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تمهيد
ما من شيء يقوض التنمية المستدامة مثل الكوارث ،فهي قد تدمر عقودًا من التقدم المحرز في لحظة .ويجدر اإلشارة
هنا إىل أن فهم مخاطر الكوارث وإدارتها ضرورة ال غنى عنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هذا اإلصدار السادس من تقرير التقييم العالمي لألمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث  -عالمنا في خطر :تغيير
شكل الحوكمة من أجل مستقبل قادر عىل الصمود يأتي في لحظة فارقة في مستقبل البشرية .ويشكل االختالل المناخي
خطرًا مستمرًا عىل البشرية يزداد حدة بوتيرة تثير القلق في كل منطقة في العالم ،مما أثر تأثيرًا غير متناسب عىل الفقراء
والفئات القابلة للتضرر .وفي الوقت نفسه ،قلبت جائحة  COVID-19حياة األفراد في جميع أنحاء العالم رأسا ً عىل عقب.
وتشكل كلتا األزمتين خطرًا كبيرًا عىل إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لسوء الحظ ،نميل في كثير من األحيان ،بعد المرور بأزمة ،إىل العودة إىل روتين حياتنا الذي اعتدنا عليه في السابق،
ونترك مواطن قابلية التضرر في مجتمعاتنا دون معالجة .لهذا السبب دعوت في تقريري ،أي جدول أعمالنا المشترك،
إىل تحسين االستعداد للمخاطر العالمية الكبرى واالستجابة لها .ويجب إعطاء األولوية فو ًرا للتقدم المحرز في الحد
من مخاطر الكوارث ألنه شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة .فالتأهب ينقذ األرواح ويوفر المال .تحمي اإلدارة
السليمة لمخاطر الكوارث وتعزيز القدرة عىل الصمود المكاسب التي تحققت بشق األنفس في مجاالت الصحة والتعليم
والمياه والصرف الصحي وغيرها من المجاالت .ويمكن أن تحول دون ظهور مخاطر جديدة من خالل ضمان كون التنمية
االجتماعية واالقتصادية واعية بالمخاطر.
يدعو تقرير عالمنا في خطر الدول األعضاء والقادة إىل مالحظة كيف يمكن أن تتطور أنظمة الحوكمة ،ال سيما بالنظر إىل
زيادة وتيرة الكوارث وحدتها .وفي عصر المخاطر المعقدة التي تقترن بالتأثيرات المتعاقبة ،يجب علينا االبتعاد عن التفكير
المنعزل واستبداله بنهج شامل لجميع أطياف المجتمع .فيلزم إشراك المجتمعات المحلية واألشخاص األكثر تضر ًرا
من الكوارث في المناقشات .وبينما يتعين أن تستند القرارات إىل العلم ،يمكن تدعيمها بمصادر معلومات ثرية ،مثل
فهما أكبر لتحديات معينة.
المعارف األصلية والتقليدية التي يمكن أن تضيف
ً
يقدم التقرير توصيات ق ّيمة للحد من المخاطر وزيادة القدرة عىل الصمود .ويسرد ً
أيضا تفاصيل بشأن الطريقة التي
تقدم بها االبتكارات في مجال تصميم النماذج للمخاطر النظامية آلية واعدة لتحسين التنبؤ بالمخاطر واالستجابة لها.
فيجب عىل األقل أن تراعي أنظمتنا المالية المخاطر ،وأن تتلقى التمويل الكافي للوقاية من الكوارث والحد منها في
مواجهة حاالت الطوارئ المناخية المتزايدة .ويجب أن نحصر االحتباس الحراري العالمي عند  1.5درجة مئوية ،وهو ما
يستلزم تقليل االنبعاثات إىل %45دون مستويات عام  2010بحلول عام  ،2030ويجب علينا زيارة االستثمارات بشكل
كبير في مجالي التكيف والقدرة عىل الصمود ،بما في ذلك سد فجوة اإلنذار المبكر في غضون  5سنوات .أما إذا أردنا
التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين ،فنحن بحاجة إىل التفكير المنهجي والتنسيق واالستجابة لمخاطر الكوارث.
ً
وإنصافا للجميع.
وتلك هي الطريقة التي يمكننا بها بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة عىل الصمود

أنطونيو غوتيريش
األمين العام لألمم المتحدة

ix

تمهيد
مع بدء طباعة "تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام  ،")GAR2022( 2022يجد العالم نفسه
في بعض من أحلك الفترات في ذاكرة البشرية .فيزداد الخراب الذي تخلفه حرب أوكرانيا كل يوم ،وقد أثرت جائحة
 COVID-19في كل ركن من أركان العالم .ويحذر أحدث تقرير أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
من أنه من دون إجراءات تخفيض فورية ومفصلة لالنبعاثات في جميع القطاعات ،فإن إبقاء االحتباس الحراري دون
ً
مستحياًل.
عتبة  1.5درجة مئوية سيكون أمرًا
في السنوات التي أعقبت تقرير التقييم العالمي السابق ،أظهرت جائحة  COVID-19بمنتهى الوضوح كيف يمكن
أن يتعاقب الخطر في مختلف األنظمة ،وأوضحت كذلك كيف يمكن لألفراد والمجتمعات تبني سلوكيات جديدة
عند اتضاح المشكلة والحاجة إىل اتخاذ إجراءات بشأنها.
سنداي للحد من مخاطر الكوارث بين عامي  2015و 2030من منتصف فترته ،فإن تقرير
مع اقتراب إطار عمل ِ
التقييم العالمي الذي بين أيدينا يشجعنا عىل تأمل التقدم الذي أحرزناه حتى اآلن والطريق إىل المستقبل .ويُبرز
سنداي ،ولكنه يقدم
التقرير بوضوح أننا ال نسير عىل المسار الصحيح لتحقيق معظم األهداف العالمية إلطار عمل ِ
ً
وحلواًل لتسريع وتيرة اإلجراءات وعكس هذا االتجاه.
كذلك مسارات
يسلط تقرير التقييم العالمي لعام  2022الضوء عىل أمثلة لدراسات حالة قطرية ،واألدوات واألفكار بشأن كيفية
التصدي للمخاطر النظامية وتحويل طريقة تفكيرنا بشأن المخاطر ،بما في ذلك معالجة التحيزات واألحكام المسبقة
التي ال ندركها في بعض األحيان .ويحث التقرير ً
أيضا عىل اتخاذ إجراءات تجعل إدارة المخاطر مناسبة للغرض
المنشود منها في سياق حالة الطوارئ المناخية وفي عالم متزايد التعقيد والترابط.
يمثل تقرير التقييم العالمي لعام  2022دعوة إىل التحرك نحو تحسين فهم المخاطر النظامية واتخاذ إجراءات للتصدي
سنداي
لها واالستثمار في بناء مجتمعات وأنظمة عالمية قادرة عىل الصمود .ويُعد مدى قدرتنا عىل تحقيق إطار عمل ِ
ً
حاسما في السباق لتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة لخلق
في السنوات القادمة وحتى عام 2030
عاماًل
ً
مستقبل مستدام يتسم بالقدرة عىل الصمود للجميع.
ال وقت لنضيعه ،علينا مباشرة العمل اآلن.

مامي ميزوتوري
الممثلة الخاصة لألمين العام
المعنية بإجراءات الحد من مخاطر الكوارث
رئيسة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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شكر وتقدير
المجلس االستشاري
لتقرير التقييم العالمي بشأن
الحد من مخاطر الكوارث
الرئيس
مامي ميزوتوري ،الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية
بإجراءات الحد من مخاطر الكوارث.
أعضاء المجلس
كيلفن بيريمانو ،حكومة نيوزيلندا/أوتياروا؛ ميلودي براون
بوركينز ،كلية دارتموث؛ كريستن دنلوب ،مجتمع المعرفة
واالبتكار بشأن المناخ ()Climate-KIC؛ وديد عريان ،جامعة
القاهرة؛ باولو جارونا ،رابطة شركات التأمين اإليطالية ومنظمة
ليبيرا Università Internazionale degli Studi Sociali
""Guido Carli؛ يانا جيفورجيان ،األمانة العامة لمجموعة رصد
األرض؛ هارو هياشي ،جامعة كيوتو؛ بيتر هيد ،صندوق العزل
البيئي؛ رونالد جاكسون ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ مولي
جان ،جامعة ويسكونسن ماديسون؛ باتريك كانغاوا ،حكومة
جمهورية زامبيا؛ كمال كيشوري ،حكومة جمهورية الهند؛ آالن
الفيل ،كلية العلوم االجتماعية بأمريكا الالتينية؛ شعيب لواسا،
جامعة ماكيريري؛ ماليني ميهراGLOBE International ،؛ أرومار
ريفيتش ،المعهد الهندي للمستوطنات البشرية؛ خوان بابلو
سارمينتو ،جامعة فلوريدا الدولية؛ يوبا سوكونا ،مركز الجنوب
والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؛ ريناتو سوليدوم،
حكومة جمهورية الفلبين وشركة Marsh McLennan؛ أليكس
ويتنبرغ ،شركة Marsh McLennan؛ سايني يانغ ،جامعة بكين
لتدريب المعلمين.
المساهمون األساسيون العالميون
المؤلف الرئيسي المنسق :جينتي كيرش وود ،مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( ،)UNDRRمنسق المشروع:
ريا كاتساناكيس ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ،المراجعة الداخلية ألمانة مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث :لوريتا هيبر جيرارديت وأنيمش كومار
وريكاردو مينا ،اتصاالت مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث والتوعية:روزاليند كوك وفريديريك ديلبيتش وجانيت
إلسورث وفاني النجيال.

المساهمون
المؤلفون الرئيسيون للفصل
إيراسيما ألكانتارا أياال ،معهد الجغرافيا ،الجامعة الوطنية
المستقلة في المكسيك ،ومبادرة بحوث الجبال؛ دانييال دي
فيليبو ،مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛
ماركوس إينينكيل ،مبادرة هارفارد اإلنسانية ،جامعة هارفارد،
وبرنامج التمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث التابع للبنك
الدولي؛ ماري فالنتين فلورين ،المجلس الدولي إلدارة المخاطر؛
فرانز دبليو جاتزويلر ،معهد البيئة الحضرية ،األكاديمية الصينية
للعلوم؛ فرانزيسكا جواب ،معهد بوتسدام للبحوث المناخية؛
جين هادجيون ،استشارية سلوك؛ سوزان هانجر كوب،
ETH Zurich؛ جينتي كيرش وود ،مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث؛ هوارد كونروثير ،مدرسة وارتون ،جامعة
بنسلفانيا؛ جوان لينروث باير ،المعهد الدولي لتحليل النظم
التطبيقية؛ جاليميرا ماركوفا ،مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث؛ مايكل أوبرشتاينر ،المعهد الدولي لتحليل
النظم التطبيقية؛روجر بولوارتي ،اإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي؛ ليزا روبنسونBBC Media Action ،؛ كونور
سيليو ،مؤسسة One Earth Future Foundation؛ هولدا
ثوريسدوتير ،قسم علم النفس والعلوم السياسية ،جامعة
أيسلندا؛ ستيفان ثورنر ،مركز العلوم المعقدة ،جامعة فيينا
الطبية؛ ألونسو برينيس توريسLa Red de Estudios ،
Sociales en Prevención de Desastres en América
 Latinaوالبحوث المتكاملة بشأن مخاطر الكوارث؛ سكوت
ويليامز ،مستشار ابتكارات األنظمة المستقلة.
المؤلفون المساهمون
كارولينا أدلر ،مبادرة بحوث الجبال؛ وليد عفيفي ،قسم
االتصاالت ،جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا؛ نورا باتيسون،
معهد باتيسون الدولي؛بوب بيشوب ،مؤسسة ICES؛ ووتر
بوتزن ،معهد الدراسات البيئية بجامعة Vrije Universiteit
Amsterdam؛ ستيفن بروميل ،العلوم االجتماعية واتخاذ
القرار ،جامعة كارنيجي ميلون؛ مايك كالرك ،مركز
 ،MRC Methodology Hubكلية الطب وطب األسنان والعلوم
الطبية الحيوية ،جامعة بلفاست في كوينز؛ فيكتور ديل ريو
فيالسو ،منظمة الصحة العالمية؛ دينيس إس دوكي ،معهد
جرانثام لبحوث تغير المناخ والبيئة ،كلية لندن للعلوم االقتصادية
والسياسية؛ الف إيكنبيرغ ،معهد علوم الحاسب والنظم،
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جامعة ستوكهولم؛ إليونور فورنييه-تومبس ،معهد األمم
المتحدة؛ لويس جيراردو ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
التابعة لألمم المتحدة؛ روبن جريجوري ،بحوث القرار؛ مايكل
هاغنلوشير ،جامعة األمم المتحدة ،معهد البيئة واألمن البشري؛
جيم هال ،كلية الجغرافيا والبيئة ،جامعة أكسفورد؛ ثيودورا
هانيدسBBC Media Action ،؛ لوريتا هيبر جيرارديت،
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ مارك إيليف،
إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية التابعة لألمم
المتحدة ،شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة؛ حليمة كاهية،
Wajir Community Radio؛ ريا كاتساناكيس ،مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ أدريانا كيتنغ،
Zurich Flood Risk Alliance؛ كريستين كيني ،المركز
المشترك ألبحاث الكوارث ،جامعة ماسي؛ ناديا كوميندانتوفا،
المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية؛ بيربر كرامر ،المعهد
الدولي لبحوث السياسات الغذائية؛ أندرو كروتشكيويتش،
المعهد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع ،معهد األرض ،جامعة
كولومبيا؛ أنيمش كومارو ،مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث؛ جيلينغ ليو ،جامعة لشبونة؛ ليوناردو ميالنو،
مركز البيانات اإلنسانية ،مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية؛ جوزيبي موليناريو ،البنك الدولي؛ أنتوني أوليفر
سميث ،جامعة فلوريدا؛ دانيال أوسجود ،معهد البحوث
الدولي للمناخ والمجتمع ،جامعة كولومبيا؛ مارك كويجلي،
كلية الجغرافيا وعلوم األرض والغالف الجوي ،جامعة ملبورن؛
سحر صفاعيSage On Earth Consulting Ltd ،؛ مانديرا
شريسثا ،المركز الدولي للتنمية المتكاملة في المناطق الجبلية
ومبادرة البحوث الجبلية؛ إيان ستيوارت ،الجمعية العلمية
الملكية ،جامعة بليموث؛ إليانور ستوكس ،رابطة جامعات
بحوث الفضاء؛ كوستيس توريجاس ،معهد أبحاث األمن
السيبراني والخصوصية ،جامعة جورج واشنطن؛ كولين فوجيلو،
كلية علوم الحيوان والنبات والبيئة ،جامعة ويتواترسراند؛
تيم والكرDeutsche Gesellschaft für Internationale ،
Zusammenarbeit؛ لوي واي ،أكاديمية .Luohan

المراجعون
ديفيد ألكسندر ،كلية لندن الجامعية؛ سيمون بالوج واي،
مرفق البنك الدولي العالمي للحد من الكوارث والتعافي من
تأثيراتها؛ جولي داونز ،مختبر أبحاث داونز ،العلوم االجتماعية
والقرار ،جامعة كارنيجي ميلون؛ آدم فيش ،مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث؛ مارك جوردون ،مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث؛ إيلسا هولواي ،جامعة ستيلينبوش؛
مولي جان ،مجموعة أبحاث جان ،جامعة ويسكونسنماديسون؛
شانا إن ماكلين ،قسم علوم األرض في اإلدارة الوطنية للمالحة
الجوية والفضاء؛ أندرو ريفكين ،مدرسة كولومبيا للمناخ؛ ميشيل
زوكر ،مجتمع المعرفة واالبتكار بشأن المناخ (.)Climate-KIC

استعراض األقران لألوراق
المساهمة
المؤلفون الرئيسيون المعنيون بالتنسيق :جامعة أوكالند ،تنسيق
مراجعة األقران :جيه سي جيالرد ومارتن جو ،جامعة أوكالند.

