل المعدات إلى الجزر المعزولة .وعمل
ا ال عتما د على ا لمهند سين و ا لمتطو عين ا لمحليين
على ضمان أن تبقى القدرة على تنفيذ المشروع
واالستمرار به تتم على المستوى المحلي .كما ساعدت
المعدات ذات التكنولوجيا المنخفضة وتدريب لجان
القرى أيضًا على تعزيز القدرات التقنية للمجتمعات
على التصدي .ونتيجة لمبادرة التعميم المنطلقة من
القاعدة هذه ،شرعت وزارة المالية والتخطيط الوطني
في اتخاذ القرارات بنا ًء على األولويات واالحتياجات
الخاصة بالمجتمع الواردة في خطط التنمية المجتمعية.
وقد شرعت الوزارة أيضًا في تجربة فحص المخاطر
للمشاريع اإلنمائية الممولة من خالل الميزانية الوطنية
في عملية تنازلية تسهم في زيادة تنظيم النهج الواعي
297
بالمخاطر في جميع الهيئات الحكومية.

5-3-12

التمويل بوصفه نقطة انطالق للتعميم

يجب تناول مسألة التمويل في إطار من الوعي بحجم التغيير المطلوب للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المستدامة الواعية
بالمخاطر ،والتحديات التي تواجهها البلدان حين تندر الموارد ،ويجب اتخاذ قرارات يومية بشأن أماكن إنفاق مخصصات الميزانية
الثمينة .يبلغ العديد من البلدان أن القيود المالية تمثل الحاجز الرئيسي أمام التعميم ،وأن هذه القيود تفسر عدم إحراز تقدم في الحد
من المخاطر الكامنة على المستويين الوطني والمحلي 298.ويعكس انخفاض مستوى التمويل االفتقار إلى الوسائل الشاملة في العديد
من البلدان ،ولكنه يعكس أيضًا التصورات واألولويات الخاصة بالحكومات والجهات المانحة فيما يتعلق باألماكن التي ينبغي
توجيه االستثمار إليها .في السابق ،كان االستثمار الذي يدعم القدرة على الصمود طويل األجل أقل تفضيالً مقارنة باالستثمار الذي
يركز على األهداف قصيرة األجل .وتوضيحً ا للحجج التي لطالما كانت ُتذكر بشأن أن الحد من المخاطر هو استثمار عام أفضل
من التعافي من الكوارث وإعادة اإلعمار ،يقدم البنك الدولي ً
دليل  -فيما يتعلق بمجال البنية التحتية  -على كيفية االستفادة المثلى
299
من الموارد إذا تم االضطالع باإلنفاق بشكل استراتيجي ومن منظور قائم على األنظمة.
يمكن إجراء التمويل ألغراض إدارة مخاطر الكوارث
المرتقبة من خالل العمليات اإلنمائية مثل استثمارات البنية
التحتية من خالل التصميم والتخطيط الهندسيين التفصيليين؛
وقد يستلزم ذلك إنفاق إضافي ضئيل (في المتوسط ،)٪4.5
طالما أن القواعد التنظيمية قوية بدرجة كافية لتفويض هذه
المتطلبات ورصدها 300 .ويبقى تعزيز اآلليات المالية للحد
من مخاطر الكوارث أمرً ا مهمًا .وكذلك يبقى مهمًا أن يتم فهم
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الموارد التي يستثمرها القطاع العام في الحد من المخاطر،
والعالقة بين الميزانيات المخصصة والمخصصات المرصودة
للميزانيات الوزارية أو ميزانيات الوكاالت .غير أن هذه
األخيرة ليست دائمًا واضحة إذ إن تدابير الحد من المخاطر
ال يتم تصنيفها دائمًا بشكل واضح على هذا النحو ،ولننظر
مثال إلى االستثمار في إدارة الغابات في المناطق المعرضة
لمستويات عالية من مخاطر االنهيارات األرضية.

من بين ال ُنهج التي تبعث على التفاؤل بشكل كبير لدمج الحد
من مخاطر الكوارث في أنظمة الميزانية الوطنية والمحلية
هو تخصيص بنود في الميزانية بشأن الحد من مخاطر
الكوارث ضمن الميزانيات القطاعية .وعلى سبيل التدبير
الوسيط ،قد يكون من الضروري إنشاء صناديق مخصصة
للحد من مخاطر الكوارث ،أو تخصيص حصة من هذه
الصناديق للحد من المخاطر ،مثلما هو الحال في الفلبين.

لقد حقق التمويل المخصص نتائج مثمرة في بعض البلدان،
ولكن بالنسبة للوزارات والوكاالت القطاعية قد يكون
ً
مثبطا ،ما لم يكن من
تخصيص مواردها الخاصة أمرً ا
الممكن تتبع مخصصاتها من خالل توسيم الميزانية ،مثلما
301
تفعل الفلبين فيما يتعلق بنفقات تغير المناخ المعممة.

دراسة حالة إفرادية :ميزانية الحد من المخاطر في الفلبين
يشتمل قانون الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين لعام ( 2010قانون الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها
())DRRM 302على أحكام تفصيلية بشأن ميزانيات الحد من المخاطر:
•بمقتضى قانون الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها ،يتم تخصيص الميزانية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث
وإدارتها بموجب قانون االعتمادات العام السنوي ،ويعرف باسم الصندوق الوطني للحد من مخاطر الكوارث
وإدارتها .ويجب أن يتم اعتماد المبلغ من جانب الرئيس .ينص قانون الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها
على أنه ،من المبلغ المخصص للصندوق الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتهاُ ،تخصص نسبة تبلغ
 ٪30بوصفها "تمويل االستجابة السريعة" لإلغاثة والتعافي ،ويمكن استخدام نسبة الـ  ٪70المتبقية ألنشطة
أوسع نطا ًقا للحد من مخاطر الكوارث ،والتأهب لها ،والتعافي منها (المادة  22من القانون).
•يتطلب قانون الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أيضًا من الحكومات المحلية إنشاء صناديق محلية للحد من
مخاطر الكوارث وإدارتها من خالل تخصيص ما ال يقل عن  ٪5من إيراداتها من المصادر العادية لدعم جميع
أنواع أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها:
о оيتم تخصيص ما نسبته  ،٪30من الصندوق المحلي للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها ،تلقائيًا لتكون
"تمويل االستجابة السريعة" لبرامج اإلغاثة والتعافي.
о оويمكن استخدام نسبة الـ  ٪70المتبقية للتدابير التي ُتتخذ تحسبًا لوقوع الكوارث .ويمكن أيضًا استخدام الصندوق
المحلي للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها هذا لدفع أقساط التأمين ضد الكوارث (المادة  21من القانون).
•تتضمن ميزانية الدولة للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أيضًا مخصصات الميزانية السنوية لمكتب الدفاع
المدني ،المنصوص عليها في قانون الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (المادة .)23
القانون (المادة  )22والقواعد واللوائح التنفيذية يفوّ ض أي ً
ضا جميع الوكاالت الحكومية الستخدام جزء من
مخصصاتها بشأن مشاريع الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بما يتماشى مع إرشادات المجلس الوطني للحد من
مخاطر الكوارث وإدارتها وبالتنسيق مع إدارة الميزانية (المادة  5من القانون ،القاعدة .)19

مع أن تقرير التقييم العالمي الماثل ليس من أهدافه التركيز
على آليات تحويل المخاطر ،على النحو المشار إليه في
الفصل  ،10فإن هذه اآلليات تحظى باهتمام متزايد بوصفها
وسيلة إلدارة الصدمات المتكبدة عند وقوع المخاطر المتبقية

 المخاطر التي لم يتم الحد منها أو ال يمكن الحد منهامن خالل تدابير إدارة المخاطر ،أو تلك التي قد ال يكون
مواصلة الحد منها موفرً ا للتكلفة .يصبح الوصول إلى آليات
تمويل مخاطر الكوارث ونشرها خيارً ا شائعًا بشكل متزايد

( 297برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019n
( 298إيسان والفيل )2015
( 299روزنبرغ وفاي )2019

( 300برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2018c
( 301أالمباي وآخرون )2017
( 302الفلبين )2010a
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للحكومات التي تسعى إلى إدارة مثل هذه المخاطر ،ال سيما
الناجمة عن األحداث الكبيرة وغير متكررة الحدوث.
و ُتتاح هذه اآلليات بشكل متزايد من خالل آليات دولية
وإقليمية ،بما في ذلك مجموعة من المنتجات التأمينية
المصممة خصيصًا للمخاطر السيادية ،على النحو المبين في
الفصل  8فيما يتعلق بالغاية "و" إلطار سِ نداي بشأن التعاون
الدولي ،وفي الفصل  10بشأن المبادرات اإلقليمية (راجع
القسم .)1-10
303

كما هو موضح في تقارير التقييم العالمي السابقة ،يمكن القول
إن االستثمارات الهندسية الواعية بالمخاطر للقطاع الخاص
هي السبيل إلى الحد من المخاطر بشكل فعال .هناك عمل
مهم يتعين القيام به بشأن كيفية قيام الحكومات بإيجاد حوافز
إلشراك القطاع الخاص وتعبئته بشكل أكثر تكامالً في هذا
المشروع المشترك ،على سبيل المثال من خالل منظور
استمرارية األعمال ،أو في تشجيع سلوكيات الحد من المخاطر
في األسواق الرأسمالية – على سبيل المثال" ،السندات
الخضراء" لالستثمار القادر على الصمود أمام تغير المناخ
الخاضعة للمبادئ الطوعية في إطار األسواق الرأسمالية .304
توضح دراسة الحالة الموضحة قبل الجزء األول من
تقرير التقييم العالمي هذا ،بشأن قدرة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة على الصمود أمام الكوارث في الفلبين ،كيف
استثمرت الشركات الرئيسية في البالد في قدرة سالسل
التوريد على الصمود أمام الكوارث من خالل مؤسسة القدرة
على الصمود أمام الكوارث في الفلبين ( )PDRFإدرا ًكا
للفوائد التي تعود على كفاءة العمليات .تتعاون هذه اآللية مع
الحكومة لتوفير التدريب على تخطيط استمرارية األعمال
وبناء القدرات .كما تعمل زيادة االستعانة بالشراكات بين
القطاعين العام والخاص لبناء بنية تحتية جديدة على إتاحة
الفرصة للحكومات لتوجيه االستثمار الذي يحول دون
حدوث مخاطر جديدة أو تحفيزه ،وبالتالي تعزيز جودة البيئة
305
المبنية وقدرتها على الصمود.
يتأثر تخصيص الموارد العامة بخطط ،وسياسات ،وضغوط
متنافسة تكون موجودة أثناء العملية البيروقراطية إلعداد
مقترحات الميزانية والعملية السياسية المتبعة للموافقة عليها.
وهذا يتطلب إجراء تحليل دقيق إلمكانية تعبئة الموارد لجذب
التمويل الخاص ،والعام ،والدولي (وهو أمر يرتبط بشكل
خاص بالسلطات الوطنية إلدارة الكوارث ،أو الخدمات
المناخية ،أو ما شابه ذلك) .وثمة حاجة إلى إحداث تغيير في
تحديد ما يشكل استثمارً ا "جي ًدا" .حيث إنن االستثمارات التي
تسعى فعليًا إلى تحقيق نتائج القدرة على الصمود واالستدامة
المجتمعية التفاقات ما بعد عام  2015يجب أن تأخذ بعين
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االعتبار المخاطر األوسع نطا ًقا الناشئة عن تفاعل األنظمة
البشرية واإليكولوجية .وال سيما أن تبعات عدم القيام بذلك
سيكون له تأثيرات قد تكون أكثر انتشارً ا وأقل توقعًا إذ إن
التفاعالت بين األنظمة االجتماعية ،والبيئية ،واالقتصادية،
والسياسية تزداد حدة.
وخالصة القول ،يمكن للحكومات االختيار من بين مجموعة
من خيارات التمويل التي تشمل اإلجراءات الالحقة مثل
زيادة الضرائب ،والمساعدة المقدمة من الجهات المانحة،
ورفع الديون ،وإعادة تخصيص الميزانية .وتشمل الخيارات
األخرى تحويل المخاطر ،والتمويل في حاالت الطوارئ،
والصناديق االحتياطية .كما ال يزال يتعين االستفادة من
إمكانات استثمار القطاع الخاص في الحد من المخاطر.
فالحديث بشأن كيفية تحقيق تنمية واعية بالمخاطر من خالل
استثمار أكثر كفاءة للموارد المتاحة باستخدام نهج قائم على
األنظمة ما هو إال مجرد بداية.

تجارب البلدان
تقوم الحكومات على نحو متزايد بوضع آليات داخلية
لضمان فحص االستثمارات العامة في التنمية الجديدة فيما
يتعلق بآثارها على الحد من المخاطر أو إحداث المخاطر.
ومن األمثلة على ذلك وزارات المالية في فيجي ،وبيرو،
وطاجيكستان ،وتونغا ،وأوزبكستان التي أدركت الحاجة
إلى مواءمة قرارات االستثمار العام بشكل أوثق مع فهم
306
قوي لمخاطر الكوارث وآثارها االقتصادية المحتملة.
ويعد تنفيذ قواعد االستثمار العام في كوستاريكا ،وبيرو،
ً
مثال جي ًدا على كيف أن
ودولة بوليفيا المتعددة القوميات
التعميم ربما يذهب إلى ما هو أبعد من مجرد إقرارات النوايا
307
البحتة.
بشكل عام ،اتضح أن مخصصات الميزانية للحد من مخاطر
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ غير كافية ،وأن الفجوة
التمويلية بين الخطط والتنفيذ آخذة في التزايد .وكانت دراسة
قد أ ُجريت عن القطاع الزراعي وخلُصت إلى أنه من
الصعب الحصول على تمويل مخصص للحد من مخاطر
الكوارث في الزراعة ،إال إذا كان ذلك مدعومًا بتشريعات
أو مخصصات إلزامية للحد من مخاطر الكوارث عبر
القطاعات .غير أن ثمة استثناءات لذلك ،مثلما هو الحال
بالنسبة لكمبوديا؛ ففي عام  ،2017أوضحت الميزانية
الوطنية وجود زيادة ملموسة في ميزانية وزارة الزراعة
المرصودة للتكيف مع تغير المناخ من  23مليون دوالر
أمريكي إلى  247مليون دوالر أمريكي ،مما ساهم بشكل

مباشر في تدابير إدارة الجفاف والتحكم في الفيضانات .وفي
منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،اتخذت البلدان مبادرات
إلنشاء صناديق مخصصة لمواجهة الكوارث لتمويل منع
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ .وكذلك ،قامت الصناديق
الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ،مثل الصندوق االستئماني
المعني بتغير المناخ في إندونيسيا وصندوق مساعدة الشعب
الفلبيني على البقاء ،بتعزيز مشاريع القدرة على الصمود
أمام الكوارث والتكيف على المستوى المحلي في إدارة
موارد المياه ،واألراضي ،وحفظ األنظمة اإليكولوجية،
308
وأنظمة اإلنذار المبكر ()EWS.
أما في مجال التمويل دون الوطني للحد من مخاطر
الكوارث ،فقد قامت حكومة فييت نام بتجربة آلية لربط خطط
التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث بعملية
الميزانية السنوية للمقاطعات وأهدافها .وقد جرى تطبيق
النهج في ثماني مقاطعات عالية المخاطر وشمل ما يربو
على  8000شخص ،من بينهم أكثر من  ٪50من النساء،
309
ويجري اآلن توسيع نطاقه في أكثر من  1700بلدية.
في كوبا ،تقوم البلديات بدمج الحد من مخاطر الكوارث في
عملية تخطيط االستثمار .كما أن كل كيان عام ملزم قانو ًنا
بتضمين إجراءات رامية إلى الحد من المخاطر في تخطيطه
االقتصادي .وتجري السلطة الوطنية للدفاع المدني عمليات
تفتيش دورية ،وإذا وُ جد أن الحد من مخاطر الكوارث
لم يتم دمجه بشكل كامل في تخطيط االستثمار على المستوى
المحلي ،يُوصى بتنفيذ خطة عمل إلزامية من قبل حكومات
310
البلديات ضمن إطار زمني معين.
مثلما لوحظ في دراسة الحالة الخاصة بالفلبين الواردة
أعاله ،بعد تخصيص مجموعة تمويالت نسبتها  ٪5من
ميزانية الحكومة المحلية ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث
وإدارتها في الفلبين ،تم تعزيز قدرة الحكومات المحلية في
تدابير الوقاية والتخفيف 311 .وقد وضعت إندونيسيا أيضًا
إطارً ا قانونيًا متطورً ا يحدد المبادئ الالزمة لضمان إدراج
الحد من مخاطر الكوارث في الميزانيات الوطنية واإلقليمية
بوصفه جز ًء ا من الهيكل العام لتمويل إدارة الكوارث.
وتعقيد النظام يعني أنه من الصعب تتبع تدفقات الميزانية

( 303ألتون ،ماهول ،وبنسون )2017
( 304رابطة األسواق الرأسمالية الدولية )2019
( 305البنك الدولي )2018
( 306برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)2019hمكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث
)2017d
( 307بوليفيا (المتعددة القوميات) ( ،)2015برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،)2019d
(بيرو ،مكتب المدير العام لالستثمار العام ،وزارة االقتصاد والمالية )2016

والتمويل وتقييمها فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث،
وأن االستثمارات الفعلية في الحد من مخاطر الكوارث من
المحتمل أن تكون أعلى ألن العديد من األنشطة "مضمنة"
في القطاعات األخرى وال يجري تحديدها على أنها مرتبطة
بإدارة الكوارث/الحد من مخاطر الكوارث 312.ومع ذلك ،فإن
تتبع اإلنفاق العام على إدارة مخاطر الكوارث يمثل ممارسة
مفيدة الستعراض كيفية إنفاق األموال العامة من جانب
الحكومات عبر القطاعات على المستوى الوطني و/أو دون
الوطني ،وما تم تحقيقه نتيجة لذلك.
في إطار االستعراض المؤسسي واستعراض اإلنفاق العام
بشأن إدارة مخاطر الكوارث الذي أجراه برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية،
وتايلند ،وفيتنام وُ جد أن اإلنفاق على دعم إدارة مخاطر
الكوارث بدا متدنيًا بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي
والنفقات اإلجمالية للميزانية في البلدان الثالثة 313.ومع ذلك،
كان اإلنفاق المقدر المخصص لألنشطة المتعلقة بإدارة
مخاطر الكوارث أعلى من اإلنفاق المقدر لالستثمارات
في مجال تغير المناخ وفق استعراض مماثل جرى بشأن
النفقات في مجال تغير المناخ في تايالند وفيتنام .و تركز
اإلنفاق على األنشطة المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث في
عدد صغير من الوزارات والوكاالت المماثلة في كل بلد
من البلدان الثالثة .وشملت هذه الوزارات الجهات المسؤولة
عن الزراعة ،والري ،والموارد الطبيعية ،والبيئة ،والتشييد.
واتسم اإلنفاق المتعلق بإدارة مخاطر الكوارث الذي ركز
بشكل خاص على األنشطة المتعلقة بسياسة إدارة مخاطر
الكوارث ،والتوعية المجتمعية ،وبناء القدرات ،واإلنذار
المبكر ،والبحث ،بكونه صغيرً ا للغاية وعادة ما كان جزءًا
ال يتجزأ من المشروعات واالستثمارات األخرى.
مع أن قدرة قطاع التأمين/إعادة التأمين الخاص واألسواق
الرأسمالية على دعم إدارة المخاطر المحتملة غير مستغلة
بالشكل األمثل ،فإن تعزيز هذا المجال يمكن أن يوفر قدرً ا من
الحماية المالية في االقتصادات العُرضة للكوارث .وقد تناول
القسم  1-10أمثلة لخطط إقليمية للتأمين القائم على مؤشرات،
غير أن هناك أيضًا خطط تأمينية وطنية آخذة في الظهور.
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(مايدا ،وشيفاكوتي ،وبرابهاكار )2019
(دايجريجوريو وتيفرز )2019
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2017a
(مايدا ،وشيفاكوتي ،وبرابهاكار ( ،)2019الفلبين )2010
(االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2016a
(الفيل وآخرون ،السنة غير محددة)( ،أبوت )2018
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كذلك يعد التأمين القائم على مؤشرات أداة تمويلية للحكومات
لتحويل مخاطر الكوارث والمناخ المتزايدة لديها إلى أسواق
تأمين دولية .حيث يتيح هذا النوع من التأمين الحصول على
مدفوعات سريعة في أعقاب الكوارث ،تبدأ وفق المؤشرات
المتفق عليها ،وترتبط باألضرار المؤمن عليها ،أو الخسائر
المالية ،أو احتياجات التمويل.
إثر إنشاء المجمع التركي للتأمين ضد الكوارث في عام
 2000أصبح  ٪47من المساكن ملزمة بتغطية تأمينية
إجبارية ضد الزالزل 314.وتنطوي خيارات تحويل المخاطر
السيادية األخرى على سندات الكوارث في المكسيك
("  ،)"CATالتي تسمح للحكومة بتحويل مجموعة من
315
مخاطر الكوارث إلى األسواق الرأسمالية.
في الفلبين ،تغطي خطة التأمين القائم على مؤشرات
 25مقاطعة .وقد أنشأت لجنة المكسيك لالستجابة لحاالت
الطوارئ والكوارث الوطنية (يطلق عليها ""CADENA
في التسمية باللغة اإلسبانية) مجمعًا زراعيًا يوفر المزيد من
التأمين التقليدي على الثروة الحيوانية والتأمين القائم على
مؤشرات المرتبط بالمنطقة المزروعة .ولكي تعمل آليات
التمويل هذه بفعالية ،يجب أن تقوم على معلومات دقيقة
متعلقة بالمخاطر على المستوى الوطني واإلقليمي .يمثل
ذلك أيضًا النهج الذي يتبعه برنامج تقييم المخاطر والتمويل
ضدها في جنوب غرب المحيط الهندي ،الذي يرأسه مكتب
316
رئيس الوزراء ووزارة المالية في مدغشقر.

4-12
االستنتاجات

تحقيقها بحلول عام  .2030ومع ذلك ،فإن القبول بضرورة
التصدي لمسببات المخاطر القائمة على التنمية هذه ،وقبول
أن تكون آثار الكوارث مؤشرً ا على التنمية غير المستدامة
يجب أن يتغلغال في السياسات والممارسات التقليدية للتنمية
والحد من مخاطر الكوارث .ومثلما سبق ذكره في تقرير
التقييم العالمي الماثل ،وبشكل خاص في الفصل  ،2يتطلب
ذلك األمر فهمًا جدي ًدا للمخاطر الكامنة في التفاعالت بين
النظامين البيئي والبشري ،وتحول نحو التفكير القائم على
األنظمة في الحد من المخاطر في إطار صُنع سياسات
التعميم في الممارسة العملية.
تح ّقق بعض التقدم المحرز في تعميم الحد من مخاطر
الكوارث من خالل مجموعة من نقاط االنطالق مثل
السياسات ،والمنظمات ،والمعارف ،ومشاركة أصحاب
المصلحة ،والتمويل .ومع ذلك ،ال يزال هناك العديد من
التحديات الرئيسية .كما ال تزال القدرات والمهارات الالزمة
لدفع عمليات التعميم والحد من المخاطر على مدى فترة
زمنية كافية غير مالئمة .وعلى الرغم من وجود العديد من
التطورات التنظيمية وآليات التمويل المبتكرة ،ال تزال هناك
عوائق أمام تمويل الجهد الالزم لتحقيق أهداف الحد من
المخاطر التي حددتها البلدان لنفسها ،بما في ذلك تلك الواردة
في التزاماتها العالمية بموجب إطار سِ نداي ،واتفاق باريس،
وخطة عام  ،2030واألطر العالمية األخرى.
و ضع ا لحو ا فز ا لمال ئمة إل شر ا ك أ صحا ب ا لمصلحة
الرئيسيين بطريقة مجدية ،بما في ذلك المجتمعات المعرضة
للخطر والقطاع الخاص ،ال يمثل تحد يًا جدي ًد ا ،لكنه تحد
يتطلب إجرا ًء فعليًا .وال تزال هناك ثغرات في توفير
المعلومات المتعلقة بالمخاطر وإتاحة الوصول إليها،
واألدوات ذات الصلة القادرة على توفير البيانات المصنفة
ً
وصول إلى أدنى مستوى من التحليل،
والجغرافية المكانية
وكذلك في فهم قابلية تضرر األنظمة البشرية في مواجهة
المخاطر المتعاقبة والنظامية.

تمثل العالقة الواضحة بين المخاطر الناجمة عن األخطار
الطبيعية وتلك الناتجة عن األنشطة البشرية ،والمخاطر التي
تتعرض لها التنمية وتلك الناجمة عنها األساس المنطقي
الرئيسي لدمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط
اإلنمائي ووضع الميزانية .وما لم تقم الدول بتسريع جهودها
الرامية إلى الحد من مسببات المخاطر القائمة على التنمية،
فإن التنمية المستدامة قد ال تكون ممكنة ،وبالتأكيد يتعذر

( 314برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2018b
( 315رابطة األسواق الرأسمالية الدولية )2019
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( 316أندرياماناليناريفو ،وفاليب ،وراندريامانالينا )2019

الفصل  :13الدمج بين الحد
من مخاطر الكوارث
واالستراتيجيات والخطط
الوطنية المتعلقة بالتكيف
مع تغير المناخ
1-13
مخاطر الكوارث والتنمية الناجمة عن تغير المناخ
1-1-13

المخاطر الناجمة عن تغير المناخ عميقة ويقتضي الحال إجراء عمليات عاجلة للتصدي

إن االلتزامات الوطنية الحالية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من االحترار العالمي بموجب اتفاق باريس لن
تتضمن االحترار العالمي بمعدل  2درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية ،ناهيك عن االحتواء المفضل
بمعدل  1.5درجة مئوية .حيث يتوقع التقرير التجميعي  1.5للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن النظام المناخي
في طريقه للخروج عن المسار الصحيح لنطاق االحترار بقيمة تتراوح بين  2.9درجة مئوية و 3.4درجة مئوية ،وذلك
استنا ًدا إلى المساهمات المحددة وطنيًا للدول األعضاء في الوقت الحالي" 317.وإذا حدث ذلك ،فس ُتنقل درجات األخطار
القصوى المستقبلية المتصلة باألرصاد الجوية المائية خارج النطاق المعروف للتجربة الحالية وتتغير معادالت الخسائر
واألضرار ومنحنيات الهشاشة لجميع ال ُن ُ
ظم البشرية والطبيعية تقريبًا ،مما يعرضها لمستويات مجهولة من المخاطر .وهذا من
شأنه أن يجعل االستراتيجيات الحالية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،في معظم البلدان ،بالية في واقع
األمر .ويعني أيضًا أنه لم يعد كافيًا أن نتناول مسألة التكيف بمعزل عن التخطيط اإلنمائي ،وأن التنمية االجتماعية االقتصادية
المستدامة ،بحكم تعريفها ،يجب أن تشمل التخفيف من االحترار العالمي.

( 317الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2018
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أكد أيضًا التقرير التجميعي  5-1للهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ وتقرير التقييم الخامس (المنشوران في
عام  318)2014أن االحترار العالمي يؤدي إلى ظهور آثار
تغير المناخ غير الخطية .ويستند هذا إلى عدة شواهد ،بما
في ذلك المالحظات التي رُصدت بالفعل في العقود األخيرة
وتوقعات مجموعة من النماذج المناخية العالمية المختلفة
عن اآلثار المستقبلية .لذا حتى إذا تم احتواء االحترار
العالمي بمعدل يتراوح بين  1.5درجة مئوية و 2درجة
مئوية ،فستنتج آثار صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة ج ًدا
ً
إضافة إلى ذلك ،لفهم
بسبب زيادة متوسطدرجات الحرارة.
المخاطر والحد منها إلى حد كبير ،تواجه اإلنسانية اآلن
الواقع الراهن واالحتماالت المستقبلية ألخطار "طبيعية"
أكثر تطر ًفا وبتواتر أعلى بكثير – درجات الحرارة القصوى
المتمثلة في موجات البرد والحر ،والجفاف األطول واألكثر
استدامة ،والعواصف األكثر كثافة وتواترً ا ،وهطول األمطار
بشكل أغزر ،والمزيد من الفيضانات .وهذا يعني أن الخط
الفاصل بين الحد بين مخاطر الكوارث وتغير المناخ ،إن
وجد بالفعل ،لم يعد من الممكن تمييزه .ال يمثل تغير المناخ
المصدر الوحيد لمخاطر الكوارث .كما أكدت األجزاء
السابقة من تقرير التقييم العالمي هذا أن المخاطر تنشأ عن
مجموعة من األخطار والعوامل المحركة الطبيعية والبيئية
والبيولوجية والتكنولوجية األخرى .يزيد تغير المناخ من
مخاطر الكوارث – مما يفاقم المخاطر الحالية ويخلق
مخاطر جديدة بما في ذلك العواقب المباشرة لكوكب يتزايد
احترارً ا – إلى جانب العواقب المتتالية على المدى القصير
والمتوسط والطويل.
وفي هذا اإلطار ،يمكن وصف التكيف مع تغير المناخ
بأنه مجموعة فرعية من الحد من مخاطر الكوارث بشكل
جوهري .ويمكن أيضًا فهم التخفيف من آثار تغير المناخ
باعتباره مجموعة فرعية من التخطيط اإلنمائي 319 .حيث
يتمثل أثر السياسة الرئيسي ،ضمن إطار المخاطر في
تقرير التقييم العالمي هذا ،في أنه يتعين على أقل تقدير
دمج التكيف مع تغير المناخ مع الحد من مخاطر الكوارث،
وأن الحكومات بحاجة إلى االنتقال إلى نهج من السياسات
المترابطة التي تعي أن كال تدبيري الحد من المخاطر جزء
ال يتجزأ من التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة.
لقد أصبح هذا الوضع أكثر وضوحً ا منذ أن جرى االتفاق
على إطار سِ نداي في عام  .2015وال يوجد أيضًا التزام
على الدول األعضاء بتقسيم صياغة سياستها وتنفيذها وف ًقا
لنطاق اتفاقيات دولية مختلفة تم التفاوض بشأنها على أساس
بنود مواضيعية .ووف ًقا لذلك ،هذا الفصل عبارة عن وصف
لمجموعة من ممارسات السياسات للدول بشأن دمج التكيف
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مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث .ويطرح أيضًا
بعض األمثلة على الدمج الكامل في التخطيط للتنمية ويشجع
الحكومات على استكشاف فوائد الكفاءة والفعالية العائدة من
اتخاذ نهج قائم على نظم إلدارة مخاطر الكوارث وتغير المناخ.

2-1-13
اإلطار الدولي

كجزء من العمليات واآلليات بموجب اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ لعام  320 ،1992وضع اتفاق
باريس هد ًفا عالميًا بشأن التكيف ينطوي على تحسين القدرة
على التكيف ،وتعزيز القدرة على الصمود ،والحد من قابلية
التأثر بتغير المناخ .حيث يسعى إلى اإلسهام في التنمية
المستدامة وضمان الحصول على استجابة مالئمة للتكيف في
سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في المادة " :2الحفاظ
على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى معدل
أقل من  2درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الثورة
الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى الحد من الزيادة في
درجات الحرارة عند معدل  1.5درجة مئوية فوق مستويات
عصر ما قبل الثورة الصناعية ،مع إدراك أن هذا سوف يساعد
321
في الحد من مخاطر تغير المناخ وآثاره بشكل كبير".
في السنوات السابقة التفاق باريس ،في أثناء إجراء المفاوضات
المتعلقة بالمناخ ،ومنذ عام  ،2015كان هناك جدل كبير
عن االختالفات المحتملة في التأثير بين االحترار بمعدل
 1.5درجة مئوية و 2درجة مئوية ،مع التركيز على القدرة
على التكيف ونطاقه .منذ عام  ،1990تضمن هذا الجدل
رسالة قوية من تحالف الدول الجزرية الصغيرة 322فحواها
أن احتواء االحترار في حدود  1.5درجة مئوية كان ضروريًا
للبقاء االجتماعي االقتصادي ألعضاء هذا التحالف ،وفي
العديد من الحاالت وجودهم المادي ،بسبب االرتفاع المتوقع
323
في مستوى سطح البحر و آثار تغير المناخ األخرى.
تم إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في
عام  ،1988بوصفها هيئة األمم المتحدة المختصة بتقييم
العلوم المتعلقة بتغير المناخ ،وذلك من أجل تزويد صانعي
السياسات بالتقييمات العلمية المنتظمة بشأن تغير المناخ،
وآثاره ،ومخاطره المستقبلية المحتملة ،إضافة إلى اقتراح
خيارات التكيف والتخفيف .ولطالما كانت تقاريرها التقييمية
مألوفة بالنسبة إلى صانعي السياسات في مجالي حماية البيئة
واألرصاد الجوية المائية ،وذلك استنا ًد ا إلى عمل شبكة
كبيرة من الخبراء على الصعيد العالمي 324.وأصبح أيضًا

عملها اآلن معتر ًفا به على نطاق واسع باعتباره ذا صلة
بصانعي السياسات المعنيين بالخطط األوسع نطا ًقا للتخطيط
للتنمية والحد من مخاطر الكوارث.
تم نشر التقرير التجميعي الرئيسي األخير للهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ،وهو التقرير التقييمي الخامس
في عام  325 .2014وتم االسترشاد في إعداده بالبحوث التي
أجريت إلعداد التقرير الخاص لعام  2012بشأن إدارة
مخاطر الظواهر المتطرفة والكوارث للنهوض بعملية
التكيف مع تغير المناخ 326.وتظل هذه البحوث بمثابة موارد
حالية وذات صلة .وترجع أهمية التقرير التجميعي 5-1
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  2018إلى
أنه يتناول االختالفات المحتملة في آثار االحترار العالمي
ً
مقارنة بمعدل  2درجة مئوية،
بمعدل  1.5درجة مئوية
وتحدي ًدا "في سياق تعزيز االستجابة العالمية لتهديدات تغير
المناخ ،والتنمية المستدامة ،والجهود المبذولة للقضاء على
الفقر 327".حيث إنه يمثل مور ًدا جدي ًدا ُملِّحً ا يوضح أهمية
وضع تناول تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه على
قائمة األولويات العاجلة على الصعيدين الوطني والعالمي
الستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث باعتبارها جزءًا من
التخطيط للتنمية االجتماعية االقتصادية القائمة على معرفة
المخاطر ،ال سيما أن احتواء االحترار العالمي بمعدل 1.5
ً
مقارنة
درجة مئوية من شأنه أن يقلل من اآلثار بشكل كبير
باالحترار بمعدل  2درجة مئوية 328.وتعتبر أهم األحداث
ذات الصلة للتقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ سيا ًقا ضروريًا لتناول مشاكل مخاطر الكوارث
وتغير المناخ على صعيد السياسات الوطنية.

3-1-13

التقرير الخاص الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ عام  – 2018االحترار العالمي
بمعدل  1.5درجة مئوية

يبرز التقرير التجميعي  1.5للهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ أن المناخ العالمي قد تغير بالفعل بالمقارنة
بعصر ما قبل الثورة الصناعية وأن هذه التغيرات قد
أثرت على الكائنات الحية والنظم اإليكولوجية ،وكذلك
النظم البشرية والرفاهية 329.ولقد تسببت األنشطة البشرية
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(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2014
(كيلمان )2015
(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )1992
(األمم المتحدة )2015b
(تحالف الدول الجزرية الصغيرة )2019
(توماس ،وشلويسنر ،وكومار )2018
(الجمعية العامة لألمم المتحدة )1988

في ارتفاع بمعدل يقرب من  1.0درجة مئوية من قيمة
االحترار العالمي أعلى من مستويات عصر ما قبل الثورة
الصناعية ،األمر الذي أدى إلى ظهور عدة تغيرات ملحوظة
بما في ذلك الظواهر الجوية األكثر تطر ًفا ،وموجات الحر
المتكررة في معظم مناطق اليابسة ،وزيادة وتيرة هطول
األمطار الغزيرة وكثافتها ،ومخاطر الجفاف المتزايدة في
منطقة البحر األبيض المتوسط ،وارتفاع مستويات سطح
البحر ،وتناقص الجليد في بحر القطب الشمالي .إذا استمر
االحترار العالمي بالمعدل الحالي الذي يبلغ  0.2درجة
مئوية لكل عِ قد ،فسترتفع درجة حرارة سطح الكوكب بمقدار
 1.5درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية
بين عام  2030و ،2052مما يؤدي إلى مزيد من التغير غير
الخطي مع ظهور عواقب نظامية محتملة بشكل متزايد.
إن المخاطر المستقبلية المرتبطة بالمناخ التي تؤثر على
الصحة ،وسبل العيش ،واألمن الغذائي ،واإلمداد المياه ،واألمن
البشري ،والنمو االقتصادي تعتمد على معدل االحترار،
وذروته ،وفترته ،ولكن من المتوقع أن تقل المخاطر المؤثرة
على ال ُن ُ
ظم الطبيعية والبشرية عند معدل  1.5درجة مئوية
بصورة أكبر من معدل  2درجة مئوية لالحترار العالمي.
وستعتمد المخاطر المستقبلية عند االحترار العالمي بمعدل 1.5
درجة مئوية على مسار التخفيف وعلى احتمالية حدوث "تجاوز
عابر" (أي إذا كانت الزيادة تتجاوز  1.5درجة مئوية ولكن
تعود الح ًقا إلى  1.5درجة مئوية) .ستكون التأثيرات على
ال ُن ُ
ظم الطبيعية والبشرية أكبر إذا تسببت مسارات التخفيف في
حدوث مثل هذا التجاوز المؤقت أعلى من  1.5درجة مئوية
من االحترار ثم العودة إلى  1.5درجة مئوية في وقت الحق
ً
مقارنة بالمسارات التي تستقر عند  1.5درجة مئوية
في القرن،
دون حدوث تجاوز .وهذا يعني ،أنه من األفضل كثيرً ا ضمان
أال يتجاوز االحترار  1.5درجة مئوية على اإلطالق .يعمل
ذلك على تفادي آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة ،ودعم
الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر ،والحد من حاالت عدم
المساواة ،إذا تحقق أقصى قدر من التآزر في مجالي التخفيف
والتكيف مع تقليل المعاوضة إلى أقل المستويات.
تم توضيح بعض جوانب مخاطر تغير المناخ األكثر صلة
باستراتيجيات التكيف على المستوى الوطني – التي تلقي
الضوء أيضًا على الحاجة الملحة لدمج التخفيف من آثار
تغير المناخ في جميع استراتيجيات التنمية لتجنب حدوث
تلك المخاطر في أشكالها األكثر تطر ًفا – في المربع .1-13
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المربع  1-13التقرير التجميعي  5-1للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ – المخاطر الرئيسية
المتعلقة بالمناخ ذات الصلة باالستراتيجيات الوطنية للتكيف والحد من المخاطر
أحداث األخطار المتطرفة
•إن الحد من االحترار العالمي إلى  1.5درجة مئوية
من شأنه أن يؤدي إلى الحد من مخاطر حدوث
زيادات في أحداث هطول األمطار الكثيف على نطاق
عالمي وفي العديد من المناطق ،وتقليل المخاطر
المرتبطة بتوافر المياه وحاالت الجفاف الشديدة.
•من المتوقع أن يكون التعرض البشري للفيضانات
المتزايدة أقل بدرجة كبيرة عند  1.5درجة مئوية
ً
مقارنة بمعدل  2درجة مئوية لالحترار العالمي،
على الرغم من أن التغيرات المتوقعة تخلق مخاطر
متفاوتة إقليميًا.

المتعلقة بصحة اإلنسان
•يمثل كل جزء إضافي من االحترار أهمية بالنسبة
إلى صحة اإلنسان ،وال سيما ألن االحترار بمعدل
 1.5درجة مئوية أو أعلى يزيد من المخاطر المرتبطة
بالتغيرات طويلة األمد أو التي ال رجعة فيها.
•من المتوقع أن تكون المخاطر عند  1.5درجة مئوية
أقل منها عند  2درجة مئوية بالنسبة إلى حاالت
المرض والوفاة المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة،
وإلى حاالت الوفاة المتعلقة باألوزون إذا ظلت
االنبعاثات التي تؤدي إلى تكوين األوزون مرتفعة.
•غالبًا ما ُتضاعِ ف جزر االحترار الحضرية آثار
موجات الحرارة في المدن.
•من المتوقع أن تزداد مخاطر اإلصابة ببعض
األمراض المحمولة بالنواقل ،مثل المالريا ،وحمى
الضنك ،مع االحترار بمعدل يتراوح بين 1.5
و 2درجة مئوية ،بما في ذلك التحوالت المحتملة
في نطاقها الجغرافي.

التأثيرات على النظم اإليكولوجية واألنواع البيولوجية
المهمة للغذاء البشري وسبل المعيشة
•من المتوقع أن يجني الحد من االحترار العالمي إلى
 1.5درجة مئوية ،بدالً من  2درجة مئوية وما أعلى،
فوائد عديدة للنظم اإليكولوجية األرضية واألرضية
الرطبة وللحفاظ على الخدمات التي تقدمها للبشر.

(المصدر :التقرير التجميعي  5-1للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام )2018
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الفصل 13

•المخاطر التي تتعرض لها النظم اإليكولوجية
الطبيعية والمدارة أعلى على األراضي الجافة
ً
مقارنة باألراضي الرطبة.
•إذا كان من الممكن الحد من االحترار العالمي إلى
 1.5درجة مئوية ،فمن المتوقع أن تكون اآلثار
على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،وعلى
النظم البيئية األرضية ،والنظم البيئية للمياه العذبة،
ً
مقارنة بمعدل  2درجة
والنظم البيئية الساحلية أقل
مئوية من االحترار العالمي.
•من المتوقع أن يؤدي الحد من االحترار العالمي
بمقدار  1.5درجة مئوية إلى تقليل المخاطر التي
تهدد التنوع البيولوجي البحري ،ومصائد األسماك،
والنظم اإليكولوجية ،ووظائفها وخدماتها التي
تقدمها للبشر ،كما يتضح من التغيرات األخيرة في
النظم اإليكولوجية للجليد في بحر القطب الشمالي
والشعاب المرجانية في المياه الدافئة.
•إن مخاطر الخسائر في األنواع البيولوجية المحلية،
وبالتالي ،مخاطر االنقراض أقل بكثير عند 1.5
درجة مئوية مقابل  2درجة مئوية لعالم أكثر احترارً ا.

الزراعة ومصائد األسماك
•من المتوقع أن يؤدي الحد من االحترار العالمي إلى
ً
مقارنة بمعدل  2درجة مئوية ،إلى
 1.5درجة مئوية،
انخفاضات أقل في صافي محاصيل الذرة ،واألرز،
والقمح وربما محاصيل الحبوب األخرى ،وال سيما
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وجنوب شرق
آسيا ،وأمريكا الوسطى ،وأمريكا الجنوبية.
•تصل حاالت االنخفاض في توافر الغذاء المتوقع
ً
مقارنة
إلى معدالت أكبر عند  2درجة مئوية
بمعدل  1.5درجة مئوية من االحترار العالمي
في منطقة الساحل ،والجنوب األفريقي ،والبحر
األبيض المتوسط،وأوروبا الوسطى ،واألمازون.
•تمثل مصائد األسماك وتربية األحياء المائية أهمية
لألمن الغذائي العالمي ولكنها تواجه بالفعل مخاطر
متزايدة ناجمة عن احترار المحيط وتحمضه .ومن
المتوقع أن تزداد هذه المخاطر عند  1.5درجة مئوية
من االحترار العالمي وأن تؤثر على الكائنات الحية
الرئيسية مثل األسماك ذات الزعانف الظهرية البارزة
والمحار ،وال سيما عند خطوط العرض المنخفضة.

•إن مصائد األسماك الصغيرة في المناطق المدارية،
التي تعتمد اعتما ًد ا كبيرً ا على الموائل التي
توفرها النظم اإليكولوجية الساحلية مثل الشعاب
المرجانية ،وأشجار المانغروف ،واألعشاب
البحرية ،وغابات عشب البحر ،من المتوقع أن
تواجه مخاطر متزايدة عند  1.5درجة مئوية
بسبب خسارة الموائل.

االختالفات اإلقليمية في اآلثار
•تتوقع النماذج المناخية وجود االختالفات المناخية
اإلقليمية التي تتسم بالقوة في ظل االحترار
العالمي .على سبيل المثال ،من المتوقع أن تكون
الزيادات في درجات الحرارة في أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى أعلى من المتوسط العالمي
للزيادة في درجات الحرارة.
•كما تتأثر االختالفات في المخاطر بين المناطق بشدة
بالظروف االجتماعية االقتصادية المحلية .اعتما ًدا
على الظروف المستقبلية االجتماعية االقتصادية ،فإن
الحد من االحترار العالمي عند  1.5درجة مئوية،
ً
مقارنة بقيمة  2درجة مئوية ،قد يقلل من نسبة عدد
سكان العالم المعرضين لزيادة اإلجهاد المائي الناجم
عن تغير المناخ بنسبة تصل إلى  ،%50على الرغم
من وجود تباين كبير بين المناطق .يمكن أن تشمل
المناطق ذات الفوائد الكبيرة بصفة خاصة البحر
األبيض المتوسط ومنطقة البحر الكاريبي .ومع ذلك،
من المتوقع أن يكون للعوامل المحركة االجتماعية
ً
مقارنة
االقتصادية تأثير على هذه المخاطر أكبر
بالتغيرات في المناخ.

الجزر الصغيرة
•من المتوقع أن تواجه الجزر الصغيرة عدة مخاطر
مترابطة عند  1.5درجة مئوية من االحترار
العالمي ،التي ستزيد مع االحترار بمعدل  2درجة
مئوية والمستويات األعلى .من المتوقع أن تكون
األخطار المرتبطة بالمناخ عند االحترار بمعدل 1.5
درجة مئوية أقل من تلك الناشئة عند  2درجة مئوية.
•من المتوقع أن تزداد مخاطر الفيضانات الساحلية
طويلة األمد وآثارها على السكان ،والبنية التحتية
واألصول ،وإجهاد المياه العذبة ،والمخاطر
التي تتعرض لها النظم اإليكولوجية البحرية،
والقطاعات الحيوية عند  1.5درجة مئوية

من االحترار مقارنة بالمستويات الحالية وتزداد
بدرجة أكبر عند  2درجة مئوية من االحترار،
مما يؤدي إلى تقييد فرص التكيف ويزيد من
الخسائر واألضرار.
•من المتوقع أن تكون اآلثار المرتبطة بارتفاع مستوى
سطح البحر والتغيرات في ملوحة المياه الجوفية
الساحلية ،وازدياد الفيضانات واألضرار التي
لحقت بالبنية التحتية ذات أهمية حاسمة في البيئات
المعرضة للخطر ،مثل الجزر الصغيرة والسواحل
المنخفضة والدلتاوات ،عند االحترار العالمي البالغ
قدره  1.5درجة مئوية و 2درجة مئوية.
•إن التوقعات بازدياد وتيرة العواصف األكثر شدة
عند  1.5درجة مئوية من االحترار ومستويات
االحترار األكثر ارتفاعًا تمثل مدعاة كبيرة للقلق،
مما يجعل التكيف مسألة حياة أو موت .ففي
جزر الكاريبي على سبيل المثال ،تمثل الظروف
الجوية المتطرفة المرتبطة بالعواصف واألعاصير
المدارية أحد أكبر المخاطر التي تواجه األمم.
وتشمل األضرار غير االقتصادية اآلثار الصحية
الضارة ،والنزوح القسري ،وتدمير التراث الثقافي.

النمو االقتصادي
•من المتوقع أن تكون مخاطر النمو االقتصادي
الكلي العالمي بسبب آثار تغير المناخ عند االحترار
بمقدار  1.5درجة مئوية أقل مقارنة باالحترار
بمقدار  2درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن.
•من المتوقع حدوث أكبر معدالت االنخفاض في
النمو االقتصادي عند  2درجة مئوية لالحترار
ً
مقارنة باالحترار بمقدار  1.5درجة مئوية للبلدان
والمناطق المنخفضة والمتوسطة الدخل (القارة
األفريقية ،وجنوب شرق آسيا ،والبرازيل ،والهند،
والمكسيك).
•من المتوقع أن تشهد البلدان الواقعة ضمن المناطق
المدارية والمناطق شبه المدارية في نصف
الكرة األرضية الجنوبي أكبر اآلثار على النمو
االقتصادي بسبب تغير المناخ إذا زاد االحترار
العالمي من  1.5درجة مئوية إلى  2درجة مئوية.
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ً
واستجابة لمخاطر المناخ المتوقعة ،فإن مجموعة إجراءات
التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه التي يمكن أن
تدخل حيز التنفيذ على المدى القصير معروفة جي ًدا .وتشمل
هذه اإلجراءات :التكنولوجيات منخفضة االنبعاثات ،والبنية
التحتية الجديدة ،وتدابير الكفاءة في استخدام الطاقة في
المباني ،والصناعة والنقل؛ وتحويل الهياكل المالية؛ وإعادة
تخصيص االستثمارات والموارد البشرية نحو األصول
المنخفضة االنبعاثات؛ واإلدارة المستدامة لألراضي والمياه؛
وإصالح النظام اإليكولوجي؛ وتعزيز القدرة على التكيف مع
مخاطر المناخ وآثاره؛ والحد من مخاطر الكوارث؛ والبحث
والتطوير؛ وجمع المعارف الجديدة ،والتقليدية ،والخاصة
بالشعوب األصلية.
إن تعزيز القدرات للعمل المناخي للسلطات الوطنية ودون
الوطنية ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،والسكان
األصليين ،والمجتمعات المحلية ،يمكن أن يدعم تنفيذ
اإلجراءات الطموحة التي ينطوي عليها الحد من االحترار
العالمي إلى  1.5درجة مئوية .ويمكن أن يوفر التعاون
الدولي بيئة مواتية لتحقيق ذلك في جميع البلدان وللناس
كافة ،في سياق التنمية المستدامة.
فقد أصبح من الواضح اآلن احتمالية تأثر كل من صحة
اإلنسان ورفاهيته ،والتنمية االجتماعية االقتصادية الوطنية
في معظم البلدان على الصعيد العالمي ،والنظم العالمية في
مجال اإلنتاج الغذائي وتجارته ،تأثيرً ا سلبيًا بسبب تغير
المناخ ،وإن تم احتواء االحترار العالمي بمعدل  1.5درجة
مئوية أعلى من مستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية.
ويشرف أيضًا مدى األخطار المناخية وشدتها على الزيادة،
مما يؤدي إلى المزيد من مخاطر الكوارث ،حتى في ظل
ً
هذا السيناريو األكثر
تفاؤل  .إلى حد ما ،تستند المناقشة
الكاملة لل ُنهُج السياسية المتكاملة إلى االعتقاد بأن االحترار
العالمي لن يتجاوز  2درجة مئوية .وإذا كان األمر كذلك،
تصبح المخاطر التي تتعرض لها جميع النظم والمجتمعات
حصى وف ًقا للمعرفة الحالية ،ومن المرجح أن
البشرية ال ُت َ
تكون كارثية.
في هذا الصدد ،أصبح التخفيف الفعال من حدة تغير المناخ
معتر ًفا به اآلن باعتباره األساس للتنمية المستدامة ،والتكيف
مع تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث .ومع ذلك،
ينصب التركيز في هذا الفصل على دمج التكيف مع تغير
المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،ومدى إمكانية أن يصبحا
جز ًءا من السياسة اإلنمائية المتكاملة من الناحية العملية،
استنا ًدا إلى االحتياجات الفورية قصيرة المدى ،وعلى درجة
من التفاؤل بأنه سيتم احتواء االحترار العالمي على المدى
المتراوح بين المتوسطوالطويل.
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لقد أصبحت مالمح العمل المناخي األوسع نطا ًقا جليًا على
نحو متزايد .ويتطلب ما يلي مزي ًدا من االستكشاف ألغراض
إدارة المخاطر على الصعيدين الوطني والمحلي في سياق
تقرير التقييم العالمي هذا( :أ) مجموعة الخيارات واآلليات
الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ ،وال سيما في االقتصادات
النامية والمناطق األكثر عرضة آلثار تغير المناخ (ب)
ما إذا كانت هناك كفا ءات في النظام يمكن اكتسابها من
خالل دمج التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر
الكوارث ،والجمع بين جميع تلك المخاطر في النهاية من
أجل التخطيط للتنمية المستدامة القائمة على معرفة المخاطر.

2-13
أوجه التآزر بين التكيف
مع تغير المناخ والحد
من مخاطر الكوارث
تتبنى الجهود الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ والحد
من مخاطر الكوارث الهدف المشترك المباشر الذي يتمثل
في بناء قدرة األشخاص ،واالقتصادات ،والموارد الطبيعية
على مواجهة آثار الظروف الجوية المتطرفة وتغير المناخ.
لكن التقرير التجميعي  5-1للهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ يجعل من الواضح أكثر من أي وقت مضى
افتراض أن يؤدي تغير المناخ إلى حدوث تغيرات في
مستويات المخاطر بالنسبة إلى األخطار غير المناخية ،بما
في ذلك اآلثار المترتبة على األمن الغذائي ،وصحة اإلنسان
بسبب المخاطر المتتابعة الناجمة عن درجات الحرارة
المرتفعة ،وارتفاع حرارة البحار ،وارتفاع مستوى سطح
البحر ،وأمور أخرى .وعلى النحو الموضح بالفعل في
الفصول السابقة من تقرير التقييم العالمي هذا ،يتطلب إطار
سِ نداي من صانعي السياسات التفكير في مخاطر الكوارث
من منظو ر متعد د ا أل خطا ر يشمل ا أل خطا ر ا لطبيعية
ً
فضل
المعترف بها تقليديًا التي تؤدي إلى حدوث الكوارث،
عن مجموعة من األخطار الناجمة عن األنشطة البشرية
واألخطار المختلطة ،وال سيما األخطار والمخاطر البيئية،
ً
حديثا 330،الموضحة في
والتكنولوجية ،والبيولوجية المدرجة
الجزء األول من تقرير التقييم العالمي هذا.
وفي حين أنه الحد من مخاطر الكوارث نطاقه بكثير من
األخطار المناخية ،فإن التكيف مع تغير المناخ أيضًا يرتبط
بحدوث األخطار المتطرفة المتصلة باألرصاد الجوية المائية
وارتفاع درجات الحرارة أكثر من الحد من مخاطر الكوارث
إلى حد كبير .لقد ق َّدم الفصل  2من تقرير التقييم العالمي
هذا رؤى مهمة عن كيفية توالى المخاطر المتعددة ،وكيفية
إيجاد نظم معقدة واستجابتها للصدمات بطرق غير خطية،
مما يجعل من الصعب توقع اآلثار من خالل عملية الرصد
التقليدية لألخطار واح ًدا تلو اآلخر ،وبالتالي تنشأ الحاجة إلى
نحو فعال.
نهج قائم على نظم من أجل إدارة للمخاطر على ٍ

من منظو ر ا لسيا سة و ا إل د ا ر ة  ،تمثل مخا طر ا لمنا خ
والكوارث درجة كبيرة من عدم اليقين في تقدير اآلثار
المحتملة .ويرجع ذلك إلى الطبيعة المعقدة للظواهر،
فضالً عن أوجه القصور في مجالي العلوم والتكنولوجيا
لفهم األحداث المتوقعة وكيف سيتفاعل األشخاص وتتأثر
األصول المعرضة لألحداث ،وذلك بسبب المصادر واألنواع
المتنوعة لقابلية التأثر .ومع ذلك ،فإن فهم القواسم المشتركة
واالختالفات بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع
تغير المناخ في كل سياق وطني أمر مهم لتنسيق السياسات،
وال سيما إذا تم اتخاذ قرار لدمج الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ في استراتيجية واحدة وطنية
أو محلية .وفي بعض الحاالت ،يتم دمج االثنين أيضًا
في التخطيط للتنمية االجتماعية االقتصادية القائمة على
معرفة المخاطر؛ ومن ثم يصبح من الضروري عدم إغفال
مجموعة كاملة من المخاطر التي يجب النظر فيها ،وتضمين
الجداول الزمنية ذات األجل القصير ،والمتوسط ،والطويل
المطلوبة لوضع نهج قائم على نظم.
إن لمسألة تنسيق السياسات ،وتكاملها وأوجه تآزرها بين
التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث أبعاد
وطنية ودولية .فعلى المستوى الوطني ،تميل الحكومات
كل على
إلى تفويض إدارات مختلفة للتعامل مع القضيتين ٍ
حدة ،مع بعض االستثناءات التي تمت مناقشتها في األقسام
التالية بشأن خبرات الدول .وغالبا ً ما يُسند إلى الوكاالت
الوطنية المعنية بإدارة الكوارث والحماية المدنية واالستجابة
مهمة الحد من مخاطر الكوارث .ونظرً ا لتطور تغير المناخ
باعتباره قضية بيئية ،فهناك ميل إلى أن يتم التنسيق له
من خالل وزارات البيئة ،بالتنسيق الوثيق مع وزارتي
المالية والتخطيط .إن وجود إدارتين يقودان الخطتين بشكل
ً
منفصل ،يضمن
تمثيل رفيعًا لمجلس الوزراء ،وال سيما في
الدول األكبر التي تضم وزارات إضافية .ويتمثل الجانب
السلبي في أن التنسيق بين هذه األنشطة يكون محدو ًدا في
ً
عامل رئيسيًا
بعض الحاالت .ويمثل مصدر التمويل أيضًا
في درجة تكامل القضيتين ،مع تيارات مختلفة للتمويل
الدولي المعزز لالنعزال على المستوى الوطني نظرً ا
لمعايير التمويل ومتطلبات االمتثال.

( 330األمم المتحدة )2015a
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ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ
دﯾﺔ اﻟ
اﻻ
ﻣ
ﺳ
ﻣﯾﺔ
ﺗدا
ﻟﺗﻧ
ﻣ
ﺔ
ا

اﻟﺗﻛﯾف

اﻟوطﻧﻲ

اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺎت
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺣد ﻣن
ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

اﻟﺗﺧﻔﯾف

۳

دﻋوة إطﺎر ﺳِ ﻧداي ،وﺧطﺔ  ،۲۰۳۰واﺗﻔﺎق
ﺑﺎرﯾس إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ

(المصدر)UNDRR 2019 :

على المستوى الدولي ،اتفقت الدول األعضاء على عناصر
مختلفة من حيث اإلبالغ ،والتمويل ،وغيرها من اآلليات
لتنفيذها بموجب اتفاق باريس وإطار سِ نداي .وكما هو الحال
على المستوى الوطني ،تضمن الخطتان الخاضعتان التفاقات
وآليات منفصلة التمثيل الدولي الفعال .حيث تصدر قرارات
لتعزيز التآزر واالتساق في تنفيذ اتفاق باريس وإطار
سِ نداي .وتوفر خطة  2030األساس المشترك لتنظيم عملية
تنفيذ كالهما ،حيث إن الكوارث وتغير المناخ بإمكانهما
التأثير على جهود التنمية تأثيرً ا شدي ًدا .وكما تمت المناقشة
في الجزء الثاني من تقرير التقييم العالمي هذا ،فإن التنسيق
العملي لإلبالغ الدولي في المراحل المبكرة ،ويجب على
الدول األعضاء معالجة متطلبات اإلبالغ وتدفقات التمويل
المميزة للغاية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر
الكوارث .ومع ذلك ،توجد مبادرات جديدة تعمل على دمج
التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة تغير المناخ،
والحد من مخاطر الكوارث ،وخطط التنمية المستدامة.
عند النظر في ال ُنهُج المتكاملة ،يمكن للدول األعضاء أيضًا
محاولة تجنب بعض االنقسامات التي ربما تكون اصطناعية
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التي تحدث في االتفاقات الدولية نظرً ا لعملية التفاوض
والواليات التنظيمية المقررة .فعلى سبيل المثال ،يوضح أحد
التحليالت أن اإلشارات إلى تغير المناخ في إطار سِ نداي
يركز كثيرً ا على بُعد الخطر المتعلق بمخاطر الكوارثً ،
بدل
من التركيز على نهج جميع أوجه قابلية التضرر والقدرة
على الصمود الذي يشمل تغير المناخ والتنمية 331.وقد يكون
هذا التحليل مفي ًدا أيضًا في تنظيم المسؤوليات المؤسسية على
المستوى الوطني للتفكير في التكيف مع تغير المناخ بوصفه
مجموعة فرعية ضمن الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف
من آثار تغير المناخ بوصفه مجموعة فرعية ضمن التنمية
المستدامة 332 ،حتى إذا تم اختيار وضع إطار قانوني
أو مؤسسي منفصل للتعامل مع تغير المناخ بطريقة شمولية.
واألدلة اإليجابية على التآزر موجودة بالفعل في التقارير
الواردة للدول األعضاء بشأن المساهمات المحددة وطنيًا
بموجب اتفاق باريس .حيث أشارت أكثر من  50دولة
إلى الحد من مخاطر الكوارث أو إدارة مخاطر الكوارث
باعتبارهما جزءًا من المساهمة المحددة وطنيًا لديها .وقدمت
كولومبيا والهند إشارات صريحة إلى إطار سِ نداي في
333
المساهمات المحددة وطنيًا لديهما.

3-13
توجيهات وآليات للتكيف
المتكامل مع تغير المناخ
بموجب اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ
1-3-13

تطور التوجيهات التقنية بشأن خطط التكيف الوطنية

على الصعيد العالمي ،تستمد األهداف والتوجيهات المحددة
للدول األعضاء لتنفيذ استراتيجية التكيف مع تغير المناخ
من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،
وال سيما اتفاق باريس ،وكذلك الحال بالنسبة التيار متزايد
األهمية للتمويل العام الدولي من أجل التكيف مع تغير
المناخ من خالل اآللية المالية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ،وال سيما الصندوق األخضر للمناخ
334
(.)GCF
جر ي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
ُت ِ
عملية لصياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها ،التي تم
وضعها في عام  2010بموجب إطار كانكون للتكيف
الخاص باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
حيث بدأت هذه األنواع من الخطط في عام 2001
باعتبارها مبادرة فحسب ألقل البلدان ً
نموا لصياغة خطط
العمل الوطنية للتكيف ومن ثم الوصول إلى صندوق أقل
البلدان ً
نموا ومع ذلك ،منذ عام  ،2010كان هناك تحول
إلى خطط التكيف الوطنية باعتبارها أداة ذات صلة لجميع
البلدان المتقدمة والنامية 335 .وقد وضعت اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مبادئ توجيهية أولية
لصياغة خطط التكيف الوطنية في عام  ،2011التي
تحدد أربعة عناصر رئيسية وترشد البلدان لوضع األسس

331
332
333
334
335

(كيلمان )2015
(كيلمان )2015
(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2017
(الصندوق األخضر للمناخ )2019a
(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2012a

ومعالجة الثغرات ،ووضع العناصر التحضيرية ،ووضع
استراتيجيات التنفيذ ،واإلبالغ بشأنها ورصدها ومراجعتها
336
على أساس منتظم.
في عام  ،2012قام فريق خبراء أقل البلدان ً
نموا التابع
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بوضع
مبادئ توجيهية فنية للعملية لصياغة خطط التكيف الوطنية
وتنفيذها 337.وهي ما يأتي( :أ) الحد من قابلية التأثر باآلثار
الناجمة عن تغير المناخ ،عن طريق بناء القدرة على
التكيف والقدرة على الصمود( ،ب) تسهيل دمج التكيف
مع تغير المناخ بطريقة متسقة ،في السياسات والبرامج
واألنشطة ذات الصلة الجديدة والحالية ،في إطار عمليات
واستراتيجيات محددة للتخطيط اإلنمائي ،وذلك في جميع
القطاعات ذات الصلة وعلى مختلف المستويات ،حسب
338
االقتضاء.
ً
صراحة في المبادئ
لم يرد ذكر الحد من مخاطر الكوارث
التوجيهية األولية لخطط التكيف الوطنية/خطط العمل الوطنية
للتكيف ،فهي تتناول أساسًا األخطار المرتبطة بالمناخ ،وعاد ًة
ما تتمثل في الجفاف ،والفيضانات ،وارتفاع مستوى سطح
البحر ،والعواصف الشديدة .ومع ذلك ،فإن الجهود األخيرة
والمستمرة التي تبذلها الدول لوضع خطط التكيف الوطنية
واالضطالع بتخطيط واسع النطاق للتكيف على الصعيدين
الوطني والمحلي وف ًقا لتقييم االحتياجات الخاصة بها توفر
فرصة خالية من العقبات للبلدان للنظر في عدة مخاطر في
قرارات التنمية وتسريع الهدف المشترك المتمثل في التنمية
القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث.
ومع التركيز على هذه الفرصة ،تم وضع ملحق للمبادئ
التوجيهية الفنية لخطة التكيف الوطني للدول من منظور
مخاطر الكوارث في عام  2017المخصصة تحدي ًدا من أجل
"تعزيز التآزر مع الحد من مخاطر الكوارث في خطط التكيف
الوطنية" 339.وفي عام  ،2018نظرت لجنة التكيف التابعة
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في تقرير
صادر من اجتماع خبراء يركز على أهداف/مؤشرات التكيف
340
الوطني وعالقتها بأهداف التنمية المستدامة وإطار سِ نداي.
تهدف التوجيهات التكميلية إلى إسداء المشورة العملية
للسلطات الوطنية المسؤولة عن التخطيط للتكيف ،باإلضافة

336
337
338
339
340

(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2012a
(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2012b
(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2012a
(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2012b
(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2018
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إلى العديد من الجهات الفاعلة المشاركة في للتكيف بشأن
الزمان والكيفية المالئمة لدمج جوانب الحد من مخاطر
الكوارث في عملية التخطيط للتكيف .وتهدف أيضًا إلى
تحسين فهم سلطات إدارة مخاطر الكوارث لعملية خطة
التكيف الوطنية ،بما في ذلك إسداء المشورة بشأن كيفية
ا إل سها م في تنميتها و د عمها  ،و د فع سلطا ت ا لتخطيط
المركزي مثل وزارات التخطيط والتمويل نحو األمام بشأن
كيفية استخدام التخطيط الوطني للتكيف في تشكيل تنمية
القدرة على الصمود.

2-3-13

اتخاذ الخطوة التالية – التخطيط اإلنمائي المدمج بالكامل

بالنظر في القواسم المشتركة في ُنهُج دمج الحد من مخاطر
الكوارث والتنمية المستدامة للقدرة على الصمود ومتطلباته في
االستراتيجيات الوطنية للتكيف مع تغير المناخ مثل عمليتي
خطة التكيف الوطنية وخطة العمل الوطنية للتكيف ،يتضح
أن ثالثة إجراءات رئيسية هي األكثر إفضا ًء إلى النجاح.
أوالً ،إنشاء آلية إدارة قوية تضم جميع أصحاب المصلحة ذات
الصلة في مختلف التخصصات ،مما يساعد على تجنب العمل
واالتصال والتعاون المفتقرين إلى الفعالية والكفاءة .ثانيًا،
إنشاء برنامج إلدارة المعارف ونظام لتقييم المخاطر مركزيين
ويمكن الوصول إليهما من أجل التكيف مع تغير المناخ والحد
من مخاطر الكوارث ،مع مزيج متوازن من المعارف العلمية
والمحلية ،والممارسات الجيدة ،والبيانات العلمية الطبيعية
واالجتماعية ،ومعلومات المخاطر .وأخيرً ا ،فإن إعادة تصميم
خطط التمويل وآلياتها المعنية بدعم الحلول المتسقة للتكيف
مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،تشجع التعاون
والتنسيق من أجل االستخدام الفعال للموارد المالية 341.وقد
قدم اجتماع الخبراء التقنيين بشأن التكيف المنعقد في بون
بألمانيا في عام  2017توصيات إلى البلدان للجمع بين الحد
من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ لضمان التنمية
المستدامة (المربع .)2-13
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اإلطار التكاملي الخاص بأهداف التنمية المستدامة لخطة
التكيف الوطنية

من أجل دعم صياغة خطط التكيف الوطنية التي تندمج
جي ًد ا مع التخطيط اإلنمائي ،وضع فريق الخبراء المعني
بأقل الدول ً
نموا التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ إطارً ا تكامليًا خاص بأهداف التنمية المستدامة
لخطة التكيف الوطنية ( )iFrameيعمل على تسهيل دمج
نقاط الدخول المختلفة في عملية التخطيط من خالل إدارة
العالقات بين نقاط الدخول والنظم المدارة .وبالتركيز على
النظم التي تعتبر أساسية لتطوير أي دولة ،من الممكن
حصر العوامل المحركة المختلفة (مثل األخطار المناخية)،
وكذلك القطاعات أو الوزارات ،أو أهداف التنمية المستدامة
المحددة ،أو الوحدات المساحية المختلفة ،أو موضوعات
التنمية ،أو غيرها من األطر مثل إطار سِ نداي .راجع الشكل
 ،2 -13الذي يوضح مجموعة من النظم في المنتصف.
حيث تصبح هذه النظم محور التقييم والتخطيط واإلجراءات
الالحقة لتناول أهداف التكيف .يتم ضمان تحقيق أهداف
التنمية المستدامة المعينة من خالل كفالة إدراج جميع
نظم اإلدارة الالزمة ذات الصلة بذلك الهدف في التحليل
واإلجراء الالحق.
يجري اختبار اإلطار التكاملي الخاص بهدف التنمية
المستدامة لخطة التكيف الوطنية في بعض الدول .حيث
تشير النتائج المبكرة إلى أن نهج هذه النظم فعال في التركيز
على المخرجات والنتائج التي سيكون لها أكبر األثر على
أرباح التنمية ،مع تجنب إبداء التحيز المحتمل الذي يحدث
عندما ُتفضِّل الجهات الفاعلة مصالحها على مصالح النظم
األكثر أهمية .ويساعد هذا النهج أيضًا في ضمان تناول عدة
أطر في آن واحد .حيث إن هذا النهج يمتلك القدرة على
إدارة عوامل أو أخطار مناخية متعددة ومتداخلة ،ويفترض
أن يعمل على تسهيل اإلدارة والتآزر بين مختلف الجهات
الفاعلة والوزارات .ويمكن أن تكون األنظمة أحادية ،كما في
حالة ال ُنهُج المترابطة ،أو مجمعة ،لتمثيل موضوعات التنمية
مثل األمن الغذائي ،وستشمل دائمًا جوانب إلنتاج المحصول/
الغذاء ،فضالً عن جوانب أخرى متعلقة بمدى توافر الغذاء،
وإمكانية الحصول عليه واستخدامه .إن هذا النهج يفسح

المربع  2-13الفرص والخيارات لدمج التكيف مع تغير المناخ مع أهداف التنمية المستدامة وإطار سِ نداي،
أيار/مايو عام 2017
التوصيات الرئيسية:
•مع الحفاظ على استقاللية كل إطار من أطر ما بعد
عام  ،2015فإن تحسين اتساق العمل لتنفيذ األطر
الثالثة يمكنه توفير المال والوقت ،وتعزيز الكفاءة،
وزيادة إتاحة إجراءات التكيف.
•يمكن لكل من مفهومي "القدرة على الصمود"
و"النظم اإليكولوجية" العمل باعتبارهما مفهومين
أساسين لتحفيز التكامل .إن الجهات الفاعلة،
الجهات الرسمية منها وغير الرسمية ،التي تعمل
عبر عدة قطاعات ونطاقات تتراوح بين محلية
وعالمية ،من شأنها تسهيل اتساق السياسات،
وتمكين األشخاص والمجتمعات القابلة للتأثر
بسهولة من االستفادة من حلول فعالة ،وموجهة من
أسفل إلى أعلى تنبثق من الواقع المحلي ،وكذلك
الشروع فيها ،وتسهم تلك الحلول في تحقيق عدة
نتائج سياسية في الوقت ذاته.
•سيساعد بناء القدرة على تحقيق االتساق والتنسيق
في توضيح األدوار والمسؤوليات وتشجيع الشراكات
فيما بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة.

•ال يزال توافر البيانات ،بما في ذلك البيانات
المناخية واالجتماعية واالقتصادية ،ودقتها يمثل
تحديًا ،وال سيما في أفريقيا .حيث تنشأ حاجة إلى
إدارة البيانات على نحو أفضل ،وصنع سياسات
بطريقة أكثر استنارة ،وبناء القدرات.
•يمكن لعملية صيا غة خطط ا لتكيف ا لو طنية
ً
فعال لتنفيذ إجراءات
وتنفيذها أن تقدم دعمًا
التكيف المحسنة ووضع ُنهُج متكاملة للتكيف،
والتنمية المستدامة ،والحد من مخاطر الكوارث،
ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى نجاحها المثبت
باعتبارها أداة تخطيط ،والموارد المتاحة لدعمها،
وطبيعتها التكرارية ،وشكلها المرن القائم على
أساس وطني.
•إن الدعم الكافي والمستدام لجهود التكيف الصادر
من المصادر العامة والخاصة والدولية والوطنية
أمر بالغ األهمية .و ي َُعد أيضًا الحصول على
التمويل ،وتطوير التكنولوجيا ونقلها ،ودعم بناء
القدرات من األمور بالغة األهمية ،وال سيما
بالنسبة إلى الدول النامية.

(المصدر)UNFCCC 2017 :

المجال لتصميم النماذج المتكاملة للنظام وتنفيذها بسهولة من
أجل تيسير عملية تقييم اآلثار المناخية والخسائر المحتملة
ضمن إطار التنمية األشمل .ويصبح من السهل أيضًا تقييم
آثار واحد أو أكثر من العوامل المحركة أو األخطار المناخية
التفاعلية ،حيث يحتمل أن تواجه الدول عدة أخطار في سنة
معينة مثل الجفاف الشديد ،والفيضانات ،ومواسم تحول
الفصول ،وموجات الحرارة.

أو سالسل اإلمداد ،ولكل منها نطاق ضمني ونماذج من
العوامل المحركة واألجزاء المتفاعلة ،وهي مزودة بمسارات
محددة لمعرفة مدى تأثير األخطار المناخية أو غيرها من
األخطار الطبيعية .ويمكن تطبيق اإلطار التكاملي للقضاء على
العمل في العزلة وإدارة المنظورات المختلفة للتكيف ،ويجب
أن يتم فتح آفاق وتطورات جديدة تمامًا في مجال التخطيط
للتكيف ،والتنفيذ ،والرصد والتقييم ،وإدارة المعارف.

يمكن تعريف النظم المتناولة في صميم اإلطار التكاملي
بطريقة منطقية للدولة ،ويمكن أن تشمل سالسل القيمة

ووضع البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش أيضًا منهجية تدعم الدول لدمج تغير المناخ

( 341مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017a
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(المصدر :فريق الخبراء المعني بأقل الدول ً
نموا التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ)
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وإدارة مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي .حيث تقر
المنهجية ،التي تم استخدامها حتى اآلن في الكاميرون ،وغانا،
ومالوي ،والسنغال ،بأن الدول النامية ال تمتلك سوى موارد
مالية وقدرات مالية محدودة للتخطيط 342.وتدعم هذه المنهجية
الحكومات في تحديد أولويات استثماراتها بالنظر في الخطط
الحالية التي تقودها الحكومة مثل خطط التنمية الوطنية،
وخطط التكيف الوطنية ،والمساهمات المحددة وطنيًا ،وما إلى
ذلك ،واإلسهام في تسليط الضوء على المجاالت والقطاعات
التي يمكن أن تؤثر فيها االستثمارات أكبر تأثير من ناحية بناء
القدرة على الصمود في حين دعم األهداف اإلنمائية للدولة.
وتعتمد هذا األسلوب على عملية تشاركية وتكرارية مستندة
إلى أدلة فيما بين علماء المناخ وخبراء االقتصاد ،والمؤسسات
القطاعية ،وصانعي السياسات ،والمجتمع المدني على
الصعيدين الوطني والدولي.
ً
إضافة إلى المسائل المتعلقة بالعملية والتمويل ،فإن محتوى
خطط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف أمر بالغ األهمية،
وكذلك آليات تنفيذها .حيث إن التقرير التجميعي 5 -1
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،ال يوفر
مناقشة شاملة لخيارات إدارة المخاطر والتكيف معها
لجميع النظم الطبيعية والبشرية نظرً ا لنطاقه ،لكنه يبين
بوضوح الخيارات الرئيسية للمخاطر والتكيف معها للنظم
اإليكولوجية للمحيطات وقطاعاتها .إن خيارات التكيف
الخاصة بالسياقات الوطنية ،إذا تم اختيارها بعناية مع
الظروف المواتية ،ستعود بفوائد على التنمية المستدامة
والحد من الفقر في ظل االحترار العالمي بمعدل  1.5درجة
مئوية ،على الرغم من إمكانية إجراء المعاوضات .ستقل
معظم احتياجات التكيف بالنسبة إلى االحترار العالمي بمعدل
 1.5درجة مئوية مقارنة بمعدل  2درجة مئوية ،حيث تتوفر
مجموعة واسعة من خيارات التكيف التي يمكن أن تحد
من مخاطر تغير المناخ ،على الرغم من وجود اختالفات
قطاعية .وهناك أيضًا حدود للتكيف والقدرة على التكيف
لبعض النظم البشرية والطبيعية عند االحترار العالمي بمعدل
 1.5درجة مئوية ،وما يتبعها من خسائر .عالوة على ذلك،
إذا تم اختراق عتبة  1.5درجة مئوية ،فستتناقص احتماالت
التكيف مع انهيار خدمات النظام اإليكولوجي .ونظرً ا لعدم
القدرة على دعم النشاط االقتصادي والمجموعات البشرية
الحالية ،قد تبدأ الهجرة بمقياس لم يسبق له مثيل من المناطق
القاحلة وشبه القاحلة إلى المناطق الساحلية المنخفضة ،مما
يؤدي إلى تشكيل المخاطر.

تحدث العديد من مبادرات التكيف حاليًا على المستويات
المحلية استجابة للتغيرات البيئية الملحوظة والمتوقعة،
ً
إضافة إلى الضغوط االجتماعية واالقتصادية .وقد أشارت
الدراسات الحديثة إلى أن بعض إجراءات التكيف مع
المناخ ليست مستدامة ،وتفتقر إلى أطر التقييم وال تبشر
بالتأقلم .إن استخدام معارف السكان األصليين والمعارف
المحلية وإشراك أصحاب المصلحة يمكن أن يساعد في
وضع سياسات التكيف والتنمية المستدامة األوسع نطا ًقا،
إلى جانب خطط التكيف وإجراءاته األكثر استبا ًقا وتماس ًكا
على المستوى اإلقليمي ،والتعاون اإلقليمي .ولكن في بعض
األحيان يحتاج النهج إلى إلقاء نظرة أوسع وأكثر نظامية
على المخاطر والتكيف معها .فعلى سبيل المثال ،يمكن
تحقيق أوجه التآزر عبر االنتقاالت النظامية من خالل العديد
من خيارات التكيف الشاملة في المناطق الريفية والحضرية.
و ُت َعد االستثمارات في مجال الصحة ،والضمان االجتماعي،
وتقاسم المخاطر وتوزيعها من تدابير التكيف الفعالة من
حيث التكلفة وتمتلك إمكانية كبيرة للتوسع .قد تعمل برامج
الحماية االجتماعية أيضًا ،بما يشمل التحويالت النقدية
والعينية لحماية األسر الفقيرة والضعيفة من أثر الصدمات
االقتصادية ،واألخطار الطبيعية وغيرها من األزمات ،على
بناء القدرة العامة على التكيف والحد من قابلية التضرر
عندما تقترن بنهج شامل إلدارة مخاطر المناخ.
ي َُعد الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع مخاطر المناخ
القائم على أساس التعليم أمرين حيويين لبناء القدرة على
ً
مقارنة
الصمود ،ولكن قد تكون هناك احتماالت أقل للتوسع
ببعض أكثر ُنهُج التكيف المذكورة على نطاق المنظومة.
للقيام بعملية إعداد االستراتيجيات ،والسياسات ،والتدابير
وتنفيذها ،وتقييمها لالرتقاء بمستوى فهم المخاطر ،يمكن
دمج أداة الحد من مخاطر الكوارث مع التكيف للحد من
قابلية التضرر .ومع ذلك ،غالبًا ما تشكل التحديات التي
تواجه القدرات المؤسسية والتقنية والمالية في وكاالت خط
المواجهة قيو ًدا.
ومن َثم ،يهدف االستكشاف التالي للممارسات الوطنية
واإلقليمية في ال ُنهُج المتكاملة المتصلة بالحد من مخاطر
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ إلى التعرف على بعض
التحديات وأوجه التآزر الموجودة على أرض الواقع
والدروس المستفادة من ال ُنهُج المختلفة.

( 342دي بيتينكور وآخرون )2013
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تجارب قُطرية مختارة مع
دمج الحد من مخاطر الكوارث
والمخاطر المتعلقة بالمناخ
1-4-13

التشريعات والمؤسسات المواتية

لقد أنشأ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ( ،)IFRCبالتعاون مع منظمات األمم المتحدة
والجهات المانحة ،أدوات لدعم البلدان لتعزيز أطرها
القانونية والسياسية من أجل الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ .وتعتبر القائمة المرجعية المتعلقة
ُوجزة
بالقانون والحد من مخاطر الكوارث أداة تقييم م َ
وسهلة االستخدام تساعد الدول على تحديد مواطن القوة
في األطر القانونية ،وذلك من خالل إجراء عملية بحث
وتقييم .وهذه هي المجاالت التي تحتاج إلى تركيز أكبر
على عملية التنفيذ ،وكذلك على ما إذا كان من الضروري
صياغة التشريعات أو تنقيحها .وتتوفر أداة أخرى تدعى
مجموعة أدوات القانون وتغير المناخ .وهي عبارة عن
مورد إلكتروني عالمي مصمم لتستخدمه الحكومات الوطنية،
والمنظمات الدولية ،والخبراء المشاركين في مساعدة البلدان
على تنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بتغير المناخ.
ومن أجل إنشاء آلية إدارة قوية ،تستفيد االستراتيجيات
من إطار قانوني تمكيني ينطبق أيضًا على االستراتيجيات
المتكاملة للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير
المناخ .حيث تشير االستعراضات التي أجريت مؤخرً ا
لقوانين الحد من مخاطر الكوارث ولوائحها في مختلف
الدول إلى أنه ال يزال دمج الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ في األطر القانونية االستثناء وليس
القاعدة 343.فقد كان االتجاه في الدول التي تم استعراضها
هو إسناد مسؤولية إدارة قوانين التكيف مع تغير المناخ
لوزارات البيئة ،دون مطالبتها بالتنسيق مع مؤسسات
إدارة مخاطر الكوارث ،في حين أن مؤسسات إدارة
مخاطر الكوارث ليست ملزمة أيضًا بالتنسيق مع وزارات
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البيئة .في اآلونة األخيرة فقط ،اعتمدت بعض الدول،
وال سيما في منطقة المحيط الهادئ وكذلك في مناطق
أخرى ،نموذجً ا جدي ًدا يتم فيه إدماج التكيف مع تغير المناخ
والحد من مخاطر الكوارث مع تشريعات التخطيط للتنمية
وإدارة الموارد.
تشمل األمثلة على هذه األطر القانونية المتكاملة الجزائر،
والمكسيك ،وأوروغواي .ففي الجزائر ،تعتبر الوكالة
الوطنية المعنية بتغير المناخ ،التي تأسست داخل وزارة
البيئة ،مسؤولة عن دمج التكيف مع تغير المناخ في التخطيط
اإلنمائي .ومع ذلك ،نظرً ا ألن اللجنة الوطنية الجزائرية
المعنية بالمخاطر الرئيسية ،المنشأة بموجب القانون ،مكلفة
بتنسيق جميع األنشطة المتعلقة بالمخاطر الرئيسية ،بما في
ذلك آليات التنفيذ لمؤسسات التكيف مع تغير المناخ وإدارة
مخاطر الكوارث ،فإنها توفر آلية تنسيق شاملة .ويعتبر
القانون التمكيني لهذا في الجزائر هو القانون المعني بالوقاية
من المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث الصادر عام .2004
حيث إن هذا اإلطار القانوني والمؤسسي بإمكانه تحقيق
عال من إدماج التكيف مع تغير المناخ والحد من
مستوى
ٍ
344
مخاطر الكوارث إذا تم تنفيذه على النحو المخطط له.
في المكسيك ،يُدعم القانون العام لتغير المناخ لعام 2012
من خالل برنامج وطني خاص لتغير المناخ ولجنة وزارية
مشتركة معنية بتغير المناخ ،وهي هيئة تنسيق فيما بين
القطاعات مكونة من رؤساء  14وزارة فيدرالية .وفي
أوروغواي ،صدر قانون خاص بعنوان "االستجابة الوطنية
لتغير المناخ وتقلبه" في عام  ،2009وأدخلته وزارة
اإلسكان ،ووزارة البيئة والتخطيط المكاني حيز التنفيذ،
ويكمن الغرض منه في تنسيق اإلجراءات فيما بين جميع
المؤسسات ذات الصلة بتحقيق الوقاية من المخاطر في
المنطقة بأكملها.

2-4-13
التمويل

يعد تمويل التكيف والحد من مخاطر الكوارث عنصرً ا
رئيسيًا لتعزيز القدرات وضمان التنفيذ الناجح .على الرغم
من أن العديد من الدول قد اضطلعت بتقييمات مخاطر المناخ
والكوارث ،فإن الدمج النظامي لهذه التقييمات في عمليات
التخطيط المالي والموازني الوطنية ال يزال محدو ًدا .ويشير
هذا إلى الحاجة إلى إنشاء برامج وآليات جديدة للتمويل لتشجيع
التعاون والتنسيق من أجل االستخدام الفعال للموارد المالية.