التصميم واإلنتاج
المحرر الفني ومحرر الموضوع :ماري بيكارد ،االستشارات
اإلنسانية؛ التحرير :كارين براون؛ التصميم والرسومات
والتخطيط :دونا كيرستين؛ المراجع والمصادر :روزانا
درو ،استشارات إنسانية؛ الخرائط ورسم الخرائط :قسم
المعلومات الجغرافية المكانية باألمم المتحدة؛ تحرير
الصور :غيرشون دي ال كروز وتوميسالفا توموفا،
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ الطباعة:
.Imprimerie Gonnet

المورارد المالية
يعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن خالص
تقديره لجميع الجهات المانحة التي دعمت عمله ،ما سمح بإنتاج
تقرير التقييم العالمي للحد من مخاطر الكوارث .2022
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ملخص تنفيذي
إن المسألة الجوهرية التي يتناولها تقرير التقييم العالمي
بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام )GAR2022( 2022
تتمثل في كيف يمكن أن تتطور أنظمة الحوكمة من أجل
تحسين مواجهة المخاطر النظامية في المستقبل .إن
 )Cوتغير المناخ
 OVID-19( c
جائحة مرض  oronavirus
يسيران بوتيرة متسارعة عىل نحو يزيل أي مجال للشك في
أن تأثيرات الكوارث تتعاقب بشكل متزايد عبر المناطق
الجغرافية والقطاعات في عالم اليوم المزدحم والمترابط.
بالرغم من التقدم ،فإن خلق المخاطر يفوق الحد من المخاطر.
تتزايد الكوارث والخسائر االقتصادية وقابلية التضرر الكامنة
التي تسبب المخاطر ،مثل الفقر وعدم المساواة ،مثلما يزداد
تعرض النظم اإليكولوجية والمحيط الحيوي من خطر االنهيار.
ارتباطا وبالتالي أكثر قابلية
أصبحت األنظمة العالمية أكثر
ً
للتضرر في بيئة مخاطر غير مؤكدة .وتشمل هذه األنظمة
النظم البيئية واألنظمة الغذائية وسالسل التوريد واألنظمة
االقتصادية والخدمات االجتماعية .تجتاح جائحة COVID-19
جميع أنحاء العالم بسرعة وبال هوادة وتنتج عن المخاطر
العالمية ،مثل تغير المناخ ،تأثيرات بالغة في كل منطقة .وقد
تكون التأثيرات المتعاقبة غير المباشرة جسيمة ً
أيضا .عىل
سبيل المثال ،شهد العديد من الدول تأثيرًا اقتصاديًا سلب ًيا
بسبب جائحة  COVID-19قبل أشهر من تسجيل حالة واحدة
مصابة بالمرض .ومع غياب زيادة اإلجراءات المتخذة لبناء
القدرة عىل الصمود ضد المخاطر النظامية ،سيتعذر تحقيق
أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها األمم المتحدة.
يسلط تقرير التقييم العالمي لعام  2022الضوء عىل ما يلي:
●حالة الطوارئ المناخية والتأثيرات النظامية لجائحة
 COVID-19تشير إىل وجود واقع جديد.

●فهم المخاطر والحد منها في عالم تسوده حالة
شرطا أساس ًيا لتحقيق التنمية
من عدم اليقين أصبح
ً
المستدامة الحقيقية.
●أفضل دفاع ضد الصدمات المستقبلية هو تغيير
األنظمة في الوقت الراهن وبناء القدرة عىل الصمود
عن طريق معالجة تغير المناخ والحد من قابلية
التضرر والتعرض وأوجه عدم المساواة التي تؤدي
إىل حدوث كوارث.

يستطلع تقرير التقييم العالمي  2022كيف تتطور الهياكل
حول العالم للتعامل مع المخاطر النظامية عىل نحو أفضل.
ففي مواجهة التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ ،لن يكون
العمل عىل مضاعفة اإلنجازات كاف ًيا .إال أن العمل ممكن.
ويوضح هذا التقرير كيف يمكن أن تتطور أنظمة الحوكمة
لتعكس القيمة المترابطة لألشخاص والكوكب واالزدهار.
ويوضح كيف يمكن إلجراءات مثل تغيير ما يجب قياسه
لمراعاة عوامل مثل االستدامة وقيمة النظم اإليكولوجية
والتأثيرات المستقبلية لتغير المناخ أن يكون لها تأثير قوي،
بما يتضمن الكشف عن االختالالت الخطرة في األنظمة
أساسا للتنمية
القائمة .أصبح االستثمار في فهم المخاطر
ً
المستدامة .بيد أن ذلك األمر يجب إقرانه بإعادة صياغة
األنظمة المالية وأنظمة الحوكمة لحساب التكاليف الفعلية
لإلجراءات الحالية .وإن لم يتم تحقيق ذلك ،فستظل
الميزانيات العمومية المالية وعملية اتخاذ قرارات الحوكمة
مفككة وستصبح غير دقيقة وغير فعالة عىل نحو متزايد.
ويبحث التقرير ً
أيضا كيفية تصميم األنظمة للعمل في
توافق ،وليس في تنافر ،مع الطريقة التي تستخدمها العقول
البشرية في اتخاذ القرارات المتسارعة ،أن يدعما اإلجراءات
المتسارعة .يمكن أن تؤدي الميول الفطرية واالختصارات
العقلية إىل جعل تفكير الناس محدودًا أو عرضة للقصور
الذاتي أو التبسيط المفرط أو االنصياع ألفكار الجماعة دون
تفكير عند صنع قرارات بشأن المخاطر .يساعد هذا في تفسير
السبب وراء إبداء األشخاص والمؤسسات التي يعملون
لصالحها مقاومة تجاه اتخاذ القرارات الجيدة بشأن المخاطر،
وإن كان هذا يتنافى مع البيانات العلمية الواضحة .وتظهر هذه
التحيزات عىل األرجح عندما تكون المخاطر مستجدة بصفة
خاصة ،األمر الذي يجعلها غير مألوفة ،كما هي الحال مع
العديد من المخاطر النظامية مثل تغير المناخ أو الجائحة.
ما قد يساعد في التغلب عىل هذه العقبة هو إعادة صياغة
المعلومات والسياسات والمنتجات المتعلقة بالمخاطر
لتقديمها بطريقة مختلفة تنم عن الخبرة .يجب زيادة فعالية
التغيير ومدى قبوله من خالل الشروع في التصميم مع مراعاة
الفئات السكانية المتضررة واالستناد إىل الخبرات والمعارف
المحلية القائمة واالستفادة من التكنولوجيا للمساعدة في
دعم تواصل وحوار أفضل حول المخاطر.
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باالستفادة من االبتكارات في وضع نماذج لألزمات المالية
العامة ،يبين تقرير التقييم العالمي لعام  2022كيفية تطبيق
طرق مماثلة في الوقت الراهن لتحسين فهم التأثيرات
المتعاقبة المتعددة القطاعات للمخاطر النظامية عىل التنمية
المستدامة .ويوضح كيف تسعى كل من البلدان المتقدمة
والنامية لالبتكار لتحسين التحليالت .تضع األساليب الناشئة
تصو ًرا أفضل للتأثيرات في األنظمة الرئيسية ،مثل الطعام
والبنية التحتية وسالسل التوريد ،التي تتعاقب عبر القطاعات
والمناطق الجغرافية .ويؤدي هذا إىل تفاقم التأثيرات
االجتماعية السلبية ،مثل زيادة حاالت عدم المساواة
والهجرة والنزاع.
تُعد هذه التطورات التكنولوجية أدوات قوية تسهم في فهم
المخاطر بوتيرة متسارعة .ومع ذلك ،في عالم تسوده حالة
معينة من عدم اليقين ،ال يستطيع أي نموذج التنبؤ بدقة
بمستقبل غير قابل للتنبؤ في األساس .يمتلك العلم القدرة
عىل المساعدة في التعرف عىل المسارات اإليجابية واختبار
الخيارات وتحديد مواطن الضعف ،ومع ذلك يعجز عن التنبؤ
وسط عدد ال نهائي من المتغيرات لعالم يتسم بالتعقيد.
ولذلك يسلط تقرير التقييم العالمي لعام  2022الضوء عىل
نماذج تتحد فيها الخبرة البشرية والنماذج العالمية معً ا
لتطبيق البيانات بصورة أكثر فعالة بهدف دعم اتخاذ قرارات
أفضل بشأن المخاطر .تستخدم مشروعات األمن الغذائي
المحلية في كينيا معلومات مناخية متطورة لمناقشة خيارات
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الزراعة القادرة عىل الصمود مع الشركاء المحليين .ويُطبق
"نهج التوضيح العميق" في فيتنام حيث يتعاون المبتكرون
والحكومات معً ا إلنشاء تصميم مشترك القتصاد دائري أخضر
ولفهم المخاطر النظامية ومعالجتها بصورة أفضل .وتبرز
األمثلة الواردة من كل مكان في العالم آلية توفر الخيارات
لتحسين االستفادة من التكنولوجيا وتعزيز المشاركة وزيادة
االستعانة بالمعارف المحلية واألصلية إلنشاء أنظمة مرنة
ومتكيفة ضرورية لبناء القدرة عىل الصمود في عالم اليوم
الذي يتسم بالتعقيد.
لتسريع اإلجراءات للحد من المخاطر األساسية وبناء القدرة
عىل الصمود ،يدعو تقرير التقييم العالمي لعام  2022إىل
اتخاذ إجراءات بهدف:
1 .قياس ما نق ِّيم.

2 .تصميم أنظمة تراعي الطريقة التي تتبعها العقول
البشرية عند اتخاذ القرارات بشأن المخاطر.
3 .إعادة تشكيل أنظمة الحوكمة واألنظمة المالية
للعمل عبر النماذج المنعزلة وتصميمها مع مراعاة
األشخاص المتضررين.
مع تسارع وتيرة تأثيرات تغير المناخ ،يصبح خط األساس
لكيفية رؤية األجيال القادمة للتقاعس واضحًا .الوقت
الراهن هو وقت العمل.
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 .1مقدمة :إعادة تشكيل
األنظمة لمستقبل يتسم
بالقدرة عىل الصمود
كانت مخاطر الكوارث تتزايد عىل مستوى العالم حتى قبل
COVID-19( c) .إذ زاد
ظهور جائحة مرض  oronavirus
عدد األشخاص الذين لقوا مصرعهم أو المتضررين من جراء
الكوارث عما كان عليه في السنوات الـ  5الماضية .وتشهد
المخاطر الشديدة والممتدة تزايدًا بمعدل لم يسبق له مثيل.
وتتسبب أفعال البشر في حدوث مخاطر أكبر وأكثر خطورة.
ويتزايد التأثير الذي تحدثه الكوارث في المجتمعات واألنظمة
بكاملها حيث تتضاعف المخاطر .فيعاني كل شخص من
تأثيرات مسألة أخرى .لذلك ،يكون للتأثيرات العالمية صدى
عىل المستوى المحلي والعكس صحيح .وتتابع التأثيرات
ً
أيضا في مختلف القطاعات ،مما يخلق تحديات جديدة.
دفعت الكوارث الكبرى األخيرة – بما فيها جائحة COVID-19
والظواهر الجوية الشديدة التي تسببت في اضطرابات
سالسل التوريد – الكثيرين إىل استنتاج أن أم ًرا جديدًا يحدث.
وعىل نحو متزايد ،يعيش الناس في عالم تتجىل فيه مخاطر
الكوارث بانتظام ،مما يلحق الضرر باألنظمة الحيوية والبنية
التحتية التي تعتمد عليها المجتمعات البشرية واالقتصاديات.
وعىل الرغم من االلتزامات بتعزيز القدرة عىل الصمود
والتعامل مع تغير المناخ وإنشاء مسارات تنمية مستدامة،
فإن االختيارات االجتماعية والسياسية واالقتصادية تتجه إىل
عكس ذلك .وتواصل أفعال البشر في دفع الكوكب نحو نهاية
وجوده ونهاية النظام البيئي .لكن في مواجهة تأثيرات تغير
المناخ الشديدة وتزايد تهديدات النظام ،تبدو الجهود المبذولة
للحد من المخاطر غال ًبا قليلة للغاية ومتأخرة للغاية.
في أعقاب جائحة  COVID-19والعقد الذي سجل أعىل
ارتفاعً ا في درجات الحرارة عىل اإلطالق ،يوجد زخم متزايد
نحو تغيير الطريقة التي يتبعها المجتمع العالمي للحد من
المخاطر واالستعداد لإلسراع باتخاذ اإلجراءات تجاه تغير
المناخ .وفي أعقاب الكوارث ،يالحظ علماء النفس أن هناك
لحظة يكون فيها األفراد مستعدين بشكل خاص للتغيير.
لهذا السبب ،ربما تمثل هذه المرحلة من أزمة جائحة
 COVID-19فرصة ال تهدر.

لتغيير هذا المسار ،يجب اتباع نُهج جديدة .فمن الممكن
إدارة المخاطر بفعالية أكبر ،ولكن بشرط اتخاذ إجراء حال ًيا
إلعادة صياغة األنظمة المحلية والوطنية والعالمية لمنع
المخاطر النظامية واالستجابة لها.

ويركز تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث
لعام  )GAR2022( 2022في كيفية إمكانية التغيير ،وكيف
يمكن أن تتطور أنظمة الحوكمة لالستجابة إىل بيئة كوكبنا
والبيئة االقتصادية واالجتماعية التي تتزايد فيها التحديات.
وهو يسلط الضوء عىل كيفية تعديل األدوات والنُهج القائمة
بالفعل في منظومة الحد من مخاطر الكوارث ( )DRRوتعزيزها
واالرتقاء بها للمساعدة في خلق مستقبل قادر عىل الصمود
أمام المخاطر.

 1.1المفاهيم األساسية الواردة
في هذا التقرير
تشكل ثالث اتفاقيات عالمية رئيسية بشأن الحد من مخاطر
الكوارث وتغير المناخ والتنمية المستدامة األساس للعمل
متعدد األطراف إلدارة المخاطر وتعزيز التنمية المستدامة
حتى عام ( 2030المربع .)1.1
ً
وانطالقا من هذا األساس ،يستلزم التصدي للمخاطر
النظامية العمل في جميع األنظمة والتخصصات ،ولكن تظل
"لغة المخاطر" الشائعة أو مجموعة المعايير أو التعريفات
المتوافقة بعيدة المنال .لذلك ،يقدم هذا القسم مقدمة إىل
المصطلحات والمفاهيم الرئيسية الموضحة في تقرير التقييم
العالمي لعام  2022من منظور الحد من مخاطر الكوارث.
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المربع  .1.1الحد من المخاطر في االتفاقيات العالمية
سنداي) في اتخاذ تدابير تعالج
سنداي للحد من مخاطر الكوارث بين عامي  2015و( 2030إطار عمل ِ
يركز إطار عمل ِ
جميع أبعاد مخاطر الكوارث – ،أي الخطر والتعرض وقابلية التأثر بمواطن الضعف والقدرة عىل التكيف – لمنع نشوء
مخاطر جديدة والحد من المخاطر القائمة وتعزيز القدرة عىل الصمود .ويتضمن اإلطار تركي ًزا شديدًا في الشمولية "من خالل
تنفيذ تدابير شاملة اقتصادية ،وهيكلية ،وقانونية ،واجتماعية ،وصحية ،وثقافية ،وتعليمية ،وبيئية ،وتكنولوجية ،وسياسية،
ومؤسسية ،للحيلولة دون التعرض للمخاطر والتعرض للكوارث والحد منهما ،وزيادة التأهب لالستجابة والتعافي ،وبالتالي
تعزيز القدرة عىل الصمود" (األمم المتحدة.)2015a ،
ً
هدفا للتنمية المستدامة ،وتقدم
تحدد خطة تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام ( 2030خطة 17 )2030
ً
شاماًل للسياسة العالمية بهدف إنهاء جميع أشكال الفقر والجوع وعدم المساواة (عىل أساس الجنس وغيرها من
إطار عمل
الحاالت االجتماعية واالقتصادية) بين البلدان وداخلها ،ومعالجة التدهور البيئي وتغير المناخ ،وفي الوقت نفسه ضمان "عدم
تخلف أحد عن الركب" (األمم المتحدة .)2015b ،وستساعد مجموعة التغييرات اإليجابية المخطط لها في جميع أنحاء العالم
ً
سنداي باإلضافة
عىل الحد من معظم عناصر مخاطر الكوارث .وتتضمن أهداف التنمية المستدامة
أهدافا متعددة إلطار عمل ِ
إىل أهداف تغير المناخ واالستدامة.
توجه اتفاقية باريس العمل نحو تحقيق التكيف مع تغير المناخ العالمي وهدف التخفيف المتمثل في الحد من االحتباس
الحراري العالمي إىل أقل من  2درجة مئوية أعىل من مستويات ما قبل عصر الصناعة ،ومع التوصية بوصوله إىل  1.5درجة
مئوية ،وتحدد المادة  7الهدف العالمي للتكيف ،الذي يتضمن الحاجة إىل دمج التنمية المستدامة في تخطيط التكيف (األمم
ً
وأيضا ،تقر آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ ،بموجب اتفاقية
المتحدة2015 ،.)c
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،بأهمية تجنب الخسائر واألضرار الناجمة عن تغير المناخ ،بما فيه الظروف الجوية
القاسية والمخاطر والتغيرات البطيئة الحدوث ،والحد منها ومعالجتها (اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،
 .)2013ويُعد التقييم الشامل للمخاطر ،ومرافق التأمين ضد المخاطر ،وتجميع مخاطر المناخ من األدوات المهمة التي تربط
سنداي.
العمل المناخي بموجب اتفاقية باريس بإجراءات الحد من المخاطر ضمن إطار عمل ِ

 1.1.1الكوارث والمخاطر وقابلية التضرر

يُعرِّف مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
( )UNDRRالكارثة بأنها "اضطراب خطير في أداء المجتمع
أو الجماعة عىل أي مستوى بسبب الحوادث الخطرة التي
تتفاعل مع ظروف قابلية التعرض والتضرر والقدرة ،مما يؤدي
إىل حالة أو أكثر مما يلي :الخسائر والتأثيرات البشرية والمادية
واالقتصادية والبيئية" (مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث ،دون تاريخ) .وتنبع الكوارث من مجموعة من
المخاطر مقترنة بقابلية تضرر األشخاص واألصول وتعرضهم.
في هذا السياق ،يُعد الخطر "عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري
قد يتسبب في خسائر في األرواح ،أو إصابات ،أو تأثيرات
صحية أخرى ،أو أضرار بالممتلكات ،أو اضطراب اجتماعي
واقتصادي ،أو تدهور بيئي" (مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث ،دون تاريخ) .وقد تكون مصادر المخاطر
طبيعية أو من صنع اإلنسان ،وتشمل مجموعة كبيرة من
المخاطر البيئية والتكنولوجية والبيولوجية ،بما فيها عوامل
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األرصاد الجوية والعوامل الهيدرولوجية والعوامل الكونية
والجيولوجية والبيئية والكيميائية والبيولوجية والتكنولوجية
والمجتمعية .هذا وعقد مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
ً
شاماًل أشرف
الكوارث والمجلس الدولي للعلوم مؤخ ًرا تدري ًبا
عليه خبراء ،وهو استعراض لتعريف المخاطر وتصنيفها ،حدد
أكثر من  300نوع من المخاطر التي يمكن أن تسهم في وقوع
الكوارث (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،
 .)2020aوهي تشمل الحوادث المعتادة مثل العواصف
والفيضانات وكذلك األحداث األقل تكرا ًرا مثل الجوائح
والحوادث الكيميائية.
تصف قابلية التضرر "الظروف التي تحددها العوامل المادية
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية أو العمليات التي تزيد من
قابلية تأثر الفرد أو المجتمع أو األصول أو األنظمة بتأثيرات
المخاطر" (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،
دون تاريخ) .أما التعرض ،فهو "وضع األشخاص والبنية
التحتية واإلسكان وقدرات اإلنتاج واألصول البشرية الملموسة

األخرى الموجودة في المناطق المعرضة للخطر" (مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،دون تاريخ) .وحين تجتمع
األخطار مع قابلية التأثر والتعرض ،فعىل األرجح تقع الكوارث
ألن التعرض يؤدي إىل زيادة التأثيرات ،وتحد قابلية التضرر
من القدرة عىل التكيف (مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث ،دون تاريخ).
ويبرز كون قابلية التضرر والتعرض أمرين أساسيين للتسبب
في وقوع الكوارث الدور الذي تلعبه القرارات البشرية في
صنع الكوارث .إال أن الكوارث ليست أحداثًا "طبيعية"،
ً
عوضا عن ذلك تُظهر كيفية تفاعل البشر مع بيئتهم.
ولكنها
وتنبع األسباب الجذرية لخطورة الكوارث والكوارث من
األوضاع الهيكلية لطريقة معينة من التنمية والنمو .فتشكل
هذه األسباب العمليات والظروف والممارسات واألولويات
والخيارات والقيم االجتماعية واالقتصادية والثقافية
والسياسية التي تتكشف بمرور الوقت (أوليفر سميث
وآخرون.)2017 ،2016 ،

الكامنة بالعوامل الرئيسية المترسخة أو األساسية أو الهيكلية
المتعلقة بإيديولوجيات التنمية والعوامل الثقافية والعادات
المتأصلة وأوجه عدم المساواة االجتماعية والعمليات األخرى
التي تلعب جميعها دو ًرا في إحداث المخاطر والكوارث.
ً
عادة إىل أحداث سريعة الحدوث (مثل
وتنقسم الكوارث
األعاصير والزالزل والفيضانات المفاجئة) أو األحداث بطيئة
الحدوث (مثل الجفاف أو تسرب المياه المالحة أو التصحر)
حيث تظهر التأثيرات عىل مدى شهور أو سنوات .وفي حين
أن معظم األخطار طبيعية ،فإن بعضها ،مثل الهواء والتلوث،
من صنع اإلنسان إىل حد كبير.
من المفيد وصف الكوارث بأنها إما ممتدة أو شديدة .الكوارث
الممتدة عبارة عن أحداث محلية كثيرة التكرار تظهر في
مناطق متفرقة ،مما ينتج عنه تأثيرات محدودة أو متوسطة
النطاق .وتشمل األمثلة العواصف الموسمية صغيرة أو
متوسطة الحجم والفيضانات والجفاف .وترتبط مخاطر
الكوارث الشديدة باألحداث الواسعة النطاق ،التي تؤثر عادة
في المدن الكبرى أو المناطق المكتظة بالسكان .وهي تنتج
عن أخطار شديدة الحدة مثل الزالزل الكبرى أو الفيضانات
التي تحدث مرة واحدة في كل جيل (مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث.)2015 ،

يتم تحديد العوامل الرئيسية المؤدية إىل وقوع كوارث
جزئ ًيا في سياق الوصول المحدود إىل هياكل السلطة
والموارد ،وهي مرتبطة باألنظمة االقتصادية والسياسية
(باليكي وآخرون )2004 ،وترتبط األسباب الجذرية أو

الشكل  .1.1تأثير إعصار ماريا في دومينيكا
66,920

 1.3ﻣﻠﻴﺎر

ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺘﻀﺮ ًرا
ً

ﻓﻲ اﻷﺿﺮار واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

 %93ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

ﻳﻤﺜﻞ  %225ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم 2016

ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ

65
ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻣﺆﻛﺪة

 %90أو %95

ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزل ﺗﻀﺮرت أو دُﻣﺮت

إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ 53

ﺗﺪﻣﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ %90
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

اﻟﻤﻴﺎه/اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ :ﺗﻌﻄﻠﺖ  43ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻴﺎه ﻣﻦ أﺻﻞ 44
ﻣﻠﺠﺄ %90 :ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺗﻀﺮرت ،و %62ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزل ﺗﻀﺮرت ﺑﺸﺪة ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  %15دُﻣﺮت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ :ﻋﺎﻧﻰ  %90ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﲆ ﻣﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4أﺷﻬﺮ
اﻟﻄﺮق/اﻟﺠﺴﻮر :ارﺗﻔﺎع ﻣﻴﺎه اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﺑﻤﻘﺪار  1أو  2ﻣﺘﺮ؛ اﻧﺘﺸﺎر رواﺳﺐ اﻟﺤﻄﺎم ﺑﺎرﺗﻔﺎع  1أو  4أﻣﺘﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎري
اﻷﻧﻬﺎر ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﺟﺴﻮر ﺗﻀﺮرت ﺑﺸﺪة
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ :ﺗﻌﺮﺿﺖ  5ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ  11و 4ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻃﻔﺎء واﻹﺳﻌﺎف ﻣﻦ أﺻﻞ  8إﱃ أﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻟﻐﺬاء :وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،أﺻﺒﺢ  24,000ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺤﺎد أو ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻓﻪ،
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ :ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ )ﻓﻘﺪان ﻧﺴﺒﺔ  ،(%45واﻟﺨﻨﺎزﻳﺮ ) ،(%65واﻟﻤﺠﺘﺮات
اﻟﺼﻐﻴﺮة ) ،(%50واﻟﺪﺟﺎج اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺤﻮم ) ،(%90واﻟﺪﺟﺎج اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺒﻴﺾ ) ،(%90واﻷراﻧﺐ ) ،(%50وﺧﻼﻳﺎ اﻟﻨﺤﻞ )(%25

المصدر :حكومة كومنولث دومينيكا ( )2020
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كما هو موضح في الشكل  ،1.1قد تنطوي عاصفة
مدمرة واحدة عىل تأثيرات كبيرة طويلة المدى (ماسكري
وآخرون .)2022،وقد تتضح تأثيرات الكوارث في الرفاه
الوطني بشكل خاص في الدول الصغيرة ،مثل دومينيكا،
حيث يعيش %90من سكان الجزيرة البالغ عددهم حوالي
 75,000نسمة في المناطق الساحلية المعرضة بشدة لخطر
العواصف وغيرها من الكوارث .ويمكن توقع تأثيرات مماثلة
عىل المدى الطويل في دول جزرية صغيرة نامية ()SIDS
أخرى ،مثل تونغا ،التي تتأثر بمخاطر مثل الثورات البركانية
تحت الماء وأمواج تسونامي وتأثيراتها المتعاقبة.

 1.1.2نحو فهم المخاطر النظامية

ينصب التركيز الرئيسي لتقرير التقييم العالمي لعام 2022
في كيفية تأثير المخاطر النظامية في التنمية المستدامة ،وما
يمكن فعله لتحسين معالجة الخسائر الناجمة عن التأثيرات
النظامية والحد منها .ويعتمد مفهوم المخاطر النظامية عىل
فكرة أن خطر حدوث نتيجة عكسية لسياسة أو إجراء أو حدث
خطير قد يعتمد عىل كيفية تفاعل عناصر األنظمة المتضررة
مع بعضها .ويمكن أن تؤدي هذه األمور إىل تفاقم التأثير
الشامل للعناصر األساسية أو الحد منه .وتحدث التفاعالت
من خالل عمليات تبادل التعقيبات اإليجابية أو السلبية .حيث
تخلق المخاطر النظامية فرصة حدوث خلل في النظام أو حتى
انهياره (سيلمان وآخرون.)2022 ،

عىل الرغم من أن مفهوم "المخاطر النظامية" يعود تاريخه إىل
مستخدما
بضع عقود مضت عىل األقل ،فال يزال المصطلح
ً
بأساليب متنوعة في مختلف التخصصات (فولهابر وآخرون،
1990؛ سيلمان وآخرون .)2022 ،ومع أن تحليل المخاطر
النظامية يُطبق بصفة دورية في األنظمة المالية وفي مجال
الطب ،يتزايد االهتمام به حال ًيا في تحليل أنظمة كوكب
األرض وعلوم المناخ والحد من مخاطر الكوارث .هذا وبسبب
تداعيات األزمة المالية العالمية النظامية التي وقعت في
أواخر العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،ركز مفهوم
المخاطر النظامية غال ًبا في المخاطر العالمية والكارثية أو حتى
الوجودية (هيلبينج2013 ،؛ المنتدى االقتصادي العالمي،
2021a؛ سيلمان وآخرون .)2022 ،ومع ذلك ،قد تحدث
المخاطر النظامية في جميع النطاقات المكانية من المحلية
إىل اإلقليمية والوطنية والعالمية.
قد تكون المخاطر النظامية مخاطر داخلية أو مضمنة في
نظام ال يُعد في حد ذاته خطرًا وبالتالي ال يتم متابعته أو
عموما .وقد تنطوي األنظمة عىل مخاطر كامنة أو
إدارته
ً
تراكمية يُحتمل أن تعيق األداء الكلي للنظام عند تغيير بعض
خصائص النظام (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث.)2019 ،
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ال تؤدي المخاطر النظامية بالضرورة إىل انهيار النظام بالكامل.
إال أن تصميم النظم البشرية الحديثة وتطورها ،كما هو
موضح في هذا التقرير ،ينشأ عنهما مخاطر جديدة .وبعض
هذه المخاطر ،مثل تغير المناخ ونقص التنوع البيولوجي،
وجودية بطبيعتها .وتتعاقب تأثيرات المخاطر النظامية في
مختلف القطاعات ،مثل الغذاء والصحة والمياه والطاقة ،و/
أو بين المجتمعات والبلدان والقارات .عىل سبيل المثال،
خالل السعي إىل خلق أنظمة غذائية أكثر كفاءة من أي وقت
مضى ،زاد االعتماد عىل التجارة لسد فجوات اإلنتاج المحلية
أو الوطنية أو تعويضها أو استيعاب الفائض في اإلمداد.
وأسفرت هذه "الكفاءة" المزعومة للنظام إىل تراجع هوامش
أو حدود الربح مقارنة باالضطرابات المفاجئة ،مثل النزاعات
المحلية أو المخاطر الطبيعية أو األزمات الدولية التي تحد من
التجارة .ويزيد هذا بدوره من احتمالية المخاطر المتعاقبة عبر
األنظمة الغذائية وخارجها (انظر دراسة حالة المخاطر النظامية
واألنظمة الغذائية بعد الفصل .)12
ارتباطا ويركز في الكفاءة ،فإن المسألة الجوهرية
في عالم يزداد
ً
التي يتناولها تقرير التقييم العالمي لعام  2022هي الكيفية
التي يمكن من خاللها تعديل التصميم الفني واألنظمة
االجتماعية واالقتصادية وأنظمة الحوكمة للحد من المخاطر
النظامية وتقليل احتمالية حدوث اإلخفاقات النظامية .هذا
عموما
ويمكن تصنيف الخصائص الرئيسية للمخاطر النظامية
ً
في إطار خمسة مواضيع :مقياس النظام ،وعالقة العناصر
داخل النظام ،ومستوى فهم النظام ،والتأثيرات العابرة للحدود
ونتائج المخاطر النظامية .ويستند الشكل  1.2إىل مجهودات
العديد من العلماء (مثل شفايتزر ورين2019 ،؛ رين وآخرون،
 )2020واستعراض عدد كبير من تعريفات المخاطر النظامية
الموجودة في مختلف التخصصات في المنشورات والتقارير
العلمية (سيلمان وآخرون.)2022 ،

تلقي المنشورات األخيرة ،مثل تقرير التقييم العالمي للحد
من مخاطر الكوارث لعام  2019وأعمال المجلس الدولي
لحوكمة المخاطر ،نظرة فاحصة عىل العوامل المختلفة
للمخاطر النظامية وظهور مثل هذه المخاطر في المستقبل
(سنتينو وآخرون2015 ،؛ المجلــس الدولــي لحوكمــة
المخاطــر2018 ،؛ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث2019 ،؛ سيلمان وآخرون.)2022 ،
بدأت العمليات الحكومية الدولية العالمية تدرك أهمية
مراعاة المخاطر النظامية .فعىل سبيل المثال ،تركز الخطة
البحثية الجديدة للبحث المتكامل بشأن مخاطر الكوارث
بين عامي  2021و( 2030المجلس الدولي للعلوم وآخرون،
 )2021في التأثير المعقد والمخاطر النظامية من منظور
المخاطر المتعددة ومخاطر الكوارث .وبالمثل ،تنتقل الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCمما يمكن

وصفه بأنه إطار ثابت للمخاطر باعتباره داللة عىل األخطار
والتعرض وقابلية التضرر إىل إطار أكثر ديناميكية ،حيث يُنظر
بجدية في االستجابات للمخاطر التي يحتمل أن يترتب عليها
تأثيرات جانبية وتفاعالت بين المخاطر (ريزينجر وآخرون،
2020؛ سيلمان وآخرون .)2021 ،ويقدم الشكل  1.3لمحة
سريعة عن مدى أهمية إطار عمل المخاطر الممتدة من أجل
مواجهة المخاطر النظامية لتغير المناخ ،وكيف يجب مراعاة
عوامل مثل قرار االنتقال والحوكمة (زشيشلر وآخرون.)2018 ،
وقد تم تضمين تحليل "شبكة التأثير" ذي صلة أزمة جائحة
 COVID-19في دراسة الحالة التالية لهذا الفصل.
يوضح الشكل  1.3أن العوامل المناخية المتعددة
تسبب خط ًرا واحدًا أو أخطار متعددة ،مما يؤدي إىل مخاطر
مجتمعية وبيئية .العوامل المناخية (التي قد تتنوع بين
أحوال الطقس عىل الصعيد المحلي وأوضاع المناخ الواسعة
النطاق الممثلة بالدوائر ذات اللون البني الفاتح) و/أو المخاطر

التي قد تكون مرتبطة ببعضها .وربما تساهم العوامل غير
المناخية المتعلقة قابلية التضرر والتعرض ً
أيضا في حدوث
المخاطر (زشيشلر وآخرون.)2018 ،

 1.1.3قياس األخطاء وتقديرها

يستكشف تقرير التقييم العالمي لعام ً 2022
أيضا السلبيات
الموجودة في األنظمة االقتصادية وأنظمة الحوكمة التي
تعرقل بناء القدرة عىل الصمود األساسية الالزمة لدعم
االستقرار والتنمية المستدامة الحقيقية .ويتمثل أول األمور
السلبية في االتجاه إىل استبعاد القيم األساسية ،مثل قيمة
الحياة البشرية والتنوع البيولوجي ،من الميزانيات العمومية
االقتصادية واتخاذ القرارات المتعلقة بالحوكمة .فعىل
سبيل المثال ،تشمل عمليات تقييم المخاطر في القطاع
الخاص فترة  12شهرًا ،وال تضع أهمية إال للسلع والخدمات
االقتصادية ،وليس األصول األساسية مثل سالمة األنظمة

الشكل  .1.2المصطلحات الخاصة بالسمات الرئيسية للمخاطر النظامية
اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻓﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم

• ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ

• ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف

• اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت

• اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

• اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت
• اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ

• ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺒﺄ ﺑﻪ

• اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ

• ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ

• اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﺎت

• اﻟﻐﻤﻮض
• اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ
• ﻧﻘﺎط/أﺣﺪاث اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻨﻄﺎق

• اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ

• اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
• اﻟﻮﻃﻨﻲ

• اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻌﺎﺑﺮة
ﻟﻠﺤﺪود
• اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ

• اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻌﻘﺪة
)اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة(
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
• اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ُ

• اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

• اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻀﺮر
• اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻼﺧﻄﻴﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ(
• اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ
• اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
• اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق

• اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
• اﻷﻋﻄﺎل
• اﻻﻧﻬﻴﺎر
• اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
• ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
• اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
• اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت/اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ
• اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ
• ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم
• أﺿﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮرة

المصدر :استنادًا إىل سيلمان وآخرين ()2022
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الشكل  .1.3إطار عمل المخاطر الممتدة
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات

ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻀﺮر

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎخ

اﻟﻤﺴﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﺑﺸﺮي اﻟﻤﻨﺸﺄ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻴﻒ
واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

اﻟﺨﻄﻮرة

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺮض

اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت وﺗﻐﻴﺮ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ

المصدر :زشيشلر وآخرون ( ،)2018مقتبس من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ()2014a

البيئية .ويتمثل ثاني األمور السلبية في عدم مراعاة التأثيرات
المحتملة الطويلة األجل أو المتوسطة األجل لتغير المناخ
في كثير من األحيان .وعادة ما تكون محاسبة القطاع العام،
ال سيما في مجاالت مثل البنية التحتية ،طويلة األجل ،لكنها
تركز مرة أخرى عىل قياس القيمة من الناحية االقتصادية
فقط .ويحد هذا التعريف المحدد من الحقائق المطروحة
للبحث عند اتخاذ القرارات .فالنهج المحدود للنطاق واإلطار
الزمني يعنيان عدم وجود حوافز كافية لالستثمار في الحد من
التأثيرات السلبية الستهالك الموارد الطبيعية واستغاللها
وزيادة أوجه عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية .وال تحظى
استعادة "األصول" المنقوصة القيمة باالهتمام عندما تتضاءل
قيمتها .وبالنسبة للحكومات ،فهذا معناه أن "تحليل التكاليف
والفوائد" المزعوم غال ًبا ما يستبعد قيمة العديد من األصول
والفوائد التي يقدرها سكان البلد للغاية ،مثل الصحة والهواء
النظيف والمياه النظيفة والمستقبل اآلمن ألطفالهم.
ويتمثل ثالث األمور السلبية في محدودية أنظمة القياس
فيما يتعلق بالقدرة عىل رؤية كيف تتخطى المخاطر الحدود
الجغرافية أو حدود القطاعات .إذ تتصف النظم االقتصادية
وهياكل الحوكمة بأنها مقيدة باتساقها مع الحدود السياسية
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والجغرافية السياسية ،لكن المخاطر ليست كذلك .حيث
تُذكرنا جائحة  COVID-19بكل وضوح بأنه ال يمكن احتواء
الفيروس أو تأثيراته داخل حدود دولة واحدة .ففي عام ،2020
كان الشعب في فيجي يعاني بالفعل من صعوبة الحصول
عىل الرعاية الصحية وأضرار اقتصادية جسيمة بسبب إغالق
ً
نطاقا قبل وقت
الحدود والتأثيرات في النظم العالمية األوسع
طويل من تسجيل أول حالة إصابة بفيروس COVID-19
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومعهد البيئة
واألمن البشري التابع لجامعة األمم المتحدة .)2022 ،وبالمثل،
فإن تأثيرات تغير المناخ وعوامله ،مثل النظام البيئي واالفتقار
إىل التنوع البيولوجي ،ال تراعي الحدود اإلقليمية البشرية.

 1.1.4كيف تبسط العقول البشرية التعقيد
ومردود هذا األمر في عملية اتخاذ القرارات
المتعلقة بالكوارث

يتناول تقرير التقييم العالمي لعام  2022كيف أن زيادة فهم
التحيزات المعرفية التي يفرضها األفراد عىل فهم معلومات
المخاطر والعمل بنا ًء عليها يمكن أن يسهم في تسليط الضوء
عىل الفجوة بين اإلرادة والعمل في الحد من المخاطر وتجنب

الكوارث .إذ يسلط العلماء المتخصصون في العلوم المعرفية
الضوء عىل أن األفراد ينظمون عالمهم بنا ًء عىل قرارات
بسيطة تعتمد عىل قواعد التجربة (المناهج التجريبية) التي
تعزز دوافعهم النفسية األساسية وتوقعاتهم ،عىل الرغم من
أنهم ال يدركون حدوث ذلك .وتتفاعل عمليات صنع القرار
المنفردة مع البيئة االجتماعية ومعايير الثقافة والحوكمة.
هذا وعىل الرغم من أن البشر يؤمنون في أغلب األوقات بأن
القرارات التي يتخذونها بشأن كيفية إدارة المخاطر قائمة عىل
المنطق والبيانات ،يعرف العلماء حال ًيا المزيد بشأن كيفية
تكوين العقول البشرية التخاذ القرارات ،وكيف يؤدي هذا األمر
في أغلب األوقات إىل إساءة استخدام المعلومات المتعلقة
بالمخاطر في صنع القرار.
يمكن تقسيم الفكر اإلنساني إىل نوعين رئيسيين :قرارات
تتطلب "التفكير المتأني" وقرارات تعتمد عىل "التفكير
السريع" (كانيمان .)2013 ،ويُقصد بوضع التفكير المتأني
التفكير المدروس الذي يخطر في بال معظم األشخاص عند
الحديث عن المنطق البشري ،ويركز في تعظيم التوقعات.
ويمثل هذا نوع القرارات المتخذة التي ترتبط بالتنمية السليمة
الطويلة األجل واالختيارات الشخصية المنطقية والحكم
الرشيد.
يوجد ً
أيضا شكل آخر من التفكير ال يقل أهمية ،عىل الرغم
من أنه غال ًبا ما يرتبط بأنواع القرارات السريعة المطلوبة في
مواقف "المقاومة أو الهروب" .فالعقول البشرية مصممة
للتفكير في الكوارث عىل أنها أحداث تفكير سريع تتطلب
اتخاذ قرارات سريعة وثنائية .ومع ذلك ،يتطلب كل من الحد
من المخاطر وبناء القدرة عىل الصمود ،باإلضافة إىل العمل
اإلنساني المخطط له أو االستباقيً ،
مدروسا أو
أيضا تفكي ًرا
ً
متأن ًيا عىل الصعيدين الفردي والتنظيمي.
باإلضافة إىل التفكير السريع والمتأني ،طورت العقول البشرية
ً
طرقا مختصرة أخرى للتعامل مع التعقيد ،مما قد يؤثر سل ًبا
في قدرتهم عىل اتخاذ قرارات بشأن مخاطر الكوارث .ففي
معظم الحاالت ،يستخدم األشخاص النُهج التجريبية ،أو
االختصارات العقلية للمساعدة في إيجاد حلول للمشكالت
التي يواجهونها .وتميل هذه اإلجراءات إىل تبسيط عملية
ً
عوضا عن إجراء تقدير كامل وتام ألفضل إجابة
اتخاذ القرار،
شاملة .وفي الغالب ،ال يدرك األشخاص أنهم يستخدمون
هذه االختصارات العقلية ،ألنها تنشأ غال ًبا في جزء الدماغ
الذي يعالج السلوكيات التلقائية.
يُعد تبسيط التعقيد عن طريق محاولة تحديد العالقة الخطية
بين السبب والنتيجة أحد أكثر الطرق المختصرة األكثر
استخداما (كانيمان .)2013 ،ومع ذلك ،وكما أوضحت
ً
المناقشة بشأن المخاطر النظامية أعاله ،فإن هذا الميل إىل
اإلفراط في التبسيط ال يخدم مصالح المجتمعات اإلنسانية
في التكيف مع التعقيد الذي تتسم به التحديات العالمية .فال

يمكن حصر مسائل ،مثل التصدي لتغير المناخ أو الحد من
تأثيرات جائحة عالمية ،في عملية صنع قرار خطية بسيطة.
توجد مناهج تجريبية أخرى قد تعوق ً
أيضا قدرة األشخاص
عىل اتخاذ قرارات سليمة عندما يتعلق األمر بإدارة مخاطر
الكوارث ،مثل الميل إىل التركيز فقط عىل المعطيات التي
بين أيديهم (محدودية التفكير) وإيمان البشر بأن األمور
السيئة لن تصيبهم (التفاؤل).
وقد يشير هذا الفهم لعملية صنع القرار البشري إىل كيفية
إعادة صياغة األنظمة لتسريع الحد من المخاطر .فإذا كان
من الممكن مواءمة الحوافز في البيئة االجتماعية مع هذه
النُهج التجريبية أو التحيزات ،وإعادة تشكيل أنظمة الحوكمة
لتكون مواتية لتعزيز السلوك وعملية اتخاذ القرارات الواعية
بالمخاطر ،فإن إمكانية حدوث تغيير كبير في السلوك تُعد
أمرًا حقيق ًيا .وعىل سبيل المثال ،تُظهر الدراسات أن صانعي
القرار يكونون أكثر ً
مياًل إىل اتخاذ تدابير للحد من الخسائر
إذا تم إخبارهم بأنه يوجد أكثر من احتمال واحد من أصل
خمس احتماالت بشأن وقوع حريق غابات أو فيضان شديد
واحد عىل األقل أو غيره من الكوارث التي تسبب أضرا ًرا
ً
عوضا عن إخبارهم
عاما القادمة
بممتلكاتهم عىل مدار الـ ً 25
بوجود احتمال واحد سنويًا من أصل  100احتمال سنويًا
بشأن وقوع مثل هذه الكارثة (سلوفيتش وآخرون.)1978 ،
وهذا يشير إىل زيادة االهتمام بتصميم المنتجات والخدمات
ووسائل االتصال التي يمكن أن تزيد من فعالية جهود الحد
من المخاطر .ويعني هذا ً
أيضا أن أنظمة الحوكمة بحاجة إىل
تحسين العمليات االستشارية و"مراجعة الحقائق" لتمكين
اتخاذ قرارات مدروسة ومرنة بشكل أكبر في مواجهة المخاطر
النظامية.

 1.1.5السبب في كون اإلبالغ عن المخاطر
أم ًرا ضروريًا
إن اإلخفاق في اإلبالغ بشكل فعال عن المخاطر – وبالطبع
في بذل أي جهد لإلبالغ عىل اإلطالق – قد يؤجج الشائعات
ويق َّوض الثقة ويعرقل إيجاد الحلول ويزيد من المخاطر.

فيمكن إلستراتيجيات اإلبالغ التي تعكس طبيعة المخاطر
المنهجية والمتأصلة في الحوار المتواصل يمكن أن تساهم
في تحسين فهم التعرض وقابلية التأثر والمخاطر .ويمكن
لهذه العمليات ً
أيضا االعتراف باألولويات المحلية والمعارف
األصلية والرؤى العالمية واحترامها .ويمكنها ً
أيضا المساهمة
في تعزيز االبتكار والعمل عبر األجيال وبناء الثقة وزيادة
الشفافية .وهذا بدوره يمكنه تعزيز ثقة األشخاص ويحفزهم
عىل اتخاذ قرارات مستنيرة والعمل ،مما يساهم
في نهاية المطاف في إحداث تحول في كيفية ارتباط
المجتمعات بالمخاطر.
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تمتلك المجتمعات بيانات بشأن المخاطر أكثر من أي
وقت مضى .ولكن ناد ًرا ما تجري محادثات مثمرة بشأنها مع
األشخاص المناسبين وفي الوقت المناسب وعىل النطاق
الصحيح .فإذا كان هناك تغيير في كيفية فهم األشخاص
للمخاطر وإمعان التفكير فيها والتصرف بنا ًء عليها ،فإن
المنجزات الجوهرية مطلوبة في كيفية تنفيذ هذا التغيير.
ويستلزم هذا االتصال المتبادل والتعاون عبر الحدود
والتخصصات التي تجتذب الخبرات ووجهات النظر
المتعددة والرؤية اإلستراتيجية واإلبداع .وهناك حاجة إىل
زيادة التركيز عىل االعتراف بالتحيزات التي تدفع كبار صناع
القرار في القطاعين العام والخاص ،وكذلك عامة الناس ،إىل
إنكار الكوارث وغيرها من األحداث الشديدة أو تجاهلها.

 1.1.6السبب في كون البيانات ضرورية
لفهم المخاطر النظامية

في عصر المعلومات ،يمكن للخبراء تمكين تطوير األدوات
وتقديم الخدمات ،لكن "المرحلة األخيرة" متروكة لصانعي
القرار وأصحاب المصلحة المحليين .وثمة حاجة إىل نظام
بيئي كامل للتوصل إىل فهم المخاطر وإشراك المجتمعات
المعرضة للخطر .ويعني القيام بهذا اإلقرار واالستكشاف
جا لوجهات نظر
للدرجة التي تكون فيها الخوارزميات نتا ً
مطوريها وأولوياتهم وتحيزاتهم .ويتطلب األمر ً
أيضا مراعاة
التأثيرات األخالقية والمتعلقة بحقوق اإلنسان المرتبطة
بتحليالت المخاطر والحلول المعتمدة عىل التكنولوجيا ،مثل
الذكاء االصطناعي .فمن دون البيانات ،ستفتقر عملية صنع
القرارات المتعلقة بالكوارث إىل البيانات .ومن دون البنية
التحتية لتفسير البيانات وتوظيف القرارات ،تصبح حوكمة
المخاطر عاجزة.

يمكن ألنظمة الحد من مخاطر الكوارث القائمة عىل
البيانات المساعدة في إدارة مخاطر الكوارث ومنع المعاناة
غير الضرورية ،ولكن بشرط أن تكون إدارة المخاطر جزءًا من
البيانات المشتركة لدى أصحاب المصلحة عىل مستويات
مختلفة ،وإذا أدرك واضعو السياسات أنه ثمة حاجة إىل
تقبل عدم اليقين .وإال ،فلن تتمكن حتى إستراتيجية البيانات
تقدما الحد من المخاطر .هذا ويتطلب
الضخمة األكثر
ً
استغالل القيمة المضافة ألنظمة إدارة المخاطر المستندة
إىل البيانات تطوير "العقل الجمعي" ،حيث تتكاتف
التخصصات ووجهات النظر المختلفة من أجل التوصل إىل
فهم أفضل للخيارات واتخاذ قرارات مستنيرة .ويتطلب هذا
تشجيع ثقافة المخاطر القائمة عىل الثقة المتبادلة بين غير
المتخصصين والمتخصصين والمجتمعات المعرضة للخطر.
فهذا النهج يتطلب مصطلحات أو لغة اصطالحية مشتركة،
ورابطا مباشرًا باتخاذ القرارات
وتعاونًا لتحديد المعوقات،
ً
المتعلقة بالحوكمة.
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فهما
يتطلب الحد من خلق المخاطر وإدارتها وتجنبها
ً
عمي ًقا للعمليات المعقدة مكان ًيا وزمان ًيا عىل مختلف
المستويات .وغال ًبا ما تكون الفجوات بين االستشعار عن ب ُعد
وتصميم النماذج ومصادر البيانات الرسمية وما يحدث عىل
أرض الواقع أكبر من أن تُستخدم البيانات بنجاح في التحليل
أو المشروعات المحلية .ومع ذلك ،يمكن للعمليات التشاركية
ونُهج االستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية سد
هذه الفجوة عادة ،ال سيما في ضوء التقدم المحرز في تقنيات
االتصاالت.
للمساعدة في وضع البيانات الحالية في سياقها وتسليط
الضوء عىل الثغرات القائمة في البيانات بالغة األهمية،
من المهم التمتع بحس من الواقعية عند التعرف عىل كيفية
الحد من أوجه عدم اليقين القائمة في بيانات المخاطر
المترجمة ،وكيفية تخطي حواجز اإلنتاج المشترك عن طريق
التعرف عىل االحتياجات واالهتمامات المحلية وتبنيها.
وتتمتع هذه النُهج بقدر األهمية نفسه في المساعدة في فهم
قابلية التضرر والتعرض المحتملين في المستقبل من خالل
إدارة مخاطر الكوارث ( )DRMالمحتملة (الهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ2021a ،؛ بيركمان وآخرون،
2015؛ جورجيلفيتش.)2021 ،

 1.2تحول حوكمة المخاطر في
عصر المخاطر النظامية
يستلزم الحد الفعال للمخاطر الوعي ،وإيجاد نية التخاذ
إجراء ،وتحديد خطة عمل واختيارها ،وتنفيذ تلك الخطة.
فالتحيزات والتأثيرات يمكنها تعطيل اإلجراءات الفعالة في
كل مرحلة .فعىل سبيل المثال ،يؤدي التركيز في تحقيق
النمو االقتصادي في ظل نماذج التنمية الحالية إىل خلق
أنظمة بشرية غير مستقرة وغير مستدامة ،مما يؤدي بدوره
إىل زيادة المخاطر النظامية في شكل تغير المناخ واالفتقار
إىل التنوع البيولوجي .هذا وقد أدى التركيز المحدود في النمو
باعتباره مؤشرًا رئيس ًيا إىل الرفاه إىل عدم استثمار نسبة
ضئيلة من الناتج المحلي اإلجمالي ( )GDPالعالمي في منع
التهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ .ويعني هذا
أن الحكومات ال تستثمر في تدابير الحد من المخاطر أو
للتعرف عىل إمكانات النمو المتسارع لألزمات (كما شوهد
خالل جائحة  .)COVID-19وهذا يفضي إىل تجاهل قابلية
التضرر االجتماعية لدى األفراد والجماعات ،واإلخفاق في
معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تدفع المخاطر
لتصبح كوارث.