لقد أصبح اآلن أيضًا التمويل العام الدولي للتكيف مع تغير
ً
وعامل مؤثرً ا على ال ُنهُج الوطنية .حيث
المناخ مور ًدا رئيسيًا
أنشأ األطراف باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ الصندوق األخضر للمناخ في عام  2010باعتباره
جزءًا من اآللية المالية لالتفاقية لزيادة التدفقات المالية من
الدول المتقدمة النمو إلى الدول النامية لما يتعلق بالتخفيف
والتكيف .ويعمل هذا الصندوق على تنفيذ األحكام المتعلقة
بالتمويل الواردة في اتفاق باريس (وال سيما المادة  )9التي
تهدف إلى إبقاء تغير المناخ عند درجة أقل بكثير من 2
درجة مئوية من االحترار العالمي خالل تعزيز التنمية القائمة
على تخفيض معدالت انبعاث الكربون والتكيف مع تغير
المناخ ،وفي الوقت ذاته مراعاة احتياجات الدول المعرضة
بشكل خاص آلثار تغير المناخ 345 .ويعتبر هذا الصندوق
المصدر األكثر أهمية للتمويل الدولي العام للتخطيط الوطني
للتكيف (من خالل مجموعة من الصكوك مثل ال ِم َنح ،وتمويل
القروض الميسرة ،وأسهم رأس المال ،والضمانات) ،حيث تم
التعهد بتقديم  5مليارات دوالر أمريكي بالفعل بحلول أوائل
عام  2019وما يزيد عن  100مشروع قُطري للتخفيف
346
و/أو التكيف قيد التنفيذ من خالل شركاء معتمدين.
تعمل العديد من مشاريع التكيف للصندوق األخضر للمناخ
على إدماج المكونات التي يمكن النظر إليها في الغالب
باعتبارها الحد من مخاطر الكوارث أو التنمية المستدامة.
ويشير هذا إلى مدى اتساق السياسات أو الحوكمة المتكاملة
للمخاطر التي أصبحت ممكنة بالفعل في إطار هذه اآللية.
حيث يتم توثيق المشروعات بدقة فيما يتعلق بأهداف
التنمية المستدامة التي تساعد على تنفيذها .وتشمل المعايير
إجراءات وقائية للشعوب األصلية ،وتعميم مراعاة المنظور
الجنساني واإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية .على
سبيل المثال ،مشروع بدأ للتو في ناميبيا يهدف إلى بناء
القدرة على صمود المجتمعات التي تعيش في المناطق
ذات المعالم الطبيعية المهددة في ظل تغير المناخ من
خالل نهج التكيف القائم على النظم اإليكولوجية (مشروع
 .)SAP006ويخدم هذا المشروع مجاالت نتائج الصندوق
األخضر للمناخ (الصحة ،واألمن الغذائي والمائي؛ وسبل
عيش الناس والمجتمعات؛ والنظم اإليكولوجية ،وخدمات
ً
إضافة إلى هدف التنمية المستدامة
النظام اإليكولوجي)
الثالث عشر بشأن العمل المناخي؛ وهدف التنمية المستدامة
الرابع عشر بشأن الحياة تحت الماء؛ وهدف التنمية
المستدامة الخامس عشر بشأن الحياة في البر 347 .ويدور
هذا المشروع أيضًا ،ضمن مصطلحات الحد من مخاطر

( 343االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2014b؛ (بيكار )2018
( 344مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2013c
( 345الصندوق األخضر للمناخ )2019a

الكوارث ،حول القدرة على الصمود أمام مشكلة الجفاف.
ومن المأمول أن تعمل هذه الخطوة الجلية التي اتخذها
الصندوق األخضر للمناخ صوب اإلدارة المتكاملة للمخاطر
على تشجيع المقترحات المتكاملة للمشاريع من البلدان التي
تنطوي مخاطر الكوارث والمناخ فيها على تداخالت كبيرة،
سواء بشكل عام أو في مناطق أو قطاعات محددة.

3-4-13

معلومات المخاطر

تحتاج سياسة التكيف مع تغير المناخ/الحد من مخاطر
الكوارث ،أو استراتيجيته ،أو خطته المتكاملة إلى معلومات
تتممه تتعلق بالمخاطر الوافية ،والمتاحة ،وسهلة الفهم.
ومن الناحية المثالية ،تمثل هذه المعلومات مور ًد ا متاحً ا
خالل مرحلة وضع السياسات ،للمساعدة في صياغة
الغايات واألهداف ،ولكن ُت َعد عمليات التقييم المشتركة
للمخاطر وتبادل المعلومات المستمر من العناصر الرئيسية
لالستراتيجيات المتكاملة.
كشفت دراسة في فانواتو عن هيكل إدارة تنفيذية متطور
للحد من مخاطر الكوارث يضم العديد من المستويات
الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل معًا
لتنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث من أعلى إلى
أسفل ومن أسفل إلى أعلى التي تبحث في عناصر التكيف
مع تغير المناخ .ويستخدم أصحاب المصلحة في فانواتو
المعرفة المحلية والعلمية المتعلقة بالمخاطر من أجل وضع
سياسات الحد من مخاطر الكوارث ،على الرغم من أن
المعرفة العلمية ال تزال سابقة لوضع األدوات الرسمية للحد
348
من مخاطر الكوارث.
لقد تم تحديد العديد من الممارسات الجيدة في المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية .وتشمل هذه الممارسات
دعمًا قو يًا لتقييم مخاطر الفيضانات والمناخ من خالل
سلطات اإلبالغ ذات الصلة بالتكيف بموجب قانون تغير
المناخ ،الذي شجع مؤسسات البنية التحتية الرئيسية على
النظر في آثار المخاطر مثل الفيضانات وتغير المناخ على
ً
إضافة إلى ذلك ،تشجع
أعمالها وتقديم الخدمات األساسية.
الحكومة استخدام ال ُنهُج القائمة على النظام اإليكولوجي

( 346الصندوق األخضر للمناخ )2019a
( 347الصندوق األخضر للمناخ )2019b
( 348جاكسون ،وويت ،وماكنمارا )2019
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(على سبيل المثال الصرف الحضري المستدام) والبنية
التحتية التي تمتلك المرونة المناسبة للتكيف في المستقبل
(على سبيل المثال ،جدران الحماية من الفيضانات المنشأة
في موربث ،شمال شرق إنجلترا ،وتم تشييدها بطريقة تتيح
349
تعديلها بسهولة إذا لزم األمر في المستقبل).
تعمل المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد
المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية االقتصادية في
المنطقة العربية ( ،)RICCARعلى تقييم آثار تغير المناخ
على موارد المياه العذبة في المنطقة العربية ومضاعفاتها
على قابلية التعرض لألخطار االجتماعية االقتصادية
والبيئية .وتقوم بذلك عن طريق تطبيق الوسائل العلمية
والعمليات التشاورية التي ُتشرك المجتمعات في التكيف
مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث .حيث تقوم
المبادرة بإعداد تقييم متكامل يربط نواتج تقييم آثار تغير
المناخ إلنشاء التقييم المتكامل لقابلية التأثر بآثار تغير المناخ
بسهولة ،مثل التغيرات في درجات الحرارة ،أو هطول
األمطار والجريان السطحي ،أو الجفاف ،أو الفيضانات
نظرً ا لألنماط المتغيرة لهطول األمطار والظواهر المناخية
المتطرفة 350 .ويوضح مثال المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر
تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات
االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية أن التقييمات
المشتركة وتطوير المعارف التي تشمل مجتمعين منعزلين
من الخبراء يمكن أن تساعد في بناء فهم مشترك للمخاطر،
وهو الشرط المسبق للتخطيط والميزنة.

4-4-13

خطط التكيف الوطنية

على الرغم من أن العديد من الدول قامت بوضع خطط التكيف
الوطنية ،فإن تركيز رصد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ،ينصب على الدول النامية ،وهي تحتفظ بقاعدة
بيانات عامة لهذه الدول ُتدعى منصة خطط التكيف الوطنية.
في  31من آذار/مارس لعام  ،2019تم وضع  13خطة تكيف
وطنية من البلدان النامية األطراف وتقديمها في منصة خطط
التكيف الوطنية بين عامي  2015و ،2018وهذه الدول هي
البرازيل ،وبوركينا فاسو ،والكاميرون ،وتشيلي ،وكولومبيا،
وإثيوبيا ،وفيجي ،وكينيا ،وسانت لوسيا ،وسري النكا،
وفلسطين ،والسودان ،وتوغو 351.حيث تشمل كل هذه البلدان
جوانب الحد من مخاطر الكوارث ،مما يتيح المجال لزيادة
االتساق بين الحد من مخاطر الكوارث وتوسيع نطاق التكيف
في أثناء تنفيذ خطط التكيف الوطنية.
عند تقييم أحدث أمثلة الدول النامية لخطط التكيف الوطنية،
التي يبدو أنها تنطوي على إمكانات كبيرة للتكامل مع الحد
من مخاطر الكوارث ،أ ُجريت دراسة استقصائية تعرض
تجارب الدول التالية.

دراسة حالة إفرادية :خطة التكيف الوطنية الخاصة برواندا
تدمج رواندا الحد من مخاطر الكوارث في خطة
التكيف الوطنية الخاصة بها .حيث توضح المساهمة
المحددة وطنيًا الخاصة بها بموجب اتفاق باريس
اإلنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث المجتمعية
باعتبارهما تدبيرين للتكيف ،ويعتبر تعميم تغير المناخ
في الحد من مخاطر الكوارث مبدأ توجيهيًا للسياسة
الوطنية إلدارة الكوارث.
تتم إدارة المجالين المواضيعيين من خالل وزارة إدارة
الكوارث والالجئين ،المسؤولة عن الحد من مخاطر
الكوارث ،ووزارة البيئة ،من خالل هيئة إدارة البيئة
في رواندا ،المسؤولة عن التكيف مع تغير المناخ.
حيث إن هذه المؤسسات شركاء رئيسيون في الحد
من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ،وقد
اعتمدت نهجً ا متعدد التخصصات ومتعدد القطاعات.
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وتنص السياسة الوطنية إلدارة الكوارث على ضرورة
مشاركة جميع المؤسسات العامة في رواندا في إدارة
الكوارث ،وقد قامت بتخصيص الموارد الالزمة
لضمان دمج إدارة الكوارث وتعميمها بالكامل في
الخطط.
ً
متأصل في
إن تأثر رواندا بالكوارث وتغير المناخ
اعتماد معظم سكانها على زراعة الكفاف المعتمدة
على مياه األمطار التي ُتمارس على التضاريس
شديدة االنحدار .وبالنظر إلى اعتماد سبل العيش على
ظروف الطقس ،فمن األهمية بمكان أن يتم تعميم
تغير المناخ للمساعدة في توجيه التدخالت الرامية
إلى الحد من قابلية التعرض لآلثار الضارة المحتملة
بسهولة .تلتزم هذه السياسة بضمان تعميم تغير المناخ
في جميع األنشطة المتعلقة بإدارة الكوارث باستخدام

السياسة اإلقليمية لتغير المناخ في مجتمع شرق أفريقيا
واستراتيجية رواندا للنمو األخضر والقدرة على
الصمود أمام تغير المناخ باعتبار ذلك نقطة مرجعية.
يُخصص أ حد بر ا مج ا لعمل ا أل ر بعة عشر في
االستراتيجية الوطنية للنمو األخضر والقدرة على
الصمود أمام تغير المناخ في رواندا للحد من مخاطر
الكوارث من منظور صحي ،ويُدعى إدارة الكوارث
والوقاية من األمراض .حيث يتيح هذا البرنامج إجراء
تقييمات للمخاطر ،ورسم معالم مواطن قابلية التضرر،
ومراقبة األمراض المنقولة؛ وإنشاء نظام متكامل
لإلنذار المبكر ،وإعداد خطط التصدي للكوارث؛
وإدماج اعتبارات الكوارث واألمراض في اللوائح
التنظيمية الستخدام األراضي ،والبناء ،والبنية التحتية؛
واستخدام برامج الحد من مخاطر الكوارث المجتمعية
المصممة لاللتفاف حول الظروف البيئية واالقتصادية
المحلية ،لحشد القدرات المحلية من أجل التصدي
لحاالت الطوارئ والحد من األخطار المحددة محليًا.

توضح قضية رواندا الروابط القوية بين مخاطر الكوارث
والمناخ في االقتصاد الزراعي ،واحتمالية تعرض صحة
اإلنسان للمخاطر المتتالية ،التي تصدت لها بنهج متكامل يشمل
تقييمات المخاطر متعددة األخطار والشراكات المؤسسية.

يوضح مثال رواندا أن القيادة السياسية القوية ،المستندة
إلى األدلة العلمية التي تشير إلى أن سبل العيش تتأثر
بمخاطر الكوارث وتغير المناخ ،أدت إلى وضع
إطار شامل لإلدارة ودمج الحد من مخاطر الكوارث
و ا لتكيف مع تغير ا لمنا خ على مختلف مستو يا ت
السياسة .ونظرً ا لتصنيف تغير المناخ وإدارة الكوارث
باعتبارهما قضيتين شاملتين في أهم الوثائق الوطنية
للتنمية االقتصادية ،يتعين أن تشمل جميع خطط القطاع
تدخالت لهذه القضايا حيث إن تخصيص الميزانية
يتبع المبادئ التوجيهية ذاتها .ومع ذلك ،يظل العامل
ً
متمثل في الموارد البشرية
الرئيسي المعوق للتنفيذ
والمالية المحدودة ،مما يجعل من الصعب االنتقال من
تبادل المعلومات والتنسيق إلى العمل المُنسَّق.

ً
تفاعل معق ًدا فيما بين
يوضح المثال المأخوذ من دولة فلسطين
األخطار الطبيعية ،وضغوط النمو السكاني والزراعة ،والنظم
اإليكولوجية الهشة ،وندرة المياه ،والسياسات اإلقليمية ،مما
يتطلب اتباع النهج القائم على النظم الذي اتخذته نحو تقييم
مخاطر الكوارث والمناخ على التنمية وإدارتها.

( 349كليج وآخرون)2019 .
( 350لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )2017
( 351اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2019
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دراسة حالة إفرادية :خطة التكيف الوطنية لدولة فلسطين
إن دولة فلسطين معرضة بشدة للزالزل ،والفيضانات،
واالنهيارات األرضية ،والجفاف ،والتصحر ،وتدهور
موارد المياه الجوفية وتسرب مياه البحر بوتيرة
سريعة .حيث تتضاعف مشكلة نقص المياه بسبب
استنزاف الموارد المائية والقيود العابرة للحدود .وقد
أدت حاالت الجفاف األخيرة والنمو السكاني المرتفع
إلى زيادة الضغط على قدرتها على التكيف .وتتفاقم
مشكالت التلوث والبيئة أيضًا نظرً ا للقيود المفروضة
على الوصول إلى الموارد الطبيعية والسيطرة عليها،
مثل المياه العذبة واألراضي الزراعية ،التي تعد من
العوامل المحركة الرئيسية للرعي المفرط ،وإزالة
الغابات ،وتعرية التربة ،وتدهور األراضي ،والتصحر.
لقد أصبح التدهور البيئي للمنطقة الساحلية والتخلص
من النفايات الصلبة مصدرين للقلق الشديد في قطاع
غزة .حيث تؤثر هذه المخاطر تأثيرً ا سلبيًا على
االقتصاد ،والمجتمع ،والبيئة ،والصحة ،وغيرها من
القطاعات .وبعد تقييمها بشكل كلي ،تنتقل دولة فلسطين
من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر عقب صدور
المرسوم الوزاري لعام .2017
من زاوية التكيف مع المناخ ،حدد التقييم الشامل
لخطة التكيف الوطنية لعام  2016مجموعة واسعة
من القضايا "شديدة التأثر" المتعلقة بالمياه ،والزراعة،
والغذاء التي تؤثر أيضًا على قابلية القطاعات األخرى
للتأثر بسهولة 352.وقد كشف تقييم خطة التكيف الوطنية
أن البيئة السياسية المعقدة تخلف تأثيرات على القدرات
التكيفية لدولة فلسطين فيما يتعلق بالعديد من القطاعات،
مما يؤدي إلى زيادة قابلية التأثر بالمناخ وتفاقمها.
ثم بدأت المشاورات مع السلطة النوعية البيئية لدعم
وضع استراتيجيات لتحسين دمج الحد من مخاطر
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ القائمين على النظم
اإليكولوجية في السياسات لحماية النظام اإليكولوجي
وقاعدة الموارد الطبيعية للدولة وإدارتهما.
توفر اثنتان من اللجان الوطنية برامج للتنسيق فيما
بين الوكاالت الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة:

376

الفصل 13

البرنامج الوطني للحد من مخاطر الكوارث ،برئاسة ديوان
رئيس الوزراء ،واللجنة الوطنية المعنية بتغير المناخ،
برئاسة السلطة النوعية البيئية ،التي تنشئ أيضًا مديرية
عامة معنية بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
وضع فريق وطني من الوكاالت الحكومية اإلطار
المؤسسي والقانوني لنظام إدارة مخاطر الكوارث ،يتلقى
المشورة من فريق استشاري دولي ،وهناك مشروع
قانون إلدارة مخاطر الكوارث مع ديوان رئيس الوزراء.
ويشكل إطار إدارة مخاطر الكوارث جزءًا من سياسة
إدارة الكوارث المدرجة في خطة السياسة الوطنية للفترة
من  2017إلى  .2022حيث كانت االستعدادات لدراسة
تحليل المخاطر ووضع استراتيجية وطنية إلدارة مخاطر
الكوارث جارية في وقت كتابة هذا التقرير ،مع وضع
خطط لتطوير خريطة للمخاطر خالل عام .2019
استكشا ًفا لما يمكن أن تسهم خدمات النظام اإليكولوجي به
في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث،
تضع دولة فلسطين مجموعة متسقة من السياسات،
وهناك عمل مستمر إلنشاء وحدات للتكيف مع تغير
المناخ والحد من مخاطر الكوارث في الهيكل المؤسسي
للمؤسسات الفلسطينية الرئيسية ذات الصلة .وقد كان
إحراز التقدم ممك ًنا نظرً ا لإلرادة وااللتزام السياسيين
الحاليين .تم ترسيخ التكيف مع تغير المناخ ،وخطط
التكيف الوطنية ،والعالقة بين الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ استنا ًدا إلى النظام اإليكولوجي،
لدى السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية.
تمثل العوامل المعيقة قيو ًد ا مفروضة على السيطرة
على الموارد الطبيعية ،ونقص الموارد المالية والتثقيف
البيئي ،وانخفاض مستوى الوعي بمخاطر تغير المناخ،
وصعوبة تنفيذ برامج التنمية المتكاملة ،وال سيما في
المجتمعات البدوية المتنقلة .وهناك أيضًا قضايا تتعلق
بالواليات المتداخلة فيما بين المؤسسات الفلسطينية
المختلفة ،ومصادر المعرفة والثقافة التقليدية المختلفة،
ومحدودية توافر البيانات.

دراسة حالة إفرادية :خطة التكيف الوطنية التشادية
تتضمن خطة التكيف الوطنية التشادية مشروعًا بشأن
اإلدارة المجتمعية لمخاطر المناخ في تشاد .بحلول
عام  ،2021تهدف هذه الخطة إلى ضمان استخدام
المزارع ،ومجتمعات صيد األسماك وصغار المنتجين،
وال سيما الشباب والنساء في المناطق المستهدفة لنظم
اإلنتاج المستدامة التي تسمح لهم بتلبية احتياجاتهم،
وجلب الغذاء إلى األسواق ،وتبني بيئة معيشية أكثر
قدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتحديات البيئية
األخرى.
تعاني تشاد بصفتها دولة ساحلية من اآلثار الضارة
لتغير المناخ في جميع مجاالت النشاط السكاني،
وال سيما في المجتمعات الريفية .حيث حدثت في
السنوات األخيرة ،العديد من الظواهر المتطرفة (على
سبيل المثال الفيضانات ،والجفاف وحرائق الغابات)،
ً
إضافة إلى زيادة تدهور األراضي .إن القدرة المحدودة
للسكان المحليين على التكيف مع مخاطر المناخ ،تمثل
سياق المشروع ،الذي يقترح طر ًقا لتعزيز قدرات
المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ،
وكذلك الستحداث آليات مالية للتكيف.

ومن السمات المثيرة لالهتمام للمشروع التركيز على
المنظور الجنساني ،وهو ما يعزز مشاركة المرأة في
نظام التكيف مع تغير المناخ .حيث سيتيح المشروع
للمرأة إمكانية الحصول على المعلومات واألموال
ألغراض اإلنتاج .وبما أن المرأة تلعب دورً ا حيويًا
شرك
في نظم اإلنتاج المجتمعية ،فإن هذه المبادرة س ُت ِ
المرأة في تنفيذ جميع نواتج المشروع ،بد ًء ا من
الحصول على المعلومات ،إلى األموال والتأمين
متناهي الصغر .وسيتيح تصميم وحدات التدريب
المعنية بإدارة مخاطر المناخ للمرأة إمكانية االستفادة
من المعارف الحالية بشأن التكيف مع تغير المناخ
وإدارة المخاطر.
إن تعزيز آليات نقل المخاطر المالية لمساعدة األسر
الريفية على تقليل الخسائر إلى أدنى حد وتوفير شبكات
األمان لمواجهة الصدمات المناخية يسهم في توفير نهج
أكثر شموالً لدمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف
مع تغير المناخ.

إن المؤسسة الرائدة هي وزارة الزراعة ،التي ستدمج
النتائج في خططها وسياساتها وستتحكم في النقاش الذي
يدور عن إدارة مخاطر المناخ في تشاد .ومع ذلك،
يشارك أيضًا عن كثب كل من وزارة البيئة ،والمياه،
ومصائد األسماك ،ووزارة الطيران المدني واألرصاد
الجوية الوطنية ،والمديرية المعنية بمكافحة تغير
المناخ ،ومؤسسة التمويل بالغ الصغر.

يتطلع النهج في تشاد إلى وضع سياسة وطنية تركز على
قدرة المجتمعات على الصمود وبناء القدرات لمواجهة
مخاطر الكوارث والمناخ التي تؤثر على األسر الريفية

تأثيرً ا مباشرً ا ،من خالل االعتراف بدور المرأة في هذه
المجتمعات ودعمها باعتبارها رائدة ومنتجة رئيسية.

( 352دولة فلسطين )2016

377

دراسة حالة إفرادية :خطط التكيف الوطنية الخاصة بالفلبين
غالبًا ما يُشار إلى قانون الفلبين للحد من مخاطر
الكوارث وإدارتها ونظامه المؤسسي بوصفهما مثاالً
إيجابيًا للتأكيد القوي على الحد من المخاطر في البلدان
النامية التي تواجه مستويات غير عادية من األخطار
الطبيعية – األرصاد الجوية المائية والجيولوجية .ولكن
القانون الذي ال يعرفه الكثير هو القانون الفلبيني لتغير
المناخ ،الذي يهدف إلى تعميم العمل المناخي في جميع
الوزارات الحكومية من خالل المؤازرة والدعم الفني
للجنة المعنية بتغير المناخ .ويسترشد هذان القانونان
ببعضهما البعض في ضمان أوجه التآزر واالتساق
بشأن التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر
الكوارث ،كما يشتمل كالهما على األحكام المتعلقة
بالمساواة الجنسانية وتمثيل المنظمات النسائية.
لعبت السلطة الوطنية االقتصادية واإلنمائية دورً ا
رياديًا في عملية وضع المبادئ التوجيهية بشأن تعميم
الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط للتنمية .حيث
تستخدم نتائج التقييمات المستندة إلى المبادئ التوجيهية
لتعزيز جميع جوانب عملية التخطيط التالية :الرؤية،
وتحليل بيئة التخطيط ،واشتقاق إمكانات التنمية،
والتحديات؛ والترجمة إلى األهداف والمقاصد والغايات
المقابلة؛ وتحديد االستراتيجيات والبرامج المناسبة،
والمشروعات ،واألنشطة.

يوضح المثال المأخوذ من الفلبين كيف يمكن أن يكون دمج
الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ناجحً ا
على المستوى الوطني ،إلى المستوى القطاعي ،ووصوالً
إلى المستوى المحلي ،بما في ذلك دمج إدارة المعارف
وتوفير البيانات .أدت اإلرادة السياسية القوية ،جزئيًا نظرً ا

( 353دي بيتينكور وآخرون)2013 .

378

الفصل 13

تشمل ميزات النهج المُر َّكب تعميم التكيف مع تغير
المناخ والحد من مخاطر الكوارث في خطط شاملة
الستخدام األراضي أعدتها كل وحدة حكومية محلية،
باعتبارها جزءًا من نهج إعادة البناء على نحو أفضل.
حيث تحدد هذه الخطط استخدام األراضي لمنطقة إدارية
معينة ،وتعتبر إحدى نقاط االنطالق المهمة لتعميم
التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
في عام  ،2015وضع مجلس اإلسكان واستخدام
األراضي المبادئ التوجيهية التكميلية بشأن تعميم
مخاطر المناخ والكوارث في الخطة الشاملة الستخدام
األراضي باالستعانة باللجنة المعنية بتغير المناخ،
األمر الذي أدى إلى إضافة دمج اعتبارات تغير المناخ
باعتبارها جزءًا من تقييم المخاطر .حيث تساعد المبادئ
التوجيهية هذه الحكومات المحلية على صياغة خطط
استخدام األراضي الشاملة المراعية لمخاطر المناخ
والكوارث وقوانين لتقسيم المناطق التي تضطلع بتوجيه
تخصيص استخدام األراضي وتنظيمه حتى تتسنى
إمكانية التقليل من تعرض السكان ،والبنية التحتية،
واألنشطة االقتصادية ،والبيئة لألخطار الطبيعية وتغير
المناخ وقابلية التأثر بسهولة بها أو حتى منع تعرضها
لتلك األخطار أو تأثرها بها .إن التحسينات الناتجة في
عمليات التخطيط الستخدام األراضي وتقسيم المناطق،
سيكون من شأنها أن تعزز قدرة الحكومات المحلية على
تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى التحديات التي
فرضها تغير المناخ واألخطار الطبيعية.

للبيئة شديدة الخطورة للغاية ،إلى تعجيل العملية ،وقد دعم
إطار متين لإلدارة يضم جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة
اإلجراء العملي وعملية التنفيذ.

الشكل  3-13تعميم إطار تقييم مخاطر المناخ والكوارث في التخطيط الشامل الستخدام األراضي في الفلبين

ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻛوارث
) (CDRAﺑﺎﻟﻔﻠﺑﯾن
اﻟﺧطوة ۱
اﻟﺟﻣﻊ واﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻧﺎخ واﻷﺧطﺎر

اﻟﺧطوة ۲
ﻧطﺎق اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻸﺧطﺎر
وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺷﺎﻣل ﻻﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ

اﻟﺧطوة ۱
اﻟﺗﻧظﯾم

اﻟﺧطوة ۲

اﻟﺧطوة ۸

ﺗﺣدﯾد أﺻﺣﺎب
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗواﻧﯾن
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧﺎطق

اﻟﺧطوة ۳
ﺗﺣدﯾد اﻟرؤﯾﺔ

اﻟﺧطوة ۳
ﺗطوﯾر ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺧطﺎر

اﻟﺧطوة ٤
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﻗف

اﻟﺧطوة ٤
إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛر
ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﺧطوة ٥
إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث

اﻟﺧطوة ٦
ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﺧطوة ۷
إﻋداد ﺧطﺔ اﺳﺗﺧدام
اﻷراﺿﻲ

اﻟﺧطوة ۹
إدارة ﺟﻠﺳﺎت
اﻻﺳﺗﻣﺎع

اﻟﺧطوة ۱۰
اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﺑﻧﻲ واﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻟﻠﺧطط اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺗﺧدام
اﻷراﺿﻲ وﻗواﻧﯾن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧﺎطق

اﻟﺧطوة ٥

اﻟﺧطوة ۱۱

ﺗﺣدﯾد اﻷھداف واﻟﻐﺎﯾﺎت

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺗﺧدام
اﻷراﺿﻲ وﻗواﻧﯾن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧﺎطق

اﻟﺧطوة ٦

اﻟﺧطوة ۱۲

إﻧﺷﺎء اﻟزﺧم اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ووﺿﻊ
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ

اﻟرﺻد واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﺧطط اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻻﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ وﻗواﻧﯾن
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧﺎطق

(المصدر :الفريق المعني بوضع السياسات ،مجلس تنظيم اإلسكان واستخدام األراضي ،الفلبين )2014

5-4-13

االستراتيجيات والخطط المتكاملة األخرى

يمكن للتشريعات الوطنية واضحة المعالم أن تضع الشروط المسبقة للنجاح فيما يتعلق بدمج الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ ،وأن تضع آلية تنسيق ،ولكن تحديد الترتيبات المؤسسية للتنمية القادرة على الصمود أمام تغير
المناخ والكوارث وتنسيقها ال يزال صعبًا في كثير من األحيان .وقد يُعزي هذا األمر إلى المقاومة المؤسسية ،بالنظر إلى أن
المؤسسات المختلفة قد قادت تاريخيًا خطط تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث من خالل مصادر مالية منفصلة 353.وتشير
الخبرات الناشئة إلى أنه من أجل أن تتمتع الوكالة ذات الصلة بالصالحية الفعالة للدعوة إلى االجتماعات ،يجب أن توجد في
أعلى مستوى ممكن في الحكومة .وفي الواقع ،بما أن مخاطر المناخ والكوارث تؤثر على عدة قطاعات ،فإن الوكالة الرائدة
تحتاج إلى أن تتمتع بالصالحية القوية للدعوة إلى االجتماعات الخاصة بصانعي القرارات من وكاالت ومستويات حكومية
ً
إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
متعددة،

379

دراسة حالة إفرادية :المكسيك
تطبق المكسيك القانون العام بشأن تغير المناخ لعام
 ،2012والبرنامج الخاص بتغير المناخ للفترة من
 2014إلى  ،2018الذي يمثل أداة تخطيط لتحديد
أولويات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره 354.ومن
خالل هذه الواليات ،تم دمج الحد من مخاطر الكوارث
في صياغة خطة التكيف الوطنية والمساهمة المحددة
وطنيًا للمكسيك للفترة من  2020إلى  355 .2030كما
تم دمجه في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ
وخططته من خالل برنامجين :البرنامج الوطني
لمكافحة حاالت الطوارئ الهيدرولية والبرنامج الوطني
لمكافحة الجفاف .وتقوم عدة مؤسسات بتنفيذ هذه
البرامج ،التي تنسقها اللجنة المشتركة بين الوزارات
لالهتمام بحاالت الجفاف والفيضانات.
في المكسيك ،تشمل اإلجراءات المنتقاة لدمج الحد من
مخاطر الكوارث في خطط التكيف ما يأتي:
إن بعض العوامل المؤاتية أو المعوِّ قة في وضع
االستراتيجيات والخطط المعنية بالتكيف القائمة على
•االحتفاظ باحتياطيات المياه لتغطية االحتياجات
البيئية وتلبية الطلب على إمدادات المياه في المستقبل
•وضع الخوارزميات لقياس أفضل لحجم احتياطيات
المياه وتوزيعها في األحواض المركبة
•نظام اإلنذار المبكر بحاالت الجفاف

•وضع تدابير االستصالحات النهرية واستصالح
ا لمستجمعا ت ا لما ئية للحر ا جة ا لز ر ا عية
الهيدرولوجية
•وضع تدابير لتحسين الصرف للبنى التحتية الخطية
•تدابير التنبؤ بوقوع الفيضانات
•تعزيز التأمين
•تحسين شبكات الرصد الجوية المائية ،التي تبلغ في
الوقت الحقيقي ،وتنفيذ النماذج الرقمية للفيضانات
وحاالت الجفاف
معرفة الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها يمكن
اشتقاقها من قضية المكسيك .حيث كفل الدعم السياسي
القوي للحكومة الفيدرالية إمكانية وضع آلية إدارة
قوية للتكيف مع تغير المناخ من خالل مكونات الحد
من المخاطر .وقد أفضى االستخدام والتوافر لمفاهيم
اإلدارة وبيانات صياغة النماذج المتكاملة للفيضانات
وحاالت الجفاف إلى إتاحة فرصة التنمية والتكامل
الجوهريين .ومع ذلك ،فإن الفجوات في القدرات ،مثل
االفتقار إلى العاملين المدربين تدريبًا كافيًا وانخفاض
عدد محطات الرصد ،المتعلقة بالميزانية والتمويل،
تمثل عوامل معوِّ قة باعتبارها وسائل غير كافية
لالتصال فيما بين المؤسسات المشاركة.

•وضع تدابير للحد من المخاطر التي يواجهها
القطاع الزراعي ،بما في ذلك سيناريوهات الجفاف

يوضح مثال المكسيك أن اإلرادة السياسية القوية ،القائمة
على فهم المخاطر ،يمكن أن تؤدي إلى وضع آلية إدارة فعالة
يمكنها التغلب على الفجوات في القدرات والميزانية المحدودة.
ً
إضافة إلى خطط التكيف الوطنية ،المصممة خصيصًا لهيكل
اإلبالغ الخاص باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ والصندوق األخضر للمناخ ،تتعامل الدول األعضاء
من جميع مستويات الدخل وأنواع التنمية االقتصادية مع
مخاطر المناخ والكوارث باعتبارها جز ًء ا من العمليات
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ا لمتكاملة لوضع السياسات والتخطيط على ا لصعيدين
الوطني والمحلي .على سبيل المثال ،في كوستاريكا ،تمت
صياغة السياسة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث وسياسة
التكيف الوطنية المعتمدتين في عام  2017بمشاركة
جماعات الممارسين وذوي المسؤوليات في عمليات التنفيذ.
وفي موزمبيق ،على النحو الموضح في الفصل  ،11تتماشى
الخطة الرئيسية للحد من مخاطر الكوارث للفترة (من
 2017إلى  )2030مع االستراتيجية الوطنية للتكيف مع
تغير المناخ والتخفيف من آثاره ،وكذلك مع أدوات السياسات

األخرى .في كلتا الحالتين ،تم وضع آليات ومؤشرات
مشتركة لالستراتيجيات أو الخطط.
في أفريقيا ،اتخذت ناميبيا خطوات لدمج الحد من مخاطر
الكوارث مع التكيف مع تغير المناخ من خالل االستراتيجية
الوطنية لتعميم الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع
تغير المناخ للفترة (من  2017إلى  .)2021حيث تنشئ
استراتيجيات العديد من الدول األخرى وخططها روابط بين
الحد من مخاطر الكوارث ،وتغير المناخ ،والصحة ،وغيرها
من األهداف البيئية أو اإلنمائية من خالل مشاركة الوزارات
المختصة أو آليات التنسيق .ومع ذلك ،يبدو أن مثل هذه
الصياغات عامة للغاية يصعب عليها أداء عمل وتنفيذ
ملموسين بصفة مشتركة أو تكميلية .وتشير دراسة خاصة
َ
بكينيا إلى أن دوري حكومات الدول والوكالة الوطنية إلدارة
الجفاف لدعم القدرة على الصمود تكميليان ،لكن ال يوجد
356
دليل كا ٍ
ف على أنهما يعمالن معًا في الممارسة العملية.
ورد في الفصل  11من تقرير التقييم العالمي هذا أن
الفصل  4الذي يسرد الخطة الرئيسية في موزمبيق للحد
من مخاطر الكوارث للفترة من  2017إلى  ،2030يحدد
السياق القضائي والسياسات العامة الوطنية ،التي تصيغ
الروابط مع خطة التنمية الوطنية في البالد ،والخطة الوطنية
لعام ،Visão Estratégica de Nação :2025
واالستراتيجية الوطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ
والتكيف معه للفترة من  2013إلى  ،2025وأهداف التنمية
المستدامة .حيث تحتوي الخطة على إجراءات تعزز القدرة
على الصمود التي تتراوح من وضع ُنهُج تعليمية تدمج الحد
من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ (اإلجراء ،)3-1-1
إلى إنشاء آليات لضمان أن جميع المشروعات والبرامج
المتعلقة بالحد من الفقر ،والتنمية الزراعية والريفية،
تضع في اعتبارها الحصول على المياه ،واالعتبارات
واإلسهامات البيئية في االستخدام المستدام للمياه (اإلجراء
 357.)1-3-2وفي وقت كتابة هذا التقرير ،كانت موزمبيق
تعاني من هبوب إعصار إيداي ،الذي وصل إلى اليابسة في
 14آذار/مارس ،لعام  .2019وقد غمر منطقة ُتقدَّر مساحتها
بحوالي  520كم 2بسرعات رياح تبلغ حوالي  160كم/س،

354
355
356
357

(المكسيك ،وزارة البيئة والموارد الطبيعية )2014
(المكسيك )2016
(أومويو نيانديكو وأوموندي راكاما )2019
(المعلومات المقدمة من حكومة موزمبيق إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2017

و َتسبب في حدوث أضرار جسيمة نجمت عن العواصف
التي كانت شديدة في مدينة بيرا على وجه الخصوص .حيث
أشارت التقديرات األولية إلى مقتل  600شخص على األقل،
وتضرُر أكثر من  1.5مليون شخص ،وإتالف مئات اآلالف
من الهكتارات من المحاصيل .لقد بدأ تقييم االحتياجات
ما بعد وقوع الكوارث في  16نيسان/أبريل .حيث تكشف
األخطار الناجمة عن حجم إعصار إيداي القدرة على
الصمود والتعامل ألي دولة .ومع ذلك ،في الوقت المناسب،
قد تشير التقييمات الالحقة لألسباب الجذرية للخسائر
واألضرار إلى فرص يمكن تحقيقها للحد من المخاطر.
في عام  ،2011وضعت نيبال إطارً ا وطنيًا بشأن خطط
ً
إضافة إلى خطة العمل الوطنية
العمل المحلية للتكيف،
للتكيف 358 .وقد كان التنفيذ يمثل تحد يًا ،ولكن في اآلونة
األخيرة ،ركزت العديد من المؤسسات الحكومية ،وغير
الحكومية ،والدولية على األنشطة المتعلقة بالتكيف مع
المناخ من أجل تعزيز القدرة على التكيف للمجتمعات األكثر
ضع ًفا .وهكذا تم تحديد المياه ،والصحة ،والصرف الصحي،
والزراعة ،والتنوع البيولوجي ،واألمن الغذائي ،والتغذية
بوصفها أكثر القطاعات تعر ضًا لآلثار المناخية ،وتم
359
اعتبارها أولويات لتوفير الدعم للفئات المحلية الضعيفة.
كما ركز آخرون على مفهوم القرى المراعية لتغير المناخ
وإرساء نهج متكامل على المستوى المحلي في بناء القدرة
على الصمود.
أشارت البرازيل مباشرة إلى إطار سِ نداي في خطة التكيف
الوطنية لديها 360.حيث وضعت هولندا رؤية تخطيطية بعيدة
المدى إلدارة المياه التي تراعي سيناريوهات تغير المناخ
ووضعت سياسات متكاملة للسالمة والتكيف من أجل التعامل
مع المخاطر .وتعاونت دول أخرى (مثل فرنسا ،وإسبانيا،
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ،وأيرلندا الشمالية)
مع القطاع الخاص إلنشاء آليات التأمين وتمويل المخاطر
على أساس الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،في
حين أتاحت دول أخرى مثل سويسرا التعاون الرأسي مع
الحكومات المحلية من خالل إنشاء نظام متعدد المستويات
إلدارة المخاطر.

( 358نيبال ،وزارة البيئة )2010؛ (نيبال ،وزارة الغابات والبيئة )2018
( 359داكال ،وواجلي ،وكركي )2018
( 360البرازيل ،وزارة البيئة )2016؛ (أوروتيا فاسكوزكي وآخرون)2017 .
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5-13
نهج منطقة المحيط الهادئ من أجل تحقيق السياسة
المتكاملة بين المناخ ،والكوارث ،والتنمية
1-5-13

النهج اإلقليمي لدعم التكامل – إطار التنمية القادرة
على الصمود في المحيط الهادئ

على النحو الموضح في القسم  1-10بشأن ال ُنهُج اإلقليمية وفي
القسم  5-11المتعلق باتساق السياسات ،تضطلع منطقة المحيط
الهادئ  -على الصعيدين اإلقليمي والقُطري  -بدور ريادي في
عملية إدماج الحد من مخاطر المناخ والكوارث مع التخطيط للتنمية
361
في إطار التنمية القادرة على الصمود في المحيط الهادئ.
وعلى الرغم من أنه ليس إلزاميًا ،يقترح إطار التنمية القادرة
على الصمود في المحيط الهادئ إجراءات ذات أولوية
ليستخدمها المجموعات المختلفة ألصحاب المصلحة المتعددين
حسب االقتضاء  -على الصعيدين اإلقليمي والوطني  -في
القطاعات أو التجمعات األخرى حسب االقتضاء 362 .وتم
دعم تنفيذها أيضًا من قِبل شراكة القدرة على الصمود في
منطقة المحيط الهادئ التي أسسها قادة المحيط الهادئ في
عام  2017لفترة تجريبية أولية مدتها عامين .حيث تعمل
الشراكة على تعزيز التنسيق والتعاون ،والعمل مع فرقة عمل
أصحاب المصلحة المتعددين ،ووحدة دعم ،وفرق عاملة تقنية،
واجتماعات القدرة على الصمود في منطقة المحيط الهادئ.

2-5-13

دول المحيط الهادئ

نظرً ا ألهمية الكوارث المرتبطة بالمناخ بالنسبة إلى جزر
المحيط الهادئ ،وضعت العديد من دول المنطقة خطط
العمل الوطنية المشتركة ،وخطط العمل التي تراعي إدارة
مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ،منذ عام .2010
حيث بدأت هذه العملية قبل فترة طويلة من ظهور إطار
التنمية القادرة على الصمود في المحيط الهادئ عام ،2016
وتطورت على المستوى اإلقليمي من واقع الممارسة الوطنية.
عاد ًة ما تعبر خطط العمل الوطنية المشتركة االعتراف
عن العالقة فيما بين المخاطر التي تواجه التنمية ،ومخاطر
الكوارث والمناخ ،ودور اإلدارة البيئية في إدارة التنمية
382
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والمخاطر 363.وتمثل جزر كوك ،وجزر مارشال ونيوي،
وتونغا بعض الدول التي وضعت خطط عملها الوطنية
المشتركة ونشرتها ،بينما اختارت فانواتو أن تسلك طري ًقا
ً
بديل من خالل التشريعات الوطنية وإعادة الهيكلة المؤسسية
لدمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.
يتبع دول جزر المحيط الهادئ نهجين شاملين فيما يتعلق
بخطط العمل الوطنية المشتركة وخطط التكيف الوطنية.
حيث تعمل مجموعة من الدول على صياغة خطط التكيف
الوطنية بوضوح ،مع وجود مقترحات و/أو خطط قيد التنفيذ
للحصول على التمويل الخاص بصياغة خطة التكيف الوطنية
للصندوق األخضر للمناخ (على سبيل المثال ،فيجي ،وتوفالوِ،
وفانواتو) .وتصف مجموعة أخرى من الدول خطط عملها
الوطنية المشتركة بأنها خطط التكيف الوطني الخاصة بها
(جزر كوك ،وكيريباتي ،وجزر مارشال ،وناورو ،ونيوي،
وباالو ،وتونغا) .وتخطط المجموعة الثانية من الدول لتسخير
التمويل الخاص بصياغة خطة التكيف الوطنية لصندوق
المناخ األخضر للتنقيح والتحديث لعناصر التكيف مع تغير
المناخ الخاصة بخطط عملها الوطنية المشتركة لضمان
التغطية الكاملة لميزات خطط التكيف الوطنية.
تطبِّق دولة ساموا وحدها استراتيجيتها الوطنية للتنمية
بصفتها خطة شاملة للتخطيط اإلنمائي ،وتغير المناخ ،والحد
من مخاطر الكوارث ،وأهداف التنمية المستدامة ،وما إلى
ً
خططا منفصلة للقضايا المختلفة.
ذلك خطة شاملة وليس
حيث يتم تنسيق تنفيذ األنشطة من خالل إطار اإلنفاق
364
متوسط األجل الخاص بالدولة.
أطلقت جزر الكوك خطتها الثانية  -خطة العمل الوطنية
المشتركة الثانية  -في عام  ،2016التي تغطي الفترة من
 2016إلى  .2020حيث تنطوي خطة العمل الوطنية المشتركة
الثانية هذه على تسع استراتيجيات قطاعية لضمان مستقبل يتسم
باألمان والقدرة على الصمود واالستدامة .وتهدف هذه الخطة
إلى تعزيز القدرة على الصمود أمام المناخ والكوارث لحماية
األرواح ،وسبل العيش ،واألصول االقتصادية ،وأصول البنية
التحتية ،واألصول الثقافية والبيئية في جزر كوك في إطار نهج
تعاوني قطاعيُ .
وذكر اتفاق باريس وإطار سِ نداي في المقدمة،
ويتوفر مخطط لكيفية قيام كل منهما بتقديم معلومات إلى خطة
365
العمل الوطنية المشتركة.

مخلفات شاطئ هونيارا
(المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

يجري تحديث خطة كيريباتي للتنفيذ المشترك ()KJIP
الستكمال الخطة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث واإلطار
الوطني لتغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ 366 .ومن
بين أمور أخرى ،تستجيب مراجعة خطة كيريباتي للتنفيذ
المشترك للضرورة الحتمية لتنفيذ سياسة المساواة بين
الجنسية المنصوص عليها في اتفاق باريس.
ً
تحديثا على خطة عملها الوطنية
تجري جزر مارشال
المشتركة للفترة من  2014إلى  .2018حيث حددت اعتماد
أهداف التنمية المستدامة ،واتفاق باريس (جنبًا إلى جنب مع
المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية) ،وإطار
سِ نداي باعتبارها سياق السياسة الوطنية والمبادئ التوجيهية
لتحديث خطة عملها الوطنية المشتركة .وتخطط الدولة

361
362
363
364

(أمانة جماعة المحيط الهادئ )2016
(أمانة جماعة المحيط الهادئ )2016
(أمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ )2013
(ساموا )2016

لمواءمة إطارها الوطني لالرتقاء بمستوى القدرة على الصمود
مع خطة تكيفها الوطنية لضمان االستخدام المالئم للتمويل.
قامت فانواتو بإدماج مؤسسات التكيف مع تغير المناخ
والحد من مخاطر الكوارث وعمليات وضع السياسات.
حيث تشترك إدارة فانواتو لألرصاد الجوية واألخطار
الجيولوجية والمنظمة الوطنية إلدارة الكوارث في اإلشراف
على المجلس االستشاري الوطني المعني بتغير المناخ والحد
من مخاطر الكوارث ،ويعمل هذا المجلس باعتباره المحور
األساسي الخاص بسياسات فانواتو ،ومعارفها ،وتنسيقها
لجميع المسائل المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر
الكوارث .وقد تم تشكيل هذا المجلس قبل سريان القانون
368
الجديد الذي يضفي الطابع الرسمي على عملية الدمج.
367

( 365جزر كوك )2016
( 366كيريباتي ومكتب تي بيريتيتي )2013؛ (كيريباتي )2012
( 367فانواتو )2015؛ (جاكسون ،وويت ،وماكنامارا )2019؛ (برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2019q
( 368فانواتو )2017

383

دراسة حالة إفرادية :تونغا
كانت تونغا أول دولة في المنطقة تضع خطة عملها
الوطنية المشتركة للفترة من  2010إلى  .2015جرى
تصور ذلك عندما كانت تونغا تنظر في وضع خطة
عملها إلدارة مخاطر الكوارث بموجب إطار عمل
هيوغو ،باالقتران مع اإلطار اإلقليمي إلدارة مخاطر
الكوارث الذي كان قائمًا ،الذي يمثل إطار عمل المحيط
الهادئ للحد من مخاطر الكوارث وإدارة الكوارث.
وفي الوقت نفسه ،كانت تونغا تعمل على تطوير خطة
عملها الوطنية للتكيف المعنية بتغير المناخ بموجب
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ
وإطار عمل جزر المحيط الهادئ المعني بتغير المناخ.
لقد كان من المنطقي اتباع نهج متكامل للتكيف مع تغير
المناخ والحد من مخاطر الكوارث في ضوء أوجه
قابلية التضرر المجتمعية وموجز بيانات المخاطر
الخاص باألرخبيل ،وكان يمثل أيضًا النهج األكثر
فعالية للحكومات ذات القدرات المحدودة.

ساعدت تجربة تونغا ،جنبًا إلى جنب مع دول أخرى
في المحيط الهادئ ،على تمهيد الطريق إلطار التنمية
القادرة على الصمود في المحيط الهادئ لعام .2016
أدت الموافقة على سياسة تغير المناخ بتونغا في كانون
الثاني/يناير لعام  2016إلى استعراض خطة العمل
الوطنية المشتركة األولى المعنية بتغير المناخ وإدارة
مخاطر الكوارث للفترة ( 2010إلى  ،)2015وتمت
الموافقة على خطة العمل الوطنية المشتركة الثانية
369
الممتدة حتى عام  2028في أيار/مايو .2018
وحددت عملية خطة العمل الوطنية المشتركة الثانية
أيضًا أدوارً ا واضحة ألصحاب المصلحة المعنيين،
بقيادة اإلدارة المعنية بتغير المناخ في وزارة األرصاد
الجوية ،والطاقة واإلعالم ،وإدارة الكوارث ،والبيئة،
وتغير المناخ ،واالتصاالت ،بدعم من فرقة عمل خطة
العمل الوطنية المشتركة.

الشكل  4-13الترتيبات المؤسسية لإلصدار الثاني من خطة العمل الوطنية المشتركة لتونغا

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ ﺗوﻧﻐﺎ
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

ﺑرﻟﻣﺎن ﺗوﻧﻐﺎ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻹدارة اﻟطوارئ
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺷﺗرك ﻹدارة ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

NEMC

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻘطﺎع

(المصدر :تونغا )2018
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وزارة اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ،واﻟطﺎﻗﺔ
واﻹﻋﻼم ،وإدارة اﻟﻛوارث ،واﻟﺑﯾﺋﺔ،
وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،واﻻﺗﺻﺎﻻت
أﻣﺎﻧﺔ اﻹدارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
ﻟﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ

اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ
وﺷرﻛﺎء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

ﻓرﯾق  INAPاﻟﻔﻧﻲ وﻣﻧﺗدى
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹدارة
اﻟطوارئ

ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،
واﻟرﺻد واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻌﻠم ،واﻹﺑﻼغ

ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻔرﯾق اﻟﻌﺎﻣل

ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ /
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،
واﻟرﺻد واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻌﻠم ،واﻹﺑﻼغ

اﻟوزارة

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،
واﻟرﺻد واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻌﻠم ،واﻹﺑﻼغ

ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،
واﻟرﺻد واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻌﻠم ،واﻹﺑﻼغ

تم االعتراف بخطة العمل الوطنية المشتركة باعتبارها
ملخصًا ألولويات الدولة فيما يتعلق بإدارة مخاطر
الكوارث ومخاطر المناخ .ترجع الوزارات والمنظمات
غير الحكومية التي تضطلع بالدور التنفيذي إلى خطط
العمل الوطنية المشتركة بصفتها وثائق مميزة بالنسبة
إلى الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشركاء في
مقترحات مشاريعها  -ال سيما بالنسبة إلى المشروعات
المتعلقة بتغير المناخ  -مما يوضح فعالية آلية الحوكمة
هذه .ويمثل وضع ترتيبات الحوكمة و ُنهُجها القوية
للتكامل جنبًا إلى جنب مع توفير موارد تقنية مخصصة

توضح دراسة حالة تونغا أن التكامل السياسي والمؤسسي
ممكن عندما يكون هناك درجة عالية من التداخل بين مخاطر
الكوارث والمناخ والروابط الواضحة للتنمية الوطنية .وتوضح
حل ً
الدراسة أيضًا أن التكامل يمكن أن يكون ً
فعال لحكومة
صغيرة ،عندما يدعمه التزام حكومي قوي بأولويات خطة
العمل الوطنية المشتركة وبالتالي الحصول على االلتزامات
على المدى البعيد بالموارد من شركاء التنمية.

العوامل الرئيسية للنجاح في تونغا .إن أمانة خطة
العمل الوطنية المشتركة المكونة من ثالثة أشخاص،
التي أتيحت لها الموارد البشرية والمالية ،توفر جهة
تنسيق لألنشطة المحددة للجنة التقنية التابعة لخطة
العمل الوطنية المشتركة ،وهذه الجهة مُعترف بدورها
الحيوي في التنسيق الناجح لخطة العمل الوطنية
المشتركة في تونغا .وفي حين أن الدعم الخارجي
المتواصل من شركاء التنمية معترف به باعتباره
أمرً ا ضروريًا لضمان التنفيذ ،قد ال تكون هذه الموارد
مستدامة على المدى الطويل.

6-13
االستنتاجات
المنسقة للتكيف مع تغير المناخ
صنع السياسات الوطنية
َّ
والحد من مخاطر الكوارث
يمكن تحقيق التنسيق بأكبر قدر من الفعالية على المستوى
الوطني في أثناء إعداد االستراتيجيات والخطط دعمًا
للتنمية .ويمثل التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر
الكوارث مفهومين مرنين بما فيه الكفاية لتمكين الدول من
وضع الخطط واالستراتيجيات وتنفيذها استنا ًدا إلى الظروف
واالحتياجات الوطنية.
ً
استجابة
بينما تعد كيفية إبالغ الدول عن الخطط وإنشائها
لالتفاقات متعددة األطراف المختلفة مسألة مختلفة؛ ففي
بعض األحيان ،يمكن أن تعمل هذه المتطلبات ضد مصلحة
التكامل .ويشمل السياق الدولي أيضًا تنسيق الدعم الذي يأتي
تحت المظالت المختلفة استنا ًدا إلى المتطلبات الخاصة لكل
مصدر.

( 369تونغا )2018
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المنسقة لسلسلة
التقييمات والحلول التقنية الوطنية
َّ
المخاطر برمتها
غالبًا ما يتم إجراء تقييمات المخاطر المتعلقة بتغير المناخ
والكوارث من خالل فرق مختلفة ،ويتم دعمها وتوجيهها من
خالل اتفاقات وهيئات مختلفة على الصعيد الدولي .حيث
يجب االعتراف بأنه على الرغم من أن تراكب مخاطر
الكوارث والمناخ إلى ح ٍد كبير ،إال أن هناك أيضًا جوانب
جوهرية ال تتفقان فيها ،وهذا يمثل تحد يًا مهمًا للحوكمة
المتكاملة للمخاطر على الصعيدين الوطني والمحلي .ومع
ذلك ،في مجال مخاطر األرصاد الجوية المائية على سبيل
المثال ،تتوفر مجموعة من األدوات القابلة للتطبيق بما في
ذلك األدوات التي تتناول مسألة التكيف/الحد من المخاطر،
سواء كانت مخططة أو تصادفية ،وإدارة الحاالت القصوى
والخسائر الناجمة عن الكوارث .ويمكن ألي دولة أن تختار
تنسيق هذه الجوانب لتقييمات التكيف مع تغير المناخ/الحد
من مخاطر الكوارث ،شريطة أن تغطي التقييمات األبعاد
والجداول الزمنية ذات الصلة بكل نوع من أنواع المخاطر،
بدءًا من المخاطر الحالية ،إلى المخاطر متوسطة المدى،
ووصوالً إلى المخاطر بعيدة المدى.
ومع ذلك ،على النحو المحدد في الجزء األول من تقرير
التقييم العالمي هذا ،في ال ُنهُج المتكاملة بشكل تام بموجب
إطار سِ نداي ،يجب أن تراعي التقييمات والحلول المخاطر
الناجمة عن األخطار والمخاطر الطبيعية والناجمة عن
األنشطة البشرية غير المتصلة بالمناخ (وال سيما األخطار
و ا لمخا طر ا لجيو فيز يا ئية و ا لبيو لو جية  ،و ا لتكنو لو جية ،
والبيئية) ،وكذلك المخاطر المتتالية والمخاطر النظامية ،بما
في ذلك آثار التضخيم المحتملة لتغير المناخ.

والمنسقة – تقليل التعقيد وتجنب
األنشطة المتكاملة
َّ
االزدواجية
أعدت العديد من المنظمات مواد تكميلية للمبادئ التوجيهية
التقنية لخطة التكيف الوطنية ،لتقديم المشورة بشأن كيفية
تعزيز التآزر مع أطر أخرى .ويجري وضع ملحق إضافي
يغطي قضايا الحد من مخاطر الكوارث عن طريق مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث واتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون الوثيق مع فريق
الخبراء المعني بأقل الدول ً
نموا بشأن التكيف .حيث سيوفر
خيارات للدول لتنسيق جهودها على نحو أفضل على الصعيد
الوطني عند تناول الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع
تغير المناخ من خالل خطط التكيف الوطنية.
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توجد أطر عالمية واتفاقات متعددة األطراف أخرى تستلزم
أيضًا اتخاذ إجراءات تتناول التكيف مع تغير المناخ والحد
من مخاطر الكوارث .على سبيل المثال ،تتضمن الخطة
الحضرية الجديدة واألطر اإلقليمية – مثل أفريقيا – 2063
مجاالت عمل يمكن إدماجها على نحو أفضل على الصعيد
الوطني .إن اإلطار التكاملي األوسع ،مثل اإلطار التكاملي
الخاص بهدف التنمية المستدامة لخطة التكيف الوطنية الذي
وضعه فريق الخبراء المعني بأقل الدول ً
نموا التابع التفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،قد يكون مناسبًا
لدعم صياغة خطط التكيف وتنفيذها.
وعاد ًة ما تنجح المحاوالت العالمية إليجاد أوجه التآزر
عندما تكفل مؤسسة رائدة قوية تملك تفويضًا قويًا للتنسيق
تحقيق ا لتنسيق على ا لمستو يا ت ا إل قليمية  ،و ا لو طنية ،
والمحلية .ونظرً ا ألن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع
تغير المناخ قضيتان تؤثران في العديد من القطاعات ،نادرً ا
ما ينجح اتخاذ اإلجراءات على نحو منعزل ،وال يمكن أن
يحدث االتساق الحقيقي إال إذا تم كسر العزلة على المستوى
الذي يجري فيه التنفيذ.

دمج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ
في األطر واألدوات المالية والخاصة بالميزانية
توضح العديد من الحاالت القُطرية المذكورة أهمية القدرات
والموارد الكافية لعملية التنفيذ .وفي حين أن وجود آلية
حوكمة قوية ومعلومات عن المخاطر يمكن الوصول إليها
أمر حتمي للتنفيذ ،يظل الحد من المخاطر مجرد طموح
ً
وبدل من
ما لم تتم ترجمته إلى عملية إعداد الميزانيات.
إدامة التنافس المؤسسي لتدفقات الموارد المنفصلة ،يلزم
توفير األدوات المالية التي تعمل على الترابط بين الحد من
مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ وتوفر موارد
مالية شاملة .حيث إن آليات التمويل ال تزال بحاجة إلى
تعديل لتناسب هذا النموذج.
بشكل عام ،يبدو أن نهج دمج الحد من مخاطر الكوارث في
التكيف مع تغير المناخ هو النهج األكثر نجاحً ا حيث تكون
مخاطر الكوارث المتعلقة باألرصاد الجوية المائية األكثر
ً
بروزا ،ويظهر أثر تغير المناخ بالنحو األشد .وقد ال تكون
ال ُنهُج المتكاملة مناسبة لجميع الدول ،ولكن تشكل اإلمكانات
التي من شأنها تعجيل عملية التنفيذ أمرً ا مهمًا ،حينما يكون
هناك إرادة سياسية.

الفصل :14
االستراتيجيات والخطط
المحلية للحد من مخاطر
الكوارث في المناطق الحضرية
1-14
أهمية اتخاذ اإلجراءات على المستوى المحلى
وفي المناطق الحضرية في خطة 2030
لقد كان تطوير قدرة المناطق الحضرية على الصمود مسألة جهد عالمي وسُلط الضوء عليه في عدد من األطر الدولية –
بما في ذلك إطار سِ نداي ،وخطة  ،2030والخطة الحضرية الجديدة – حيث تدرك جميعها أهمية اتخاذ إجراءات على
المستوى الحضري من جانب الحكومات المحلية ودون الوطنية لتوفير مستوطنات بشرية شاملة ،وآمنة ،وقادرة على الصمود،
ومستدامة 370.وفي مؤتمر األمم المتحدة العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث في عام  ،2015التزمت الحكومات المحلية
ودون الوطنية أيضًا باعتماد االستراتيجيات ،والخطط ،واألهداف ،والمؤشرات ،واألطر الزمنية المحلية للحد من مخاطر
الكوارث ،على النحو المبين في إعالن سِ نداي للحكومات المحلية ودون الوطنية .وتدرك هذه الخطة دور الحكومات المحلية
باعتبارها السلطة الرئيسية المسؤولة في أثناء حدوث الكوارث ،مع تأكيد الحاجة إلى تعاون دولي أكبر مع الحكومات المحلية
371
ودون الوطنية.
لقد أدركت خطة  2030أيضًا أهمية اتخاذ اإلجراءات على المستوى المحلي ،وال سيما من خالل هدف التنمية المستدامة
الحادي عشر :لجعل المدن والمستوطنات البشرية تتسم بالشمول ،واألمان ،والقدرة على الصمود ،واالستدامة .وتشمل غايات

( 370األمم المتحدة )2015a

( 371جينسر ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017
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هدف التنمية المستدامة الحادي عشر ما يأتي :التعزيز
من خالل التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام،
والقدرة على إعداد الخطط التشاركية والمتكاملة والمستدامة
للمستوطنات البشرية؛ والحد من نسبة الخسائر في األرواح،
وعدد األشخاص المتضررين ،والخسائر االقتصادية
المباشرة الناجمة عن الكوارث ،وال سيما الكوارث المتصلة
بالمياه بحلول عام  ،2030مع التركيز على حماية الفئات

الفقيرة واألكثر ضع ًفا؛ وبحلول عام  ،2020تحقيق زيادة
بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي
من شأنها االعتماد والتنفيذ للسياسات والخطط المتكاملة
نحو تحقيق الشمول للجميع ،والكفاءة في استخدام الموارد،
والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ،والقدرة على
الصمود أمام الكوارث ،واإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث
372
على جميع المستويات ،بما يتماشى مع إطار سِ نداي.

الشكل  1-14عدد المناطق الحضرية التي يتجاوز عدد سكانها  750،000نسمة المتضررين من الكوارث للفترة (من  1985إلى )2015
ﻋدد اﻟﻣﻧﺎطق
اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿررة
٥۰۰
٤٥۰

أوروﺑﺎ
آﺳﯾﺎ
أﻓرﯾﻘﯾﺎ
أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ
أوﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﺎ
أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ

٤۰۰
۳٥۰
۳۰۰
۲٥۰
۲۰۰
۱٥۰
۱۰۰
٥۰
۰

ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ

ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

ﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ

ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ

ھﯾدروﻟوﺟﯾﺔ

ﻧوع اﻷﺧطﺎر
(المصدر :جينسر ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017

يقترح اتفاق باريس أيضًا إسناد مهام للحكومات المحلية.
حيث يرحب بالجهود التي تبذلها المدن والسلطات المحلية،
ويدعوها إلى "رفع مستوى جهودها ودعم اإلجراءات
الرامية إلى الحد من االنبعاثات و/أو بناء القدرة على
الصمود وتقليل قابلية التعرض لآلثار السلبية لتغير المناخ
373
وإظهار هذه الجهود".
تجمع الخطة الحضرية الجديدة جميع هذه األطر من خالل
اقتراح إجراءات قابلة للتنفيذ في المناطق الحضرية.
وعلى وجه الخصوص ،في القسم الخاص بها بشأن التنمية
الحضرية المستدامة والقادرة على الصمود على المستوى
البيئي ،تدرك الخطة الحضرية الجديدة أن "المراكز
الحضرية في جميع أنحاء العالم ،وال سيما في البلدان
النامية ،غالبًا ما تتمتع بسمات تجعل هذه البلدان وسكانها
معرضين على نحو خاص لآلثار السلبية لتغير المناخ وغير
388

الفصل 14

ذلك من األخطار الطبيعية واألخطار الناجمة عن األنشطة
البشرية ".وفي هذا الصدد ،تدعو الخطة الحضرية الجديدة
إلى سياسات حضرية وطنية تلتزم "بتعزيز قدرة المدن
والمستوطنات البشرية على الصمود ،بما في ذلك من خالل
تطوير البنية التحتية للجودة والتخطيط المكاني ،من خالل
االعتماد والتنفيذ للسياسات والخطط المتكاملة والمراعية
للعمر والمنظور الجنساني وال ُنهُج القائمة على النظام
اإليكولوجي بما يتماشى مع إطار سِ نداي 374".كما تدعو إلى
تعميم الحد من مخاطر الكوارث واإلدارة القائمة على معرفة
البيانات على جميع مستويات الحكومة للحد من أوجه قابلية
التضرر والمخاطر ،وتسلط الضوء على أن المخاطر قائمة
في مناطق المستوطنات المنظمة والمستوطنات العشوائية،
بما في ذلك األحياء الفقيرة .كما يتمثل أحد العناصر
المهمة للخطة الحضرية الجديدة في أنها تهدف إلى "تمكين
لألسر المعيشية ،والمجتمعات ،والمؤسسات ،والخدمات

من االستعداد آلثار األخطار  -بما في ذلك الصدمات أو
الضغوط الكامنة  -واالستجابة لها والتكيف معها ،والتعافي
375
من آثارها سريعًا".
إن توافر المعلومات الجغرافية المكانية واإلحصائية ذات
الصلة يمكن أن يساعد الدول على فهم المخاطر واآلثار
الضارة ،وصياغة السياسات بشأنها ،وإدارتها على نحو
أفضل .ولهذا السبب ،وضعت لجنة الخبراء المعنية بإدارة
المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي اإلطار
االستراتيجي بشأن المعلومات والخدمات الجغرافية المكانية
للكوارث 376.ويوفر هذا النهج خيارات المناطق الحضرية
والمدن لتعزيز حوكمة المخاطر ،وتمكين هذه المواقع من
الوصول إلى المعلومات الجغرافية المكانية المستقاة من
مصادر وطنية واستخدامها وكذلك تغذية المستوى الوطني
بالمعلومات المحلية .وهذا يخفف من التحديات المستمرة فيما
يتعلق بتوفير المعلومات الجغرافية المكانية ويعزز اتخاذ
القرارات المستنيرة والرصد قبل حدوث الظواهر الخطرة،
وفي أثناء حدوثها ،وبعد حدوثها.

2-14
الفرص والفوائد العائدة
من االستراتيجيات
والخطط المحلية المُعدة
للحد من مخاطر الكوارث
لكي تتواءم االستراتيجية المحلية للحد من مخاطر الكوارث
بالكامل مع إطار سِ نداي ،يجب أن تكون متسقة مع جميع
ً
إضافة إلى دمجها في
األ ُ ُطر العالمية المذكورة أعاله،
خطة ا لتنمية للمنطقة ا لحضر ية أ و ا لحكو مة ا لمحلية ،
أو اإلقليم الوطني أو دون الوطني ذي الصلة .وأكدت الدول
األعضاء أهمية اتخاذ إجراءات على المستوى المحلي للحد
من المخاطر الحالية ،ومنع وقوع المخاطر ،وزيادة قدرة

372
373
374
375

(الجمعية العامة لألمم المتحدة )2015a
(الجمعية العامة لألمم المتحدة )2015b
(األمم المتحدة )2017b
(األمم المتحدة )2017b

المدن على الصمود ،وذلك باعتماد االتفاقات العالمية لما
بعد عام  .2015ومع ذلك ،فالواقع هو أن التنفيذ المتكامل
ال تجري متابعته باستمرار عبر الدول أو داخل الواليات
و ا لمنا طق  .و ا لعد يد من ا لسيا سا ت ا لحضر ية ا لو طنية
ال تستخدم ال ُنهُج القائمة على نظم للحد من المخاطر الحضرية.
يرتبط تعميم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في
خطط التنمية الحضرية بتحديات واضحة ،ولكنه يتيح أيضًا
فرصًا للتنمية المستدامة ،وربما يعود ذلك بفوائد اقتصادية.
و ُتلمس آثار الكوارث على نحو أكثر كثافة وعجلة على
المستوى المحلي .وغالبًا ما تحدث األخطار وتظهر المخاطر
على المستوى المحلى؛ وبالتالي يتم تنفيذ العديد من األدوات
األكثر فعالية للحد من التعرض للمخاطر وقابلية التأثر بها
على المستوى المحلي؛ وتشمل هذه األدوات اللوائح
التنظيمية الستخدام األراضي ،وإنفاذ قوانين البناء ،وكذلك
اإلدارة البيئية األساسية ،واالمتثال التنظيمي الضروري
للحد من مخاطر الكوارث على نحو فعال .ويمكن للحكومات
والمجتمعات المشاركة مع بعضها البعض والعمل معًا
بأفضل الطرق على المستوى المحلي ليس فقط بشأن الحد
من مخاطر الكوارث ،ولكن أيضًا في تنفيذ التنمية المستدامة
377
واإلدارة البيئية.
تشير بعض البحوث إلى أنه من األرجح أن تقوم الحكومات
المحلية بوضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
أو االضطالع بإجراءات الحد من مخاطر الكوارث وبناء
القدرة على الصمود عندما تكون هذه االستراتيجيات
غير موجودة أو محدودة على مستوى الحكومة الوطنية
أو اإلقليمية .وفي دراسة أعدتها جهات فاعلة دون وطنية
للتنمية المتالئمة مع المناخ في أنحاء أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا
الالتينية ،ومنطقة البحر الكاريبي عن طريق شبكة المعارف
في مجالي المناخ والتنمية ،تبين أنه "قد تضطلع الحكومات
الوطنية بدور أكثر سلبية في تهيئة الظروف المواتية من
خالل األطر القانونية وأطر السياسات التي تدعم ضمنيًا
378
التنمية المتالئمة مع المناخ أو على األقل ال تقوضها".
وال يزال من األهمية بمكان أن تقوم الحكومات الوطنية
ودون الوطنية بوضع اللوائح التنظيمية المهمة وتحديثها
باستمرار ،وإنفاذها ،وتحفيزها ،مثل معايير البناء ومخاطر
الفيضانات.

( 376إدارة المعلومات الجغرافية على الصعيد العالمي التابعة لألمم المتحدة )2017
( 377هاردوي ،وجينسر ،وفينوغراد )2018
( 378أنطون وآخرون )2016
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من ا لممكن مال حظة ا لتفا عل ا لمثمر فيما بين مختلف
مستويات الحكومة .على سبيل المثال ،تبين من استعراض
إدارة مخاطر الكوارث وبناء القدرة على التكيف مع المناخ
في الواليات المتحدة األمريكية على مدى العقدين الماضيين
أن وجود طبقات متعددة من الحكومة "كان بمثابة حارس
فعال للسالمة من احتمال عزوف أي من الجهات الفردية
عن االضطالع باإلدارة الوقائية للمخاطر أو بناء القدرة
على الصمود أمام آثار تغير المناخ ".وفي حين االفتقار إلى
اإلرادة السياسية على مستوى الدول والمستوى اإلقليمي،
يمكن للدعم على المستوى االتحادي مقتر ًنا بمبادرات القطاع
الخاص والمؤسسات الخيرية إحراز تقدم كبير ،على الرغم
من أن "إجراءات بناء القدرة على الصمود أمام آثار تغير
المناخ في الواليات المتحدة األمريكية قد أثبتت أنها األكثر
379
فعالية على المستوى اإلداري للمدينة".
يمكن للمبادرات الناجحة على المستوى المحلي التأثير على
اإلجراءات على المستوى اإلقليمي بل والوطني ،مما يخلق
مرحلة ثانية أو ثالثة من المبادرات المستوحاة من المشروع
األصلي 380.حيث الحظ مقيِّمو مشروع نهج الجوار التابع
لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ()USAID
عبر المستوطنات الحضرية العشوائية في أمريكا الالتينية
أن بعض المشاريع المحلية الممولة من وكالة التنمية الدولية
التابعة للواليات المتحدة قد نتج عنها آثار مضاعفة على
مختلف المستويات .على سبيل المثال :من المقرر أن تمتد
استراتيجية حيازة األراضي في جامايكا التي حددها الموئل
من أجل البشرية التابع للمنظمات غير الحكومية لتشمل البلد
شرك منظمات المجتمع المدني األخرى ومؤسساته؛
بأكمله و ُت ِ
وقد اعترفت منظمة األغذية والزراعة على المستوى الدولي
باستراتيجية التحجير إلدارة استخدام األراضي والحد من
مخاطر الكوارث في بيرو باعتبارها ممارسة جيدة؛ وفي
كولومبيا ،وصل مشروع نهج الجوار إلى مجتمعات المدينة
وأصبح جز ًء ا من نهج موسع للبلدية للحد من مخاطر
381
الكوارث.
يمكن أن تستمد إجراءات الحد من مخاطر الكوارث على
المستوى المحلي من خالل حدوث كارثة توفر "فرصة
مؤقتة" لبناء القدرة على الصمود .وقد رصد مشروع
نهج الجوار المذكور آن ًفا أن العديد من حاالت الطوارئ
الناجمة عن ظاهرة النينيو في عام  2017في شمال بيرو
قد يسرت بالفعل عملية إذكاء الوعي بمخاطر الكوارث
في السلطات المحلية 382.وقد تم إجراء تقييم مشابه ألنشطة
إدارة مخاطر الكوارث على مستوى الدولة في الهند ،حيث
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تبين أن "[أ] الدول القليلة التي واجهت كوارث ضخمة
تعلمت من الكوارث ووضعت نظمًا وعمليات للتعامل
مع الكوارث"؛ ومع ذلك" ،فإن عدد قليل من الدول التي
واجهت كوارث كبرى ،لم تكن استباقية للغاية في تحويل
التحديات إلى فرص 383".وبالتالي ،هناك العديد من العوامل
المسببة والفوائد األخرى التي تجعل الحكومات المحلية تمنح
األولوية للحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود
باعتبارهما جزءًا من خطة التنمية.
يمكن للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود
تأسيس إرث قيادي؛ حيث يتجلى تعزيز الثقة في الهياكل
والسلطات السياسية المحلية ،وشرعيتها ،والحصول على
فرص الكفاءات الالمركزية ،وتحسين الموارد .إن زيادة
المكاسب االجتماعية والثقافية مع الحد من الخسائر الناجمة
عن الكوارث واستدامة النمو االقتصادي في آن واحد ،يمكن
أن توفر ضما ًنا إيجابيًا للمستثمرين .ويمكن أن يؤدي بناء
المجتمعات األكثر صالحية للسكن فيها ذات النظم البيئية
المتوازنة ،والتخطيط والتصميم الحضريين على نحو
أفضل ،والمشاركة الفعالة من جانب المواطنين ،إلى إنشاء
برنامج ناجح للحوكمة الحضرية .وأخيرً ا ،يمكن أن يؤدي
تطوير قاعدة معارف موسعة ذات سبل وصول متزايدة
إلى شبكة موسعة من المدن والشركاء الملتزمين بالحد من
مخاطر الكوارث ،إلى زيادة القدرة على الصمود من خالل
384
تبادل الممارسات ،واألدوات ،والخبرات.
يشدد مشروع بحثي يسلط الضوء على أساسيات الشبكات
التعاونية الناجحة وصلتها بتطوير الشبكة النيوزيلندية للقدرة
على الصمود على أهمية الشبكات العالمية لتبادل المعارف
والموارد .ومن خالل تقييم مستوى القدرة على الصمود في
المدن السبعة الكبرى في نيوزيلندا ،تبين أن المدن األكبر،
واألكثر ديناميكية في نيوزيلندا – التي تضمنت اثنين من
المدن األعضاء في برنامج  100مدينة قادرة على الصمود
التابع لمؤسسة روكفلر – كانت "على مستوى جيد من
االطالع ،ولديها خطط للقدرة على الصمود ومشروعات
ذ ا ت أ و لو ية متعلقة بتعز يز قد ر تها على ا لصمو د ،
وأمنت الموارد المالية ،والبشرية ،وغيرها من الموارد
المطلوبة 385 ".وبينما أشارت الدراسة أيضًا إلى أن المدن
الصغيرة األخرى أطلقت المزيد من المبادرات المُش َتتة
للقدرة على الصمود ،تم تصنيف بعض هذه المبادرات
بصفتها " قوية وفعالة" 386.وهذا يبرهن مرة أخرى أهمية
اعتماد ُنهُج مرنة ومحددة السياق للحد من المخاطر المحلية،
وال سيما عندما تكون القدرات محدودة والموارد نادرة.

ومن هنا ،يمكن نقل تجربة التعلم هذه إلى السياقات الحضرية في البلدان النامية ،حيث قد تكون هناك حاجة إلى ُنهُج أكثر عملية
وقابلة للتكيف لتحقيق النتائج ،بدالً من افتراض أن عملية التخطيط واالستراتيجية المعقدة والمركزية هي الخيار األفضل.

تحليل مشروع جعل المدن قادرة على الصمود – مثال
عقب اعتماد المبادئ األساسيات العشرة لحملة جعل المدن قادرة على الصمود ،أنشأ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث وشركاؤه سجالت أداء للقدرة على الصمود أمام الكوارث .حيث يهدف إلى دعم المدن في تقييم قدرتها على الصمود
وتيسير وضع االستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث .وقد كشفت سجالت األداء الخاصة بـ  169مدينة تابعة لحملة
جعل المدن قادرة على الصمود أنه قد تم إحراز أكبر قدر من التقدم في المبدأ األساسي  :4السعي إلى تحقيق التنمية الحضرية
القادرة على الصمود ووضع صياغات لها ،بما في ذلك التخطيط والصياغة القائمين على معرفة المخاطر ،والتخطيط
الستخدام األراضي وإدارتها ،وتنمية قوانين البناء وإنفاذها .ومن بين  169مدينة ،كانت  51مدينة في آسيا ،و 48مدينة في
387
أفريقيا ،و 50مدينة في األمريكتين ،و 20مدينة في المنطقة العربية.
وخلص التحليل أيضًا إلى أن المبدأ األساسي  :3تعزيز القدرة المالية للصمود قد سجل أدنى المستويات عبر المناطق؛ ولم تشجع
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اﻟﺣوﻛﻣﺔ
واﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 -۱اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن أﺟل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود
أﻣﺎم اﻟﻛوارث
 -۲ﺗﺣدﯾد ﺳﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
وﻓﮭﻣﮭﺎ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ
 -۳ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود

 -٥اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز وظﺎﺋف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ
 -٦ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود
 -۷اﻟﻔﮭم واﻟﺗﻌزﯾز ﻟﻠﻘدرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود
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ﺻﻣ

 -۸زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود
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واﻟﺗﺄھب ﻟﻠﻛوارث

 -٤اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود
ووﺿﻊ ﺻﯾﺎﻏﺎت ﻟﮭﺎ

اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻛوارث
واﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻋﻘب وﻗوع
اﻟﺣوادث

 -۹ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺻدي اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻛوارث
 -۱۰اﻟﺗﺳرﯾﻊ ﻣن وﺗﯾرة اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء
ﻧﺣو أﻓﺿل
ﻋﻠﻰ ٍ
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المخصصات المالية الحكومات المحلية على تضمين الحد من
مخاطر الكوارث في تخطيطها وتنفيذها – "إن تأمين ميزانية
كبيرة للحد من مخاطر الكوارث يمثل تحديًا كبيرً ا لمعظم
المدن 388".وعلى الرغم من القيود المفروضة على الميزانية
هذه ،يمتلك  %85من الحكومات المحلية الواردة في الدراسة
ً
خططا توفر االمتثال الكامل أو الجزئي إلطار سِ نداي ،وتغطي
بعض المبادئ األساسية العشرة لجعل المدن قادرة على
الصمود .ومع ذلك ،لم يقم بتنفيذ الخطة المتكاملة بشكل تام
للحد من مخاطر الكوارث سوى  %12من الحكومات المحلية

وف ًقا إلطار سِ نداي ،مع تضمين جميع المبادئ األساسية
العشرة؛ وال تمتلك حكومات تصل نسبتها إلى  %15من
الحكومات المحلية أي خطة على اإلطالق (راجع الشكل
 .)3-14ويظل السؤال قائمًا بشأن ما إذا كان يمكن تنفيذ مثل
هذه الخطط بميزانية ضئيلة أو بال ميزانية ،أو ما إذا كانت
ستبقى متعلقة بالطموح دون تخصيصات مالية كبيرة من
إيرادات المدينة على المستوى الوطني أو المحلي.
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ﺳﯾﺎ
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٪۱۰

ﻋدم وﺟود ﺧطط  /اﻻﻣﺗﺛﺎل

ﺧطط ﺗﻘدم اﻻﻣﺗﺛﺎل
اﻟﺟزﺋﻲ ﻹطﺎر ﺳِ ﻧداي
وﺗﻐطﻲ ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻌﺷرة

اﻟﺧطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ،
ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث،
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺛل ﻹطﺎر ﺳِ ﻧداي
وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻌﺷرة
اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺣد
ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ،واﻻﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﺎم
واﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻹطﺎر ﺳِ ﻧداي ﺧﻼل
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻌﺷرة

٪٦۱

٪۱۲

٪۱۲

٪٥۷

٪۱۷

٪٦

٪٦۳

٪۱۰

٪٤

٪٥٤

٪۱۰

٪۳۰

٪۸۰

٪۱۰

٪۰
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( 389جينسر ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017

3-14
تحديات تصميم االستراتيجيات
والخطط المحلية للحد
من مخاطر الكوارث،
وتنميتها ،وتنفيذها
مثلما يبين التحليل الوارد أعاله ،فإن النسبة المئوية للمدن
ً
خططا للحد من مخاطر الكوارث التي تتوافق
التي تمتلك
تمامًا مع إطار سِ نداي والمبادئ األساسيات العشرة لحملة
جعل المدن قادرة على الصمود ،ال تزال منخفضة .ويرجع
أحد األسباب في ذلك إلى أن توفير التفويضات الواضحة
فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث ،ال يزال يمثل تحديًا
للعديد من الحكومات المحلية .إن المركزية السلطات
والتكامل الرأسي لحوكمة المخاطر فيما بين السلطات
الوطنية والمحلية ،ال تزال محدودة .ويضاف إلى ذلك
االفتقار إلى األدوات الالزمة لتحسين جودة صنع القرارات
المتعلقة بالكوارث؛ لتحليل النظم (المحاكاة ،والتحسين،

والتحليل متعدد األهداف) على سبيل المثال .ويحتاج
المسؤولون المكلفون بإدارة المناطق الحضرية إلى فهم
كامل وشامل لديناميكيات النظام المادي للمناطق المتأثرة
بالكوارث والمناطق المجاورة .وعلى نحو مماثل ،يتم السعي
كثيرً ا للحصول على رؤى متعمقة للمتغيرات التي تحكم
التفاعالت بين النظم البشرية (الشعب واالقتصاد) والطبيعية
(المياه ،واليابسة ،والهواء) ،والبيئة المعمورة (المباني،
والطرق ،والكباري ،وما إلى ذلك) على وجه الخصوص.
فيما يتعلق بمستوى السلطات ،والقدرات ،والمسؤوليات
التي تتحملها الحكومات المحلية لألنشطة المتعلقة بالمبادئ
األساسية العشرة ،فال تتمتع سوى  %46.7من الحكومات
التي شملها االستطالع بالسلطة والقدرة الكاملتين على
اتخاذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث البالغ عددها
 13إجرا ًء على المستوى المحلي (انظر المربع ،)14.1
وتتمتع  %39.7من الحكومات بصالحيات جزئية (محدودة
أو موزعة فيما بين مؤسسات أخرى) ،و  %13.5من
389
الحكومات ليس لديها صالحيات للقيام بهذه اإلجراءات.
وفي كثير من األحيان ،تتحمل الحكومات المحلية مسؤوليات
جزئية عن وضع رؤية أو خطة إستراتيجية للمدينة أو ال
تتحمل مسؤوليات على اإلطالق؛ وال تتحمل حكومة واحدة
من بين كل عشرة حكومات من التي تم تقييمها أي مسؤوليات
على اإلطالق ،بل يتم تقسيم المسؤوليات بين عدة مؤسسات.

المربع  1-14إجراءات الحد من مخاطر الكوارث التي تشير إلى سلطات الحكومة المحلية وقدراتها
 أوضع رؤية أو خطة استراتيجية للمدينة تتضمنمفاهيم القدرة على الصمود

 حوضع خطة أو استراتيجية للبنية التحتية األساسيةمن أجل زيادة القدرة على الصمود

-بإنشاء جهة تنسيق واحدة للحد من مخاطر الكوارث

 -طتعزيز القدرة المؤسسية على الصمود

 -جإجراء تحليل المخاطر لعدة أخطار

-يتحديد القدرات المجتمعية على الصمود وتعزيزها

 دإعداد التخطيط المالي من أجل زيادة القدرة علىالصمود

 كوضع خطط وبروتوكوالت إلدارة الكوارثو/أو االستجابة لحاالت الطوارئ

 هوضع خطط حضرية تتضمن أحدث المعلوماتعن المخاطر وتحديث تلك الخطط

 لتنمية روابط االتصال مع نظم اإلنذار المبكروضمان وجودها

 -وتحديث قوانين البناء ومعاييره وفرض استخدامها

 موضع استراتيجية للتعافي وإعادة اإلعمار فيما بعدوقوع الكوارث تضمن إعادة اإلعمار على نحو
أفضل

 زحماية النظم اإليكولوجية ،وحفظها ،وإعادتها إلىحالتها السابقة من أجل زيادة القدرة على الصمود
(المصدر :جينسر ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017
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لم تم تأكيده في تقرير التقييم الثاني لشبكة البحوث المعنية
بتغير المناخ الحضري بشأن تغير المناخ والمدن ،الذي أشار
إلى وجود ثغرات مهمة بين السياسات الوطنية واحتياجات
حكومة المدينة ،وال سيما في البلدان الصغيرة ،حيث تكمن
391
في الغالب سلطة التدخل في المستوى الوطني.