تشمل اإلجراءات العاجلة التي من شأنها المساعدة في
إحداث التحوالت المطلوبة والضرورية لمواجهة المخاطر
النظامية ما يلي:
1 .قياس ما نق ِّيم.

2 .تصميم أنظمة تراعي الطريقة التي تتبعها العقول
البشرية عند اتخاذ القرارات بشأن المخاطر.

3 .إعادة تشكيل أنظمة الحوكمة واألنظمة المالية
للعمل عبر النماذج المنعزلة وتصميمها مع مراعاة
األشخاص المتضررين.

تُستكشف التحديات والحلول المحتملة المتاحة للمساعدة
في تحسين التصدي للمخاطر النظامية لبناء مستقبل
مستدام عبر هذا التقرير .فيهدف تقرير التقييم العالمي
لعام  2022إىل إعادة النظر في ما يمكن فعله إلعادة جهود
الحد من المخاطر العالمية إىل نصابها ،ولمساعدة الحكومات
وواضعي السياسات في دراسة الخيارات المطروحة أمامهم
وتحفيز العمل لتسريع الحد من المخاطر .ويشارك هذه
األهداف والمخاوف ً
أيضا أصحاب المصلحة في جميع
المناطق (المربع .)1.2

 1.3نظرة عامة عىل هيكل هذا
التقرير
يستعرض الجزء  1التحدي المتمثل في أن المجتمع
العالمي ال يسير في المسار الصحيح للحد من المخاطر.
وتستكشف دراسة الحالة التي تلي فصل المقدمة كيف
تسلط جائحة  COVID-19الضوء عىل الحاجة إىل زيادة فهم
المخاطر النظامية والعمل لمواجهتها (دراسة حالة جائحة
 COVID-19والمخاطر النظامية).
يوثق الفصل  2كيف أن تضافر األخطار الموجودة مسب ًقا
وتصرفات البشر يؤدي إىل خلق مخاطر أكبر وأكثر خطورة
وأكثر نظامية ،مما يدفع المجتمعات والكوكب نحو نهاية
وجوده .بينما يوضح الفصل  3كيف تقوض الكوارث
المتكررة والعواقب البيئية لتغير المناخ وخيارات التنمية
األخرى أهداف التنمية المستدامة واألهداف العالمية لتغير
المناخ والحد من المخاطر .ويسلط هذا الفصل الضوء عىل
الفرص المتاحة لتعزيز أوجه التآزر بين الحد من المخاطر
وتحقيق التنمية المستدامة لتسريع تحقيق النتائج .في حين
أن الفصل  4يبين كيف يمكن أن يخلف تناول األسباب
الرئيسية لقابلية التضرر وعوامل المخاطر تأثيرات إيجابية
في تجنب المخاطر والحد منها وتعزيز االستدامة في حال
أصبحت أنظمة الحوكمة والمعرفة قادرة عىل استخدام نُهج
متعددة التخصصات وتعاونية .أما الفصل  ،5فيبين كيف أن
األنظمة الحالية ال تجمع البيانات الصحيحة ،وأنه يتم تقدير

األصول الرئيسية بأقل من قيمتها عند اتخاذ القرارات وتضيع
فرص التعلم .ثم يتناول الفصل  6كيف أن التفكير المنهجي
يستلزم العمل عبر مختلف القطاعات والتخصصات التقليدية
وإيجاد أساليب جديدة للعمل تشمل الرؤى العالمية المختلفة،
بما فيها المعارف األصلية والتقليدية لتعزيز عمليات صنع
القرار.
يلقي الجزء الثاني نظرة عىل سبب تدني مستوى عملية
صنع القرار بشأن الحد من المخاطر والتصدي للمخاطر
النظامية .ويصف الفصل  7كيف يمكن استغالل زيادة
فهم عملية صنع القرار البشرية بشأن المخاطر لتسريع
سبل تحول األنظمة وتكيفها
العمل الفعال .ويحدد الفصل ُ
لتحسين إدارة المخاطر .في حين يتناول الفصل  8كيف
يمكن إعادة تشكيل أنظمة الحوافز وتسويق منتجات الحد
من المخاطر وخدماتها للتماشي مع آلية عمل العقل البشري
وعدم مخالفتها .ويسلط الفصل  9الضوء عىل أهمية تغيير
آلية الحوار بشأن الحد من المخاطر ،ال سيما الكيفية التي
من خاللها يمكن لالنتقال من النُهج التنازلية إىل التصميم
المشترك وعملية صنع القرار التشاورية القائمة عىل البيانات
تسريع بناء القدرة عىل الصمود.
يركز الجزء الثالث عىل ما يجب فعله لتسريع الحد من
المخاطر .ويشمل هذا الجزء الفصلين  10و 11وهما
يستكشفان آخر التطورات في نُهج تصميم النماذج والتعلم
التي من شأنها تحسين كيفية فهم المخاطر النظامية،
وكيفية مساعدتها لألشخاص في التعلم بشكل أسرع
والتصدي للمخاطر في عالم يشهد حالة من عدم اليقين.
ويركز الفصل  10عىل آخر التطورات في نُهج تصميم
نماذج المخاطر النظامية .في حين يستكشف الفصل 11
كيفية تطبيق هذه األدوات في جميع أنحاء العالم .ويتناول
الفصل  12كيف يتعين عىل أنظمة الحوكمة أن تبادر بالتطور
وإدراك أن التحديات التي يشهدها االقتصاد والبيئة والمساواة
لم يعد من الممكن الفصل بينها وذلك في إطار مواجهة
المخاطر النظامية العالمية .وال تتضح الحاجة إىل العمل في
أي مجال مثل وضوحها في مجال األنظمة الغذائية التي
تُستكشف كدراسة الحالة األخيرة في التقرير (دراسة حالة
المخاطر النظامية واألنظمة الغذائية).
يُختتم الفصل  13من هذا التقرير بدعوة إىل العمل من
أجل الحد من المخاطر ،وتحسين التصدي للمخاطر النظامية
وبناء عالم أكثر أمانًا وأكثر قدرة عىل الصمود من أجل أجيال
الحاضر والمستقبل.
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المربع  .1.2التصورات اإلقليمية بشأن تحديات إدارة المخاطر وفرصها
إن تقارير التقييم اإلقليمية ،والمحافل اإلقليمية ،وخطط العمل ،وجداول عمل الحد من مخاطر الكوارث المتغيرة في إفريقيا،
واألمريكتين ،والدول العربية ،وآسيا والمحيط الهادئ ،وأوروبا وآسيا الوسطى ،تسلط الضوء عىل التحديات والفرص التي
تعكس اإلجراءات اإلقليمية والوطنية والمحلية .فقد اجتمعت جميع األطراف اإلقليمية خالل شهر نوفمبر  ،2021عىل الرغم
من تأجيل المؤتمر الوزاري الرسمي آلسيا والمحيط الهادئ بشأن الحد من مخاطر الكوارث بسبب الجائحة.
المخاطر بوصفها مقومً ا اجتماع ًيا ،وال ُنهج الجديدة إلدارة المخاطر
●يُعد تطبيق نهج قائم عىل األنظمة وآليات شاملة ومتعددة التخصصات وخاضعة للمساءلة إلدارة مخاطر الكوارث
وسيلة للتغلب عىل عوامل الخطر الكامنة.

●أدت جائحة  COVID-19إىل تفاقم التأثيرات النظامية للمخاطر ،بما فيها الخسائر في األرواح وسبل العيش ،واألضرار
التي لحقت بالبنية التحتية ،والنزوح .حتى قبل ظهور الجائحة ،كانت الكوارث سب ًبا رئيس ًيا في النزوح القسري ،ما
يتطلب إجراءات متضافرة للحد من المخاطر عىل المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية.
●إن آليات التعاون المعززة العابرة للحدود لفهم المخاطر ،والحوكمة المحسنة ،والحد من المخاطر القائمة والناشئة
والمستقبلية ،تُعد أمرًا بالغ األهمية لمعالجة التأثيرات  .

●تم تسليط الضوء عىل إدارة النظام البيئي واستخدام الحكمة التقليدية والممارسات التقليدية في منطقتي إفريقيا
المحيط الهادئ.

●إن اإلفصاح المالي واالجتماعي عن مخاطر المناخ والتعافي االقتصادي الصديق للبيئة والقادر عىل الصمود في
مواجهة الكوارث أمر بالغ األهمية لتعزيز المسؤولية الجماعية لضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب ،وتُعد هذه
نقطة محورية في جميع المناطق.
المساواة بين الجنسين واعتبار النساء عوامل تغيير رئيسية
●يوجد تركيز كبير في المناطق عىل الدور األساسي للنساء باعتبارهن قائدات ومن عوامل التغيير لبناء مسارات تنمية
تتسم بالصمود ،والمشاركة بنشاط في وضع إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وسياساتها وخططها وبرامجها،
وتنفيذها  .
●أفضت التأثيرات السلبية لجائحة  COVID-19في التنمية االجتماعية واالقتصادية إىل زيادة تأثر النساء والفتيات
وتعرضهن بشكل غير متناسب ،وكل هذا يقوض الجهود المبذولة لتحقيق خطة عام  2030وكذلك جداول األعمال
اإلقليمية .دعت المحافل اإلقليمية المختلفة إىل اعتماد نهج قائم عىل نوع الجنس يراعي احتياجات النساء وكبار
ً
فضاًل عن عقد اجتماعي جديد للنُهج الشاملة لجميع أفراد
السن واألطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة،
المجتمع لتعزيز القدرة عىل الصمود.
فرص التعاون والشراكات الجديدة
●دعت جميع التجمعات اإلقليمية إىل التعاون وبناء التحالفات في مختلف القطاعات الحيوية باعتبار هذا أم ًرا
حيويًا لمواجهة المخاطر المعقدة والمتفاقمة .وتشمل فرص التعاون تعزيز تبادل البيانات عىل المستويين القطري
واإلقليمي وزيادة توفير البحث العلمي القائم عىل األدلة والتحليل التخاذ القرار.

●إن الشراكات األقوى بين المؤسسات المسؤولة عن الحد من مخاطر الكوارث ،واإلدارة البيئية ،واإلجراءات المتعلقة
بتغير المناخ ،والتخطيط والتمويل ،والقطاعات األخرى ،يمكنها أن تضمن اتباع نهج متماسك ومتكامل وشامل
للمجتمع بكامله للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ عىل جميع المستويات.
●إن أنظمة المعرفة األصلية والمحلية وممارساتها قد تعزز دمج التصورات العمرية والثقافية في التصميم والتنفيذ
إلستراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ،مع التسليم بأهمية حماية التراث الثقافي
من مخاطر الكوارث.
المصادر :المنتدى اإلقليمي اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث (2021a)2021b ،؛ أماش ()2021؛ شراكة آسيا والمحيط الهادئ للحد من مخاطر
الكوارث ()2021؛ المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث (2021a)2021b ،؛ المنتدى األوروبي للحد من مخاطر الكوارث
(2021a)2021b ،؛ شراكة الصمود في المحيط الهادئ ()2021؛ المنبر اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث لألمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي 
(2021a)2021b ،؛ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (2021a)2021b ،
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دراسة حالة:

جائحة COVID-19
والمخاطر النظامية
أثرت جائحة  COVID-19في جميع أبعاد أمن البشرية ،بما فيها األنظمة االقتصادية والغذائية والصحية والبيئية والشخصية
والمجتمعية والسياسية (روبلز .)2022 ،وعىل الرغم من أن الجائحة العالمية كانت خطرًا يدركه الجميع ،فلم يكن العالم مستعدًا
لتأثيراته النظامية المباشرة أو الشاملة .ففي السابق ،كانت األمراض تنتقل من الحيوانات إىل البشر ،بما فيها متالزمة نقص
المناعة المكتسبة ( ،)AIDSومرض فيروس إيبوال ،ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية ( ،)MERSوالمتالزمة التنفسية الحادة
الوخيمة ( )SARSومرض فيروس زيكا .ومع ذلك ،كانت تدابير التأهب للجائحة محدودة؛ ألنها ركزت في تدابير التصدي التي
اتخذها النظام الصحي ولم تركز في الوقاية والتنسيق والقيادة ،أو التأثيرات المتعددة المحتملة للجائحة العالمية (الفريق
المستقل المعني بالتأهب واالستجابة للجائحة .)2021a ،وأفضى تضافر قابلية التضرر الموجودة مسب ًقا والتعرض إىل تفاقم
المخاطر وأدى إىل إحداث تأثيرات نظامية متعاقبة ،كما هو موضح في النموذج النظري الوارد في الشكل الذي يوضح شبكة
التأثير النظامي.
النموذج المفاهيمي للطبيعة النظامية لمخاطر جائحة  COVID-19وتأثيراتها
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1
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:
COVID-19
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻣﻘﺪﻣﺔ – إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد:
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺿﻴﻖ اﻷﻓﻖ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻋﲆ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﺈن
اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ وواﺟﻬﺖ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
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ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ:
ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن أﺧﻄﺎر
ﻣﺜﻞ  COVID-19ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت إﱃ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﺎرات ﺳﺮﻳﻌً ﺎ .أن اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت ،وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ
ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء واﻹﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮ
اﻵﻣﻦ أو ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
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اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﺣﻮﻛﻤﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ:

ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ  ،COVID-19رﻛﺰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻋﲆ ﻗﺪرة اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ وأﻏﻔﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﻘﻴﺎدة ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﻲ دورﻫﻤﺎ
ﺷﺪﻳﺪ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻹدارة
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎل أﻣﺪﻫﺎ.
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ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ
وﺻﻮﻻ ً إﱃ ﻗﺮارات أﻓﻀﻞ:

واﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻋﲆ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻷﺧﻄﺎء ،وﻟﻜﻦ أﺛﺎرت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ً
أﻳﻀﺎ
اﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ ﺟﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
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اﻟ ُﻨﻬﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ:
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ
أﺳﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻟﻔﻬﻢ
اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وأوﺟﻪ
اﻟﻀﻌﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﲆ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
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اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:
ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ واﻟﺤﻤﻼت
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻇﻬﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
وﺑﺮزت ﺟﻬﻮد ﺗﻌﺎون ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﺰ
ﻋﲆ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.

3

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:
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ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻓﻲ إﺑﻌﺎد إﻧﺠﺎزات أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺮ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻌﻤﺮ
) ،(Lifeyears Indexﻓﺎﻗﺖ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻓﻲ  ،2020اﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺎس ﺑﺴﻨﻮات اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﻔﻘﻮدة ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻜﻮارث اﻷﺧﺮى ،واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺎﺋﺤﺎت ﻣﻦ  2000إﱃ .2019
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ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﻴﺰات ﻟﺰﻳﺎدة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:

اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ،ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠﻘﺎح ،ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻗﻮات إﻧﻔﺎذ
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﺎﺷﺪات ﺑﺤﺲ اﻻﺋﺘﻼف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)"ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻣﻌً ﺎ"( وإﺛﺎرة اﻟﺨﻮف
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺪان )"اﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ أﺣﺒﺎﺋﻚ"(
واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﻔﺘﺢ أﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت.

ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻗﺪ أﺛﺮت ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﺒﻠﺪان واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻠﻘﺎح ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ دﺧﻼ ً ﺗﺨﻠﻔﺖ
ﻋﻦ اﻟﺮﻛﺐ .وﻛﺎﻧﺖ اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ أﺳﻮأ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻛﺜﺮ
ﻓﻘ ًﺮا واﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ،واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌﺮﺿﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ،
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.

ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻠﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻷﺻﻮل
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ:

أﺛﺎرت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺟﺪﻻ ً ﺣﺎدًا ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أن ﺗﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ )ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ أم
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺗﻘﻴﻴﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ/ارﺗﺪاء اﻷﻗﻨﻌﺔ
أم "اﻟﺤﺮﻳﺔ"( ،وﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،واﻟﻄﻌﺎم واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻌﺪوى ،واﻟﻤﺮض واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء(.
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ﻛﻴﻒ ﺗﺆدي اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻀﺮر واﻟﺘﻌﺮض وﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻜﻮارث:
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ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺼﻮرات ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:
أﺑﺮزت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ إدراك أن
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻮﻛﺒﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ،وأن
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎرف اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ أن
ﺣﺎ ﻵراء اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ واﻧﻔﺘﺎ ً
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ وﺟﻬﺎت
اﻟﻨﻈﺮ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺤﻴﺰات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:
ﺷﻬﺪت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺗﺤﻴﺰات ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻔﺎؤل
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ )"ﺳﻨﻜﻮن ﺑﺨﻴﺮ"( ،وﻛﺎﻧﺖ آﺛﺎر
اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ/ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
)"ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﻌﺪد"( ،ﺛﻢ
ﺳﺎد اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم )"ﻧﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ
أي ﺷﻲء"( ،وﺣﺪث اﺳﺘﻘﻄﺎﺑ ًﺎ ﺳﻴﺎﺳ ًﻴﺎ
)"ﺟﻤﺎﻋﺘﻨﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﺪي اﻷﻗﻨﻌﺔ"( ،و"ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻠﺪي" ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت.
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التحدي
أدت جائحة  COVID-19إىل زيادة مواطن الضعف
القائمة في األنظمة الصحية .وقد اقترن التطور السريع
للقاحات بعدم المساواة في الحصول عىل اللقاحات ،وانحياز
عملية التوزيع للبدان األكثر ثراء (اللوحة العالمية لمتابعة
اإلنصاف في إتاحة اللقاحات ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
(دون تاريخ)) عىل الرغم من االلتزامات الدولية مثل مرفق
( COVAXغافي وآخرون ،دون تاريخ) ،وإستراتيجية التطعيم
العالمية لمواجهة فيروس  COVID-19لدى منظمة الصحة
العالمية (( )WHOمنظمة الصحة العالمية .)2021a ،هذا
ونظرًا ألن حاالت اإلصابة بمرض  COVID-19قد أثقلت كاهل
األنظمة الصحية ،تأخر عالج العديد من األشخاص المصابين
بأمراض مزمنة ،األمر الذي أثر في جودة الرعاية ونتائج الصحة
الطويلة األمد (الفريق المستقل المعني بالتأهب واالستجابة
للجائحة .)2021a ،إذ تدهورت الصحة العقلية عىل الصعيد
العالمي ،وأفادت العديد من البلدان ً
أيضا عن "جائحة الظل"
للعنف القائم عىل النوع الجنساني (سري وآخرون.)2021 ،
خلفت الجائحة تأثيرات كبيرة عبر األنظمة .فباستخدام
مؤشر سنوات العمر ( ،)Lifeyears Indexفاقت التكاليف
االقتصادية واالجتماعية بسبب الجائحة في عام  ،2020التي
تُقاس بسنوات العمر الضائعة ،متوسط التكاليف السنوية
للكوارث األخرى والتكلفة اإلجمالية لجميع الجوائح بين
عامي  2000و( 2019دوان ونوي .)2022 ،واعتبا ًرا من يونيو
 ،2021قدر البنك الدولي أن اآلثار المباشرة وغير المباشرة
لجائحة  COVID-19دفعت  97مليون شخص إىل الفقر
(ماهلر وآخرون .)2021 ،إذ تأثرت القطاعات التي لم تتمكن
من أداء المهام عبر اإلنترنت والبلدان الصغيرة التي تعتمد
عىل السياحة تأث ًرا شديدًا بتقييد الحركة والسفر (عىل سبيل
المثال في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ) .وأظهرت
دراسة استقصائية أجريت في ست مدن في أمريكا الالتينية
مرتبطا بفقدان العمل أو الدخل،
أن أكبر تراجع في الرفاه كان
ً
عىل الرغم من أن التماسك االجتماعي يوفر مستوى كبيرًا من
الحماية ،مما يبرز دور رأس المال االجتماعي في بناء القدرة
عىل الصمود (كاسترو وآخرون ،تُصدر قري ًبا) .ولم تكن األنظمة
المالية وأنظمة إعداد الميزانيات العالمية مستعدة للتكيف مع
مخاطر نظامية كبرى ناشئة عن خارج قطاعها.
أفضت الجائحة إىل تفاقم عدم المساواة .فقد ارتفع معدل
البطالة في الواليات المتحدة األمريكية خالل عام 2020
بمتوسط نسبته %3.6للرجال و %4.0للنساء ،وبزيادة أكبر
للنساء ذوات البشرة السمراء/األمريكيات من أصل إفريقي
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بنسبة ،%4.9وكان أعىل معدل زيادة من نصيب النساء
الالتينيات/من أصل أسباني بنسبة .%6.2وتعكس هذه
عموما في
النسبة تركيز المجتمعات المهمشة والنساء
ً
الوظائف ذات األجور المنخفضة واألقل أمانًا (المنتدى
االقتصادي العالمي .)2021b ،إذ كشفت الدراسات
االستقصائية التي أجُريت في المناطق الريفية والحضرية
في ثالثة بلدان إفريقية (بوركينا فاسو وإثيوبيا ونيجيريا)
النقاب عن تداعيات وخيمة عىل إنجازات أهداف التنمية
المستدامة ،بما فيها التعليم والتغذية واألمن الغذائي
(هامر .)2021 ،فأصبح التعليم مستح ًيال لنصف سكان
مناطق آسيا والمحيط الهادئ ،حيث تفتقر العائالت بالفعل
إىل إمكانية الوصول إىل اإلنترنت ،وتسبب فقدان دخل
األسرة في عدم تحمل الكثير من األسر لمصاريف التعليم ،مما
أثر تأثيرًا كبيرًا في تعليم الفتيات (نوجين( )2021 ،الفصل .)4
وأظهرت دراسة التأثيرات النظامية التي خلفتها الجائحة في
مدينة أحمد آباد القديمة بالهند هذا النمط بالتفصيل (كانجي
وآخرون( )2022a ،الفصل .)12

قياس ما نق ِّيم
خالل الجائحة ،واجهت عملية جمع البيانات األساسية
عىل المستويين الوطني والمحلي صعوبات (دين)2021 ،
بسبب نقص المعلومات واألخطاء ،ولكن األزمة أثارت ً
أيضا
ابتكارات في توليد البيانات المصنفة الديناميكية ووظيفتها
واستخدامها لفهم مواطن الضعف في األنظمة وتأثيراتها
المتعاقبة .وبعد انطالقة بطيئة ،تضمنت االستجابة العالمية
المشاركة السريعة والتحليل المستمر للبيانات الفورية عن
أعراض مرض  COVID-19وتأثيراته الفسيولوجية ،وجوانب
النجاح وجوانب الفشل في العالجات التجريبية ،والبيانات
الوبائية عن أماكن انتشاره ومدى سرعة انتشاره ،ومعدالت
الوفيات واألمراض الحادة ،وكذلك األبحاث المتعلقة
واستخدمت
باللقاحات وتجاربها (إيلينبيرج وموريسُ .)2021 ،
بيانات التنقل البشري المتاحة مجانًا التي جمعتها منصة
 Googleوغيرها من منصات التكنولوجيا المفتوحة واألجهزة
لتقييم إستراتيجيات تخفيف التأثيرات الالحقة بالمجتمعات
المحلية التي تهدف إىل تقييد حركة األشخاص .ففي بعض
الحاالت ،كان من الممكن وضع نماذج النتشار الفيروس بنا ًء
عىل التغيرات الفعلية (إيلين وآخرون.)2021 ،

تصميم أنظمة تراعي الطريقة
التي تتبعها العقول البشرية عند
اتخاذ القرارات بشأن المخاطر
أظهرت االستجابة للجائحة طرفي النقيض اإليجابي
والسلبي في كيفية اتخاذ األشخاص للقرارات بشأن المخاطر،
وما الذي يدفع الحكومات واألشخاص إىل التصرف .إذ
أظهرت دراسة متعددة األقطار أن أفضل مؤشر لاللتزام
بالقيود التي تفرضها جائحة  COVID-19هو الشعور "بأننا في
مركب واحد ويجب أن نتكاتف للخروج من هذه األزمة معً ا"
(جيتن وآخرون .)2020 ،وشهد مثال ناجح في فييتنام ً
أيضا
تبني الحكومة إلستراتيجية أحيت الروح الوطنية والشجاعة
لالمتثال (الفريق المستقل المعني بالتأهب واالستجابة
للجائحة .)2021b ،في حين شكل امتثال العامة بارتداء
الكمامات وإجراءات التباعد االجتماعي تحديًا في البداية في
إيطاليا ،لكن سرعان ما أدت التجارب الشخصية إىل خلق
انطباع بأن جائحة  COVID-19تمثل تهديدًا خطيرًا وواضحًا.
لذلك ،أصبح السكان أكثر فاعلية في االلتزام بالتدابير الوقائية
مقارنة بجيرانهم األوروبيين الذين لم يعانوا من هذه التأثيرات
بعد (ميرير وآخرون .)2020 ،وسرعان ما زادت حدة االنقسام
فيما يتعلق باالمتثال لتوجيهات ارتداء الكمامات أو غيرها من
تدابير التخفيف من تأثيرات جائحة  COVID-19في المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات
المتحدة .فبالنسبة للكثيرين ،لم يكن األمر يتعلق بالحد
المنطقي من المخاطر بقدر ما يتعلق بعرض العلني للهويات
السياسية (تشوما وآخرون2021 ،؛ كاهاني.)2021 ،

إعادة تشكيل أنظمة
الحوكمة واألنظمة المالية
للعمل في مختلف النماذج
المنعزلة وتصميمها مع
مراعاة لألشخاص المتضررين
استجابت البلدان التي سبق أن عانت من مرض المتالزمة
التنفسية الحادة الوخيمة ( ،)SARSبما فيها الصين وجمهورية
كوريا وتايالند ،بسرعة وفعالية أكبر من البلدان األخرى الحتواء
تفشي المرض .إذ جرت توعية سكانها بخطر الجوائح بسبب
التجارب السابقة ،وقد أعادوا بالفعل تشكيل المؤسسات
التي كانت أكثر قدرة عىل العمل في مختلف النماذج المنعزلة
للتصدي لتفشي الجائحة (تومسون .)2020 ،وفي محاولة
لتوسيع نطاق "الذكاء التعاوني" فيما يخص الجائحة ،أطلقت
منظمة الصحة العالمية ً
أيضا مرك ًزا عالم ًيا لتقديم معلومات
بشأن األوبئة والجوائح (منظمة الصحة العالمية.)2021b ،

أشارت منظمة الصحة العالمية إىل "وباء معلوماتي" يشتمل
عىل الكثير من المعلومات بشكل عام والكثير من المعلومات
الخاطئة والمضللة (منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة
للبلدان األمريكية .)2022 ،ففي بعض الحاالت ،أدى الوباء
المعلوماتي إىل إثارة البلبلة والريبة ونشر السلوكيات التي
تنطوي عىل مخاطرة وتقويض استجابة قطاع الصحة العامة.
وفي ميانمار ،حيث ارتفعت نسبة استخدام اإلنترنت
مؤخرًا ،تكثر المعلومات المغلوطة بشأن جائحة COVID-19
عىل اإلنترنت ،إذ ينشر األشخاص منشورات مفادها كيف
أن العديد من األطعمة والمشروبات الطبيعية تشفي من
المرض (مؤسسة BBC Media Action .)2020 ،ولمواجهة
هذا ،تضمنت الحملة اإلعالنية الوطنيةLet’s Beat COVID،
( Togetherمعً ا للتغلب عىل  ،)COVIDصفحة فيسبوك
شهيرة سهلت التواصل المتبادل حتى يتمكن الناس
من طرح األسئلة وتبادل الخبرات (الشراكة من أجل مدن
صحية.)2020 ،
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الجزء األول
التحدي

 .2عالمنا في خطر
لم تواجه البشرية في أي مرحلة من التاريخ الحديث مثل هذه
المجموعة من المخاطر واألخطار المألوفة وغير المألوفة حيث
يتفاعل فيها البشر في عالم شديد االتصال وسريع التغير.
ويشير العدد المتزايد من الكوارث المتوسطة والكبيرة النطاق
المبلغ عنها إىل وجود تفاعل معقد بين العوامل .هذا ويؤدي
النمو السكاني والتوسع في بناء المستوطنات إىل وضع عدد
أكبر من األشخاص والبنية التحتية في مسار المخاطر القائمة،
وتوجد زيادة في تواتر المخاطر المناخية وشدتها بسبب تغير
المناخ (فان آلست2006 ،؛ الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ 2014a ،2012 ،2018a ،؛ أوتو وآخرون.)2018 ،
يؤدي تغير المناخ إىل تفاقم مخاطر الكوارث بطرق شتى،
فهو يزيد من احتمالية وقوع األحداث المناخية الخطيرة
وتواترها وشدتها ،مما يؤثر في قابلية التأثر بجميع المخاطر،
وذلك بسبب الضغوط والتأثيرات االجتماعية واالقتصادية
الطويلة األجل مثل النزوح ،وتغيير أنماط التعرض للمخاطر
مع تغير الظروف المناخية وظهور مخاطر في مواقع جديدة.
المبلّغ عنها سنويًا زيادة ملحوظة في
وزادت أحداث الكوارث ُ
العقدين الماضيين .عىل الرغم من وجود زيادة أكثر نسب ًيا
بلغت ذروتها في سنوات العقد بين عامي  2000و2009
ً
مقارنة بالفترة بين عامي  2010و ،2019إال أن التواتر اإلجمالي
ظل في أعىل مستوياته عىل اإلطالق .وبين عامي 1970
و ،2000بلغ متوسط تقارير الكوارث المتوسطة والكبيرة
النطاق ما يتراوح بين  90و 100سنويًا تقري ًبا ،ولكن بين عامي
 2001و ،2020زاد عدد األحداث المبلغ عنها إىل ما يتراوح
بين  350و 500سنويًا .وشمل ذلك الكوارث الجيوفيزيائية،
مثل الزالزل وأمواج تسونامي والبراكين والكوارث المتعلقة
بالمناخ والطقس وتفشي المخاطر البيولوجية ،بما فيها آفات
المحاصيل واألوبئة (تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث القائم عىل قاعدة الكوارث الدولية (قاعدة
بيانات األحداث الطارئة ()EM-DAT؛ مركز بحوث أوبئة
الكوارث ()CRED.)2021 ،
في حالة استمرار االتجاهات الحالية ،قد يزداد عدد الكوارث
سنويًا عالم ًيا من حوالي  400في عام  2015إىل  560لكل عام
بحلول عام  ،2030وهذه زيادة متوقعة بنسبة %40خالل دورة
سنداي (الشكل  .)2.1هذا وبالنسبة لحاالت
حياة إطار عمل ِ
الجفاف ،يوجد تباين كبير عىل أساس سنوي ،ولكن تشير
االتجاهات الحالية إىل زيادة محتملة تفوق %30بين عامي
 2001و( 2030من متوسط  16حالة جفاف سنويًا خالل الفترة
بين عامي  2001و 2010إىل  21سنويًا بحلول عام )2030
(الشكل  .)2.2ويتزايد ً
أيضا عدد أحداث االرتفاع الشديد

في درجات الحرارة سنويًا واستنادًا إىل االتجاهات الحالية،
سيزداد هذا العدد بمقدار ثالثة أضعاف بين عامي 2001
و.)2.3 ( 2030
وهذا ما تؤكده توقعات المناخ ،بما يتضمن األدلة العلمية
المطروحة في تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ الذي يشير إىل زيادة في معدالت
موجات الحر ،والفيضانات وموجات الجفاف األكثر حدة،
وزيادة بنسبة %7في حاالت هطول األمطار اليومية الغزيرة
حتى عام ( 2030الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ .)2021a ،بنا ًء عىل االتجاهات الحالية إن العالم مقبل
عىل تخطي هدف الزيادة في متوسط درجة الحرارة القصوى
العالمية التفاقية باريس البالغ  1.5درجة مئوية بحلول أوائل
عام  ،2030مما يزيد من تسريع وتيرة األحداث الخطرة
وشدتها (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،
.)2021a
بخسا من حيث اإلشارة
وتمثل األشكال  2.1و 2.2و 2.3تقديرًا
ً
إىل أن أنظمة البيانات ال تزال غير كافية الستيعاب النسبة
األكبر للمخاطر بطيئة الحدوث أو الكوارث الممتدة دون
الوطنية أو المحلية أو المحدودة التأثير .من بين جميع أحداث
الكوارث التي وقعت بين عامي  1990و ،2013توجد نسبة
مهولة تبلغ %99.7كانت عبارة عن كوارث صغرى تنطوي عىل
أقل من  30حالة وفاة أو أقل من  5,000منزل تعرض للتدمير
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2015 ،
وتوجد آالف من هذه األحداث المحدودة التأثير غير المبلغ
عنها في كل عام بسبب عدم تسببها في إحداث تأثيرات
شديدة عىل المستوى الوطني أو الدولي؛ ومع ذلك ،فهي تفيد
باستمرارية حدوث الخسائر المحلية (مكتب األمم المتحدة
للحد من مخاطر الكوارث.)2021a ،

 2.1مراجعة الحقائق – مقارنة
بين المخاطر الفعلية والمخاطر
المتصورة
 2.1.1تصورات المخاطر