إن المسؤوليات المشتركة لوضع رؤية أو خطة استراتيجية
للمدينة ليست باألمر غير مألوف .فعلى سبيل المثال :في
مدينة سِ نداي (اليابان) ،تتقاسم الحكومة الوطنية وحكومات
المحافظات مسؤولياتها عن رؤية المدينة وخطتها؛ وفي
مدينة ماكاتي (مترو مانيال ،الفلبين) ،تتقاسم السلطة المحلية،
وا لهيئات المتروبولية ،والوكاالت الحكومية الوطنية
مسؤوليات التخطيط والتنمية؛ وفي هندوراس وجمهورية
فنزويال البوليفاريةُ ،تعت َبر الحكومة المركزية الهيئة الرئيسية
390
المسؤولة عن وضع رؤية أو خطة استراتيجية للمدينة.
ومن وجهة نظر حكومة المدينة ،قد يُعت َبر هذا نقصًا في
الصالحيات المالئمة على المستوى المحلي ،وذلك وف ًقا

يوضح الشكل  4-14سلطات الحكومات المحلية ،وقدراتها،
ومسؤولياتها الشاملة عن الحد من مخاطر الكوارث من
الدراسة ذاتها ،للداللة على أن سلطة التخطيط للحد من
مخاطر الكوارث ،وأيضًا السلطة القانونية لتنفيذ اإلجراءات
الالزمة ،لم يتوافقا مع الموارد الالزمة للتنفيذ وقدراته.

الشكل  4-14سلطات الحكومة المحلية ،وقدراتها ،ومسؤولياتها عن الحد من مخاطر الكوارث ( %السلطة الكاملة ،و/أو القدرة ،و/أو المسؤولية)

ءات

إﺟرا
ﺎذ
وﻧﯾﺔ ﻻﺗﺧ ارث
اﻟﻛو
ﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧ ﺎطر
اﻟﺳ ن ﻣﺧ
٥۰
ﺣد ﻣ
اﻟ
٤۰

ﻣﺳ
ؤوﻟﯾﺔ
ھذه اﻹﺟ ﺗﻧﻔﯾذ
را
ءات

ارة
ك أو اﻹد ﻣﺎت
ﻟﻠﺧد
اﻻﻣﺗﻼ ل أو
ﻸﺻو
ﻟ

ﺳﻠ
طﺔ و
واﻟﺳﯾﺎ ﺿﻊ اﻟ
ﺳﺎت ...ﺧطط

۳۰
۲۰
۱۰
۰

ﺳﻠط
ﺔ ﺗط
ﻛﺎت

ﻟﺷرا

وﯾر ا

ﺳﻠ
طﺔ اﻟ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎ وﺻو
ت أو إﻧ ل إﻟﻰ
ﺷﺎﺋﮭﺎ

ﺳﻠطﺔ
و
وﺿ
ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ ﻊ اﻟﻣ

ﯾ
زاﻧﯾﺔ

ﻧﯾون

ن اﻟﺗﻘ
و
اﻟﻣوظﻔ ﻛﻔﺎءة
وو اﻟ
وذ

ﺳﺑون

اﻟﻣﻧﺎ

(المصدر :جينسر ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017

وحتى في الحاالت التي يكون تملك فيها الحكومات المحلية
السلطة ذات الصلة لوضع استراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث أو إدارة المخاطر ،فإن القدرات والموارد المحدودة
تعوِّ ق عملية التنفيذ .فعلى سبيل المثال ،غالبًا ما تتضاءل
القدرة على تحديث استخدام قوانين البناء وإنفاذها وإجراء
تحليل المخاطر متعددة األخطار 392 .وتتضرر إجراءات
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التنمية المتالئمة مع المناخ للسلطات دون الوطنية جرّ اء
وجود قضايا مماثلة ،حيث "غالبًا ما يكون ينشأ تباين بين
الحاجة إلى السلطة السياسية والمالية ،والموارد ،والقدرة
على االستجابة للتحديات المرتبطة بالمناخ على المستوى
دون الوطني ،والسلطة الفعلية ،والموارد ،والقدرات
المتاحة" .وعاد ًة ما يشير هذا إلى النقل الجزئي أو غير

الواضح للسلطة ،أو االفتقار إلى التفويض الواضح لها،
393
أو التكامل الرأسي لها.

في الوصول إلى البيانات والمعلومات 396.حيث كانت هناك
نظم متضاربة للتحقق من البيانات وغالبًا ما كانت الصيغ
غير المتوافقة تجعل من الصعب تبادل المعلومات فيما بين
المؤسسات والجهات الفاعلة .وبالتالي ،لم تتمكن الحكومات
المحلية من الوصول إلى القدرات التقنية لجمع المعلومات
التي تحتاجها ومعالجتها 397 .وباإلضافة إلى الثغرات في
المعلومات ،تشمل العوائق المحلية األخرى التي تعترض
اتخاذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث االفتقار إلى بناء
القدرات والتدريب في المجال التقني ،والصعوبات التي تعيق
تجميع الفرق التقنية والسياسية ذات المواصفات المناسبة
398
للتأثير على عملية صنع القرار.

وبالتالي ،يمكن أن يؤدي االفتقار إلى التنسيق فيما بين
الوكاالت األفقية والرأسية والعزلة القطاعية إلى زيادة القيود
على سلطات الحكومات المحلية في السعي بنشاط إلى الحد
من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود .ويتمتع هذا
التنسيق بأهمية خاصة في مواجهة المخاطر التي تمتد عبر
الحدود اإلدارية وحدود النظم – المخاطر البيئية على سبيل
المثال – حيث يكون التعاون الفعال ضروريًا 395.وبصورة
أساسية ،يتطلب التعامل مع المخاطر الحضرية اتباع نهج
التفكير القائم على النظم لحوكمة المخاطر .ويمثل هذا تحديًا
لمعظم اإلدارات الوطنية والمحلية ،حيث إنه يحتاج إلى
أساليب وأدوات جديدة لدعم التكامل الرأسي والتكامل بين
القطاعات.

تمثل القيود المفروضة على الميزانية التحدي األكبر أمام
الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ على المستوى
المحلي .وللتغلب على هذه العقبة ،من األهمية بمكان القدرة
في كل سياق على إثبات أن إجراءات الحد من مخاطر
الكوارث المسبقة ُت ِّ
مثل استخدا مًا أفضل للموارد الشحيحة
ً
مقارنة بالبديل المتمثل في االستجابة بعد حدوث الضرر
والتسبب في التعطل 399.وال يزال جمع التمويل من القطاع
الخاص دون تلقي الدعم من الحكومات الوطنية ،يشكل تحديًا
400
رئيسيًا للكيانات دون الوطنية المتوسطة والصغيرة.
وكثيرً ا ما ال يتم إعطاء األولوية لالستثمارات التي يمكن أن
تحد من المخاطر وتزيد من القدرة على التكيف ،في حين
أن المزايا قد ال تظهر إال الح ًقا ،وبالتالي يتم إسقاطها من
االعتبار 401.ويعد وضع السياسات الحضرية على المستويين
الوطني والمحلي ،بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث
،أمرً ا حاسمًا لتحقيق النجاح االقتصادي ،والقدرة التنافسية،
والقدرة على الصمود على المدى الطويل .ومع ذلك ،فإن
ِصر فترة الواليات واالنتخابات المتكررة ،والمواعيد
ق َ
النهائية للخطط السياسية والحاجات الماسة لإلدارة اليومية،
يمكن أن يعمل ضد مصلحة هذا النوع من التفكير القائم على
النظم على المدى الطويل .وتكون النتيجة الطبيعية الشائعة
لذلك هي نقص االستثمار في مجال تعزيز القدرات التقنية
والمهنية واإلخفاق في التخطيط والعمل على مدى األطر
الزمنية األطول المطلوبة للتخطيط للتنمية الحضرية القادرة
402
على الصمود.

تتمتع العديد من اإلدارات المحلية بسلطة واضحة فيما
يتعلق باإلجراءات المحددة للحد من مخاطر الكوارث التي
تشكل جزءًا من أنشطة البلديات القائمة منذ أمد بعيد ،مثل
وضع خطط حضرية .ومع ذلك ،بالنسبة إلى أنشطة مثل
الحفاظ على النظم اإليكولوجية وإعادتها إلى حالتها األولى،
التي عادة ما تكون مسؤولية السلطات البيئية ،أو اإلقليمية،
أو دون الوطنية ،تميل السلطة القانونية للحكومات المحلية
394
إلى أن تكون محدودة.

يمكن أن يعيق التنسيق غير الكافي والشراكات التفاعلية بين
أصحاب المصلحة اكتساب المعارف وإدارتها في الحكومات
المحلية .وقد تبين من خالل مشروع بشأن اتخاذ القرارات
على نحو تشاركي للتنمية القادرة على الصمود أمام تغير
المناخ في ثالث مدن في جميع أنحاء أمريكا الالتينية ،أن
هناك معلومات وبيانات كافية متاحة في المدن الثالثة للبدء
في إجراء تقييمات المخاطر وقابلية التعرض لها ،على
الرغم من االفتراضات المسبقة التي تتعارض مع ذلك.
وتمثل التحدي في أن المعلومات كانت تحتفظ بها جهات
فاعلة مختلفة – المكاتب الحكومية ،والمراكز األكاديمية
والبحثية ،والمنظمات الدولية – وكانت الصعوبة تكمن
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رؤية المدينة القائمة على معرفة مخاطر الكوارث واستراتيجية النمو المستدام

في أعقاب حدوث األحداث الكارثية الكبرى ،غالبًا ما تكون القوة الدافعة وراء اعتماد ال ُنهُج المتبعة على نطاق المدينة للحد
من مخاطر الكوارث جلية ،كما كان الحال في مدينة نيويورك عقب إعصار ساندي.

دراسة حالة إفرادية :مدينة نيويورك
في عام  ،2013بعد إعصار ساندي ،أصدرت مدينة
نيويورك خطة  PlaNYCالمتمثلة فيما يأتي :جعل
نيويورك أقوى وأكثر قدرة على الصمود ،التي َّ
وثقت
الدروس المستفادة من ساندي ،ووضعت استراتيجية
إلعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق القدرة على
الصمود أمام آثار تغير المناخ ،بما في ذلك المخاطر
الناجمة عن ارتفاع مستويات سطح البحر والظواهر
الجوية المتطرفة 403.وفي عام  ،2015أطلقت المدينة
أحدث وثيقة لرؤية المدينة OneNYC ،وهي عبارة
عن :خطة لجعل مدينة نيويورك قوية وعادلة ،تم
وضعها بالشراكة مع مشروع  100مدينة قادرة
على الصمود التابع لمؤسسة روكفلر .وتشير وثيقة
 OneNYCإلى "االستدامة" باعتبارها حجر الزاوية،
مؤكدة أن مدينة نيويورك ستكون المدينة الكبيرة األكثر
استدامة في العالم والرائدة على الصعيد العالمي في
مجال مكافحة تغير المناخ .وتشير أيضًا إلى "القدرة
عل الصمود" ،مما يضمن استعداد المناطق المجاورة
لمدينة نيويورك واقتصادها وخدماتها العامة لمقاومة
آثار تغير المناخ وغيرها من تهديدات القرن الحادي
والعشرين والخروج منها أقوى مما كانت عليه.
أحرزت مدينة نيوبورك  -في إطار رؤيتها بأن
تصبح مدينة قادرة على الصمود  -تقد مًا كبيرً ا من
حيث القدرة على الصمود في المناطق المجاورة.
ومنذ عام  ،2015تقدم مدينة نيويورك الدعم للقدرة
على الصمود والتخطيط إلجراءات التأهب للمنظمات
المجتمعية والمنظمات الدينية والشركات الصغيرة،

ِّ
وتعزز المشاركة التطوعية والمدنية في جميع أنحاء
األحياء الخمسة ،للتصدي إلى المخاطر الناجمة عن
موجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة .حيث
وفرت للشركات الصغيرة التدريبات ،والتقييمات
التقنية ،و ِم َنح التأهب لتعزيز قدرتها على الصمود.
ومن حيث قدرة المباني على الصمود ،قادت المدينة
منذ إعصار ساندي ،الجهود الرامية إلى تكييف المباني
الحالية مع مخاطر المناخ المتطورة من خالل النهج
متعدد المستويات ،بما في ذلك تجديد النظم المادية
في المساكن األسرية والمباني المخصصة لعدة أسر،
وتغيير تقسيم المناطق وسياسة استخدام األراضي،
والعمل مع الوكالة الفيدرالية إلدارة حاالت الطوارئ
إلصدار خرائط أكثر دقة ،وتثقيف مالكي المباني بشأن
مخاطر المناخ وخيارات التخفيف من آثارها .وتواصل
المدينة معالجة آثار إعصار ساندي على مستوى بنيتها
التحتية ،مع حماية أنظمة الكهرباء والنقل والمياه لديها،
في حين التصدي للمخاطر الناشئة أيضًا ،مثل غزارة
األمطار ،من خالل إعداد خطط تدعم القدرة على
الصمود .وتطوِّ ر المدينة أيضًا العديد من مشروعات
حماية الساحل منذ عام  .2015وبالتنسيق مع أصحاب
المصلحة في المجتمع ،سعت إلى تقديم حلول عصرية
للتخفيف من آثار مخاطر الفيضانات المُد َمجة في
الهيكل الحضري للمناطق المجاورة وتوفير مزايا
مشتركة مثل األماكن الترفيهية حيثما أمكن.

وتوفر رؤية مدينة نيويورك األساس ل ُنهُج متسقة ،ومتقاربة تسعى إلى تحقيق االستدامة ،والتكيف مع المناخ والقدرة
على الصمود أمام تغيره ،وتوفر خارطة طريق لتنفيذ استراتيجيات ومبادرات محددة.
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التحديات والفرص في مجال وضع استراتيجيات الحد
من مخاطر الكوارث في مختلف المناطق

إن الحديث عن الحضر يتضمن المدن ،وتندرج مجموعة
واسعة من السمات ضمن هذه المسألة .وتشمل هذه السمات
الحدود اإلدارية ،وعدد السكان ،والكثافة ،والمناطق
الحضرية المجاورة وأوجه ترابطها االجتماعية االقتصادية،
وآليات الحوكمة ومواردها .وبالنسبة إلى خطة الحد من
مخاطر الكوارث لما بعد عام  ،2015ال يوجد نهج محدد
في إطار سِ نداي ،أو الخطة الحضرية الجديدة ،أو اتفاق
باريس ،أو أهداف التنمية المستدامة ،يراعي الظروف
المختلفة الكائنة في مجموعة واسعة من المدن وسياقاتها.
أما بالنسبة إلى الخطة الحضرية الجديدة ،يراعي نظام إدارة
المخاطر إلى المدن فيما يتعلق بالدخل (المنخفض والمرتفع)

وال يراعي تصنيف المدن أو اآلثار المترتبة على مساحة
المدينة وعدد سكانها .ومع ذلك ،تمثل هذه السمات أوضاعًا
حرجة للدول النامية تلك التي تشهد زيادة مطردة في عدد
404
سكان المدن صغيرة المساحة ومتوسطة المساحة.
وف ًقا لتقرير حالة مدن العالم الصادر عام  ،2018فإن
الغالبية العظمى من مدن العالم يقل سكانها عن  5ماليين
نسمة .ومن بين هذه المدن ،يتراوح تعداد سكان 598
مدينة ما بين  500،000ومليون نسمة؛ ويتراوح تعداد
سكان  467مدينة ما بين مليون و 5ماليين نسمة؛ ويتراوح
تعداد سكان  48مدينة ما بين  5ماليين و 10ماليين نسمة؛
ويفوق تعداد سكان  33مدينة  10ماليين نسمة (الحواضر
الكبرى) .وهكذا تشير األرقام المتوقعة لعام  2030إلى
زيادة مطردة في تعداد السكان على النحو التالي :من المتوقع
أن يتراوح تعداد سكان  710مدن ما بين  500000ومليون
نسمة؛ ويتراوح تعداد سكان  597مدينة ما بين مليون
و 5ماليين نسمة؛ وسيتراوح تعداد سكان  66مدينة ما بين

صورة من داخل مقديشو
(المصدر)MDOGAN/Shutterstock.com :

( 403جينسر ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017؛ (مدينة نيويورك )2011؛ (مدينة نيويورك )2018
( 404جارسكاجن وآخرون )2018
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 5ماليين و 10ماليين نسمة ،من بينها  13مدينة تقع في آسيا
و 10مدن تقع في أفريقيا .ومن المتوقع أن يزيد عدد المدن
405
التي يفوق تعداد سكانها  10ماليين نسمة إلى  43مدينة.

االستراتيجيات والخطط للحد من المخاطر في مدن المنطقة
العربية ومنطقة شمال أفريقيا أكثر أهمية من أي وقت
مضى.

لفهم التحديات والفرص في مجال وضع استراتيجيات الحد
من مخاطر الكوارث ،من المهم أيضًا االعتراف باالختالفات
البيِّنة في خصائص البيئات الحضرية حول العالم .فعلى
سبيل المثال ،في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا،
هناك عدد متزايد من التكتالت السكانية الضخمة التي يبلغ
تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة .ومن المتوقع أن يصل
عدد هذه التكتالت إلى  18بحلول عام  ،2030وهو ما يمثل
 %24من مجموع السكان البالغ تعداده  128مليون نسمة في
المنطقة 406.ويتم تحديد السياق الحضري  -وبالتالي المخاطر
وقابلية التعرض لألخطار في المنطقة  -من خالل جوانب
فريدة لتنمية الخصائص الديموغرافية ،والتنمية االجتماعية
السياسية ،والتنمية االقتصادية .وتشمل هذه الجوانب زيادة
تدفقات الالجئين والمهاجرين؛ حيث يقطن المنطقة أكبر عدد
من األشخاص النازحين داخليًا على الصعيد العالمي ،الذين
بلغ تعدادهم  17.3مليون نسمة .ال تشكل األحياء الحضرية
الفقيرة سمة بارزة في المنطقة العربية ومنطقة شمال
أفريقيا بأسرها ،لكن بعض الدول في شمال أفريقيا تتضمن
مستويات مرتفعة للغاية من المستوطنات العشوائية .فعلى
سبيل المثال ،في السودان ،تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون
في المستوطنات الفقيرة العشوائية  ،%91.6و %79.7في
407
موريتانيا ،و %78.6في الصومال.

حدد تحليل مقارن لعمليات تقييم القدرة على الصمود لمدن
في المنطقة العربية يبلغ عددها  25التوجهات والتحديات
والفرص المدروسة لتنفيذ إطار سِ نداي في المنطقة العربية
على المستوى المحلي 408.ومن بين المدن البالغ عددها 25
المشاركة في هذه الدراسة ،تضمنت  18مدينة منها ()%72
خطة رئيسية للمدينة أو استراتيجية سارية ذات صلة تمتثل
ً
امتثال جزئيًا إلطار سِ نداي وتغطي بعض المبادئ األساسية
العشرة .ومع ذلك ،تبين أن "المخاطر الكامنة لألزمات
والكوارث اإلنسانية تعيق عملية بناء القدرة على الصمود في
المنطقة العربية ،إلى جانب االفتقار إلى قدرات التصدي عند
409
مواجهة حاالت تغير المناخ ،والصراع ،والنزوح".

تتعرض العديد من المدن في المنطقة العربية ومنطقة شمال
أفريقيا لألخطار الجيوفيزيائية واألخطار المتعلقة باألرصاد
ا لجو ية ا لما ئية  .إ ن ا لطبيعة ا لمعقد ة لمال مح ا لمخا طر
المتطورة تتضح على نحو أكبر في المناطق الساحلية ،التي
ً
فضل
تكون معرضة على نحو خاص لحدوث الفيضانات،
عن المخاطر الزلزالية ومخاطر المناخ .ونظرً ا للظروف
القاحلة للغاية ،تعد هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق
عرضة للتأثر بتغير المناخ ،مما يُعرِّ ض المدن لمخاطر
ندرة المياه وظروف الحرارة الشديدة .ومع هذه الظروف
المعقدة ،أصبح بناء القدرة على الصمود من خالل وضع

405
406
407
408
409
410
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وظهر عائق آخر أمام وضع االستراتيجيات والخطط للحد
من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ومنطقة شمال
أفريقيا ،يتمثل في االفتقار إلى البيانات المتعلقة بالكوارث.
عاد ًة ما تكون خرائط األخطار على نطاق المدينة محدودة
أو غير موجودة ،بينما تكون التحديثات الخاصة بتقييم
المخاطر شحيحة وتفتقر إلى المكونات الواضحة لألخطار
المتعددة ،وف ًقا لتقييم تم إجرائه مؤخرً ا 410.وغالبًا ما يرتبط
هذا التحدي بحوكمة مخاطر الكوارث ،عندما يخفق اإلطار
القانوني في اشتراط حفظ بيانات الكوارث وتحديثها.
وبالنظر إلى البيئة المعقدة للمخاطر في المنطقة ،من األهمية
بمكان أن تستند استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
في المناطق الحضرية إلى معلومات سليمة عن المخاطر،
لضمان أن يعطي التنفيذ األولوية للسكان واألصول األكثر
ً
عاجل في
عرضة للمخاطر .ويجب مواجهة هذه التحديات
المدن ذات الصلة ،إذا كانت الخطط الرئيسية للمدينة القائمة
بالفعل سيتم تنفيذها بنجاح.

( 411دراسة حالة إفرادية قائمة على معلومات من برنامج توصيف قدرات المدن
على الصمود التابع لموئل األمم المتحدة؛ موئل األمم المتحدة دون تاريخ)
( 412موزمبيق )2010؛ (المعهد الوطني لإلحصاءات )2019
( 413أنباء األمم المتحدة )2019
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بناء القدرة على الصمود على نحو تعاوني ،ومتكامل ،وشامل

إن بناء القدرة على الصمود ليس أمرً ا يمكن لسلطات الحكومة المحلية بمفردها القيام به بفعالية .وتوضح العملية المُضط َلع بها
في مابوتو بموزمبيق ،المزايا التي تعود على جميع أصحاب المصلحة والمشاركات بين القطاعات على مستوى شامل.

دراسة حالة إفرادية :مابوتو ،موزمبيق
تمر موزمبيق بعملية تطور حضري سريع 411 .وفي
حين يمكن اعتبار  %32من سكان البلد يعيشون في
"مناطق حضرية" ،من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة
لتصل إلى  %37بحلول عام  .2020وبحلول عام
 ،2025من المتوقع أن تصبح موزمبيق رابع أكثر
البلدان تحضرً ا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
بنسبة  %50من سكان المناطق الحضرية .ويقدر معهد
اإلحصاء الوطني في موزمبيق عدد سكان العاصمة
مابوتو بأكثر من  1.273مليون نسمة .ويُش ِّكل ذلك
تحديات هائلة للحكومة المحلية فيما يتعلق بجهودها
نحو تقديم الخدمات األساسية ،وتوفير الغذاء ،وتحسين
البنية التحتية للمدينة ،مما يخلق قابليات التأثر الهائلة
412
بالمخاطر وحاالت التعرض الضخمة الفعلية.
مابوتو هي المدينة الكبرى في موزمبيق والمركز
المالي والمؤسسي والتجاري الرئيسي للدولة .المدينة
على مقربة من الحدود الثالثية بين موزمبيق ،وجنوب
أفريقيا ،وإسواتيني (المعروفة ساب ًقا باسم سوازيلند)
حيث تقع على الشاطئ الغربي لمدينة مابوتو .ونظرً ا
لموقعها ،فإن قابلية التعرض لألخطار الطبيعية –
ال سيما الفيضانات واألعاصير – مرتفعة ،ويُتوقع أن
تتفاقم نتيجة لما يصاحب تغير المناخ من ارتفاع في
مستوى سطح البحر .كان من حسن حظ مابوتو في هذه
الظروف تجنبها لوقوع الخسائر واألضرار التي أحدثها
إعصار إيداي في آذار/مارس عام  2019في مدينة
بيرا والمسحات الشاسعة التي تقع غربها ،حيث نجح
الحد من أوجه قابلية تضرر المدينة والمنطقة المحيطة
413
بها (انظر القسم .)5-4-13
من المتوقع أن تؤدي األنماط المتغيرة لهطول األمطار
واالنخفاض في تدفقات األنهار إلى نقص التغذية المائية

للتربة ومدى توافر المياه السطحية .ومن بين إجمالي عدد
السكان ،يعيش  %70في مستوطنات عشوائية ،مما يخلِّف
تحديات حضرية رئيسية وأوجه قابلية تضرر واسعة
النطاق ومتأصلة نتيجة لألزمات االقتصادية والبطالة.
في عام  ،2010قام البنك الدولي والمعهد الوطني
إلدارة الكوارث باإلقرار بأن بلدية مابوتو واحدة من
أكثر البلديات المعرضة للمخاطر في موزمبيق .ومنذ
ذلك الحين ،تعاونت البلدية مع المبادرات والبرامج
الدولية لفهم الصدمات ،وعوامل اإلجهاد ،والتحديات
المتنوعة ومعالجتها على نحو أفضل في المدينة ،وال
سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ .أطلقت مبادرة أداة
توصيف قدرات المدن ( )CRPTفي عام - 2017
وهي من المبادرات الرئيسية  -وستتواصل فعاليتها
خالل عام  ،2019بهدف فهم األخطار الحضرية،
وآثارها على السكان واألداء الوظيفي على نحو أفضل
من خالل جمع البيانات على نحو مفصل ،وتحليل
القدرة على الصمود ،وتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية،
وإعداد اإلجراءات ذات األولوية.
تمكنت مابوتو من خالل المقاييس المتوفرة في أداة
توصيف قدرات المدن من إجراء تحليل لبياناتها
مع معايير القدرة على الصمود .والنتيجة "توصيف
القدرات على الصمود" الخاص بالمدينة ،الذي يسلط
الضوء على أوجه قابلية التضرر ،والمخاطر ،وثغرات
البيانات ،والعقبات التي تقف أمام القدرات .وفي
مابوتو ،أشار التحليل األولي إلى أن المشكالت األكثر
إلحاحً ا بالنسبة إلى المدينة تتمثل في األوبئة والجوائح
مثل المالريا ،والمخاطر الناجمة عن األخطار الطبيعية
مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف واألعاصير
المدارية والمخاطر البيئية مثل التآكل الساحلي.
وعلى الرغم من أن هذه المخاطر قد ال تكون "جديدة"

399

على المدينة ،تشكل لدى المدينة ،من خالل أداة
توصيف قدرات المدن ،أساس داللي لدعم اإلجراءات
والفهم المتعمق للقضايا المُلحة ،وعوامل اإلجهاد،
والجهات الفاعلة الرئيسية التي ينبغي أن تدفع عجلة
التغير التحويلي والمستدام.
ومن خالل توفير التوجيه والمساعدة على نحو قوي
في استحداث سياسة تعرف باسم "اإلجراءات الداعمة
للقدرة على الصمود" ،تجتذب إجراءات أداة توصيف
قدرات المدن الموارد وغيرها من أشكال الدعم إلى
الحكومة المحلية لتحسين عملية صنع القرار واإلسهام
في التنمية الحضرية المستدامة على المدى الطويل،
التي تستند إلى القدرة على الصمود.
من أجل زيادة مشاركة أصحاب المصلحة التي
تم تطو ير ها طو ا ل عملية ا لتنفيذ  ،سيتم ا ال نتها ء

يجري إعداد النهج الذي تتبعه مابوتو في بناء قدرة المدينة
على الصمود اآلن ،لكن العملية األكثر أهمية قد وفرت أساسًا
ً
راسخا لسياسة جديدة ،ونجحت في اجتذاب الموارد وغيرها
من أشكال الدعم الالزمة إلى الحكومة المحلية .وسيتم دمج

مشهد من مدينة مابوتو
(المصدر)hbpro/shutterstock.com :
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من اإلجراءات الداعمة للقدرة على الصمود من خالل
إجراء حوار بين مسؤولي المدينة وأصحاب المصلحة
المعنيين .وعالوة على ذلك ،نظرً ا ألن مراحل جمع
ا لبيا نا ت و تحليلها و تشخيصها تأ خذ في ا ال عتبا ر
الخطط والسياسات والبرامج الجارية في المدينة،
سيتم دمج اإلجراءات الداعمة للقدرة على الصمود
الناجمة في مابوتو على نحو أسهل في استراتيجيات
التنمية الحضرية القائمة ً
بدل من خطة العمل المنعزلة
الخاصة بالقدرة على الصمود التي قد ال يتم ضمها
إلى المبادرات األخرى في المدينة .وستتيح هذه
العملية التكامل مع خطة التكيف القائمة على النظام
ً
فضل عن
اإليكولوجي ومشروع النقل المتروبولي،
السياسات ،والخطط ،واالتفاقات الجديدة ذات الصلة
التي يتم وضعها حاليًا على مستوى البلديات.

السياسة الناتجة الخاصة بالقدرة على الصمود أمام الكوارث
على نحو أسهل في استراتيجيات التنمية الحضرية القائمة
وتنفيذها بسالسة أكبر ،بسبب عملية أصحاب المصلحة
متعددي األطراف والعملية الشاملة لعدة قطاعات.

4-14
العوامل التمكينية لوضع االستراتيجيات والخطط
المحلية للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها
أوضح القسم السابق أن أحد أهم العوامل الكامنة لنجاح تصميم االستراتيجيات والخطط للحد من مخاطر الكوارث في المناطق
الحضرية ووضعها وتنفيذها يتمثل في الحوكمة السليمة للمخاطر .حيث يمثل التزام الحكومة المحلية بالتفويض الواضح
والصالحيات الالزمة الخطوة األولى التخاذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي .ومع ذلك ،فإن حوكمة
المخاطر في المناطق الحضرية أكثر تعقي ًدا من مجرد وجود التشريعات الالزمة والقوانين القائمة ،فهي تتطلب مشاركة واسعة
النطاق للتنفيذ الفعال.
تؤدي حوكمة المخاطر على النطاق الحضري إلى مشاركة
أصحاب المصلحة في الحد من مخاطر الكوارث على جميع
ً
المستويات ،بدءًا من صنع القرار ،إلى التصميم،
ووصول
إلى التنفيذ ،وتتضمن سياقات حضرية رسمية وغير رسمية.
حيث إنها تساعد على نجاح إجراءات الحد من مخاطر
الكوارث على المستوى المحلي ووضع االستراتيجيات
والخطط المحلية للحد من مخاطر الكوارث في المناطق
الحضرية وتنفيذها .وستصبح حوكمة المخاطر في المناطق
الحضرية هذه أيضًا متسقة مع خطة  2030حيث إنها تعمل
على تيسير التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة.

بما في ذ لك ا لمعلو ما ت ا لجغر ا فية ا لمكا نية ا لمر تبطة
بالمخاطر ،التي ينبغي أن تستخدمها جميع الكيانات المشاركة
414
في الجهود المبذولة إلدارة مخاطر الكوارث.
وهناك عامل مهم آخر لوضع االستراتيجيات والخطط
المحلية للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها بنجاح في
المناطق الحضرية يتمثل في قوة قوانين التخطيط وقواعده
في ذلك المكان .ويعتبر دور التخطيط ال غنى عنه لتعميم
الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية الحضرية.
ولقد كشفت الدراسة المذكورة آن ًفا لمشروع نهج الجوار
التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة عبر
المستوطنات العشوائية في أمريكا الالتينية أن الحكومات
المحلية التي كانت تمتلك قدرات التنمية الحضرية األكثر
شموالً كانت أكثر قدرة على تعزيز التكامل بين القطاعات
وتعميم ممارسات الحد من مخاطر الكوارث في التنمية
415
الحضرية.

ومن العوامل الميسرة لوضع استراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث ،وتصميمها ،وتنفيذها الحصول على المعلومات،
والموارد ،والقدرات التقنية الكافية لمعالجة المعلومات
المتعلقة بالمخاطر من أجل تعميمها في تقييمات المخاطر
والتخطيط للتنمية القائمة على معرفة المخاطر .وفي حين
أن القدرات عاد ًة ما تكون محدودة للغاية على مستويات
الحكومة المحلية ،يمكن تعزيزها من خالل حسن استغالل
موارد القطاع الخاص ،والمنظمات األكاديمية والبحثية،
والمجتمع المدني ،شريطة أن تكون بياناتها مستندة إلى
أدلة ومبسطة في صيغة تسهل على الحكومات المحلية
استخدامها .ويجب إنشاء معلومات المخاطر من خالل "نهج
تشاركي وشامل في إنشاء المعلومات وتحسينها وإدارتها"

يمكن أ ن تسا عد ا أل نو ا ع و ا لنطا قا ت ا لمختلفة للخطط
الحضرية  -من تقسيم المناطق اإلقليمي إلى تقسيم المناطق
ألغراض استخدام األراضي  -في حماية المناطق الحساسة
بيئيًا ،وبالتالي زيادة القدرة على الصمود .حيث يمكن لتلك
األنواع والنطاقات القيام بما يأتي :الحد من مخاطر الكوارث
من خالل بنية أساسية مقرر تنفيذها على نحو أفضل وإنشاء

( 414إدارة المعلومات الجغرافية على الصعيد العالمي التابعة لألمم المتحدة )2017

( 415سارمينتو وآخرون )2019
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مساحات مفتوحة؛ والحد من قابلية التأثر من خالل توفير
الموقع المناسب لإلسكان والخدمات الحيوية األخرى؛
والتخفيف من آثار تغير المناخ من خالل ضمان االستخدام
األمثل للطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛ وتحسين
القدرة على الصمود من خالل ضمان االرتقاء بمستوى
المستوطنات سيئة التخطيط والتشييد وإجراء تعديالت لها،
وذلك من خالل عملية تشاركية تضمن التنفيذ واالستدامة
على نحو مثالي 416 .وعالوة على ذلك ،فإن النظر في
األفكار اإلبداعية للتخطيط والتصميم مثل استراتيجيات
النمو األخضر في المناطق الحضرية ،والتصميم المُراعي
للنقل العام ،وتطوير المساحات الخضراء واألماكن العامة،
واستخدام البنية األساسية الخضراء والزرقاء ،يمكن
أن يساعد في الحد من المخاطر في المناطق الحضرية
مع تحسين الظروف المعيشية و دفع المدن نحو التنمية
417
المستدامة والقادرة على الصمود.

للمخاطر الناشئة ،مدعومًا بتحقيق التطورات في مجال النظم
ونمذجة المخاطر النظامية ،مما يسمح بوضع ُنهُج خاصة
بالسياق في إطار االستراتيجيات والتخطيط للحد من مخاطر
الكوارث على الصعيد المحلي بدءًا من المناطق المجاورة
إلى المدينة والمستوى اإلقليمي .ويجب أن يدعم إنفاذ القواعد
والمعايير الوطنية وتحديثها تلك ال ُنهُج باعتبارها جزءًا من
السياسات الحضرية الوطنية.

ومثال على ذلك ما تم في برنامج المدينة اإلسفنجية في
الصين ،الذي وضع طرق للحد من مخاطر الفيضانات،
وحفظ المياه ،وحسَّن نوعية المياه والحد من تأثيرات جُزر
االحترار باستخدام البنية األساسية اإليكولوجية .ويتم
تقليل كميات مياه الجريان السطحي عن طريق الحفاظ
على المساحات الخضراء وإعادة إنشائها فوق األسطح
ا لصلبة غير ا لمعر ضة للخطر  ،مما يسا عد أ يضًا في
انخفاض درجات الحرارة ليالً ونهارً ا .وهناك مزايا ثقافية،
وإيكولوجية ،وصحية أيضًا ،تساعد جميعها على بناء قدرة
418
المجتمع على الصمود.
إن تنفيذ التخطيط المراعي للمخاطر يمكن أن يساعد
على الحد من المخاطر في المستوطنات القائمة العشوائية
والفقيرة ،ومن شأن توفير األراضي المناسبة لإلسكان
لجميع فئات الدخل الحد أيضًا من زيادة المستوطنات
العشوائية .ونظرً ا لوجود مستوطنات عشوائية في العديد
من المدن سريعة التحضر ،فإن الممارسات التشاركية
ً
شرطا أساسيًا
لالرتقاء بمستوى األحياء الفقيرة ،قد تكون
للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود في
هذه المناطق إذا لم يكن من الممكن توفير األراضي والبنى
األساسية والخدمات المناسبة على الفور لتلبية احتياجات
السكان المنتقلين من االقتصادات الريفية الفقيرة ،أو نتيجة
419
للصراعات واألزمات.
يتمثل أحد العوامل التمكينية لالستراتيجيات المحلية للحد
من مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية في تطوير فهم

( 416جونسون وآخرون )2015
( 417بنديمراد وآخرون )2015
( 418لنث )2016

402

الفصل 14

( 419بنديمراد وآخرون )2015
( 420هاردوي ،وفينوغراد ،وجينسر )2019؛ (هاردوي ،وجينسر ،وفينوغراد )2018
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التنمية التشاركية الستراتيجيات التنمية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتنمية الحضرية الشاملة

إن التنمية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتنمية الحضرية الشاملة التي يشارك فيها جهات فاعلة من الحكومة،
والمجتمع ،والقطاع الخاص ،يمكن أن تكون فعالة في إدارة مخاطر الكوارث ومعالجة قضايا الحوكمة في المدن ،كما كان
الحال في سانتو تومي ،األرجنتين.

دراسة حالة إفرادية :سانتو تومي ،األرجنتين
تعد سانتو تومي في األرجنتين مدينة مساحتها متراوحة
بين الصغيرة والمتوسطة وسريعة النمو في أمريكا
الالتينية .إنها معرضة لألخطار الطبيعية وآثار تغير
المناخ وتحاول تنفيذ التنمية القادرة على الصمود أمام
تغير المناخ والتنمية الحضرية الشاملة لتعزيز قدرتها
420
على الصمود.
تقع سانتو تومي في مقاطعة "سانتا في" وتمثل جزءًا
من منطقة سانتا في المتروبولية الكبرى في األرجنتين.
وخالل العِقد الماضي ،شهدت المدينة ً
نمو ا سكانيًا
سريعًا بنسبة  ،%12أي ما يقرب من ضعف متوسط
عدد سكان المقاطعة ،ومن المتوقع أن يزيد هذا
المعدل بحلول عام  .2025ونظرً ا لموقعها الكائن عند
مصب نهر ساالدو ،فإن المدينة معرضة للفيضانات؛
والمستوطنات العشوائية بالمدينة هي األكثر تعر ضًا
للفيضانات .وقد وضعت المدينة نظا مًا من وسائل
الدفاع والمضخات ،وتصل إلى الحد األقصى من
الحماية التي يمكن أن توفرها .إن النمو الحضري دون
التخطيط المناسب للمخاطر وعدم كفاية البنى األساسية
والخدمات أدي إلى زيادة مخاطر الكوارث في المدينة.

تبرز حالة سان تومي تنوع الجهات الفاعلة ونطاق األنشطة
التي قد تكون ضرورية عند اتباع نهج قائم على نظم
لوضع خطة متكاملة لقدرة المناطق الحضرية على الصمود
وتنفيذها.
وتبرز أيضًا دراسة حالة دار السالم بجمهورية تنزانيا
المتحدة ،التي ذكرت قبل الجزء الثالث ،أهمية ال ُنهُج
التشاركية الصادرة من مجموعة واسعة من أصحاب
المصلحة للتصدي للمخاطر الحضرية عبر مجموعة من
القطاعات ،والمستويات ،والجداول الزمنية .وتضمنت
دراسة الحالة هذه مجموعة من أصحاب المصلحة ،بما في

حددت مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة بما في
ذلك ممثلي الحكومة المحلية ،والمهندسين الهيدروليكي،
ومسؤولي األشغال والخدمات العامة ،والتخطيط
الحضري ،والتنمية االجتماعية ،والصحة والبيئة،
فضالً عن منظمات المجتمع المدني ،الحاجة إلى وضع
نظام للمعلومات المتعلقة بالمخاطر وتحسين االتصال
بين الجهات الفاعلة المحلية .وأوصت أيضًا بتطوير
خطة إدارة مخاطر الكوارث في إطار عملية التخطيط
الحضري ،وفي ضوء توسيع البنية األساسية والخدمات
واستكمالها بحيث تحد من المخاطر.
تغطي اإلجراءات المتخذة ذات األولوية نطا ًقا متنوعًا.
حيث تشمل :تعزيز نظام جمع النفايات الصلبة للحد من
انسداد المصارف والحد من المخاطر البيئية؛ وحمالت
التثقيف وبناء القدرات للجهات الفاعلة المحلية في
عملية إدارة مخاطر الكوارث ،وقضايا تغير المناخ
والقدرة على الصمود؛ وتطوير البنية األساسية للتحكم
في الفيضانات ،وإمكانية التنقل في المدن ،والبنية
األساسية للمياه ،وإدارة المياه ،ودمج خيارات البنية
األساسية الخضراء المستندة إلى القواعد القائمة.

ذلك الحكومة المحلية والوطنية ،والمجتمع المدني ،والخبراء
ً
إضافة
في المجال العلمي والتقني ،والمجتمعات والطالب،
إلى أنشطة التنفيذ المتنوعة ،بما في ذلك تحديد المخاطر
القائم على أساس المشاركة ،واستخدام البيانات الجغرافية
المكانية ،وتثقيف الجمهور.
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تقليل نطاق القدرة المحلية على الصمود والتنمية المستدامة من خالل اتباع ُن ُهج شاملة متعددة النطاقات ومتعددة
المستويات

يمكن أي ً
ضا تقديم الدعم لزيادة قدرات المدن على الصمود على مستوى المقاطعات ،كما هو الحال في مقاطعة بوتنسا ،إيطاليا.

دراسة حالة إفرادية :مقاطعة بوتنسا بإيطاليا
إن مقاطعة بوتينزا إحدى السطات المحلية اإليطالية
على المستوى الفائق للبلديات والمستوى دون اإلقليمي.
حيث تضم  100بلدية في أراضيها وتتعرض لمجموعة
متنوعة من األخطار الطبيعية والتكنولوجية 421 .وفي
عام  ،2013حددت المقاطعة الخطوط العريضة
الستراتيجية  #weRililientالرامية إلى مواصلة
السعي إلى تحقيق التنمية اإلقليمية من خالل مزيج
هيكلي من سياسات االستدامة البيئية والسالمة اإلقليمية
وتغير المناخ.
تمثل الخطة الرئيسية لتنسيق المقاطعات واألقاليم
(  )2013أحد األهداف المرحلية في استراتيجية
 .#weResilientحيث تم تقديمها إلى المجتمع
با عتبا ر ها و ثيقة مهمة لتو جيه حو كمة ا لتنمية في
المقاطعات واألقاليم ومعالجتها و ُت ِّ
مثل أداة "هيكلية"
لتحليل االحتياجات وتوجيه اختيارات الحكومات
المحلية من خالل وجهة نظر استراتيجية واسعة النطاق
ونهج شامل متعدد النطاقات ومتعدد المستويات .وقد
تم تحديد الخطوط العريضة لمفهوم جديد للحوكمة
اإلقليمية يشمل اإلدخال الهيكلي "للقدرة على الصمود"
أمام الكوارث وتغير المناخ في سياسات التنمية
اإلقليمية ،و يُقرر تنفيذها من خالل إجراءات محددة
على المستويين المحلي والحضري.
إن الزيادة التدريجية للمشاركة النشطة للمجتمعات
في العمليات المحلية لصنع القرارات في السياسات
اإلقليمية ،ومساعدة البلديات ودعمها من الجوانب
األساسية الستراتيجية التنفيذ  .#weResilientوهذا
يضمن دمج االستراتيجيات واإلجراءات الحضرية/

يبين مثال مقاطعة بوتينزا وتنميتها للخطة الرئيسية لتنسيق
المقاطعات واألقاليم ،كيف يمكن لمجموعة كبيرة من
البلديات في منطقة معرضة لمخاطر وتحديات مشتركة أن
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ا لمحلية ا لمحد د ة في ا إل طا ر ا لعا م ال ستر ا تيجية
 #weResilientبشأن التنمية المستدامة والتنمية
اإلقليمية القادرة على الصمود.
تلتزم البلديات المُو ِّقعة بدمج التنمية المستدامة وقدرة
ا لمجتمع على ا لصمو د بمز يد من ا لتر كيز ضمن
التخطيط الحضري واإلجراءات ذات الصلة ،بما
في ذلك في القطاعات األخرى ذات الصلة .من
خالل تقليص نطاق النموذج الذي اقترحته مقاطعة
بوتينزا ،وبدعم من تلك المقاطعة ،تن ِّفذ هذه البلديات
نهج أ صحا ب ا لمصلحة ا لمتعد د ين على ا لمستو ى
المحلي .ويستند ذلك إلى المشاركة الفعالة للمؤسسات،
والمنظمات ،والجمعيات المحلية التي تمثل مختلف
الفئات المهنية واالجتماعية المختلفة ،لمنحها الفرصة
لتصبح قو ى د ا فعة تحد من مخا طر ا لكو ا ر ث .
وتشارك هذه البلديات في عمليات التجميع مع الجهات
الفاعلة الرئيسية في المجتمع في جميع القطاعات.
وتتطلع أيضًا هذه البلديات إلى العمل بمفهوم الفئات
االجتماعية ،وإجراء التجارب باالستفادة من خطط/
إجراءات ملموسة لتحويل الفئات االجتماعية المختلفة
إلى قوى لوضع سياسات حضرية آمنة ومستدامة
وتنفيذها .ومن خالل التقنيات المختلفة هذه ،يعتبر هذا
النهج أحد ُنهُج المشاركة المحلية إلنتاج نماذج جديدة
للتخطيط الحضري الذي يعمل من أسفل إلى أعلى.

تحقق الكفاءة في استخدام الموارد وبناء القدرات بالتشارك،
باستخدام االبتكارات مثل التجميع ،والنمذجة مقلصة النطاق
من مستوى المقاطعة إلى مستوى المدينة.

5-14
االستنتاجات
بالنظر إلى الطبيعة المعقدة والديناميكية للمخاطر الحضرية،
وبالنظر إلى التوقعات الحالية للنمو الحضري السريع في
االقتصادات النامية على وجه الخصوص ،فإن التركيز على
المناطق الحضرية واإلجراءات على المستوى المحلي أمر
رئيسي وعاجل لتحقيق الشمولية ،والقدرة على الصمود،
واالستدامة في المجتمعات على النحو المدرك في إطار
سِ نداي ،وخطة  ،2030واتفاق باريس ،والخطة الحضرية
الجديدة .حيث تبرز هذه األطر العالمية أهمية وضع
االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات للحد من المخاطر
في المناطق الحضرية .وتعكس هذه األطر الفهم الواضح
للدول األعضاء المتمثل في أنه دون وجود التخطيط القائم
على معرفة المخاطر ،ستكون األرواح البشرية عرضة
للخطر  ،و ستتعر ض ا أل صو ل للمخا طر  ،و سيتم فقد ا ن
المكاسب التي حققتها التنمية؛ والمتمثل في أن هذه المخاطر
تتسم بالحدة وال سيما في المناطق الحضرية .ويعيش أكثر
من نصف سكان العالم حاليًا في بيئات حضرية ،وهذا الرقم
من المتوقع أن يزداد على نحو هائل في العقود المقبلة.
إن التنمية الحضرية غير المخطط لها التي يتم االضطالع
بها د و ن ا ال لتز ا م ا لمنا سب بتقييم متعد د ا لتخصصا ت
وتقييم المخاطر المتعددة وال ُنهُج القائمة على النظم في
وضع الحلول قد ُتسفِر عن زيادات حرجة في قابلية التأثر
بالمخاطر القائمة والمخاطر الجديدة وإمكانية التعرض لها.

من مواصلة االنخراط في العمل .وتعمل االستراتيجيات
المحلية والحضرية الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث على
الحفاظ على المكاسب االجتماعية والثقافية ،ويمكنها تعزيز
المساواة االجتماعية (بما يشمل المسائل الجنسانية) ،والحد
على نحو كبير من الخسائر واستدامة النشاط االقتصادي مع
التأكيد للمستثمرين أن البيئة آمنة وموثوق بها.
تتيح االستراتيجيات المحلية أيضًا فرصًا للكفاءات الالمركزية
وتحسين الموارد الشحيحة في كثير من األحيان .وكما رأينا ساب ًقا،
كثيرً ا ما تتجاهل المدن ذات الموارد والقدرات المحدودة المخاطر،
ولكنها قد تفعل ذلك بمجرد إجبارها على مواجهة عواقب
الكوارث .وكما لوحظ في كثير من األحيان ،قد يتيح التعافي من
الكوارث أيضًا فرصًا لدمج الحد من المخاطر في عمليات التنمية
في المستقبل ،حيث قد تستغل الحكومات تلك الحاالت باعتبارها
"مسببات لالرتقاء بمستوى فهم المخاطر وتعميم نهج إدارة مخاطر
422
الكوارث في مختلف قطاعات التنمية".
يُنشِ ئ التعاون في المبادرات العالمية قاعدة معارف لديها
إمكانية وصول آخذة في الزيادة إلى شبكة موسعة من المدن
والشركاء الملتزمين بالحد من مخاطر الكوارث وبناء
القدرة على الصمود مع إمكانية تبادل التدريبات ،واألدوات،
والخبرات 423 .ومع ذلك ،على الرغم من زيادة الوعي
والمزايا الواضحة من وضع االستراتيجيات والخطط المحلية
للحد من مخاطر الكوارث ،ال تزال العديد من المدن ال
تحرز تقدمًا ملف ًتا للنظر فيما يتعلق بالتخطيط إلجراءات الحد
من مخاطر الكوارث ووضعها وتنفيذها.
تواجه الحكومات المحلية العديد من التحديات التي تعيق
إحراز التقدم في الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة
على الصمود .حيث إن االفتقار إلى السلطة الكافية لحكومات
المدن ،وعدم كفاية مخصصات الميزانية ،ومحدودية القدرات
التقنية ،تمثل تفسيرات وشواغل أشير إليها بوضوح .وال
يزال جمع التمويل من القطاع الخاص دون تلقي الدعم من
الحكومات الوطنية من التحديات الرئيسية للكيانات دون
424
الوطنية المتراوحة بين المتوسطة والصغيرة.

هنا ك أ سبا ب ا جتما عية ا قتصا د ية و إ يكو لو جية و جيهة
للحكومات الوطنية لوضع سياسات حضرية وطنية تتضمن
تقديم الدعم لوضع االستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية
للحد من المخاطر في المناطق الحضرية وتنفيذها .فمن
مصلحة السلطات المحلية وضع االستراتيجيات المحلية
ً
إضافة
والحضرية للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها التي،
إلى مزاياها محددة السياق ،تخلق أيضًا ً
إرثا من القيادة
القائمة على الثقة والشرعية المتعلقة بالهياكل والسلطات
السياسية المحلية ،بحيث يتمكن المجتمع المدني ،والقطاع
الخاص ،والمؤسسات العلمية والتكنولوجية ،وشركاء التنمية

فيما يتعلق بالثغرات في المعلومات الخاصة بالمخاطر،
يبدو أن غياب التنسيق فيما بين الوكاالت األفقية والرأسية
وشراكات أصحاب المصلحة ،وكذلك العزلة القطاعية،

( 421أتوليكو وسمُلدن )2019
( 422موريزي وفونتانا )2019

( 423مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2012
( 424أنطون وآخرون )2016
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يشكالن العائق األكبر أمام معالجة نقص المعرفة وتعزيز
قدرات الحد من مخاطر الكوارث لدى الحكومات المحلية.
ويجب التغلب على ذلك ،وال سيما في المرحلة الحرجة
من صياغة االستراتيجيات وخطط العمل للحد من مخاطر
الكوارث عندما تشكل مشاركة البيانات عنصرً ا رئيسيًا.
إن إعداد دراسة جدوى االستثمار يعد من أكبر التحديات التي
تواجه الحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي؛ من
خالل إقناع سلطات الحكومة ومجتمعاتها الوطنية والمحلية
التي تواجه محدودية الموارد واالحتياجات المتنافسة بأنه من
المُجدِي االستثمار في الحد من المخاطر حيث يكلف التعافي
وإعادة اإلعمار أكثر .وتساعد الطبيعة قصيرة المدى للعمليات
والدورات السياسية على تفاقم هذه المعضلة.
للتغلب على بعض هذه التحديات ،تم تحديد ثالثة عوامل
تمكين رئيسية تدعم الوضع والتنفيذ لالستراتيجيات المحلية
والحضرية للحد من مخاطر الكوارث.
الحوكمة السليمة للمخاطر في المناطق الحضرية :تحتاج
الهياكل والقوانين والسياسات الحكومية إلى دعم الحوكمة
األفقية في توفير عناصر اإلشراك والتكامل بين أصحاب
المصلحة في جميع القطاعات ،داخل حدود المدينة وخارجها
مع المقاطعات والمدن المجاورة .وينطبق هذا أيضًا على
الحوكمة الرأسية التي تعزز تقليص نطاق جهود التنمية
من خالل الكيانات واألطر الدولية ،واإلقليمية ،والوطنية.
ويجب أن تتضمن حوكمة المخاطر في المناطق الحضرية
هذه سياقات رسمية وغير رسمية ،وأن تؤدي إلى المشاركة
العامة على جميع المستويات بد ًء ا من جمع البيانات،
و تقييمها  ،و ا تخا ذ ا لقر ا ر ا ت لتيسير ا لصيا غة و ا لتنفيذ
لالستراتيجيات والخطط المحلية ذات الصلة بالسياق للحد من
مخاطر الكوارث ،ال سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تهم أشد
فئات السكان ضع ًفا .وستصبح حوكمة المخاطر في المناطق
الحضرية هذه أيضًا متسقة مع أطر التنمية األخرى حيث
إنها تعمل على تيسير التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة.
ويمكن أن تؤدي االستراتيجيات المحلية للمشاركة أيضًا إلى
سد العجز في القدرات والموارد من خالل تضمين األوساط
ً
فضل عن القطاعات الخاصة ،في
األكاديمية والبحثية،
عملية بناء القدرة على الصمود.
االستخدام المستدام لمعلومات المخاطر وتطبيقها :يجب
أن يسهل على الحكومات المحلية معرفة بيانات المخاطر
ا لمستند ة إ لى ا أل د لة و تحد يد مو قعها  ،حتى إ ن كا نت
مجموعتها متناثرة عبر مختلف الكيانات الحكومية ،أو تقع
داخل القطاع األكاديمي أو القطاع الخاص .وتمثل سهولة
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التطبيق في عملية صنع القرار عنصرً ا أساسيًا أيضًا؛ حيث
أظهرت دراسات الحالة نجاح إنشاء البيانات الجغرافية
المكانية من خالل األساليب التشاركية والحصول على تلك
البيانات بطريقة مبسطة في بيئات الحكومات المحلية.
التخطيط والتنمية الحضرية القائمة على معرفة المخاطر:
لقد تبين أن هذا عامل تمكيني آخر ال غنى عنه لنجاح
االستراتيجيات والخطط المحلية للحد من مخاطر الكوارث.
حيث ينبغي تعزيز دمج المعلومات المتعلقة باألخطار
والمخاطر في التخطيط والصياغة واإلعمار على المستوى
الحضري عن طريق القوانين ،واللوائح ،والمبادئ التوجيهية
ذات الصلة ،التي ينبغي تحديثها على أساس منتظم .ويتطلب
التخطيط الحضري القائم على معرفة المخاطر مشاركة
أصحاب المصلحة المحدثة للفارق ،ال سيما عندما تؤدي
عمليات التنمية الحضرية  -مثل العمليات التي تخفق في
إتاحة إمكانية الوصول إلى البنية األساسية والخدمات الحيوية
 إلى إمكانية زيادة قابلية تأثر سكان الحضر بالمخاطر.وتنشأ الحاجة لفهم المخاطر الناشئة في المناطق الحضرية
سريعة التطور في أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية حيثما
ينمو العدد الواضح لسكان المستوطنات العشوائية نتيجة
النتقال السكان بأعداد متزايدة من االقتصادات الريفية
الفقيرة ،وإعادة التوطين الصناعي ،والصراعات واألزمات.
وهذا يعني إشراك أصحاب المصلحة األكثر ضع ًفا في
عمليات التخطيط ،كما هو الحال في االرتقاء التشاركي
بمستوى األحياء الفقيرة ،ووضع ال ُنهُج المستندة إلى سياق في
االستراتيجيات والتخطيط المحلي للحد من مخاطر الكوارث،
التي يمكن تطبيقها على مستويات األحياء المجاورة،
ومستوى المدينة ،والمستوى اإلقليمي .ومن المفهوم أيضًا
على نحو متزايد أن دمج البنية األساسية اإليكولوجية في
التخطيط الستخدام األراضي في المناطق الحضرية بنحو
قادر على الصمود له عدة مزايا في الحد من المخاطر،
وتوفير إمدادات المياه األكثر نظافة ،وخفض ذروة درجة
الحرارة الصيفية ،وتحسين الصحة والرفاهية.
إن األطر السليمة لحوكمة المخاطر في المناطق الحضرية
القائمة على المعرفة والمدعومة من المعلومات المتعلقة
بالمخاطر المتاحة على نحو أسرع والقابلة للتطبيق على
نحو أسهل – التي تدعمها القدرات الناشئة في النظم ونمذجة
المخاطر النظامية – ستكون ذات أهمية حاسمة لتمكين
الصياغة الفعالة محددة السياق لالسترايجيات والخطط
المحلية للحد من مخاطر الكوارث ،ووضعها ،وتنفيذها .إن
تلك ال ُنهُج الالزمة لبناء القدرة على الصمود في المناطق
الحضرية يمكن أن تشكل عملية تحول ،مما يمنح المجتمعات
القوة ويضمن تحقيق التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة.

الفصل :15
استراتيجيات الحد
من مخاطر الكوارث
في سياقات المخاطر
الهشة والمعقدة
1-15
بيان بالمشكالت
يصوغ إطار سِ نداي على نحو حاسم التحول من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر .ويوفر ذلك زخمًا قويًا للمجتمع المعني
بالحد من مخاطر الكوارث "التقليدي" ،مما يؤدي إلى البحث عن تصحيح للممارسات التي شهدت لسنوات عديدة إجرا ًء مسب ًقا
يحدد العوامل المسببة للمخاطر المركبة التي تتجسد بسببها الكوارث وتتغلب عليها اإلجراءات المتصدية لوقوع الكوارث.
ً
إضافة إلى االستثمار والممارسة في جميع
يمكن القول أن ترجمة هذا التحول إلى صنع القرارات المستنيرة القائمة على النظم،
السياقات وعلى جميع النطاقات ،وانعكاس ذلك في االستراتيجيات المحلية والوطنية ،تمثل الشاغل األساسي لهذا المجتمع.
أثار الفهم المتزايد لبيئات المخاطر المعقدة التي تحدث الكوارث فيها تساؤالت لصانعي السياسات والممارسين المعنيين بالحد
من مخاطر الكوارث الذين يعملون في كثير من األحيان في سياقات مركبة ،سواء كان ذلك فيما يتعلق باألزمات الصحية
426
المركبة 425،أو الكوارث الطبيعية المرتبطة باألخطار في سياقات الضغوط البيئية أو االقتصادية ،أو سياقات النزاع المسلح،
على سبيل المثال؛ أو مزيج من العديد من هذه السياقات أو جميعها .وبالتالي ،فإن السياقات التي يتم فيها تنفيذ استراتيجية
االستجابة اإلنسانية 427والحد من مخاطر الكوارث 428تكون أكثر تعقي ًدا وصعوبة من المعترف به أو الممثل في الوثائق
الخاصة بالسياسات والبرامج .وهذا يرمي إلى التشكيك في كيفية وضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بفعالية التي
نحو كا ٍ
ف للسياق الذي تظهر فيه مخاطر الكوارث وتنوع الكوارث ذاتها.
تعكس مدى التعقيد والمعالجة على ٍ

( 425لو وآخرون )2017
( 426بيترز وبيترز )2018

( 427هيلهورست وآخرون )2019
( 428هاريس ،وكين ،وميتشل )2013؛ (بيترز )2018
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تسمح الصالحيات الموسعة إلطار سِ نداي للمجتمع المحلي
للحد من مخاطر الكوارث بالتفكير بأسلوب يتجاوز نطاق
األخطار الطبيعية والتعامل مع المخاطر المعقدة والنظامية.
ويجب وضع هذا اإلطار موضع التنفيذ باالقتران مع
األطر األخرى لما بعد عام  ،2015بما يشمل اآلليات،
والممارسين ،واألدوات المالئمة على نحو أفضل للتعامل
ً
وإضافة
مع التهديدات ،واألخطار ،والصدمات األخرى.
إلى أولئك الذين يتعاملون مع التنمية المستدامة ،وتغير
المناخ ،والتوسع الحضري الجيد وتطوير التمويل ،يمثل
إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين قضية

ً
ارتباطا وثي ًقا أيضًا بمخاطر الكوارث في السياقات
ترتبط
الهشة؛ كل هذه األطر تعمل جنبًا إلى جنب مع األطر محددة
التهديدات على المستوى الوطني .وتحتل الدعوات التي
تنادي بزيادة التركيز على االتساق في التنفيذ في جميع
األطر العالمية مكانة بارزة في المناقشات المتعلقة بالقدرة
على الصمود 429.وقد ظهرت تقييمات ملحوظة تسعى إلى
تحقيق فهم أفضل لمدى تعقيد المخاطر ،بما في ذلك تحليل
النظم القادرة على الصمود التابعة لمنظمة التعاون والتنمية
ً 430
في الميدان االقتصادي مثل.

2-15
األمثلة التجريبية للحد من مخاطر الكوارث
في السياقات الهشة
تنشأ العديد من المخاطر المتفاعلة في أي نظام ،أو المخاطر المركبة ،في جميع السياقات ،ويكون تجسد مدى التعقيد هذا فري ًدا
ً
بروزا .فعلى
لكل سياق محدد .وفي أوقات مختلفة في سياق معين ،قد تصبح مجموعات مختلفة من المخاطر أكثر أو أقل
سبيل المثال ،قد يتم التعبير عن أوجه قابلية تضرر معينة في شبكات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية عندما
تتعثر الشبكات الصحية في دولة غير مستقرة على الصعيد السياسي في أثناء موسم ممطر .وحتى في إطار سياق معين ،هناك
العديد من الطرق التي يمكن أن تستجيب بها استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث للتفاعل المعقد فيما بين المخاطر ،مما يشير
أيضًا إلى ضرورة اإلدارة التكيفية .وعلى الرغم من صعوبة معالجة النظم المركبة ،ناهيك عن درجة الفهم األقل بكثير لها،
فإن تطبيق مفهوم دقيق للمخاطر النظامية على استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية والوطنية ،يوفر فرصًا موسعة
لتحقيق األهداف المحددة في إطار سِ نداي.
ُتبيِّن المجموعة التالية من األمثلة المتنوعة من بنغالديش،
والعراق ،والصومال ،وجنوب السودان كيفية حدوث مخاطر
الكوارث وإدارتها في سياق األخطار والتهديدات الجديدة
والناشئة التي تشمل بيئات تتسم بمخاطر معقدة .وعلى الرغم
من عدم وجود سياق بسيط ،يتم وضع األمثلة في الحاالت
المركبة على نحو خاص ،مما يوضح كيفية تكييف الحد من
مخاطر الكوارث للتعامل على نحو أكمل مع التحديات البيئية،
والمناخية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،بما في ذلك

حاالت النزاع ،والهشاشة البيئية ،وتغير المناخ ،واالضطرابات
السياسية ،والنزوح البشري ،والصدمات االقتصادية،
واألزمات الصحية .األمثلة ليست شاملة ،وال تعكس عمليات
التمثيل التقليدية الستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث،
لكنها تستعرض بعض الجوانب لسياسات الحد من مخاطر
الكوارث،واستراتيجياته ،وأطره ،وتدخالته المستخلصة من
التجارب المباشرة للمجتمع المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
وتوضح األمثلة كيفية نشوء مخاطر الكوارث – والحد منها.

( 429بيترز وآخرون)2016 .
( 430منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2014a
( 431ويلكينسون وآخرون )2017

( 432مقتبس من المدخالت المتوفرة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
( 433دراسة حالة مقتبسة من المدخالت المتوفرة من المرفق العالمي للحد من الكوارث
واإلنعاش ،ومركز رصد النزوح الداخلي ،والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين)
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إن تحدي النزاع يمثل فكرة تدور حول كل الحاالت .وقد
تبين أن حاالت االرتفاع المفاجئ في النزاعات العنيفة تؤدي
إلى إبطاء االستراتيجيات وعمليات التنفيذ الخاصة بالحد
من مخاطر الكوارث أو تقويضها ،أو تعطيلها .ومع عدم
وجود الكثير من التوجيهات العملية في مجال السياسات
بشأن كيفية التنقل في السياقات المتغيرة للنزاع ،تجد العديد
من البلدان أن موافقة الهيئة التشريعية على قوانين الحد من
مخاطر الكوارث قد ألغيت – كما كان الحال بالنسبة لفيجي
ونيبال 431.وفي سياقات أخرى ،يمكن أن يؤدي انعدام األمن
المتزايد إلى تعليق برامج الحد من مخاطر الكوارث بشكل
مؤقت .كان هذا هو الحال في جمهورية أفريقيا الوسطى
(  .)CARحيث قد تسببت النزاعات العنيفة واألزمات
السياسية التي بدأت في عام  2013في ظهور آثار إنسانية
أدت إلى حدوث حاالت النزوح البشري واسعة النطاق،
وتدهور النظام التعليمي ،وظهور آثار سلبية على الصرف
الصحي والوصول إلى المياه ،وانعدام األمن الغذائي.

شركاء التنمية اهتمامهم وتمويلهم على حالة الطوارئ
الوشيكة .وأدت هذه العوامل إلى تأخير وضع االستراتيجيات
والسياسات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث ،ولكن
على الرغم من هذه التحديات ،أنشأت حكومة جمهورية
أفريقيا الوسطى لجنة تفكير ينصب تركيزها على الحد من
مخاطر الكوارث تتمثل مهمتها األساسية في تنسيق األنشطة
ووضع خطة الستراتيجية وطنية .وقد أخذت المسودة األولى
لالستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث األزمة
ً
وإضافة إلى ذلك ،يندرج
السياسية الحالية في االعتبار.
النزاع المسلح ضمن أنواع المخاطر والكوارث المذكورة
في االستراتيجية .إن وضع الصيغة النهائية لالستراتيجية
الوطنية والتصديق عليها وتنفيذها يعتمد على التمويل الذي
يلزم توفره بشدة 432 .وكما يتضح في جمهورية أفريقيا
الوسطى ،على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة ،يمكن تحقيق
حاالت تقدم في الحد من مخاطر الكوارث في السياسة
والممارسة – مثلما توضح الحاالت أدناه.

بسبب الحالة األمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى ،تم
تعليق تنفيذ مشروعات التنمية وبرامجها مؤق ًتا .حيث ركز

1-2-15

النزوح البشري في سياق الكوارث وحاالت النزاع المتكررة

في الصومال ،يمكن لالنتقال القسري لألشخاص ،الذي ينتج عن معظمه نزوح داخلي ً
بدل من الهروب عبر الحدود ،أن
يكون سببًا لحدوث كارثة ونزاع وأن يكون نتيجة لهما .إن حاالت الحدوث المنتظمة للكوارث المتعلقة بالجفاف والفيضانات،
وحاالت نشوب النزاعات تدفع األشخاص على نحو منتظم إلى الفرار من منازلهم ،وأحيا ًنا يكون الفرار أكثر من مرة واحدة،
والصومال دائمًا ما يكون لديه مستويات عالية ج ًدا من انتقاالت النزوح الجديدة السنوية.

دراسة حالة إفرادية :الصومال
تعتبر الصومال إحدى الدول المعرضة للكوارث
بشدة .حيث إنها معرضة للجفاف ،والفيضانات النهرية
والسيول السريعة ،ومع طول سواحلها ،تكون معرضة
أيضًا للعواصف واألعاصير القادمة من خليج عدن
والمحيط الهندي .وتأثرت أيضًا بعقود من النزاعات
وعدم االستقرار السياسي وانعدام األمن 433 .ويشمل
ذلك الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ،مثل
حركة الشباب ،وأعمال العنف بين العشائر التي يمكن
أن تندلع نظرً ا لندرة الموارد الطبيعية مثل مراكز
توزيع المياه ومناطق الرعي .ولقد ظهرت مجموعات
فريدة ومؤثرة إلى حد كبير من الكوارث والنزاعات
في الصومال ،تتغير من عام إلى آخر .وقد تسببت هذه
الحاالت الديناميكية للمخاطر المعقدة في حدوث حاالت

النزوح البشري واسعة النطاق ،مما زاد مدى تعقيد
مخاطر الكوارث وقابلية التعرض لها في الدولة.
اعتبارً ا من تموز/يوليو لعام  ،2018كان هناك
ما يُق َّد ر بنحو  2.6مليون شخص من األشخاص
النازحين داخليًا في الصومال على خلفية من النزاعات
متعددة الجوانب والمنافسة الشديدة على الموارد
نظرً ا ألحداث الكوارث المتعلقة بالمناخ .ووف ًقا لشبكة
رصد الحماية والعودة التابعة لمفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،تم تسجيل حوالي  642,000حالة
نزوح داخلي جديدة في الفترة ما بين كانون الثاني/
يناير وتموز/يوليو لعام  ،2018وكان الفيضان السبب
الرئيسي للنزوح في  %43من الحاالت ،يليه الجفاف
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في  %29من الحاالت ،والنزاعات في  %26من
الحاالت .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم
من وجود سبب رئيسي في المعتاد ،فإن النزوح كثيرً ا ما
يحدث نتيجة لمجموعة من العوامل المسببة للمخاطر ،بما
في ذلك الضغوط االقتصادية .حيث تدفع تلك الضغوط
المتزايدة األشخاص في النهاية إلى مغادرة منازلهم .إن
النازحون الذين يعيشون في مخيمات النازحين المفتقرة
إلى الموارد أو المستوطنات العشوائية أكثر عرضة
للنزوح مرة أخرى جرّاء الكوارث.
لقد تحملت الصومال العديد من موجات الجفاف الشديدة
في العقود األخيرة .ففي عام  ،2011أسفرت أسوأ
موجة جفاف منذ  60عامًا عن مقتل  260،000شخص
وأضرت  13مليون شخص في القرن األفريقي .وقد نتج
عن الجفاف المقترن بالحالة السياسية حدوث المجاعات
واسعة النطاق ،وأدى إلى حدوث حاالت نزوح واسعة
ُّ
وتعطل الخدمات األساسية ،وتفشي الفقر.
النطاق،
وفي أوائل عام  ،2017تجلَّت األوضاع في الصومال
بوصفها موجة جفاف شديدة يصاحبها مخاطر المجاعة
العالية؛ وكان نصف السكان يعاني من انعدام األمن
الغذائي الحاد .وتم تسجيل ما يقرب من  1.3مليون حالة
نزوح جديدة في عام  2017نظرً ا لحدوث النزاعات
والكوارث ،حيث أشار  %84من األشخاص النازحين
داخليًا إلى أن األسباب المتعلقة بالجفاف هي التي أدت
إلى نزوحهم .وبفضل الزيادة الهائلة في حجم المساعدات
اإلنسانية ،تم تفادي المجاعة ،لكنها ال تزال تشكل خطرً ا
يلوح في األفق في المستقبل.
لم تكن الجهود اإلنسانية بسيطة أو واضحة المعالم .حيث
سيطرت حركة الشباب على أجزاء كبيرة من المناطق
الريفية التي أضر بها الجفاف في جنوب ووسط الصومال
ولم تتمكن الحكومة ومعظم المنظمات اإلنسانية والجهات
الفاعلة على المستوى الدولي من الوصول إليها .ومن
أجل تقييم آثار الجفاف في ظل هذه الظروف وضمان
األمن الشخصي للموظفين ،استندت الجهات الفاعلة في
المجال اإلنساني إلى أساليب التقييم عن بُعد التي جمعت
بين تكنولوجيات االستشعار عن بُعد وتحليالت وسائل
التواصل االجتماعي .واقترن هذا بالمعلومات الواردة
من الشبكات الشريكة والدراسات االستقصائية المحدودة
لألسر المعيشية التي أجريت من خالل حضور ميداني في
الصومال لتحديد مدى آثار الجفاف واالحتياجات اإلنسانية.
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ً
وإضافة إلى الجفاف ،تضررت الصومال بشدة جرّ اء
الفيضانات .فإلى جانب النزاع وانعدام األمن ،أدت
هذه الفيضانات إلى استمرار حاالت نزوح السكان
داخليًا وعبر الحدود .وفي أوائل عام  ،2018دمرت
السيول السريعة في القرن األفريقي مساحات شاسعة
من األراضي الزراعية ،وألحقت أضرارً ا بالمرافق
ا لصحية  ،و َّ
عطلت ا لمد ا ر س  ،و د مر ت أ كثر من
 15,643منز الً في الصومال .وكانت المستوطنات
المكتظة بالسكان الخاصة باألشخاص النازحين داخليًا
من بين المناطق التي تعاني من آثار الفيضانات.
وكان العديد من اآلالف الذين نزحوا إلى حوض
نهر شبيلي في جنوب الصومال من األشخاص الذين
نزحوا من قبل جرّ اء الجفاف وكانوا يعيشون في
مالجئ مؤقتة غير قادرة على تحمل المطر الغزير.
وقد أدت الفيضانات في هذه المستوطنات إلى زيادة
حاالت نزوح األشخاص على طول المناطق النهرية.
وشملت اآلثار الضارة للسيول على السكان الصوماليين
أي ً
ضا ارتفاع حاالت اإلسهال المائي الحاد ،والكوليرا،
ومياه الشرب الملوثة ،وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وضاعف إعصار ساغار المداري ،الذي ضرب شمال
البالد في أيار/مايو لعام  ،2018من االحتياجات
اإلنسانية المتزايدة بالفعل للسكان المتضررين.
هذا وقد أدت حاالت النزوح المتكررة الناجمة عن
الكوارث والنزاعات في الصومال إلى زيادة التوسع
الحضري ،حيث تمت إعادة توطين أعداد كبيرة من
األشخاص إلى المراكز الحضرية للحصول على
المساعدات اإلنسانية وغيرها من المساعدات .وتسهم
التحوالت الديموغرافية في ظهور طبقات جديدة من
المخاطر من خالل إضافة المزيد من الضغوط إلى
القطاعات الرئيسية المتوترة بالفعل مثل األراضي،
والمساكن ،والصحة ،والتعليم ،وإمدادات المياه،
والصرف الصحي ،وسبل العيش .عالوة على ذلك،
في مقديشو ،يتجه األشخاص النازحون الذين يصلون
إ لى ا لمد ينة إ لى ا لعيش في مستو طنا ت عشو ا ئية
يكونون عرضة فيها لحاالت اإلخالء القسري ،وبالتالي
يواجهون خطر النزوح مرة أخرى .وغالبًا ما ينزحون
إلى أماكن أكثر سو ًء ا ،مما يخلق حلقات ارتجاعية
إيجابية لحاالت النزوح والمعاناة .واستجابة لذلك،
أصبحت أطر التعافي وتقييم الجفاف تشمل على نحو
ً
مجال ذا أولوية؛ ووف ًقا
متزايد القطاع الحضري بوصفه

لبعض التقييمات ،يمثل القطاع الحضري ثاني أعلى
434
احتياجات التعافي بعد الزراعة.
لقد بُذلت المحاوالت لنمذجة المخاطر المتعلقة بحاالت
النزوح الناجمة عن الكوارث في القرن األفريقي .وهذه
المحاوالت تدل على أن حاالت قابلية التضرر الوليدة
على الصعيد المجتمعي ،إلى جانب تر ُّكز السكان في
مناطق معرضة لألخطار ،يؤثران تأثيرً ا كبيرً ا على
المخاطر المتعلقة بحاالت النزوح .وفي البيئات الهشة
والبيئات المتضررة من النزاعات ،تم إيالء اهتمام
خاص إلجراء تدخالت تعمل على التوفيق بين المساعدة
المنقذة للحياة على المدى القصير والعاجلة وحماية
الفئات األكثر ضع ًفا وبين الحلول المستدامة األطول
ً
أجل للصومال لتعزيز قدرتها على الصمود ومعالجة
األسباب الرئيسية ألوجه قابلية التضرر الكامنة .وقد
طوَّ ر التقييم الشامل لالحتياجات الناتجة عن آثار الجفاف
( )DINAفهم ديناميكيات حاالت الطوارئ المتكررة،
والعوامل المسببة لها ،ويقترح إطار التعافي والقدرة
ً
حلول دائمة على المدى الطويل لبناء قدرة
على الصمود
435
السكان المتضررين من الجفاف على الصمود.
اتخذت الصومال مؤخرً ا خطوات إلضفاء الطابع
الرسمي على تدابير الحد من مخاطر الكوارث وتعمل
حاليًا على وضع خطة تكيف وطنية .وتعتبر الصومال
أيضًا جزءًا من مبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية
با لتنمية للتحصين ضد كو ا ر ث ا لجفا ف و تحقيق
االستدامة ( ،)IDDRSIللفترة من عام  2013إلى عام
 ،2027وتمتلك خطتها الوطنية الخاصة في إطار هذه
العملية .حيث تستكشف مبادرة الهيئة الحكومية الدولية

المعنية بالتنمية للتحصين ضد كوارث الجفاف وتحقيق
االستدامة أوجه الترابط بين الكوارث والنزاعات،
في سياق الجفاف واآلثار المنعكسة على سبل العيش
التقليدية .وتناقش أيضًا النزوح القسري باعتباره سببًا
لحدوث تلك الكوارث والنزاعات ونتيجة لها ،عبر
الحدود وداخل الدول.
يستند ا لصو ما ل أ يضًا إ لى ا لشبكا ت و ا لخبر ا ت
الموجودة مسب ًقا والقائمة بالفعل في الدولة لصياغة
استراتيجياته الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث.
ولقد بذل الخبراء التقنيون (مثل الخبراء الزراعيين،
وأخصائي األرصاد الجوية ،والبيطريين ،ومهندسي
المياه) ،بتمويل من المنظمات الدولية ،جهو ًد ا بشأن
القضايا المتعلقة بالجفاف وآثاره على الرعي والزراعة
لسنوات عديدة .حيث استخدموا معارف المجتمعات
والحكومات المحلية ،والتعاون معها ،أحيا ًنا بصورة
غير رسمية ،على مدى عقود 436 .وهناك أيضًا أمثلة
متعددة على التعاون بين المنظمات اإلنسانية واإلنمائية
من أجل ما يأتي :توزيع المواد الغذائية ،وغير الغذائية
والمدفوعات النقدية؛ ومعالجة سوء التغذية فيما بين
األطفال والنساء الحوامل أو المراضع؛ وزيادة توافر
المياه المُحسَّنة من خالل إصالح مراكز توزيع المياه
وتجديدها؛ وتعزيز ممارسات النظافة السليمة؛ وتوفير
المواد الالزمة لمعالجة المياه؛ وتوزيع مدخالت سبل
العيش الالزمة للزراعة ،وتربية الحيوانات ،وصيد
ً
وإضافة إلى ذلك ،يجري تقديم
األسماك من األنهار.
الدعم للمجتمعات الضعيفة لوضع خطط االستعداد
للجفاف واالستجابة له على مستوى المجتمع.

على الرغم من الحالة المُع َّقدة للمخاطر الناجمة عن حدوث
األخطار الطبيعية وحاالت النزوح المتعلقة بالنزاعات ،يواصل
الصومال العمل من أجل التخطيط الرسمي للحد من المخاطر
واتخاذ تدابير التكيف مع تغير المناخ باعتبارهما أداتين

أساسيتين لبناء التنمية االجتماعية االقتصادية واستدامتها.
وبذلك ،يستفيد أيضًا من شبكات الشركاء في المجالين اإلنساني
واإلنمائي على المدى الطويل في الدولة ،لبناء القدرات ،وتقديم
الدعم التقني والمساعدة اإلنسانية عند الحاجة.

( 434مقتبس من المدخالت المتوفرة من المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش)
( 435مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز رصد النزوح الداخلي )2017

( 436شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعات )2018
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مخيمات روهينجا في كوكس بازار
(المصدر :محمد توحيد ،وفليكر)

منذ آب/أغسطس عام  ،2017أدى العنف ضد مجتمعات
روهينجا في والية راخين في ميانمار ،إلى فرار 727،000
شخص – 437معظمهم من النساء واألطفال – من منازلهم
438
عبر الحدود إلى مقاطعة كوكس بازار في بنغالديش.
وبهذه الهجرة ،يكون العدد اإلجمالي لسكان روهينجا

النازحين قد بلغ حوالي  919،000نسمة ،وهو ما يفوق عدد
السكان الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة كثيرً ا .ويمثل
سكان روهينجا النازحون حوالي ثلث إجمالي عدد السكان
في كوكس بازار ،وهي منطقة كانت ذات كثافة سكانية عالية
439
بالفعل وتواجه تحديات إنمائية شديدة.

دراسة حالة إفرادية :كوكس بازار ،بنغالديش
وتؤوي النازحين من روهينجا إلى كوكس بازار في
بنغالديش مستوطنات مؤقتة في مناطق مزدحمة للغاية،
بما في ذلك في كوتوبالونغ "مخيم كبير" ،الذي سرعان
ما أصبح أكبر مخيم لالجئين في العالم .وال تحصل
هذه المخيمات إال على الحد األدنى من البنية التحتية
والخدمات األساسية ،و ُتعرض لألخطار الطبيعية،
وال سيما األعاصير ،والفيضانات ،واالنهيارات
األرضية .وقد أدى إنشاء هذه المخيمات إلى اإلزالة
السريعة للغابات ،مما يزيد من قابلية تأثر النازحين
من روهينجا بآثار األمطار الموسمية .ويجري حاليًا
إعادة توطين األسر المعيشية األكثر تعرضًا للمخاطر
الناجمة عن االنهيارات األرضية والفيضانات ،لكن ال
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تتوفر أرض مناسبة كافية الستيعاب ولو فئة األشخاص
األكثر تعرضًا للمخاطر.
حد د تقييم لال حتيا جا ت ا لمتو سطة ا أل جل و تقييم
للمخاطر االستثمارات ذات األولوية لتحسين إدارة
مخاطر الكوارث وتقديم الخدمات العامة لسكان
روهينجا النازحين والمجتمعات المضيفة .وتتناول هذه
االستثمارات الصحة ،والتعليم ،واالستجابة لحاالت
الطوارئ .وقد ساعد مشروع دعم القطاع الصحي
على مواصلة تطوير قدرات وزارة الصحة ورعاية
األسرة على مراقبة األمراض والتصدي لتفشيها.
وتشمل األنشطة الرامية إلى تعزيز التصدي لتفشي

األمراض حمالت التطعيم وخدمات التشخيص والعالج
الخاصة بأمراض محددة ،فضالً عن آليات التصدي
لآلثار الصحية للكوارث المحتمل حدوثها ،مثل انتشار
الكوليرا واإلسهال ،وأيضًا األمراض األخرى المنقولة
بالمياه واألمراض التي تحملها النواقل ،والمخاطر
ا لمتز ا يد ة لحا ال ت ا لغر ق و ا إل صا با ت ا لمر تبطة
بالعواصف والفيضانات.
إن األنشطة الخاصة بمشروع الوصول إلى األطفال
غير الملتحقين بالمدارس المستمر ُ
صمَّمت خصيصًا
لضمان توفير فرص تعلم آمنة ومنصفة لجميع األطفال
والشباب المتضررين من األزمات في المنطقة البالغ
عد د هم  3 0 0 ، 0 0 0شخص  ،بما يشمل ا لال جئين
و ا لمجتمعا ت ا لمضيفة  .و تشمل ا لتد خال ت تجد يد
المدارس االبتدائية ،وشراء مواد التعليم ،وإثارة الوعي
فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ،وتعزيز أنشطة الرفاهية
النفسية االجتماعية للتغلب على الصدمات الناتجة عن
العنف وإعادة التوطين القسري .وفي ضوء مخاطر
الكوارث الشديدة ،ستشمل أعمال التجديد تدابير مادية
لضمان إتاحة بيئات تعليمية آمنة لألطفال.
إ ن مشر و ع ا ال ستجا بة أل ز مة ر و هينجا متعد د ة
القطاعات وحاالت الطوارئ ،يهدف إلى تعزيز قدرة
حكومة بنغالديش على التصدي ألزمة روهينجا من
خالل تعزيز الحصول على الخدمات األساسية وبناء
القدرة على الصمود أمام الكوارث والقدرة االجتماعية
على الصمود لسكان روهينجا النازحين .وتشمل
تدخالت المشروع ما يأتي :تحسين الوصول إلى
إمدادات المياه النظيفة والصرف الصحي؛ وتحسين
الوصول إلى مآوي الحماية من الكوارث متعددة
األغراض ،وممرات اإلجالء ،والقدرة على التصدي

للكوارث؛ وتحسين البنية األساسية للخدمات العامة؛
وتعزيز الخدمات الداعمة لمكافحة العنف ضد المرأة؛
وتنفيذ الخدمات المجتمعية وبرنامج العمل إلشراك
سكان روهينجا النازحين في تقديم األعمال والخدمات
الصغيرة في المخيمات؛ وأنشطة التعزيز المؤسسي
للمؤسسات الحكومية المسؤولة عن إدارة األزمة.
وبالتوازي مع ذلك ،يتم تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة
في مقاطعة كوكس بازار من خالل المشروعات الحالية
التي تتناول ما يأتي :مآوي الحماية من الكوارث
متعددة األغراض التي تدعم التأهب للكوارث؛ وتحسين
الحوكمة على مستوى البلديات وتحسين الخدمات
الحضرية األساسية في الهيئات المحلية الحضرية
المشاركة؛ ودعم نظم التحويالت المالية؛ وتحسين
اإلدارة التعاونية للغابات؛ وزيادة الفوائد التي تعود على
440
المجتمعات المعتمدة على الغابات.
إن المبادرات المستندة إلى المشروع في كوكس بازار،
وإن كانت توفر الدعم القيم للمجتمعات المتضررة ،قد
تكون محدودة في قدرتها على تحقيق النتائج األطول
أ ً
جل للحد من ا لمخا طر للمجتمعا ت ا لمتضر ر ة ،
والمجتمع المضيف لكوكس بازار ،ومجتمع روهينجا
ً
حديثا .وتعني الحساسيات السياسية المرتبطة
النازح
بقضايا مثل إعادة التوطين ،والمواطنة ،والحقوق
بصفة دائمة ،من منظور الدول المضيفة (بنغالديش
وميانمار) ،أن الوكاالت الدولية تواجه تحديات كبيرة
في مجال تقديم الدعم لعمليات االستجابة الخاصة بالحد
من مخاطر الكوارث .وال يزال تقديم الدعم لالستجابات
ا لتي تضمن صو ن كر ا مة ا لسكا ن ا لمتضر ر ين ،
واالستفادة من موارد الالجئين أنفسهم وقدراتهم أمرً ا
441
أكثر صعوبة.