تشير البيانات بكل بوضوح إىل تزايد المخاطر .ولكن ،هذا
ال ينعكس في استطالعات تصورات المخاطر لدى األفراد.
فيتسم التصور السائد للمخاطر – ال سيما التهديدات طويلة
األمد – بالتفاؤل وإساءة التقدير والحصانة .عىل سبيل
المثال ،تشير نتائج أحد استطالعات الرأي بشأن المخاطر
17
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العالمية لعام  2020إىل أنه في حين أن المخاطر
المترتبة عىل تغير المناخ مفهومة ومعترف بها
بصفة عامة ،توجد نسبة كبيرة من األشخاص
الذين يستخفون بهذه المسألة أو ال يزالون
متشككين بشأنها أو ليس لهم أي رأي فيما يتعلق
بها (مؤسسة  Lloyd’s Register Foundation،
( )2020aالشكل  .)2.4ومع ذلك ،قد تشهد اآلراء
تغيرًا ،ال سيما في المناطق التي طالتها كوارث
فادحة مؤخرًا .عىل سبيل المثال ،في الواليات
المتحدة ،توجد أدلة عىل أنه في أعقاب الموجات
األخيرة من حرائق الغابات واألعاصير والحر
والعواصف القياسية ،يشعر أكثر من %75من
الجمهور حال ًيا أن تغير المناخ يحدث (ليسيرويتز
وآخرون.)2021 ،
الشكل  .2.4تصورات تغير المناخ عالم ًيا2020 ،
إﱃ أي ﺣﺪ ﻳُﻌﺪ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺗﻬﺪﻳﺪًا؟

الشكل  .2.2عدد أحداث الجفاف بين عامي  1970و 2020والزيادة
المتوقعة بين عامي  2021و2030
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الشكل  .2.3عدد أحداث االرتفاع الشديد في درجات الحرارة بين
عامي  1970و 2020والزيادة المتوقعة بين عامي  2021و2030
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ﻋﲆ اﻹﻃﻼق
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المصدر :مؤسسة  loyd’s Register Foundation)2020a( L
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يتراوح متوسط "فجوة صور المخاطر" بين القلق
بشأن المخاطر واختبارها فعل ًيا بين %30في
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي و %13في
أستراليا ونيوزيلندا .ويبدو أن ذلك يشير إىل أن
التجربة الشخصية ما هي إال واحد من عدة عوامل
تؤثر في تصور المخاطر لدى األشخاص (مؤسسة
 Lloyd’s Register Foundation)2020b ،
(الشكل  .)2.5توجد مجموعة متنوعة من العوامل
المعرفية والسلوكية واالجتماعية والثقافية التي

الشكل  .2.5فجوة تصور المخاطر حسب المنطقة2020 ،
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أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ

ﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ

ﺷﺮق أوروﺑﺎ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

وﺳﻂ/ﻏﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ

ﺷﻤﺎل/ﻏﺮب أوروﺑﺎ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﺷﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻼﻧﺪا

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺨﺎوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﺗﻘﻴﺲ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﻤﺨﺎوف واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ) ،درﺟﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ (100

ﻣﺨﺎوف ﺑﺎﻟﻐﺔ

ﺷﻬﺪت
ﺣﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻔﺠﻮة :اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ "ﻣﺨﺎوف ﺑﺎﻟﻐﺔ"
و"ﺷﻬﺪت ﺣﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ"

المصدر :مؤسسةLloyd’s Register Foundation (2020b)

يكون لها دور عند النظر في مخاطر الكوارث ،إال أن تصور
ً
عاماًل أساس ًيا في الكيفية التي يتبعها األشخاص
المخاطر يُعد
للتأهب للمخاطر والحد منها واالستجابة لها.

 2.1.2خسائر الكوارث والفقر

يُعد الفقر سب ًبا ونتيجة في آن واحد لمخاطر الكوارث ،ال
سيما المخاطر الممتدة .تُعد مخاطر ،مثل الجفاف ،أكثر
ارتباطا بالفقر ،لكن جميع المخاطر التي تؤدي إىل كوارث
ً
تحد من التنمية المستدامة .فتتكبد فئات األشخاص األفقر
واألكثر قابلية للتضرر أسوأ الخسائر الناجمة عن الكوارث.
يكون الفقراء أكثر عرضة للمخاطر عىل األرجح ،ومن ثم
يتأثرون بها ،ومن المرجح أنهم سيعتمدون عىل منظومة من
البنى التحتية والمنازل التي تتسم بالهشاشة .ويفقدون ً
أيضا
ً
مقارنة بغير الفقراء
نسبة أكبر بكثير من دخلهم وأصولهم
حال نشوب الكوارث.

1

فعىل مدار جيل واحد ،تشرد  1.2مليار شخص بسبب الفقر
المدقع .شهدت نسبة سكان العالم ،الذين يعيشون تحت
ً
انخفاضا
خط الفقر المدقع البالغ  1.90دوالر أمريكي في اليوم،
عاما الماضية (البنك الدولي)2017 ،
ثابتًا عىل مدار الـ ً 20
(الشكل  1.)2.6ومع ذلك ،حتى قبل ظهور جائحة ،COVID-19
تباطأ التقدم نحو التخفيف من وطأة الفقر ولم يكن عىل
المسار الصحيح إلنهاء الفقر بحلول ( 2030هدف التنمية
المستدامة األول بشأن القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله).
وشهدت نسبة سكان العالم ،الذين يعيشون في فقر مدقع،
ً
انخفاضا من %15.7إىل %10.0بين عامي  2010و،2015

لكنها انخفضت بمقدار  1.8نقطة مئوية أخرى فقط لتصل إىل
 %8.2في عام ( 2019البنك الدولي.)2017 ،
ً
تفاؤاًل لعدد الفقراء أنه بالمقارنة
تتوقع السيناريوهات األكثر
بعام  ،2020سيعيش  37.6مليون شخص إضافي في فقر
مدقع بسبب تأثيرات تغير المناخ بحلول عام  .2030أما في

سجلت فيه معدالت الفقر العالمية الرسمية .أما للفترة التي تلت ذلك ،تستخدم توقعات البنك
كان عام  2017هو آخر عام ُ
الدولي المتعلقة بجائحة  COVID-19توقعات نمو اآلفاق االقتصادية العالمية لشهر يونيو عام  2020للفترة بين عامي  2018و،2021
ومعدالت النمو السنوية التاريخية المحددة حسب البلدان (بين عامي  2008و( )2018البنك الدولي.)2017 ،
19

الشكل  .2.6نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع الدولي البالغ  1.90دوالر أمريكي في اليوم في الفترة 2015–2002
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التنمية المستدامة ،مؤشر هدف التنمية المستدامة ( 1.1.1إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية الدولية في األمم
المتحدة)2021 ،

تشاؤما أو في حالة التقاعس عن اتخاذ
السيناريوهات األكثر
ً
أي إجراء ،فسيدفع تغير المناخ  100.7مليون شخص إضافي
إىل الفقر بحلول ( 2030جافينو وآخرون( )2020 ،الشكل .)2.7
تسببت التأثيرات النظامية لجائحة  COVID-19في أول
ارتفاع لمعدل الفقر العالمي منذ عام  .1998فبحلول أكتوبر/
تشرين األول عام  ،2020قدَّر البنك الدولي أن الجائحة قد
أدت إىل تراجع أهداف القضاء عىل الفقر بمقدار يتراوح بين
 6و 7سنوات ،حيث ارتفعت مستويات الفقر بالفعل مقتربة
من تلك التي شوهدت في عام ( 2017البنك الدولي2020a ،؛
يونزان وآخرون( )2020 ،الشكل  .)2.8وأدت الجائحة إىل زيادة
عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر بمعدل  97مليون
شخص في عام  ،2020وهي زيادة غير مسبوقة تاريخ ًيا.
وكانت الحصة األكبر من الزيادة من نصيب جنوب آسيا
وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،حيث زاد العدد بمعدل
 32مليون شخص و 26مليون شخص ،عىل التوالي ،مما
تسبب في تراجعهما دون خط الفقر الدولي بسبب الجائحة
في عام ( 2020جافينو وآخرون.)2020 ،
وف ًقا لمؤشر األخطار الطبيعية من  ،INFORMتوجد بمعظم
البلدان التي تواجه مخاطر كوارث مرتفعة نسبة عالية ً
أيضا
من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني .تكون
 %90من البلدان ،التي تُعد من بين أعىل  20بلدًا في مستوى
20

التعرض للمخاطر البالغ  6.6أو أعىل وف ًقا لمؤشر األخطار
الطبيعية من  ،INFORMبلدانًا متوسطة ومنخفضة الدخل
بمتوسط معدل فقر وطني يبلغ( %34المفوضية األوروبية،
( )2021الشكل  .)2.9ويكون ذلك مقارنة بالبلدان التي تقع
عىل النهاية المقابلة من مقياس المخاطر ،حيث يبلغ معدل
الفقر لديها .%0.5بالنسبة لمثل هذه البلدان ذات المخاطر
العالية ومعدالت الفقر المرتفعة – التي تندرج بصفة عامة
تحت فئة البلدان منخفضة الدخل – يمكن أن تؤدي تأثيرات
الكوارث إىل عجز شديد في الدخل واالستهالك ما يؤثر سل ًبا
في الرفاه ويسبب انتكاسات كبرى في التنمية البشرية
ً
فضاًل عن عواقب طويلة األمد.
واالقتصادية
ففي البلدان العالية المخاطر ،تكون النسبة المئوية لألسر
الفقيرة المعرضة للكوارث أعىل مقارنة باألسر غير الفقيرة
(الشكل  .)2.10عىل سبيل المثال ،بعد أن ضرب إعصار آيال
بنغالديش في عام  ،2009تعرضت %25من األسر الفقيرة
ً
مقارنة بـ %14فقط من األسر غير الفقيرة
إىل تأثيراته،
(أكتر وماليك .)2013 ،وفي فيتنام ،كانت النسبة األعىل من
األسر الفقيرة التي تعرضت للفيضانات متركزة في المناطق
الحضرية؛ ألن ندرة األراضي تدفع الفئات الفقيرة من السكان
إىل االستقرار في مناطق عالية المخاطر (نجوين ووينترز
2011؛ نجوين وآخرون .)2013 ،فمع عدم إمكانية الوصول إىل
تدابير الحماية االجتماعية وأدوات تقاسم المخاطر ،مثل خطط

الشكل  .2.7الزيادة في عدد األشخاص (بالمليون) الذين يُزج بهم في براثن الفقر بسبب تغير المناخ ،توقعات  2020حتى عام 2030
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اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2030ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮارث وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن(
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ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺘﺸﺎﺋﻢ
المصدر :جافينو وآخرون ()2020
الشكل  .2.8الفقر المدقع العالمي المتوقع بحلول عام  :2030تأثيرات جائحة  COVID-19في إجراءات التخفيف من حدة الفقر

10
9.2

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

8

اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
COVID-19 7
 6.7اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
COVID-19
6.1
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ
COVID-19

6

4
3

اﻟﻬﺪف %3

ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2030

2
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المصادر :النكر وآخرون ()2020؛ البنك الدولي ()2020a؛ يونزان وآخرون ()2020
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الشكل  .2.9البلدان األعىل في مستويات مؤشر مخاطر األخطار الطبيعية من  ،INFORMونسب سكانها الواقعة تحت خط الفقر
الوطني في عام 2021
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ )(8.4

درﺟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ INFORM

ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ )(8.2
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر )(7.8
اﻟﻬﻨﺪ )(7.7
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ )(7.7
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن )(7.4
ﻓﻴﺘﻨﺎم )(7.4
ﻫﺎﻳﺘﻲ )(7
اﻟﺼﻮﻣﺎل )(6.9
إﻛﻮادور )(6.9
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(6.7
إﻳﺮان )اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( )(6.7
ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ )(6.7
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن )(6.7
ﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة )(6.7
اﻟﺴﻠﻔﺎدور )(6.6
ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا )(6.6
ﻫﻨﺪوراس )(6.5

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNDRRالقائم عىل مؤشر مخاطر األخطار الطبيعية من INFORM
(المفوضية األوروبية )2021 ،وقاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة (UN DESA) 2021،

التأمين ،يضطر الفقراء غال ًبا إىل استخدام أصولهم المحدودة
بالفعل للتخفيف من الخسائر الناجمة عن الكوارث ،وهو ما
يدفعهم إىل مزيد من الفقر.

ويتضح ذلك بصورة أكبر من خالل تأثيرات جائحة
 .COVID-19فقد تتسبب هذه الجائحة في تصعيد االتجاه
الصعودي بالفعل ألسعار الغذاء العالمية ،مما أفقد ماليين
األسر ،التي تكافح بالفعل لمواجهة خسائر الدخل ،القدرة
عىل شراء الغذاء الصحي.

نواح عديدة .فعىل
ترتبط الكوارث باألمن الغذائي من
ٍ
المستوى المحلي ،تسبب الكوارث أضرا ًرا بالمحاصيل
ً
مباشرة .وعىل المستوى الوطني
والمواشي وسبل العيش
أو الدولي ،تكون لها تأثيرات نظامية عىل سالسل التوريد
والتجارة الدولية .ويوجد ارتباط إيجابي بين السنوات التي
ارتفعت فيها خسائر الكوارث واالرتفاعات العالمية في
مؤشر أسعار الغذاء (الشكل .)2.11

يتفاقم الجوع وسوء التغذية بشكل ملحوظ في البلدان ذات
األنظمة الغذائية الزراعية العالية شديدة التأثر بهطول األمطار،
وتقلب درجات الحرارة ،والجفاف الشديد ،وحيث تعتمد
سبل عيش نسبة عالية من السكان عىل الزراعة .فعلي سبيل
المثال ،في عام  ،2020كان متوسط مستوى نقص التغذية
في البلدان العالية التعرض لصدمات المناخ أعىل بمعدل 3
نقاط مئوية من البلدان المنخفضة التعرض أو غير المعرضة
تماما لمثل هذه الصدمات (الشكل .)2.12
ً

 2.1.3خسائر الكوارث والجوع

22

الشكل  .2.10نسبة األسر الفقيرة وغير الفقيرة المعرضة للكوارث (أمثلة مختارة للفترة )2014–1997

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

%35

ﻓﻘﻴﺮة
ﻏﻴﺮ ﻓﻘﻴﺮة

%46

نﺪﻤﻟا

اﻟﺒﻠﺪان

ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ

%14

%30

ﻏﻴﺎﻧﺎ

%25

ﻫﺎﻳﺘﻲ

%40

%50

ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ

ﻧﻴﺒﺎل

%35

%45

%56

ﻣﻮﻣﺒﺎي

%29

%95

%75

ﻓﻴﺘﻨﺎم

%38

%23

ﻛﻴﻨﻴﺎ

%99

%29

%41

ﺳﺎن ﺳﻠﻔﺎدور

%9

%8

ﺗﻴﻐﻮﺳﻴﻐﺎﻟﺒﺎ

%11

%17

ﻻ ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

مالحظة :نظرًا إىل نقص البيانات الدولية بشأن هذه المسألة ،اختيرت أمثلة المنطقة والبلد والمدينة بنا ًء عىل استعراض المؤلفات لتحديد مكان إجراء
دراسات محددة واستخدام البيانات المتاحة منها .ويضع كل مصدر تعري ًفا مختل ًفا لألشخاص "الفقراء" و"غير الفقراء" .يختلف تعريف التعرض بنا ًء عىل
نوع الخطر والسياق الذي يحدث فيه.
المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،استنادًا إىل مؤلفات في :بنغالديش (أكتر وماليك)2013 ،؛ وغواتيماال (تيسليوك وليندرت،
)2002؛ وغويانا (بيلينج)1997 ،؛ وهايتي (فوكس)2014 ،؛ وكينيا (أوبوندو)2013 ،؛ والشرق األوسط وشمال إفريقيا (البنك الدولي)2014 ،؛ ومومباي
(بيكر وآخرون2005 ،؛ رينجر وآخرون)2011 ،؛ ونيبال (جنتل وآخرون)2014 ،؛ وسان سلفادور وتيغوسيغالبا (فاي)2005 ،؛ وفيتنام (نجوين وآخرون)2013 ،
23

الشكل  .2.11المخاطر والجوع :العالقة بين تأثير الكوارث ومؤشر
أسعار الغذاء في الفترة 2020–1990

 2.1.4خسائر الكوارث وعدم
المساواة بين الجنسين

إن الحد من الفقر بشكل إيجابي يعزز من القدرة
عىل الصمود أمام الكوارث ،ويقترن بارتباطات
إيجابية قوية للقضاء عىل أوجه عدم المساواة بين
الجنسين .وينعكس وصول المرأة المحدود إىل
الموارد االقتصادية وتقييد دورها في العمل واألسرة
والحياة العامة في وجود تفاوت بين الجنسين من
حيث القدرة عىل الصمود أمام الكوارث وتغير
المناخ .ال تُعد المرأة كفئة في حد ذاتها أكثر قابلية
للتضرر من الرجل بالفطرة ،ولكن يساهم عدم
المساواة بين الجنسين في التوزيع غير المتناسب
للمخاطر (نيوماير وبلومبر.)2007 ،