توضح دراسة حالة كوكس بازار ببنغالديش أنه ال يوجد
حل سهل للمخاطر األوسع نطا ًقا التي يواجهها سكان كوكس
بازار .وسيكون من الضروري استمرار مشاركة الحكومة
وقدراتها في الحد من المخاطر األطول ً
أجل .ويمكن تحقيق

مكاسب تدريجية على مستوى المجتمع من خالل تقديم
الدعم للمجتمع المضيف والمجتمعات حديثة الوصول،
وتلبية احتياجات المجتمع بأكمله من خالل مبادرات التعليم
والرفاهية االجتماعية.

)ISCG 2018( 437
( 438المنظمة الدولية للهجرة )2018
( 439مقتبس من المدخالت المتوفرة من المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش)

( 440مقتبس من المدخالت المتوفرة من المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش)
( 441ويك وبراينت )2018
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الحد من مخاطر الكوارث المرتبطة بالمناخ القاحل والمتغير وبآثار النزاعات

يتعرض جنوب السودان ألخطار طبيعية مثل الجفاف ،التي غالبًا ما تصبح كوارث 442.وتؤثر التغيرات التي تطرأ في أنماط
الطقس والصدمات المناخية على نحو خاص في سياقات مثل جنوب السودان التي تستند فيها سبل العيش إلى حد كبير إلى
تربية الحيوانات ،والزراعة ،وصيد األسماك ،والتجارة 443.ويتأثر أيضًا جنوب السودان تأثرً ا كبيرً ا بالحرب والعنف .وأصبح
ً
مستقل عن السودان في عام  2011بعد حرب أهلية استمرت  22عامًا.
جنوب السودان

دراسة حالة إفرادية :جنوب السودان
بعد انقضاء عامين فقط من السالم ،كانت المرحلة
االنتقالية في جنوب السودان بعد النزاع غارقة في
حالة من عدم استقرار سياسي ،ونزاعات على السلطة،
وحرب أهلية جديدة منذ عام  .2013ونتج عن مزيج
األخطار الطبيعية والحروب عواقب وخيمة على شعب
جنوب السودان .وبعد سنوات من الجفاف والحرب،
في نيسان/أبريل لعام  ،2017أعلنت األمم المتحدة أن
جنوب السودان كان يعاني من مجاعة َّأثرت على ما
444
ال يقل عن  100،000شخص.
على الرغم من الطبيعة طويلة األمد للنزاع في جنوب
السودان ،تدرك الجهات الفاعلة الحكومية وغير
الحكومية الحاجة إلى بناء قدرة على الصمود أطول
ً
أجل مع موازنة الحاجة إلى تلبية مطالب إنسانية
أكثر إلحاحً ا .وقد أطلق جنوب السودان برنامج العمل
الوطني للتكيف في عام  ،2017مما يعمل على
تحديد احتياجات التكيف مع المناخ األكثر إلحاحً ا.
وبعد أن أ ُرسيت أسس هذا البرنامج ،بدأت الجهات
الفاعلة الحكومية وغير الحكومية اآلن مناقشات بشأن
خارطة طريق لوضع خطط التكيف الوطنية في جنوب
السودان لمعالجة األولويات األطول ً
أجل للتكيف مع
تغير المناخ .وتدرك السياسة الوطنية إلدارة مخاطر
الكوارث ،في مراحلها األخيرة ،الحاجة إلى الحد

من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ المتغير.
وبالتوازي مع عمليات السياسات هذه ،يتعاون المجتمع
المدني مع المجتمعات المحلية لدمج ُنهُج التكيف مع
تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،وإدارة
445
النظام اإليكولوجي.
يشمل ذلك الممارسات التي يقودها المجتمع إلدارة
األراضي الرطبة من أجل الحفاظ على خدمات
النظام اإليكولوجي الضرورية للتخفيف من وطأة
آثار الفيضانات والجفاف .وعلى نحو مماثل ،يتم
تطبيق أداة تقييم مواطن قابلية التضرر والقدرات،
التي يتم استخدامها عاد ًة في األوضاع السلمية ،لتحديد
االستراتيجيات المناسبة لفهم المخاطر السائدة ووضع
446
ً
وإضافة
صياغة للتدابير المناسبة للحد من المخاطر.
إلى ذلك ،صدر تقرير عن حالة البيئة في منتصف
عام  ،2018الذي سيعمل بدوره على توجيه مختلف
اإلدارات الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية بشأن
اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية للحد من مخاطر
الكوارث 447 .وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة،
يتعين بذل مزيد من الجهود لتحقيق فهم أفضل لكيفية
دعم االتساق والتكامل بين السياسات والبرامج الخاصة
بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث ،بما في
ذلك اتباع السبل المراعية لظروف النزاع.

ُتبيِّن الحالة في جنوب السودان أثر المخاطر المتضاعفة على السكان المعرضين لألخطار الطبيعية والنزاعات المسلحة .ومع
ذلك ،فإن رد الحكومة يتمثل في مواصلة بناء القدرة على الصمود األطول ً
أجل ،بدءًا بأخطار الكوارث وآثار تغير المناخ
األشد إلحاحً ا ،في حين تلبية االحتياجات اإلنسانية الفورية أيضًا.

( 442مقتبس من المدخالت المتوفرة من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر)
( 443معهد التنمية الخارجية وشبكة الممارسات اإلنسانية )2013
( 444االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2018a
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445
446
447
448

(المنظمة الدولية لألراضي الرطبة )2019
(االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2018b
(برنامج األمم المتحدة للبيئة )2018
(مقتبس من المدخالت المتوفرة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)

المساجد ،والمنازل ،والشوارع التي تعرضت للدمار خالل الحرب في الموصل
(المصدر :الحقوق مدارة من قِبل المصور )Shutterstock.com /

حدث الجفاف الشديد في العراق نتيجة للعوامل البيئية،
واإلنمائية ،والسياسية ،مصحو بًا بعواقب متتالية 448 .ولقد
أدى تغير المناخ إلى زيادة حدة الجفاف ونضوب موارد
المياه في المنطقة ،مع تفاقم حالة الجفاف عن طريق زيادة
استخدام مياه المنبع ،بما في ذلك السدود الجديدة على طول

نهري دجلة والفرات خارج حدود العراق .وقد انخفض تدفق
مياه النهر إلى العراق بنسبة  %50في العقود األخيرة ،ومن
المتوقع أن ينخفض بنسبة  %50أخرى حيث يزداد استخدام
مياه المنبع وتزداد حاالت الجفاف الناجمة عن تغير المناخ.

دراسة حالة إفرادية :هور الحويزة بالعراق
ظهرت مشكلة الجفاف في هور الحويزة بالعراق في
اآلونة األخيرة بعد توقف إمدادات المياه من جمهورية
إيران اإلسالمية وانخفاض تدفقات المياه من نهر
المشرح ونهر الكحالء .حيث يتغذى النهران من نهر
دجلة ،الذي يتعرض إلجهاد مائي نظرً ا النخفاض
التدفقات الواردة وزيادة عمليات استخراج المياه .إن
مستنقعات األهوار في جنوب العراق  -التي أطلق

عليها اسم "مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو" في
عام  2016نظرً ا لتاريخها الثقافي وسماتها الطبيعية
الفريدة  -تعد من بين النظم اإليكولوجية المتأثرة.
أدى الجفاف والندرة الشديدة للمياه في البالد إلى
التوسع في التصحر ،وتقلص المساحات الخضراء
واألراضي الزراعية ،والزيادة في معدل نفوق الماشية.
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ومن المتوقع أن ينخفضاإلنتاج الزراعي انخفا ضًا
كبيرً ا مع تدهور حالة المراعي والحقول .إن اآلثار
المنعكسة على سبل العيش بإمكانها دفع سكان الريف
العراقي إلى الهجرة إلى المدن والمجتمعات الحضرية
حيث يبحثون عن فرص كسب العيش البديلة إلدرار
الدخل لألسر المعيشية .وإلى جانب هذه التحديات،
ُّ
تعطل نظم الطاقة الكهربائية تأثيرً ا مباشرً ا
سيؤثر
على توافر الكهرباء لألسر المعيشية وكذلك االستخدام
الصناعي وأنشطة البنية األساسية ،مثل الصرف
الصحي .ودون وجود نظم صرف صحي فاعلة ،تزداد
نسبة مخاطر تلوث نهري دجلة والفرات (الناجمة عن
أنواع متعددة من النفايات) وتدني جودة المياه الخاصة
إضافة إلى ذلكَّ ،
ً
حذر
بموارد المياه الشحيحة بالفعل.
العلماء واختصاصيو ا لبيئة من احتمال انهيار سد
الموصل  -أكبر سد في العراق  -وقد أشارت التقييمات
إلى أن الفيضانات الساحقة التي ستترتب على ذلك،
ستؤدي إلى حدوث خسائر فادحة في األرواح.
تؤدي الحالة األمنية في العراق أيضًا إلى تع ُّقد عوامل
الخطورة المواجهة للبالد ،إلى جانب تدمير الهجمات
المسلحة للمدن في جميع أنحاء البالد ،مما أدى إلى
مقتل المدنيين ونزوحهم من المناطق الشمالية إلى وسط
وجنوب العراق .وقد أثر ذلك على الحياة االقتصادية
واالجتماعية للسكان ،بما في ذلك من خالل تدمير المباني
ُّ
وتعطل الخدمات العامة ،وال سيما تلك
المدنية والحكومية
المتعلقة بالصحة والتعليم .تواجه عملية إعادة التعمير
معوقات تتمثل في التلوث الكيميائي الناجم عن النزاع
وما يقرب من  7ماليين م 3من الحطام وفحصه للتأكد من
449
خلوه من اإلشعاع أو المواد الكيميائية السامة.
لقد اتخذ العراق عدة تدابير صُممت خصيصًا لمعالجة
الجفاف والتصحر .وتشمل هذه التدابير أنشطة التكيف
مع تغير المناخ ،مثل دخول نظام اإلدارة المتكاملة
للموارد المائية (  )IWRMحيز التنفيذ ،واستخدام
طرق الري الحديثة ،مثل الري بالرش والري بالتنقيط.
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واتخذت الدولة تدابير إلنفاذ التشريعات البيئية المتعلقة
باستخدام المياه واستهالكها وزادت من رصد مواردها
المائية والجوية والبرية من خالل محطات الرصد
والمراقبة ،بما في ذلك محطات رصد الزالزل،
ومحطات األرصاد الجوية ،ومحطات قياس اإلشعاع.
أحرز العراق أي ضًا تقد مًا بشأن اإلجراءات المتعلقة
بالحد من مخاطر الكوارث على نطاق أوسع .وقد
تم دمج الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية
الوطنية ،وتحظى اإلجراءات المناسبة للتخفيف من آثار
الكوارث على الصعيد الوطني بالموافقة على التنفيذ.
وتستند أولويات االستراتيجية الوطنية إلدارة الكوارث
إلى أولويات إطار سِ نداي ،لكنها تستخدم تدابير خاصة
بأولويات العمل في العراق ،وهي البيئة ،والمناخ،
450
والحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية.
توضح االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث
في العراق السياق األمني وتتضمن إجراءات للحد من
المخاطر األمنية .وعند معالجة المخاطر النظامية،
تتضمن االستراتيجية الوطنية أيضًا مجموعة متنوعة
من البرامج والخطط لمكافحة الفقر وتعزيز القدرة
المجتمعية على الصمود للحد من مخاطر الكوارث
واآلثار المتعاقبة .وتشمل المجتمعات المعرضة على
نحو خاص و مستمر لمخاطر الكوارث المجتمعات
الواقعة بالقرب من األنهار ،وعلى مقربة شديدة من
السدود المعرضة للفيضانات ،وفي المناطق المنخفضة
المعرضة للفيضانات في أثناء هطول األمطار الغزيرة،
والواقعة على طول المناطق التي تنشط فيها الزالزل
والمناطق المتضررة من النزاع .وتشمل أنشطة
الحد من مخاطر الكوارث :إذكاء الوعي؛ وتحسين
التشريعات والقوانين وتطويرها؛ وتشكيل لجان وطنية
ومنتديات خاصة بشأن الحد من مخاطر الكوارث؛
والتعاون اإلقليمي والدولي دعمًا للخطط والبرامج على
المستويين الوطني والمحلي.

يواجه العراق مجموعة من تحديات المخاطر ،ال سيما
الجفاف وندرة المياه ،التي تتفاقم بفعل اآلثار المباشرة
للهجمات المسلحة ،والبقايا الملوثة ،والتفكك االجتماعي الذي
ينجم عن كل ذلك .وقد اتخذ هذه التحديات باعتبارها بؤرً ا
الستراتيجيته الوطنية وتدابيره للحد من المخاطر ،مما يعالج
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية والسياق األمني ،وكذلك
السياق البيئي ،والمناخي ،واالجتماعي ،والثقافي ،والسياسي.
وانعاكسًا لخصوصيات السياق ،يهدف العراق بالتالي إلى
التصدي للمخاطر النظامية من خالل مجموعة من التدابير
االجتماعية االقتصادية التي تتجاوز المفاهيم التقليدية للحد
من مخاطر الكوارث.

3-15
آثار التعقيد في معالجة
مخاطر الكوارث
توضح دراسات الحالة المذكورة أعاله الطبيعة المع َّقدة لتفاعل
المخاطر الناجمة عن حدوث األخطار الطبيعية وغيرها
من الظروف والمتغيرات البيئية ،واالجتماعية ،والسياسية،
واالقتصادية .ومن الصعب فهم هذه "المشكالت المستعصية"،
ويعزى سبب ذلك جزئيًا إلى الصعوبة ،بل وعدم الجدوى من
تحديد مكان بدء أحد مخاطر الكوارث ونهايته في ظل عالم
يتسم بالتع ُّقد .فإن عزل عامل واحد – مخاطر الكوارث –
في ظل تفاعل مُع َّقد أمر زائف ،نظرً ا لتعرض األشخاص
لألخطار الطبيعية إلى جانب الظروف األخرى ومن منطلق
مواطن قابلية التضرر والقدرات لديهم .وتوضح دراسات
الحالة أيضًا كيفية تصدي المنظمات المختلفة التي تركز على
الحد من مخاطر الكوارث للمخاطر المعقدة بطرق مختلفة؛
حيث ال يوجد نهج صحيح بمفرده لتحقيق الحد من مخاطر
الكوارث في سياقات المخاطر المركبة.
في حين أن التع ُّقد يتطور بطرق فريدة في كل سياق محدد،
برزت أفكار رئيسية من دراسات الحالة المذكورة أعاله
الشائعة لدى النظم المعقدة للمخاطر .وتشمل األفكار الرئيسية

( 449مقت بس من إسهامات حكومة العراق عبر المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع
لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

هذه ما يأتي :أهمية معالجة مجموعة واسعة من مواطن
قابلية التضرر التي تتجمع عندها المخاطر؛ والنظر بعين
االعتبار إلى األشخاص والمجموعات الضعيفة على نحو
خاص وإشراكهم في عملية الحد من المخاطر؛ واالنخراط
في مختلف القطاعات على المدى الطويل وعلى مستويات
عدة؛ والتكيف مع سياق يتميز بسرعة التغير والديناميكية.
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معالجة مجموعة واسعة من مواطن قابلية التضرر التي
تتجمع عندها المخاطر

يجب على سيا سا ت ا لحد من مخا طر ا لكو ا ر ث ،
واستراتيجياته ،ومشروعاته التي تعمل في نظم مخاطر
معقدة أن تعالج مجموعة من مواطن قابلية التضرر أوسع
نطا ًقا من الطرق التقليدية الواردة في نطاق الحد من مخاطر
الكوارث ،حيث إن نقاط قابلية التضرر هذه تتفاعل لتشكيل
مخاطر كوارث .فعلى سبيل المثال ،أوضحت العديد من
دراسات الحالة كيفية تفاعل الكوارث ،والنزاعات ،والنزوح
البشري إلنشاء نظم للمخاطر معقدة ومتعاقبة (تمت مناقشتها
أيضًا في الفصل  .)2وفي الصومال ،أدت األخطار
واألحداث المفاجئة والبطيئة الظهور التي تفاقمت بفعل
النزاعات طويلة األمد إلى استمرار نزوح السكان داخليا ً
وعبر الحدود .وأكد نموذج المخاطر المتعلقة بحاالت النزوح
الناتجة عن الكوارث التابع لمركز رصد النزوح الداخلي أن
حاالت قابلية التضرر الوليدة على الصعيد المجتمعي إلى
جانب تر ُّكز السكان في مناطق معرضة لألخطار يؤثران
تأثيرً ا كبيرً ا على المخاطر المتعلقة بحاالت النزوح .وفي
جمهورية أفريقيا الوسطى ،والعراق ،وبالنسبة إلى سكان
روهينجا ،أدت األزمات المستمرة والكوارث المتكررة إلى
نزوح السكان على نطاق واسع.
تمثل حاالت نزوح السكان هذه ،بما في ذلك األشخاص
الذين نزحوا أكثر من مرة ،تحديات متعددة تقف أمام الحد
من مخاطر الكوارث .ويمكن أن يؤدي انتقاالت السكان إلى
المستوطنات الخاصة باألشخاص النازحين داخليًا ،ومخيمات
الالجئين ،والمراكز الحضرية المكتظة بالسكان بالفعل إلى
إرباك المؤسسات والخدمات الممتدة بالفعل إلى القدرات
أو تتجاوزها ،ال سيما في حاالت عدم االستقرار السياسي

( 450مق تبس من إسهامات حكومة العراق عبر المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع
لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)
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أو األزمات .وبمكن أن تؤدي اآلثار المتعاقبة للكوارث،
والنزاعات ،وحاالت النزوح إلى تدهور نظم التعليم،
والصرف الصحي ،والصحة ،واألغذية ،والمياه والخدمات،
وربما يؤدي ذلك إلى التعرض ألزمات صحية مثل الكوليرا،
أو اإلسهال ،وكذلك اشتداد المنافسة والنزاعات على الموارد
الشحيحة .وتمثل هذه اآلثار المتعاقبة إحدى أعراضًا للفشل
في التصدي كما ينبغي لمجموعة واسعة من المخاطر
ومواطن قابلية التضرر ،ومن شأنها تعميق مواطن قابلية
التضرر وتضخيم المخاطر أو تخليف مخاطر جديدة.
تشير العديد من دراسات الحالة إلى أنه يجب أن يعالج الحد من
مخاطر الكوارث مجموعة واسعة من مواطن قابلية التضرر
في هذه السياقات المعقدة .وتشمل األمثلة ،البرامج التي تعالج
مواطن قابلية التضرر الكامنة المرتبطة بالجفاف والمجاعة في
الصومال ،أو تقديم الدعم لحكومة بنغالديش لبناء قدرتها على
التصدي ألزمة روهينجا من خالل تلبية االحتياجات األساسية
ً
الفورية،
فضل عن تعزيز القدرة االجتماعية على الصمود
451
بالنسبة إلى سكان روهينجا النازحين.
في العراق ،تتصدى االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث للتهديدات األمنية المستمرة التي تواجه البالد،
ً
فضل عن المخاطر الناجمة عن الفيضانات ،وحاالت
الجفاف ،ومخلفات الحرب السامة وغير السامة ،التي ينتج
عنها مخاطر صحية وتعيق تقديم الخدمات األساسية .ويتعين
اعتراف سياسات الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين
الوطني واإلقليمي على نحو رسمي وصريح بالمخاطر
المترابطة المتعلقة بالكوارث ،والنزاعات ،وحاالت النزوح
مع مراعاة الظروف الحالية والمستقبلية .ويجب أن تضع
الظروف الحالية ،ومجموعة من الظروف المستقبلية
ا لمحتملة  ،صيا غة لال ستر ا تيجيا ت ا إل نسا نية ا لفو ر ية
واستراتيجيات التنمية طويل األمد.
في أفغانستان ،وهي دولة أخرى تواجه مخاطر معقدة ،تم
االنتهاء من تقييم المخاطر الناجمة عن حدوث األخطار
المتعددة في عام  .2017وتدرك االستراتيجية الوطنية للحد
من مخاطر الكوارث في أفغانستان أن خضم النزاع الذي
استمر لعقود قد قوَّ ض آليات المواجهة والقدرة الوقائية في
ً
وإضافة إلى تقييم المخاطر الناجمة عن خمسة أخطار
الدولة.
مختلفة (التيهور ،والزالزل ،والفيضانات ،وحاالت الجفاف،
واالنهيارات األرضية) ،يشير قسم تحليل مواطن قابلية التضرر
ً
عامل يحدد حالة التدهور
إلى سنوات من النزاعات باعتبارها
والقابلية األكبر لتأثر البنى األساسية والمرافق العامة 452.وفي
جمهورية أفريقيا الوسطى ،أخذت المسودة األولى لالستراتيجية
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في االعتبار األزمة السياسية
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ومضاعفاتها السلبية ،حيث أوضحت أن النزاع المسلح نوعًا
من أنواع المخاطر والكوارث بشكل صريح.
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مراعاة حالة األشخاص والفئات المستضعفة للغاية

في مناقشات أجريت بشأن قابلية التضرر (راجع الفصل  3من
هذا التقرير) ،من الواضح أن األفراد والجماعات يعانون من
مزيج فريد من المخاطر وبالتالي يحتاجون إلى اعتبارات خاصة.
وتشمل المجموعات التي غالبًا ما تعاني من مواطن قابلية تضرر
ً
تركيزا النساء والفتيات ،والشباب
واحتياجات حرجة بشكل أكثر
واألطفال ،والمسنين ،والمثليات ،والمثليين ،ومزدوجي الميل
الجنسي ،وجماعات حاملي صفات الجنسين والمغايرين للثنائية
الجنسية ،وذوي اإلعاقة وذوي القدرات المختلفة ،وغيرها من
الفئات الدينية والعرقية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية
المستضعفة والمهمشة .إن تقديم المساعدة والدعم لألشخاص
والمجتمعات المحلية األكثر ضع ًفا يحد من مواطن قابلية
453
التضرر اإلضافية التي يمكن أن تنتج عن آثار الكوارث.
وفي أفغانستان ،تتعمق حاالت عدم المساواة االجتماعية
االقتصادية ،وهذا يضاعف من آثار الكوارث ويزيد من مواطن
قابلية التضرر لفئات معينة .وتلتزم االستراتيجية الوطنية للحد
من مخاطر الكوارث في أفغانستان بتعزيز النمو االقتصادي
المنصف وكذلك مبادئ اإلدماج االجتماعي والحفاظ على البيئة
باعتبارها وسيلة للتصدي لمخاطر الكوارث للفئات المستضعفة
454
ً
إضافة إلى أنشطة بناء القدرات المستهدفة.
للغاية،
تتعاظم هذه االحتياجات في األماكن المتأثرة بالنزاعات،
وعدم االستقرار السياسي ،وأعمال العنف ،حيث تشمل
الفئات المستضعفة أيضًا أعدا ًد ا كبيرة من ضحايا أعمال
العنف وأولئك الذين يتعرضون الرتفاع معدل المخاطر
الناجمة عن أعمال العنف .وغالبًا ما تؤدي الكوارث
والنزاعات إلى ارتفاع معدل العنف ضد المرأة ،مما
يجعل مجتمعات النساء ،والفتيات ،والمثليات ،والمثليين،
ومزدوجي الميل الجنسي ،وجماعات حاملي صفات الجنسين
والمغايرين للثنائية الجنسية ،عرضة لمعدل مرتفع من
المخاطر في هذه السياقات 455.وهناك عدة أمثلة للمشروعات
التي تركز على معالجة مواطن قابلية التضرر المتعلقة
بأعمال العنف .وفي بنغالديشُ ،
ُخصص
صمَّم مشروع م َ
لضمان توفير فرص التعلم اآلمنة والمنصفة لجميع األطفال
والشباب المتضررين من األزمات في المنطقة البالغ عددهم
 300،000شخص ،بما يشمل الالجئين والمجتمعات
المضيفة .وتشمل البرامج إذكاء الوعي فيما يتعلق بالعنف

ضد المرأة وتعزيز األنشطة النفسية االجتماعية للتغلب
على الصدمات الناتجة عن أعمال العنف وإعادة التوطين
القسري .وفي الصومال ،يتم التصدي للعنف ضد المرأة
من خالل الجمع بين تدخالت التمكين االقتصادي للمرأة مع

تقديم الخدمات السريرية ،والنفسية االجتماعية ،والقانونية
المتكاملة للناجيات من العنف ضد المرأة على مستوى
456
ً
إضافة إلى التعزيز المؤسسي وبناء القدرات.
المجتمع،

أشخاص يحملون المياه يأخذون قس ًطا من الراحة تحت شجرة في مخيم لالجئين في بيدوا بالصومال
(المصدر)Mustafa Olgun/shutterstock.com :

تبرز العديد من دراسات الحالة قابلية التضرر الحادة
لألشخاص النازحين داخليًا ،والالجئين ،والمجتمعات المضيفة
المعرضة لمخاطر الكوارث .ففي بنغالديش على سبيل
المثال ،يحتمي النازحون من روهينجا في مستوطنات مؤقتة
ال تحصل إال على الحد األدنى من البنية التحتية والخدمات

األساسية ،مما يسهل للغاية من تأثرهم باألخطار الطبيعية
مثل األعاصير ،والفيضانات ،واالنهيارات األرضية .وقد
تسبب اإلنشاء السريع للمالجئ المؤقتة في إزالة الغابات،
مما يزيد من سهولة التأثر بآثار األمطار الموسمية؛ مثلما
أثبتت السيول السريعة واالنهيارات األرضية في عام .2018
"تسببت األمطار في أكثر من  130انهيارً ا أرضيًا ،وأضرت

( 451مقتبس من المدخالت المتوفرة من المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش)
( 452أفغانستان ،وزارة الدولة إلدارة الكوارث والشؤون اإلنسانية والهيئة الوطنية األفغانية
إلدارة الكوارث )2018
( 453االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2015؛ (جيالرد
وآخرون )2017؛ (جيالرد ،جورمان موراي ،وفوردهام )2017

( 454أفغانستان ،وزارة الدولة إلدارة الكوارث والشؤون اإلنسانية والهيئة الوطنية األفغانية
إلدارة الكوارث )2018
( 455االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2015؛ (جيالرد
وآخرون )2017؛ (جيالرد ،جورمان موراي ،وفوردهام )2017
( 456المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش )2019
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 3،300ملجأ وأثرت على  28،000الجئ" بالقرب
من كوكس بازار ،وكانت النساء األكثر عرضة آلثار
الكوارث 457 .وواجهت إعادة توطين الالجئين في حاالت
الطوارئ المتضررين من الفيضانات تحد يًا بسبب نقص
األراضي المتوفرة والصالحة .وفي سياقات أخرى من حاالت
النزوح عبر الحدود ،تم تسليط الضوء على أن الالجئين
حديثي الوصول في بعض السياقات قد يكونوا أقل تكي ًفا مع
مناخ الدولة المضيفة لهم ،وقد يواجهون ازديا ًدا في سهولة
التأثر بالظواهر المناخية القصوى خالل فترة التكيف الخاصة
458
بهم.

توفر فر صًا للتنسيق بين جميع القطاعات وعلى العديد
من مستويات الحوكمة .ويتيح العمل المنسق والتعاوني
للمنظمات أن تستخدم مواطن قوتها وأال تتجاوز قدراتها
المؤسسية في حين إيجاد أوجه التآزر وخلق التبادل اإليجابي
لألفكار أيضًا فيما بين الجهات الفاعلة .ويقلل بذل الجهود
المنسقة أيضًا من احتمالية قيام المجموعات المختلفة بتكرار
الجهود عن غير قصد أو عدم تلبية ولو االحتياجات العاجلة
الضرورية للبقاء .ويستلزم التع ُّقد أن تعمل جميع الجهات
الفاعلة معًا باعتبارها شركا ًء في الحد من المخاطر النظامية
لخط المواجهة.

في حين اعتماد سبل المعيشة اعتما ًد ا كبيرً ا على النظم
اإليكولوجية المستقرة ،ينبغي أن تشمل عمليات الحد من مخاطر
الكوارث المجتمعات المعنية بتحليل مواطن قابلية التضرر
ووضع إجراءات التصدي المناسبة .وفي جنوب السودان،
تتعاون الجهات الدولية الفاعلة مع المجتمعات المحلية إلدماج
ُنهُج التكيف مع تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث وإدارة
النظم اإليكولوجية للحفاظ على خدمات النظام اإليكولوجي
الالزمة والتخفيف من آثار الفيضانات والجفاف 459 .وفي
بنغالديش ،يعمل مشروع الغابات وسبل العيش المستدامة
للمجتمعات المضيفة على تحسين اإلدارة التعاونية للغابات ويزيد
من الفوائد التي تعود على المجتمعات المعتمدة على الغابات.
وفي الصومال ،يتم تقديم الدعم للمجتمعات المستضعفة لوضع
460
خطط التأهب للجفاف والتصدي له على مستوى المجتمع.

في حالة بنغالديش ،تم إعداد خطة استجابة مشتركة بين
حكومة بنغالديش والشركاء اإلنمائيين ،وفي الصومال،
استكمل التقييم الشامل لالحتياجات الناتجة عن آثار الجفاف
خطة االستجابة اإلنسانية المعمول بها بالفعل ً
بدل من
تكرارها .وفي أفغانستان ،تدعو االستراتيجية الوطنية
األفغانية للحد من مخاطر الكوارث إلى دمج الحد من
مخاطر الكوارث في التخطيط اإلنمائي ،والخطط القطاعية،
وبناء القدرات ،والتكيف مع تغير المناخ ،واألمن المعيشي،
وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ،وتمكين المجتمع المحلي،
وإدارة االستجابة والتعافي .حيث تهدف هذه االستراتيجية
إلى تحسين االتساق والتكامل في الجهود الرامية إلى الحد
من المخاطر الناجمة عن الكوارث ،وتغير المناخ ،والنزاع،
ً
إضافة إلى مقتضيات التنمية األخرى ،وتضع
والهشاشة،
ذلك في صميم السعي لتحقيق النتائج واألهداف الخاصة
باالتفاقات واألطر الدولية لما بعد عام  ،2015بما في ذلك
أهداف التنمية المستدامة.

االنخراط في مختلف القطاعات على المدى الطويل
وعلى مستويات عدة

أدى التنسيق فيما بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
واإلنمائي في الصومال إلى مشاركة البيانات ،وإدماج
الدروس المستفادة بشأن تحسين الكفاءة ،وضمان عدم تحويل
واجهة األموال عن االحتياجات الطارئة 461.وبالمثل ،تكون
السياسات الجديدة ناجحة على نحو خاص عندما تكون
معتمدة على الشبكات والخبرات الموجودة مسب ًقا القائمة
بالفعل في الدولة ،بما في ذلك المنظمات اإلنسانية على
المستويين الدولي والمحلي ،والخبراء التقنيين ،والحكومات
المحلية .ويمكن القيام بهذا التنسيق عن طريق قدرات رسمية
وغير رسمية .وفي أفغانستان ،تخدم مجالس الشورى ،
أو ال ُنهُج التقليدية غير الرسمية القائمة المجتمعية لعقد
جلسات االستماع والمحاكمة أغرا ضًا متعددة ،مثل تقديم
ً
إضافة إلى آليات تسوية
المساعدة في أثناء حدوث الكوارث،
النزاعات على المستوى المحلي 462.وعلى العكس من ذلك
في حالة العراق ،من المرجح أن تيسِّر هياكل التعاون األكثر

3-3-15

ال يتم الوصول إلى حل لمشكلة المخاطر النظامية على
نحو سريع .إنما يتطلب ذلك االنخراط على المدى الطويل
في مختلف القطاعات وعلى مستويات عدة .إن احتمالية
استمرار حاالت الطوارئ المتكررة كبيرة ،حتى مع وجود
االستراتيجيات جيدة التخطيط والتنفيذ .ومع ذلك ،مع مرور
الوقت وعن طريق االهتمام المُكرَّ س واتخاذ المزيد من
اإلجراءات في كثير من األحيان ،يمكن إدارة المخاطر
المعقدة للكوارث والحد منها .إن مواءمة الجهود المبذولة
للحد من مخاطر الكوارث مع البرامج الدولية ،والشركاء
الدوليين والمحليين في المجالين اإلنساني واإلنمائي،
والقطاع الخاص ،والحكومات على المستويين الوطني
والمحلي ،والمجتمعات المحلية ،وهياكل الحوكمة األخرى
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رسمية ،بما في ذلك آليات وشراكات التنسيق الدولية القائمة
بالفعل ،إيجاد حلول لتلبية احتياجات الدولة من التمويل،
والقدرات التكنولوجية ،وبناء القدرات.

4-3-15

التكيف مع سياق يتميز بسرعة التغير والديناميكية

إن حاالت المخاطر المعقدة ديناميكية بطبيعتها ويمكن أن
تتغير سريعًا بطرق غير متوقعة أو ال يمكن التنبؤ بها .ونظرً ا
ألن المخاطر في إطار هذا المنظور ُتف َهم بوصفها متعددة
المراكز ،فال يكون ألحد المخاطر أولوية على المخاطر
األخرى .وقد ال يؤدي التخلص من أحد المخاطر المحددة إلى
تغير النظام تغيرً ا جذريًا ،وقد يؤدي ظهور أحد المخاطر إلى
إحداث مخاطر أخرى داخل النظام .وتؤدي سرعة التغير،
وعدم التيقن الذي يكتنف ذلك التغير والعديد من التغيرات
المحتملة في سياق مُع َّقد إلى آثار خاصة على المشاركة طويل
المدى والحاجة إلى الوفاء بااللتزامات وتحقيق األهداف.
وفي السياقات المتضررة من عدم االستقرار السياسي
واالضطرابات االجتماعية ،قد يغير عنصر األمن السياق
التنفيذي ،ويغير القدرة على تصميم االستراتيجيات والبرامج،
وتخطيطها ،وتنفيذها بشكل فعال على نحو مفاجئ وكبير.
تطو ر السياق البيئي واألمني سريعًا على
في الصومالَ ،
مدى مراحل التنفيذ ،مما يستلزم وضع برامج مرنة
وقابلة للتكيف 463 .وتستلزم الهجمات المستمرة التي يشنها
الجماعات المسلحة وأعمال العنف بين العشائر إلى جانب
الكوارث المتعلقة بالجفاف والفيضانات حدوث تحوالت
في البرامج .وتساعد زيادة قابلية تلك البرامج على التكيف
من خالل التدابير المتعلقة بالميزانية ،مثل إدماج الميزانية
في بند أحادي الخط ،على إتاحة التحوالت البرنامجية بين
الفئات عندما تكون بعض األنشطة محظورة بسبب حدوث
تغير مفاجئ في الوضع األمني .وبالمثل ،تحتاج أن تستند

( 457منظمة أوكسفام )2018
( 458االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )2014b
( 459المنظمة الدولية لألراضي الرطبة )2014
( 460المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش )2019
( 461المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش )2019

نظم الرصد إلى نطاقات مستهدفة ً
بدل من أهداف ثابتة حتى
تظل قابلة للتكيف مع البيئات سريعة التغير .ويمكن استخدام
التكنولوجيا في سياقات التشغيل التي يخيم عليها الخطر
وانعدام األمن على نحو خاص ،على سبيل المثال في أجزاء
كبيرة من المناطق الريفية التي أضر بها الجفاف في جنوب
الصومال التي تسيطر عليها ميليشيات الشباب وال يمكن
للنظراء الحكوميين ومعظم المنظمات اإلنسانية الوصول
إليها 464.وعلى النحو الموضح في دراسة الحالة في القسم
 ،2-15ش َّكل استخدام أساليب التقييم عن بُعد التي تجمع بين
تكنولوجيات االستشعار عن بُعد وتحليالت وسائل التواصل
االجتماعي أهمية ج ًدا .ويمكن بعد ذلك إدماج هذه المعلومات
مع المعلومات الواردة من شبكات الشركاء والدراسات
االستقصائية المحدودة لألسر المعيشية التي أجراها أحد
البائعين بوجود ميداني في الصومال.
بإمكان الظروف البيئية أيضًا التدهور السريع أو التذبذب فيما
بين الدرجات القصوى ،ال سيما عند اقترانها بالتدهور البيئي
وآثار تغير المناخ .فعلى سبيل المثال ،تتعرض الصومال
للسيول والجفاف ،وكالهما مرتبط بمجموعة من المخاطر
ذات الصلة .وفي بنغالديش ،أدت الطبيعة المفاجئة وواسعة
النطاق ألزمة الجئي روهينجا إلى إزالة الغابات وزيادة مخاطر
السيول واالنهيارات األرضية .إن آثار تغير المناخ ،التي تزيد
من العوامل المؤدية للمخاطر ألنماط الطقس والظواهر الجوية
المتطرفة والتي ال يمكن التنبؤ بها ،تسهم أيضًا في الهشاشة
البيئية .فعلى سبيل المثال ،في عام  ،2018أشار مركز المناخ
(الصليب األحمر والهالل األحمر) إلى أن تركيا تستضيف حاليًا
حوالي  3،400،000الجئ سوري بينما تشهد في الوقت نفسه
أشد فصول الصيف حرارة في  47عامًا .وتمتد موجات الحر
المنتشرة على نطاق واسع بين النظم اإلنسانية والصحية وتشير
إلى ضرورة تجهيز المؤسسات للوصول إلى الفئات األكثر ضع ًفا.
قد تتسبب ظروف البنية التحتية أيضًا في حدوث تغير سريع
في المخاطر المُع َّقدة .وفي العراق ،يقع سد الموصل في
مدينة الموصل ،الذي تضرر بشدة بفعل النزاعات ويتعرض

( 462أفغانستان ،وزارة الدولة إلدارة الكوارث والشؤون اإلنسانية والهيئة الوطنية
األفغانية إلدارة الكوارث )2018
( 463مقتبس من المدخالت المتوفرة من المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش)
( 464مقتبس من المدخالت المتوفرة من المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش)
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لمخاطر االنهيار .وتجعل الحالة األمنية الهشة أنشطة الحد
من مخاطر الكوارث أكثر صعوبة .وفي حالة انهيار السد،
فإن التحديات األمنية من شأنها أن تؤثر على التصدي
للكوارث والتعافي منها.

4-15
االستنتاجات
تنبثق مخاطر الكوارث من مسارات التنمية ،وهي ما تجعلها
تتكشف من المفاضالت المالزمة لعمليات التنمية .وفي
بعض النواحي ،كان هذا دائمًا معتر ًفا به جي ًدا .ولكن الجديد
في المجتمع المحلي المترابط اليوم على نحو متزايد هو
تنوع التهديدات واألخطار وتع ُّقدها ،والتفاعل المُع َّقد فيما
بينها ،مما يؤدي إلى "نشوء مخاطر لم يسبق لها مثيل على
الصعيد العالمي ،غالبًا بسبب توجهات التنمية االجتماعية
واالقتصادية السابقة التي تتفاعل مع ديناميكيات التنمية
القائمة والجديدة والتهديدات العالمية الناشئة 465 ".وهناك
سمات مميزة يتعين تناولها وفهمها – جوانب الترابط،
والعناصر العابرة للحدود واالنتقالية والتحويلية ،والتزامن
466
– إضافة إلى جوانب الحدة ،والمدة ،والتواتر ،والمعدل.
ولكن تنشأ أيضًا فرص ،حيث إن المخاطر ليست سوى
وصف للنتائج المحتملة 467.هذا ويتحسن استكشاف الطبيعة
متعددة األبعاد للمخاطر ويحظى بقدر أكبر من االهتمام في
الجهود المبذولة لفهم المخاطر وإدارتها .وتتطلب مواجهة
هذه التحديات والتصدي لها اتباع نهج يتسم بالمزيد من
المنهجية لالعتراف بالتهديدات ،والمخاطر ،والفرص
468
المعقدة التي تواجه التنمية وتنجم عنها.

( 465لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )2017
( 466أوبيتز– ستابلتون وآخرون )2019
( 467البنك الدولي )2013
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يمثل النطاق الموسع إلطار سِ نداي نقطة انطالق ،ويجب أن
يظهر في روح استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على
المستويين الوطني والمحلي .وكذلك ينبغي أن يكون نهج
التنمية الواعية بالمخاطر الذي دعا إليه إطار سِ نداي ،من
خالل الدمج المنهجي لمعلومات المخاطر في جميع عمليات
التخطيط القطاعي .ويمكن تحقيق الحد من مخاطر الكوارث
في أي سياق ،لكن سيتغير نطاق ما هو عملي ومناسب
استنا ًدا إلى السياق .وبالنسبة إلى بعض الفئات ،مثل أولئك
الذين تضرروا من النزاع المسلح والهشاشة ،فإن ما يبدو
عليه هذا األمر ال يزال يتعين اكتشافه 469.وال يزال هناك
ندرة في إسداء المشورة العملية والسياسية بشأن كيفية وضع
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها لسياقات
المخاطر المُع َّقدة ،بما في ذلك عندما تشكل النزاعات العنيفة
جز ًء ا من البيئة األوسع نطا ًقا التي يجري فيها الحد من
مخاطر الكوارث .وعلى هذا النحو ،هذا مجال يستوجب
المزيد من االهتمام لتحقيق الغاية (هـ) من إطار سِ نداي.
إن اتباع نهج أوسع نطا ًقا وأكثر دقة لفهم كيفية إظهار
التهديدات ،واألخطار ،والصدمات لالتجاه المتزايد نحو
استخدام التفكير النظامي ،ومواجهة المخاطر المُع َّقدة،
والتعامل مع عدم التيقن .وفيما يتعلق بالكثير من الجوانب،
يضطلع مجتمع الحد من مخاطر الكوارث بدور ريادي،
كما يتضح من البدء في وضع إطار عالمي لتقييم المخاطر
ً
مثل  .وسيتطلب ذلك اعتماد "مبادئ الممارسة الجيدة في
التنمية الواعية بالمخاطر" مثل ال ُنهُج المستمرة للتعلم والتأمل
الشفافة والشاملة ،والتدريجية والمتكررة ،والمرنة ،والقابلة
للتكيف 470 .ويجب أن تتمثل سبل المضي قد مًا في اتخاذ
خيارات التنمية الداعمة للمسارات اإلنمائية التي تسخر مزايا
الحد من المخاطر المُع َّقدة ،وتتفادى حدوث المخاطر ،وتدير
المخاطر المتبقية على نحو أفضل.

( 468أوبيتز– ستابلتون وآخرون )2019
( 469هاريس ،وكين ،وميتشل )2013؛ (بيترز )2018
( 470أوبيتز– ستابلتون وآخرون )2019

الجزء 3
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
كما أوضح الفصل  ،10يمثل التعاون اإلقليمي أمرً ا أساسيًا
لتبادل المعارف وبناء القدرات فيما بين الدول التي تتشابه
في سمات المخاطر والشواغل اإلقليمية ،وكذلك لتوفير آليات
إدارة التمويل اإلنمائي وتوفير التمويل لمواجهة المخاطر
للدول األعضاء فيها .وتضطلع المنتديات اإلقليمية للحد من
مخاطر الكوارث وغيرها من الشراكات المبتكرة اإلقليمية
ألصحاب المصلحة متعددي األطراف بدور مهم في إذكاء
الوعي والتعاون فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث.
وقد قامت المنظمات الحكومية الدولية في معظم المناطق
المعرضة لألخطار بتنمية التعاون بشأن إدارة مخاطر
الكوارث ،ولكن المزيد من التعزيز النشط للحد من المخاطر
على المستويين اإلقليمي والوطني ،يمثل دورً ا يمكن أن
تضطلع به تلك المنظمات على نحو أكثر قوة ،على سبيل
المثال من خالل التركيز على ما يأتي( :أ) تقييم المخاطر
اإلقليمية والحد منها( ،ب) احتياجات الدول الجزرية
الصغيرة النامية ،والدول الصغيرة ،وأقل الدول ً
نمو ا
للحصول على دعم عملي في بناء القدرات ونظم المعلومات
المتعلقة بالمخاطر( ،ج) آليات تمويل المخاطر.
ي َُعد توافر البيئة المواتية على المستوى الوطني أمرً ا
ضروريًا لتنفيذ الحوكمة المتكاملة للمخاطر على المستويات
الوطنية ،ودون الوطنية ،والمجتمعية؛ وتناول جوانب سلطة
الحكومات المحلية في التخطيط لإلجراءات األساسية للحد
من مخاطر الكوارث وتنفيذها .وهذا يتطلب استعراض
التشريعات المواتية واألطر المؤسسية ،التي غالبًا ما تشجع
على العمل بمعزل بد الً من العمل بين القطاعات والعمل
على نحو رأسي على المستويين المحلى والوطني .وتمثل
األطر المواتية أيضًا على المستوى الوطني اآللية الرئيسية
لضمان دمج احتياجات الفئات المستضعفة ومبادئ المساواة
والمشاركة ،ال سيما بالنسبة إلى المرأة والشباب.
على المستوى الوطني ،ال يمتلك معظم الدول المحددة في
البحوث آليات تنسيق فيما بين الحد من مخاطر الكوارث،
والتكيف مع تغير المناخ ،والتخطيط اإلنمائي .وقد تم تقديم

بعض األمثلة لدول المحيط الهادئ التي يتم فيها بناء الهياكل
المؤسسية بين هذه المجاالت ،وتم تعزيزها على المستوى
اإلقليمي من خالل إطار التنمية القادرة على التصدي
للكوارث في المحيط الهادئ لعام .2016
وفيما يتعلق بوضع االستراتيجيات والخطط الخاصة بالحد
من مخاطر الكوارث وف ًقا لمبادئ إطار سِ نداي ،هناك
العديد من ال ُنهُج المختلفة على المستوى الوطني ،تتراوح
بين الخطط واالستراتيجيات القائمة بذاتها والتعميم الكامل
في خطط التنمية (الفصل  .)11وال تتطلب الغاية (هـ) من
ً
خططا إضافية منفصلة ،ولكنها
إطار سِ نداي بالضرورة
تتطلب من الدول استعراض االستراتيجيات القائمة للحد
من مخاطر الكوارث في ضوء إطار سِ نداي وضمان توافق
االستراتيجيات المحلية مع المستوى الوطني .إن الغاية "هـ"،
التي يتعين أن يتم تحقيقها بحلول عام  ،2020تمثل مؤشرً ا
صغيرً ا على ما يلزم لتحقيق هدف إطار سِ نداي ونتائجه.
حيث يمثل نقطة انطالق صوب تحقيق تلك األهداف والنتائج
بحلول عام .2030
ال يزال دمج الحد من مخاطر الكوارث في االستراتيجيات
واألطر الخاصة بالتخطيط اإلنمائي على المستوى الوطني
يشكل تحد يًا بالنسبة إلى العديد من الدول (الفصل .)12
ومرة أخرى ،هناك أمثلة جيدة للدول التي تنفذ هذا الدمج
على المستوى الوطني ،ولكن حتى اآلن ،لم يكن هناك وقت
ومعلومات كافية لتحديد ما إذا كانت هذه التدابير تؤثر على
نتائج التخطيط اإلنمائي ،وال سيما لمنع نشوء مخاطر جديدة.
يمثل دمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التكيف مع
تغير المناخ وخططه على المستوى الوطني مسعًى جدي ًدا
لمعظم الدول .والدليل المكتسب من ممارسات الدول متمثل
في عدم قيام العديد من الدول بتنفيذ هذا المسعى حتى اآلن
(الفصل  .)13وبالنظر إلى التهديد الشديد للبشرية الناجم
ً
عن تغير المناخ ،يتحتم اعتماد نهج أكثر
تكامل للتكيف مع
تغير المناخ والتخفيف من آثاره ،إلى جانب جهود التنمية
األوسع نطا ًقا التي تمنع نشوء مخاطر جديدة وتحد من
المخاطر القائمة .ويجب أيضًا اإلقرار بأن هناك تحديات
خاصة تواجه الدول حيث تعتبر الجهود المبذولة للحد من
مخاطر الكوارث األخرى ،مثل المخاطر الجيوفيزيائية ،ذات
أولوية أكبر .وعلى النحو المطلوب في إطار سِ نداي ،يجب
على جميع الدول ضمان إيالء االهتمام الكافي بالحد من
األخطار الطبيعية والناجمة عن األنشطة البشرية واألخطار
والمخاطر التكنولوجية ،والبيولوجية ،والبيئية ذات الصلة.
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يتمثل التحدي الرئيسي في دمج الحد من مخاطر الكوارث
مع التكيف مع تغير المناخ والتخطيط للتنمية في مواجهة
الحكومات على المستويين الوطني والمحلي في إدارة
المخاطر النظامية في المناطق الحضرية (الفصل .)14
وتتطلب الطبيعة الديناميكية ومتعددة األبعاد للمخاطر
المترابطة في المناطق الحضرية إعداد ُنهُج ُن ُ
ظمية ،تسعى
إلى فهم طبيعة النظم المتفاعلة واعتماد أساليب حوكمة
متكاملة للمخاطر متكيفة مع السياق المحلي.
تمثل السياقات الهشة والمُع َّقدة ،ال سيما حيث توجد تدفقات
كبيرة من المهاجرين داخليًا وعبر الحدود نظرً ا الندالع
الحروب ،وانتشار المجاعات ،وحدوث االضطرابات
االجتماعية ،مجموعة خاصة من التحديات للحد من المخاطر
على ا لمستو يين ا لمحلي و ا لو طني و للحو كمة ا لمتكا ملة
للمخاطر (الفصل  .)15إن سياق المخاطر ومالمحه يتغيران
باستمرار ،مما يتطلب التحلي بالمرونة وسرعة التحرك من
جانب العمليات على المستويين الوطني والمحلي حتى تكون
قادرة على استيعاب المخاطر الجديدة والناشئة.

التوصيات
تتمثل التوصيات الرئيسية المنبثقة من الجزء الثالث في أن
الحوكمة المتكاملة للمخاطر ،أو عملية اتساق السياسات هي
العامل األساسي للحد من المخاطر على نحو فعال على المستويين
الوطني والمحلي ،مع تسليط الضوء على القضايا اآلتية:
•من األمور ال ُملِّحة أن ُتو لِي جميع الدول األعضاء
اهتما ًما لوضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
ومواءمتها مع إطار سِ نداي على المستويين الوطني
والمحلي ،ليس فقط ألننا نقترب من عام  ،2020ولكن
ألن القيام بذلك يوفر األساس الالزم والبيئة المواتية
للكثير مما هو مطلوب لتحقيق نتائج إطار سِ نداي وخطة
عام  ،2030وأهدافهما ،وغاياتهما.
•تدعو التطورات في علم المناخ التي لم تكن متوفرة
وقت وضع إطار سِ نداي واعتماده في عام 2015
إلى اإللحاح والطموح في أعمالنا بقدر أكبر مما كان
متصورً ا ساب ًقا .وهذا يعزز الحاجة إلى معالجة المخاطر
باعتبارها قضية نظامية ،مع مراعاة األطر الزمنية
قصيرة األجل وطويلة األجل .واستنا ًد ا إلى النتائج
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الفصل 15

التي توصل إليها التقرير التجميعي  5-1للهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  ،2018وضِّح الحاجة
إلى استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث لدمج
التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في صميم
الحد من المخاطر على المستويين الوطني والمحلي.
•إن الخطط المتسقة والمتكاملة على المستويين الوطني
والمحلي تمثل أيضًا الوسائل التي يمكن من خاللها
أن تفي الدول األعضاء بالتزاماتها مجتمعة على أكمل
وجه بموجب خطة عام  ،2030واتفاق باريس ،وخطة
عمل أديس أبابا ،والخطة الحضرية الجديدة ،وغيرها
من االتفاقات ذات الطابع المواضيعي ،أو القطاعي،
أو اإلقليمي .وتتطلب الطبيعة متعددة األبعاد لهذه
االلتزامات  -واألهم من ذلك المخاطر الكامنة التي
تتصدى إليها ُ -نهُجً ا قائمة على ال ُن ُ
ظم ،بما في ذلك عند
تقييم االحتياجات واتخاذ القرارات على المستويين الوطني
والمحلي بشأن االستخدام األكثر فعالية للموارد المتاحة.
صى بأ ن تقو م ا لحكو ما ت و أ صحا ب ا لمصلحة
•يُو َ
الوطنيون ،بمشاركة قوية من جانب القطاع الخاص
والمجتمع المدني وصو الً إلى المستوى المجتمعي،
باستعراض األطر المواتية على المستويين الوطني
والمحلي بالنسبة إلى التنمية المنصفة والمستدامة،
وتغير المناخ ،والحد من المخاطر .ويكمن الهدف من ذلك
في تحديد العوامل المُم ِّكنة والفرص ،وكذلك العوائق التي
تواجه الحوكمة المتكاملة للمخاطر ،التي قد تأتي على هيئة
واليات تشريعية ،وهياكل مؤسسية ،وقدرات ،وموارد،
ومساواة/قابلية تضرر اجتماعية ،وأدوار جنسانية،
ووعي األشخاص وأساليبهم في التفكير بشأن المخاطر.
ً
متكامل لحوكمة
ويمكن وصف ذلك أيضًا باعتباره تقيي ًما
المخاطر ،مع مراعاة عدة أخطار (الناجمة عن األنشطة
البشرية ،والطبيعية ،والمختلطة) والمخاطر ذات الصلة،
والطريقة التي تتفاعل بها األخطار ،ومواطن قابلية
التضرر ،واألنشطة االقتصادية مع البيئة ومع بعضها
البعض في إطار ال ُن ُ
ظم المعقدة وفيما بينها ،والحاجة إلى
تكييف السياسات وعمليات التنفيذ من أجل تمكين ال ُن ُهج
القائمة على ال ُن ُظم من الحد من المخاطر.
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اﻟﻧﻘل واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻷﺧرى
...اﻟﮭﯾﺎﻛل واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود أﻣﺎم
اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻛوارث

اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛن واﻟرﻓﺎھﯾﺔ
...اﻟﺑﻧﺎء اﻵﻣن ،اﻹﺳﻛﺎن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
اﻟﺧﺿراء

إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
...ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ
وإﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر وإدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
اﻟﺻﻠﺑﺔ

اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت واﻻﻧﮭﯾﺎﻻت
اﻷرﺿﯾﺔ وﻏﻣر اﻟﺑﺣﺎر
...اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ،اﻟﺳدود،
ﻣﻧﺎطق ﻋدم اﻟﺑﻧﺎء

التنمية الواعية
بالمخاطر في عالم
يتنامى حضريا ً
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سيناريو خاص

اﻟطﺎﻗﺔ
...ﺷﺑﻛﺔ دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ
واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ

أﻧظﻣﺔ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر
)(EWS
...اﻟﺗﻧﺑؤات ،واﻟرﺻد،
وﺧطﺔ اﻟﻌﻣل

ﻧظﺎم ﺗوﻓﯾر إﻣدادات اﻟﻣﯾﺎه
...اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
واﻹﻣدادات اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻟﻠﻔﯾﺿﺎﻧﺎت واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻌﺎد
ﺗدوﯾرھﺎ

ﻧظﺎم إﻣدادات اﻷﻏذﯾﺔ
...اﻟﺳﮭول اﻟﻔﯾﺿﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎج
اﻟﺣﺿري ،وﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد
اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود

(المصدر)UNDRR 2019 :

عناصر الحوكمة المتكاملة للمخاطر
لمدينة دريكا سوسديف الخيالية الواقعة بمنطقة الدلتا
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إن إدارة المخاطر المعقدة في حين التحكم كذلك في الجوانب
اليومية للحياة وتشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية قد
تبدو من األمور البعيدة والنظرية .وقد يكون من الصعب
أيضًا تخيل مالمح النجاح في مواجهة الكثير من المطالب.
ولهذا السبب ،يقدم تقرير التقييم العالمي هذا سيناريو
مُو ضِّحً ا للمدينة الساحلية الخيالية الواقعة بمنطقة الدلتا،
المعروفة باسم دريكا سوسديف ،التي اتبعت نهجً ا قائمًا على
نظم إلدارة المخاطر .حيث إنه نهج انتقائي – بل إنه قد يبدو
مستقبليًا – لكنه يستند إلى تفكير دقيق مستمد من خبرات
ويُقدَّم باعتباره ممارسة من وحي الخيال نحو "المستقبل الذي
نصبو إليه".
تواجه العديد من المدن الساحلية للدلتا مخاطر الفيضانات
الموسمية ،ورياح األعاصير ،وعرام العواصف ،والمخاطر
المحتملة للزالزل وموجات تسونامي .حيث تتوقع تلك
المدن ارتفاع مستوى سطح البحر وازدياد الظواهر
المناخية القصوى نظرً ا لتغير المناخ ،إلى جانب التحديات
االجتماعية واالقتصادية للنمو السكاني السريع ،وزيادة
التعرض لألخطار وقابلية التأثر بها ،والبناء والتشييد،
واالحتياجات من الطاقة ،ومخاطر التلوث البيئي ،والضغوط
المتعلقة بإدارة النفايات ،وموارد المياه واألغذية ،ونظم النقل
واالتصاالت ،فضالً عن الحاجة العالمية ال ُملِّحة للحد من
انبعاثات غازات الدفيئة للتخفيف من آثار تغير المناخ .إن
مواجهة هذه التحديات والمضي قدمًا نحو التنمية المستدامة
الواعية بالمخاطر يتطلب فهمًا للعالقات المترابطة فيما بين
النظم والنظم الفرعية ،في إطار التخطيط وحوكمة المخاطر
للمنطقة المحلية ،وبالمواءمة مع التخطيط الوطني للتنمية
االجتماعية االقتصادية.
يوضح ذلك الشكل بعض عناصر الحوكمة المتكاملة
للمخاطر في المدينة الساحلية الخيالية الواقعة بمنطقة الدلتا،
المعروفة باسم دريكا سوسديف .وهي تشتمل على:
1-1الحد من مخاطر الفيضانات ،واالنهيارات األرضية،
وغمر مياه البحر:
•تجديد الغطاء النباتي و/أو الهندسة يؤدي إلى
استقرار المناطق المعرضة لالنهيارات األرضية
•توفير السدود الصغرى األكثر عد ًدا يحد من
مخاطر الفيضانات الناجمة عن أعطال السدود
•إقامة المنازل ،والشركات ،والبنية األساسية
ا لحسا سة بعي ًد ا عن ا لسهو ل ا لفيضية ،
والشواطئ األمامية الساحلية ،أو رفعها/تكييفها
مع الفيضانات/العواصف الموسمية ،وبناؤها
وف ًقا للقوانين ذات الصلة
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•االحتفاظ بالسهول الفيضية ،والشواطئ األمامية
الساحلية من أجل الترفيه ،ومن أجل الغطاء
النباتي الذي يمتص مياه الفيضانات ،أو آثار
العواصف البحرية
•توفير الحواجز الميكانيكية أو المبنية يحد
من اآلثار و/أو يحول مسار مياه الفيضانات
أو عرام العواصف
2-2أنظمة اإلنذار المبكر:
•أنظمة اإلنذار المبكر الخاصة بمخاطر الفيضانات
واالنهيارات األرضية استنا ًدا إلى التنبؤات الجوية،
وهطول األمطار وكثافة مياهها المسج َلين،
والخاصة بارتفاع مناسيب مياه األنهار باتجاه منبع
النهر ،تتيح إمكانية التخفيف من آثار الفيضانات
من خالل إطالق السدود الخاضعة للمراقبة ،وفتح/
إغالق بوابات/سدود الفيضانات المحيطة بالمدينة،
واالستجابة لعمليات اإلخالء عند الحاجة
•أنظمة اإلنذار المبكر الخاصة بالعواصف
البحرية ،واألعاصير و/أو موجات التسونامي،
استنا ًدا إلى التنبؤات الجوية ،والنشاط الزلزالي،
وغيرها من عمليات الرصد بما في ذلك النظم
اإلقليمية/العالمية ،تتيح إمكانية إخالء الحواجز
الميكانيكية واستخدامها عند الحاجة
3-3الصحة ،واإلسكان ،والرفاهية:
•المباني السكنية التي تتراوح بين متوسطة
الكثافة وعالية الكثافة المبنية على أرض آمنة
تشمل اإلسكان االجتماعي ،وتمتثل للقوانين
المحدثة للمخاطر ذات الصلة ،وتتاح لها المياه
والصرف الصحي ،ويمكنها الوصول إلى
مرافق الصحة والرعاية االجتماعية والتعليم،
ويمكنها التمتع بخدمات الطوارئ واإلطفاء
•حدائق "البنية األساسية الخضراء" وأشجارها
تعمل على خفض درجات حرارة المدينة ،وتحسين
الصحة ،وتوفير مساحة للترفيه والمساعي الثقافية
•شبكات ممرات السير على األقدام وركوب
الدراجات ِّ
تعزز السالمة والصحة ،وتحد من
تلوث الهواء الناجم عن المركبات
4-4نظام توفير إمدادات المياه:
•السدود الصغيرة المتعددة تمنح وفرة في إمدادات
المياه للمزارع والمدن ،مما يزيد من القدرة على
الصمود أمام الجفاف في جميع أنحاء المنطقة

•نظم المياه الصالحة للشرب ،والمضخات
والمعالجة مقاومة للفيضانات
•يمكن إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها
في المدينة ،من خالل مصدر طاقة احتياطية
5-5نظام اإلمداد باألغذية:
•يتم االحتفاظ بالسهول الفيضية للمحاصيل التي
تستخدم الفيضانات الموسمية التي تعمل أيضًا
على تجديد خصوبة التربة
•التدفق الناتج عن بناء سدود األنهار يتيح تربية
األسماك
•الزراعة الحضرية في الشرفات وأسطح المنازل
تعزز الحصول على المنتجات الطازجة؛ وإنتاج
األغذية عالي الكثافة القائم على نظام مائي
غذائي ألغراض تجارية يجب بين االحتياجات
الغذائية النباتية والسمكية للحد من الصيد الجائر
في المحيط والجريان السطحي للنيتروجين الناتج
عن مخلفات الزراعة

•نظم النقل واالتصاالت مصممة للحد من
المخاطر اإللكترونية من خالل استجابات
النظام المرنة ودعمه االحتياطي
8-8الطاقة:
•سدود توليد الطاقة الكهرومائية صغيرة النطاق
تزود المناطق المحلية وتربطها بشبكة الطاقة
•الطاقة الشمسية الكهرضوئية الالمركزية على
أسطح المنازل بالمدينة التي تقوم بتدفئة المباني،
وتبريدها ،وإمدادها بالطاقة الكهربائية ،ويشمل
ذلك تخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية
تحد من الحاجة إلى االستثمارات الكبرى الجديدة
في مجال توزيع الطاقة وتزيد القدرة على
الصمود أمام أعطال أنظمة الشبكات

•و سا ئل ا لنقل و ا ال تصا ال ت ا لقا د ر ة على
الصمود تحافظ على سالسل توريد الغذاء على
المستويين المحلي واإلقليمي
6-6إدارة النفايات وحماية البيئة:
•تجري معالجة جميع حاالت جريان مياه
العواصف المطيرة والقمامة والنفايات السائلة
البشرية والصناعية حتى يتم تسرب المياه
النظيفة في البيئات البرية والبحرية
•يتم تحقيق أقصى قدر من إعادة تدوير المواد
•تدار النفايات الصلبة على نطاق المدينة
7-7وسائل النقل واالتصاالت وغيرها من أنواع البنية التحتية:
•الجسور والطرق مرتفعة وتم بناؤها بقوة كافية
لتحمل الظواهر الجوية األكثر تطر ًفا وارتفاع
مستوى سطح البحر
•وسائل النقل العام المخصصة لتقييم المخاطر
منفصلة عن شبكة الطرق
•البنية التحتية لالتصاالت المقاومة للكوارث
تزيد من القدرة على صمود جميع نظم المدن
األخرى ،بما في ذلك سالسل الطاقة والتوريد
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AAAA

خطة عمل أديس أبابا

AADMER

اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلدارة الكوارث وحاالت الطوارئ

AAL

متوسط الخسائر السنوية

ADB

مصرف التنمية اآلسيوي

ADPC

المركز األسيوي للتأهب للكوارث

AIDS

متالزمة نقص المناعة المكتسب

AMCDRR

المؤتمر الوزاري اآلسيوي بشأن الحد من مخاطر الكوارث

AMR

مقاومة مضادات الميكروبات

APEC

رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادي

APP

شراكة التأهب اآلسيوية

ASEAN

رابطة أمم جنوب شرق آسيا

AU

االتحاد اإلفريقي

CAR

جمهورية إفريقيا الوسطى

CASC

آسيا الوسطى وجنوب القوقاز

CCA

التكيف مع تغير المناخ

CCRIF

مرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي

CDEMA

الوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث

CDM

اإلدارة الشاملة للكوارث

CRPT

أداة تحديد مالمح قدرة المدينة على الصمود

DAC

لجنة المساعدة اإلنمائية

DiD

الدفاع المتعمق

DINA

تقييم احتياجات تأثير الجفاف

DMCP

خطة الطوارئ وإدارة الكوارث

DRM

إدارة مخاطر الكوارث

DRR

الحد من مخاطر الكوارث

DRRM

الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها

EC

المفوضية األوروبية

ECLAC

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

ECOWAS

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

EEA

المنطقة االقتصادية األوروبية

EFFIS

نظام معلومات حرائق الغابات األوروبية

EM-DAT

قاعدة بيانات أحداث الطوارئ

EO

رصد األرض

ESA

الوكالة الفضائية األوروبية ()European Space Agency

ESCAP

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ

EU

االتحاد األوروبي
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Euratom

الجماعة األوروبية للطاقة الذرية

EWEA

اإلنذار المبكر والعمل المبكر

EWS

نظام اإلنذار المبكر

FAIR

يمكن العثور عليه ،ويمكن الوصول إليه ،وقابل للتشغيل البيني وقابل إلعادة االستخدام

FAO

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

FDES

إطار تطوير اإلحصاءات البيئية

FEMA

الوكالة الفيدرالية إلدارة حاالت الطوارئ

FEWSNet

شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعات

FRDP

إطار التنمية القادرة على الصمود في منطقة المحيط الهادئ

GAR

تقرير التقييم العالمي

GBD

العبء العالمي للمرض

GBV

العنف الجنساني

GCF

الصندوق األخضر للمناخ

GDP

الناتج المحلي اإلجمالي

GDPPC

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

GEM

النموذج العالمي للزالزل

GEO

الفريق المعني برصد األرض

GEOSS

المنظومة العالمية لنظم رصد األرض

GFDRR

المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش

GFP

الشراكة العالمية للفيضانات

GHG

غازات الدفيئة

GIS

نظام المعلومات الجغرافية

GISRS

النظام العالمي لمراقبة اإلنفلونزا واالستجابة لها

GPS

النظام العالمي لتحديد المواقع

GRAF

اإلطار العالمي لتقييم المخاطر

GSHAP

البرنامج العالمي لتقييم أخطار الزالزل

GWIS

النظام العالمي لمعلومات حرائق الغابات

GWP

الشراكة العالمية للمياه

HFA

إطار عمل هيوغو  :2015–2005بناء قدرة األمم والمجتمعات على الصمود أمام الكوارث

HIV

فيروس نقص المناعة البشرية

HLPF

المنتدى السياسي الرفيع المستوى

IACRNE

اللجنة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية

IAEA

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

IAEG-SDG

فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

IAP

الشراكة القائمة بين االستراتيجية الدولية للح ّد من الكوارث وآسيا

IDDRSI

مبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتنمية القدرة على الصمود أمام كوارث الجفاف واالستدامة

IDMC

مركز رصد التشرد الداخلي

IDNDR

العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية

IDP

شخص نازح داخليًا

IEAG

فريق الخبراء االستشاريين المستقل

IFRC

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

IGAD

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

IHR

الالئحة الصحية الدولية

INES

المقياس الدولي لألحداث النووية واإلشعاعية

INSAG

الفريق الدولي للسالمة النووية

IPC

الوقاية من العدوى ومكافحتها
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IPCC

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

IPCC SR1.5

التقرير الخاص الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن االحترار العالمي بمعدل  1.5درجة مئوية

IRDR

البحث المتكامل بشأن مخاطر الكوارث

IRGC

المجلس الدولي لحوكمة المخاطر

ISDR

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

ISIC

التصنيف الصناعي الدولي الموحد

ISO

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

IT

تكنولوجيا المعلومات

IWRM

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

JNAP

خطة العمل الوطنية المشتركة

JRC

مركز البحوث المشتركة

KJIP

خطة التنفيذ المشترك لكيريباتي

LAS

جامعة الدول العربية

LPG

الغاز النفطي المسال

MBBF

اإلخفاق المتعدد لسلة الغذاء

MCR

إكساب المدن القدرة على مواجهة الكوارث

MERCOSUR

السوق الجنوبية المشتركة (أمريكا الجنوبية)

MERS

متالزمة الشرق األوسط التنفسية

MHEWS

نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة

MMLM

األسلوب متعدد النطاقات للتخفيف من حدوث االنهيارات األرضية

MSME

الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

NAP

خطة التكيف الوطنية

NAPA

خطة عمل التكيف الوطنية

NAP-SDG iFrame

اإلطار التكاملي لخطط التكيف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

NASA

اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء

NATECH

األخطار الطبيعية المسببة للكوارث التكنولوجية

NDC

المساهمات المحددة وطنيًا (بموجب اتفاق باريس)

NDMO

المنظمة الوطنية إلدارة الكوارث

NEA

وكالة الطاقة النووية

NGO

المنظمات غير الحكومية

NIDIS

النظام الوطني المتكامل لمعلومات الجفاف

NOAA

اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي

NSDRR

االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

NSO

المكتب اإلحصائي الوطني

NUA

الخطة الحضرية الجديدة

OCHA

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ODA

المساعدة اإلنمائية الرسمية

OECD

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

OIEWG

فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث

PCGIR

سياسات أمريكا الوسطى لإلدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث

PCRAFI

مبادرة التقييم والتمويل لمخاطر الكوارث في منطقة المحيط الهادئ

PDCA

التخطيط والتنفيذ والتحقق والتصحيح

PDNA

تقييم االحتياجات بعد وقوع الكوارث

PDRF

مؤسسة القدرة على الصمود أمام الكوارث في الفلبين

PML

الخسائر القصوى المحتملة

PTHA

التقييم االحتمالي ألخطار أمواج التسونامي

PTRA

التقييم االحتمالي لمخاطر أمواج التسونامي
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REC

اللجنة اإلقليمية االقتصادية

RICCAR

المبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

RSBR

استعراض الميزانية المراعية للمخاطر

SAARC

رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

SADC

الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي

SARS

المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة

SDG

هدف التنمية المستدامة

Sendai Framework

إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030–2015

SFM

نظام رصد إطار سِ نداي

SICA

منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى

SIDS

الدول الجزرية الصغيرة النامية

SME

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

SPEI

مؤشر التبخر النتحي لهطول األمطار القياسي

SPI

مؤشر هطول األمطار القياسي

SPREP

أمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ

TB

داء السل

TMF

مرافق إدارة المخلفات

2030 Agenda

تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام 2030

UN DESA

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNECE

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

UNEP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

UNESCO

منظمة األمم المتحدة للتربية ،والعلوم ،والثقافة

UNFCCC

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

UN-GGIM

لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي التابعة لألمم المتحدة.

UN-Habitat

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ (األمم المتحدة  -الموئل) ()United Nations Human Settlements Programme

UNHCR

مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

UNDRR / UNISDR

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

UNSCEAR

لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري

USAID

وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة

VCA

تقييم قابلية التضرر والقدرة

VISUS

الفحص البصري لتحديد استراتيجيات تحسين السالمة

WASH

المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

WASP

االنحراف النسبي المقدر لهطول األمطار القياسي

WCDRR

المؤتمر العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث

WHO

منظمة الصحة العالمية

WMO

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

WUI

منطقة تماس بين المناطق البرية والحضرية

YDSI

مؤشر شدة الجفاف السنوي

Yokohama Strategy

استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أم ًنا :المبادئ التوجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها
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شكر وتقدير
المجلس االستشاري
لتقرير التقييم العالمي

المؤلفون الرئيسيون المعنيون بالتنسيق
مارك جوردون ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

الرئيس
مامي ميزوتوري ،الممثل الخاص لألمين العام للحد من مخاطر الكوارث.

أعضاء المجلس
دوليكا باندا ،شركة كاباسيتي ريسك أفريكا ذات المسؤولية المحدودة؛ كلفن
بيريمان ،شركة جي إن إس ساينس؛ بوال كاباليرو ،مؤسسة رير؛ جيلبرتو كمارا،
أمانة الفريق المعني بعمليات رصد األرض؛ روان دوغالس ،شركة ويليس تاورز
واتسون؛ وديد عريان ،جامعة الدول العربية وجامعة القاهرة؛ جيسيكا فرايز،
مسؤول مشروع االستدامة؛ باولو غارونا ،االتحاد اإليطالي للمصارف والتأمين
والتمويل وجامعة لويس غويدو كارلي؛ هايد هاكمان ،المجلس الدولي للعلوم؛
بيتر هيد ،الصندوق االستئماني للعزل اإليكولوجي؛ رونالد جاكسون ،الوكالة
الكاريبية إلدارة الطوارئ في حاالت الكوارث؛ مولي جان ،جامعة ويسكونسن
ماديسون؛ باتريك كانغوا ،مكتب مجلس الوزراء ،حكومة جمهورية زامبيا؛ كمال
كيشور ،الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث ،حكومة الهند؛ أالن الفيل ،كلية أمريكا
الالتينية للعلوم االجتماعية؛ شعيب لواسا ،جامعة ماكيريري؛ ماليني ميهرا،
منظمة غلوب انترناشونال؛ بالوما ميروديو ،المعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا،
حكومة المكسيك الفيدرالية؛ نجوزي أوكونجو إيويال ،شركة الزارد ذات المسؤولية
المحدودة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين؛ هولي رانسوم ،شركة االستشارات
إيمرجنت؛ أرومار ريفي ،المعهد الهندي للمستوطنات البشرية؛ خوان بابلو
سارمينتو ،جامعة فلوريدا الدولية؛ غويدو شميدت تراوب ،شبكة حلول التنمية
المستدامة التابعة لألمم المتحدة؛ يوبا سوكونا ،مركز الجنوب والهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ (.)IPCC
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المؤلفون الرئيسيون المعنيون باألجزاء
آدم فيش ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (الجزء األول)؛ جوليو
سيرجي ،صوفيا بالي ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (الجزء
الثاني)؛ ريا كاتساناكيس ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،ماري
بيكارد ،االستشارات اإلنسانية (الجزء الثالث).

المساهمون
المؤلفون الرئيسيون

جوناثان أبراهامز ،منظمة الصحة العالمية؛ جريج بانكوف ،جامعة هال؛ سارة
جين كوبر نوك ،جامعة إدنبرة؛ فريدريكا كوتشيا ،جامعة البوليتكنيك في باري؛
بول ديسانكر ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ وديد عريان،
جامعة القاهرة؛ إبرو جينسر ،مركز الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود
في المناطق الحضرية؛ ليزلي جيبسون ،جامعة إدنبرة؛ سركان جيرجين ،مركز
المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة ()EC JRC؛ فرانزيسكا هيرش ،لجنة
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ()UNECE؛ لورا هيرست ،جامعة مانشستر؛
ريتسوكو يامازاكي هوندا ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ ستيف
جوردان ،خدمة اإلنقاذ واإلطفاء في مانشستر الكبرى؛ إميليا كوبيتش ،المعهد
الملكي للتكنولوجيا؛ إليزابيث كراوسمان ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث
المشتركة؛ أولفيدو جوزمان لوبيز أوكون ،وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ ستيفانو لوريتو ،المعهد الوطني للبحوث
الجيوفيزيائية والبركانية؛ فين لوفهولت ،المعهد النرويجي الجيوتقني؛ جاكلين
ماكجالد ،جامعة ماساي مارا/معهد كلية لندن الجامعية لالزدهار العالمي؛ ويلفان
موفوما-أوكا ،الفريق العامل األول التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ وجامعة باريس ساكالي؛ آموس نيتشي ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث
المشتركة؛ جيمس نوريس ،أمانة الفريق المعني برصد األرض؛ كاتي بيترز،
معهد التنمية الخارجية ()ODI؛ أنجليكا بالنيتز ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
()UNDP؛ روجر بولوارتي ،اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي؛
ديفيد راش ،جامعة إدنبرة؛ خيسوس سان ميغيل ،مركز المفوضية األوروبية
للبحوث المشتركة؛ جون شنايدر ،النموذج العالمي للزالزل؛ راهول سينجوبتا،

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ غراهام سبيناردي ،جامعة إدنبرة؛
جون تويغ ،معهد التنمية الخارجية؛ يورغن فوجت ،مركز المفوضية األوروبية
للبحوث المشتركة؛ ريتشارد وولز ،جامعة ستيلينبوش؛ ريبيكا واردلي ،لجنة األمم
المتحدة االقتصادية ألوروبا؛ سكوت ويليامز ،مجتمعات المعرفة واالبتكار المعنية
بتغير المناخ بالمعهد األوروبي للتكنولوجيا واالبتكار ()EIT Climate-KIC؛
مورين وود ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة.

المؤلفون المساهمون
باولو باربوسا ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛ مايكل بارتوس،
الجامعة األسترالية الوطنية؛ نورا بيتسون ،معهد بيتسون؛ غريغوريو بيلوند،
خبير إدارة المخاطر؛ روبرت بيشوب ،المركز الدولي لمحاكاة األرض؛
أوسفالدو بوتيجيليري ،جامعة باري التقنية؛ باسكال بوراسا ،الهيئة الكندية
للسالمة النووية؛ جورج برينيس ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛
فرانشيسكو كافارو ،جامعة باري التقنية؛ كارميلو كماليري ،مركز المفوضية
األوروبية للبحوث المشتركة؛ ماركو كوميتو ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
كريستينا كوربان ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛ سيلفيا دي
أنجيلي ،مؤسسة المركز الدولي للرصد البيئي؛ توم دي غروف ،مركز المفوضية
األوروبية للبحوث المشتركة؛ فرناندا ديل الما سواريس ،استشاري بمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ كيرستن دنلوب ،مجتمعات المعرفة واالبتكار
المعنية بتغير المناخ بالمعهد األوروبي للتكنولوجيا واالبتكار (EIT Climate-
)KIC؛ لويس روالندو دوران فارغاس ،استشاري بمكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث؛ دانييلي إيرليش ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛
أنيتا فلورسيك ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛ كارين فويري،
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا؛ فرانز جاتويلر ،معهد البيئة الحضرية،
األكاديمية الصينية للعلوم؛ فرانزيسكا غوب ،المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقي
()IIASA؛ تاتيانا غيزوني ،مؤسسة المركز الدولي للرصد البيئي؛ جورجيوس
جيانوبولوس ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛ أبيل غونزاليس،
ألكاديميات األرجنتينية للعلوم البيئية والبحار؛ سيمونا غوليلمي ،جامعة باري
التقنية؛ بيتر هيد ،الصندوق االستئماني للعزل اإليكولوجي؛ بول هينشو ،النموذج
العالمي للزالزل؛ ستيفان هوشرينر ،المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقي؛ مولي
جان ،جامعة ويسكونسن ماديسون؛ كلوديا كامكي ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية
ألوروبا؛ توماس كيمبر ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛ تيد الزو،
اللجنة التنظيمية النووية للواليات المتحدة؛ راجيف إيسار ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي؛ جوان لينيروث باير ،المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقي؛ جيلينغ ليو،
جامعة لشبونة؛ بيرنيكوال لولينو ،معهد البحوث للحماية الهيدرولوجية الجغرافية؛
شعيب لواسا ،جامعة ماكيريري؛ جيريمي ماراند ،استشاري بمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ مونتسيرات مارين فيرير ،مركز المفوضية
األوروبية للبحوث المشتركة؛ داريو ماسانتي ،شركة أركاديا إس آر إل إس آر
إل؛ ميشيل ميلشيوري ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛ غوستافو
ناومان ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛ مايكل أوبرشتاينر،
المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقي؛ ماريو أورداز ،الجامعة الوطنية المستقلة في
المكسيك؛ ماركو باجاني ،النموذج العالمي للزالزل؛ لورا إي آر .بيترز ،جامعة
والية أوريغون؛ روسيال بيتي ،جامعة باري التقنية؛ فريدريك بيشك ،الشراكة
العالمية للمياه والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛ أرومار ريفي ،المعهد الهندي
للمستوطنات البشرية؛ كالوديو روسي ،معهد ماريو بويال للدراسات العليا؛ روبرتو
روداري ،مؤسسة المركز الدولي للرصد البيئي؛ بيتر شاالمون ،مركز المفوضية
األوروبية للبحوث المشتركة؛ ماريو سالغادو جالفيز ،تقييم المخاطر الطبيعية؛
فرانشيسكا سانتالويا ،معهد البحوث للحماية الهيدرولوجية الجغرافية؛ خوان بابلو
سارمينتو ،جامعة فلوريدا الدولية؛ فيتور سيلفا ،النموذج العالمي للزالزل؛ يوبا
سوكونا ،مركز الجنوب والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؛ جوناثان
سبينوني ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛ ديفيد ستيفنز ،مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ فيتو تاجاريلي ،جامعة باري التقنية؛
مارثا تيشوم ،استشاري بمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ بييربولو

جامعة جورج واشنطن؛ ستيفانيا ترافيرسو ،مؤسسة المركز الدولي للرصد البيئي؛
كاتلين فان هوفرسوين ،جامعة ليفن الكاثوليكية؛ زيمينا فاسكويز مايجنان ،وكالة
الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ كلوديا
فيتون ،جامعة باري التقنية.

استعراض األقران لألوراق المساهمة
المنظمة المعنية بالتنسيق :جامعة أوكالند؛ تنسيق استعراض األقران :ميغيل
إستوك ،جيه سي جيالرد ،ديبي باراميتاساري (جامعة أوكالند)؛ تنسيق مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث :ريا كاتساناكيس ،كيارا مينكيزي.

التصميم واإلنتاج
االتصاالت والتخطيط :جانيت إلسورث ،ستيفاني دوست سبيك ،مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث؛ تحرير المحتوى :ماري بيكارد؛ فكرة التصميم :إرث
ليتراسي بروجرام (منظمة غير هادفة للربح)؛ مؤسسة إيه إكس آي إس؛ التحرير:
كارين براون؛ تطوير الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية :جيمس براون،
مؤسسة ديزاين إز ريل؛ التوجيه الشامل والدعم التحريري :مامي ميزوتوري،
كيرسي مادي ،ريكاردو مينا؛ الطباعة :مؤسسة إمبريمري سنترال؛ تنسيق اإلنتاج
والدعم اإلداري (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث) :باسكال شاييه؛
المشتريات :مكتب األمم المتحدة في جنيف؛ المراجع :كيارا مينكيزي ،استشاري
بمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،فيكتوريا تراي خيمينيز ،مشارك في
تدريب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ تخطيط التقرير :تاكاي أوكا،
مؤسسة بينكونيكو برودكشن

موقع تقرير التقييم العالمي
 2019على الويب
تنسيق التنمية (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث) :جانيت إلسورث ،ريا
كاتساناكيس ،فاني النجيال ،ريفاتي ماني بادوال ،كيارا مينكيزي؛ تطوير الرسم البياني
الديناميكي :ناتاليا رايتر؛ التصميم والتطوير عبر اإلنترنت :وايت سبيس إس آيه

الموارد المالية
يعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن تقديره البالغ لجميع
الدجهات المانحة الذين قدَّموا الدعم ألعماله ،مما سمح بإصدار تقرير التقييم العالمي
بشأن الحد من مخاطر الكوارث .2019

توماسي ،مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة؛ كوستيس توريجاس،
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