364.10
ﻣﻠﻴﺎرًا
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اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎرﺛﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل قاعدة
بيانات األحداث الطارئة (( )EM-DATمركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث،
 ،)2021ومؤشر أسعار الغذاء (منظمة األغذية والزراعة ،)2021a ،ومرصد إطار
عمل ِسنداي (( )SFMمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)2021c ،
الشكل  .2.12عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية
وانتشار حاالت نقص التغذية في البلدان2020 ،
ﺑﻠﺪان ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ

ﺑﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ

ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﻻت
%11
ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )(2020

%83

ﻋﺪد ﺣﺎﻻت
ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

%7

%24

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل قاعدة بيانات
األحداث الطارئة (( )EM-DATمركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث ،)2021 ،وقاعدة
البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة (منظمة األغذية والزراعة)2021a ،
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في حين أن إبالغ البيانات المصنفة حسب النوع
الجنساني بشأن تأثيرات الكوارث ال يزال غير
كاف ،فإن الفروق بين الجنسين في الوصول إىل
ِ
الوسائل االقتصادية والمالية للتعافي تُعد مؤشرًا
واضحًا .وال تزال فجوة األجور بين الجنسين تشكل
تحديًا عالم ًيا أساس ًيا .فتتقاضى المرأة أجرًا أقل من
الرجل بمتوسط ،%15وبالتالي تصبح لديها موارد
اقتصادية أقل لبناء القدرة عىل الصمود والتعافي
من الصدمات (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
دون تاريخ؛ المنتدى االقتصادي العالمي.)2019 ،
ويتفاقم هذا الوضع بتقييد وصول المرأة الشخصي
إىل موارد التمويل السريع في حاالت الطوارئ ،التي
تقل بمتوسط %10عن الموارد المتاحة للرجال
(الشكل .)2.13
عىل الرغم من أن الفجوة بين الجنسين من حيث
الوصول إىل التمويل في حاالت الطوارئ تكون أكبر
في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل (الشكل
 ،)2.13فإن المتوسط العالمي للبلدان العالية الدخل
يُظهر ً
أيضا تفاوتًا ،حيث يحظى الرجال بفرص
للوصول إىل التمويل المتاح لألفراد في حاالت
الطوارئ نسبتها %72مقابل %66للنساء (البنك
الدولي.)2021a ،
يمكن أن تؤدي تأثيرات الكوارث المتفاوتة بين
الجنسين واالستجابات االجتماعية لها إىل تفاقم
عدم المساواة بين الجنسين ،ال سيما من حيث
الوصول إىل الموارد االقتصادية ،مما يؤول إىل
زيادة الفقر وتقليل القدرة عىل الصمود في مواجهة
الكوارث المستقبلية .أُجريت دراسة مؤخرًا في
بنغالديش بشأن ال ُبعد االقتصادي لقابلية تضرر
المرأة في أثناء األعاصير ،وحددت سبعة تحديات أو
مشكالت رئيسية :زيادة البطالة وانخفاض خيارات
سبل العيش وزيادة الفقر ،وزيادة عدم األمن الغائي،

وفقدان الممتلكات ،وتسرب الفتيات من التعليم ،والزواج
المبكر ،والهجرة ،والنزوح الطويل األمد (سلطانة .)2022 ،ومن
بين هذه التأثيرات ،كانت أول أربعة منها مباشرة ،بينما كانت
آخر ثالثة منها غير مباشرة وطويلة األمد .وجدت دراسات أخرى
تفاوتات بين الجنسين من حيث دعم التعافي التالي للكوارث
في جوانب مثل التوظيف وسبل العيش حيث ،عىل سبيل
المثال ،قد تركز البرامج الرسمية عىل الوظائف التي يؤديها
الرجال بشكل رئيسي وتخفق في تسليط الضوء عىل سبل
العيش الخاصة بالنساء في القطاع غير الرسمي أو الخسائر
غير الخاضعة للتأمين التي تتكبدها المرأة في حدائق الغذاء
وصيد األسماك والزراعة (منظمة العمل الدولية.)2020 ،
ويُعد كل من زيادة معدل العنف القائم عىل النوع الجنساني
في أثناء الحاالت الطارئة والنزوح بسبب الكارثة والكوارث
بطيئة الحدوث اهتمامات رئيسية ً
أيضا .توجد الكثير من
الدراسات التي سلطت الضوء عىل هذا التحدي عىل المستوى
العالمي في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ (بهاال،)2018 ،

وكذلك في بلدان عديدة وأماكن كوارث مختلفة ،مثل حرائق
الغابات في أستراليا (باركنسون وزارا ،)2011 ،واألعاصير في
بنغالديش (رضوانة واأللم )2020 ،والفيضانات واألعاصير في
الواليات المتحدة (غيرهارت وآخرون.)2018 ،
أبرزت المراقبة في أثناء جائحة " COVID-19جائحة الظل"
للعنف القائم عىل النوع الجنساني عالم ًيا (صندوق األمم
المتحدة للسكان2020 ،؛ إيماندي وآخرون2021 ،؛ منظمة
الصحة العالمية .)2021c ،فعىل سبيل المثال ،كشفت دراسة
حديثة حول تأثير تدابير اإلغالق المرتبطة بجائحة COVID-19
والخسائر االقتصادية ذات الصلة في سكان الحضر بأربع
مدن بأمريكا الالتينية عن وجود ارتباط كبير بين هذه الضغوط
والعنف في المنزل وكذلك االكتئاب والقلق ،مما يضر بالنساء
واألشخاص ذوي التوجهات الجنسية والهويات الجنسانية
المتنوعة (في كوكويمبو وسنتياغو في تشيلي ،وليما في بيرو،
وسان دومينغو في الجمهورية الدومينيكية) (كاسترو وآخرون،
تُصدر قري ًبا).

الشكل  .2.13الوصول المتفاوت بين الجنسين إىل التمويل في حاالت الطوارئ (باستثناء البلدان المرتفعة الدخل)
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أوروﺑﺎ ووﺳﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
آﺳﻴﺎ
واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪول اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

مالحظة :تشير النسب المئوية إىل نسبة األشخاص (ذكورًا وإناثًا) الذين ذكروا أنه في حاالت الطوارئ يمكنهم أن يحصلوا عىل  1/20من الدخل القومي
اإلجمالي للفرد بالعملة المحلية خالل الشهر التالي (عىل سبيل المثال من خالل المدخرات ،أو الدخل التكميلي ،أو الحصول عىل القروض واالئتمان).
المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNDRRالقائم عىل بيانات البنك الدولي ()2021a
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باستخدام بيانات أهداف التنمية المستدامة ،أصبح من
الممكن ً
أيضا في الوقت الراهن مالحظة االرتباطات ذات
الداللة اإلحصائية بين العنف القائم عىل النوع الجنساني
وقابلية التضرر من الكوارث .ويُظهر تحليل لبيانات أهداف
التنمية المستدامة (الشكل  )2.14وجود عالقة قوية بين
عدد األشخاص المتضررين من الكوارث وعدد ضحايا جرائم
القتل العمد من اإلناث (تستند إحصائيات أهداف التنمية
المستدامة إىل عدد الضحايا لكل  100,000من السكان).
واستنادًا إىل األبحاث المذكورة أعاله بشأن زيادة العنف القائم
عىل النوع الجنساني في حاالت الكوارث ،فإن هذا يشير إىل
أن الضغوط االجتماعية واالقتصادية والنفسية اإلضافية
للكوارث عىل األشخاص المتضررين تؤول إىل تفاقم قابلية
التضرر من خالل التأثيرات االجتماعية غير المباشرة .ويؤدي
هذا بدوره إىل تقويض قدرات التك ّيف والتماسك االجتماعي
والرفاه ،األمر الذي يؤثر بشكل غير متناسب في النساء
والفتيات في هذا المثال.

المصدر :تحليل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة
القائم عىل قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
(،UN DESA )2021

الشكل  .2.15العالقة بين التأثر بالكوارث واالتجار بالنساء

والفتيات ،بين عامي  2015و2021

المصدر :تحليل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة
القائم عىل قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
(،UN DESA )2021

ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  16.1.1ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ
اﻟﻌﻤﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ )اﻟﻨﺴﺎء(

ﻳﻌﺮض ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 16.2.2
ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ )اﻟﻌﺪد(

الشكل  .2.14العالقة بين التأثر بالكوارث وجرائم القتل العمد
للنساء ،بين عامي  2015و2022

ب ُعد جنساني كبير .ف ُيظهر أحد تحليالت بيانات أهداف التنمية
المستدامة المتاحة وجود عالقة قوية بين التأثر بالكوارث
وعدد ضحايا االتجار بالبشر من اإلناث التي تم اكتشافها
(الشكل  )2.15في جميع المناطق ،باستثناء جنوب إفريقيا
وغرب آسيا وأوقيانوسيا .في حين أن توفر البيانات حول
هذه المسألة ،ال سيما في المناطق التي تندر فيها البيانات،
ما زال مشكلة ،فإنه يشير إىل الحاجة إىل وجود فهم أفضل
لتأثيرات الكوارث المتتالية والنظامية في الرفاه (المنظمة
الدولية للهجرة.)2017 ،

ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  1.5.1ﻋﺪد
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث )اﻟﻌﺪد(

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺷﺮق وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  1.5.1ﻋﺪد
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث )اﻟﻌﺪد(

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

وﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺷﺮق وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ

ً
معترفا به للكوارث وله
يُعد االتجار بالبشر تأثيرًا ثانويًا آخر
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بإيجاز ،تؤثر حاالت عدم المساواة بين الجنسين واألدوار
الجنسانية المختلفة في المجتمعات الموجودة مسب ًقا
في قابلية التعرض والتضرر وقدرات التك ّيف ومدى
التأهب فيما يتعلق بالكوارث (الشكل .)2.16

الشكل  .2.16الحد من مخاطر الكوارث وعوامل المخاطر التي
يشكلها النوع الجنساني
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت
اﻟﻨﻮع اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ:
ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟﻜﺎرﺛﺔ

اﻟﻜﻮارث

ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﺘﻌﺮض ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﻜﻴﻒ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺄﻫﺐ

عالوة عىل ذلك ،يعيش ربع سكان الحضر عىل الصعيد
العالمي في مستوطنات عشوائية في ظروف يسودها الفقر
(الشكل  .)2.18ويوجد حوالي مليار شخص في البلدان النامية
عرضة للتأثر بالكوارث؛ ألنهم يعيشون في منازل مكتظة رديئة
البناء ذات مستويات عالية من التعرض وتفتقر إىل خدمات
طوارئ أو قدرات تك ّيف مناسبة (شعبة السكان التابعة لألمم
المتحدة2018 ،؛ البنك الدولي.)2022 ،
الشكل  .2.18نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في مستوطنات
عشوائية حسب المنطقة ،عام 2018

%29

ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻜﻮارث )(DRR

%55
%45
%44

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

يُظهر البحث ً
حاسما في االرتقاء
أيضا أن النساء تؤدي دو ًرا
ً
بمدى التأهب للكوارث وإثراء عملية صنع القرار بالمعرفة
والقدرات والنُهج القائمة عىل االحتياجات .ومع ذلك ،توجد
حاجة إىل ترسيخ مشاركة المرأة في هذه األدوار في إدارة
مخاطر الكوارث (بيكارد.)2021 ،

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

%24
%14
%11

أوروﺑﺎ ووﺳﻂ آﺳﻴﺎ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

%0.01

%0

 2.1.5المخاطر والتحضر

تتفاقم العالقة بين الفقر والمخاطر بسبب الوتيرة السريعة
للتحضر عىل الصعيد العالمي .بحلول عام  ،2017أصبح أكثر
من نصف سكان العالم ( )%56يعيشون في مناطق حضرية –
ال سيما في المدن العالية الكثافة (شعبة السكان التابعة لألمم
المتحدة2018 ،؛ البنك الدولي( )2022 ،الشكل .)2.17
الشكل  .2.17سكان الحضر كنسبة من إجمالي سكان العالم بين
عامي  1960و2017
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المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل
البنك الدولي ()2021b

يزيد التحضر السريع الوتيرة من تعرض األشخاص إىل
تأثيرات تغير المناخ ،ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل تركيز المدن
الكبرى في المناطق الساحلية المعرضة لتأثيرات ارتفاع
مستوى سطح البحر .وقد ارتفعت مستويات سطح البحر
بمتوسط  1.3مم سنويًا بين عامي  1901و ،1971ولكن
منذ عام  ،2006تزايد هذا المعدل إىل  3.7مم سنويًا
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .)2021a ،ومن
المتوقع أنه بحلول عام  ،2100سيتضرر  200مليون شخص
في العالم بارتفاع مستوى سطح البحر ،وسيكون معظمهم
في آسيا ،ال سيما الصين ( 43مليونًا) وبنغالديش ( 32مليونًا)
والهند ( 27مليونًا) (كولب وستراوس.)2019 ،
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%33
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المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل
البنك الدولي ( )2022وشعبة السكان التابعة لألمم المتحدة ()2018
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سنداي وأولوياته
الشكل  .2.19أهداف إطار عمل ِ

ﺳﻨﺪاي ﺳﺒﻌﺔ أﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻳﺤﺪد إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ِ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ:

ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺒﺮى

ىﺮﺒﻛ تﺎﺿﺎﻔﺨﻧا
أ .اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث

ب .ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ

ج .اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﻫـ .اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ
وﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث

اﻷوﻟﻮﻳﺔ 1

ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث

اﻷوﻟﻮﻳﺔ 2

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث
ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث

اﻷوﻟﻮﻳﺔ 4

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻜﻮارث ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل ،وﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ
"إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ"
ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ وإﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر

اﻷوﻟﻮﻳﺔ 3

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد

و .اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
د .اﻷﺿﺮار واﻟﺘﻌﻄﻼت
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎرﺛﺔ
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ز .ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻧﻈﻤﺔ
اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة

سنداي عند نقطة
 2.2إطار عمل ِ
منتصف الطريق :تصحيح المسار
قدما نحو عام 2030
للمضي
ً
سنداي أربع أولويات وسبعة أهداف
يتضمن إطار عمل ِ
تهدف إىل التحديد والقياس للتقدم المحرز نحو هدفه العام
لزيادة القدرة عىل الصمود عن طريق الحد من المخاطر
(الشكل  .)2.19يشكل عام  2022نقطة منتصف الطريق لعمر
عاما .وتذكر الدول األعضاء وشركاؤها أنهم
االتفاقية البالغ ً 15
حققوا إنجازات كبيرة في تنفيذها ومراقبتها منذ عام .2015
سنداي األساس للتقارير الطوعية
تشكل أهداف إطار عمل ِ
سنداي (المربع  .)2.1ويتمثل
للدول إىل مرصد إطار عمل ِ
الغرض من أول أربعة أهداف في الحد بشكل كبير من تأثيرات
الكوارث :الوفيات وعدد األشخاص المتضررين والخسائر
االقتصادية واألضرار التي تلحق بالبنية التحتية األساسية
وانقطاع الخدمات األساسية (األهداف من "أ" إىل "د") .في حين
تستهدف األهداف الثالثة األخرى تعزيز اعتماد اإلستراتيجيات
الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث ،والتعاون الدولي
مع البلدان النامية ،والوصول إىل أنظمة اإلنذار المبكر للمخاطر
المتعددة (األهداف من "هـ" إىل "ز") .يوجد حال ًيا  155بلدًا
تفيد بتقدمها في واحد عىل األقل من األهداف السبعة،
2
وتظهر اتجاهات جديدة عبر المؤشرات المختلفة.
يدعو قرار األمم المتحدة رقم  ،69/283الذي يعتمد إطار عمل
سندايً ،
أيضا جميع أصحاب المصلحة إىل تقديم تعهدات
ِ
طوعية محددة ومقيدة بإطار زمني (األمم المتحدة.)2015a ،

سنداي يدعمه  38مؤشرًا لتتبع التقدم المحرز
إن إطار ِ
ً
فضاًل
سنداي،
في تنفيذ األهداف السبعة إلطار عمل ِ
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المصدر :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ()2021c

الشكل  .2.20الوفيات العالمية المرتبطة بالكوارث بين عامي
 1989و2020

2015

سنداي أداة إبالغ إلكترونية ،حيث
يُعد مرصد إطار عمل ِ
تقوم البلدان بإدخال البيانات الرسمية وتتبعها وتقدمها
ضمن إطار عملية اإلبالغ .وهو يدعم البلدان في تطوير
إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث واتخاذ قرارات
سياسية واعية بالمخاطر وتخصيص الموارد لمنع
مخاطر الكوارث الجديدة.

يوجد تباين سنوي كبير في اتجاهات الوفيات (الشكل ،)2.20
مما يسلط الضوء عىل أن األحداث الواسعة النطاق والكوارث
الضخمة يمكن أن تفوق قدرات البلدان للتأهب واالستجابة
والتعافي من مثل هذه األحداث والكوارث .في حين أن
الوفيات العالمية المرتبطة بالكوارث ،عىل المدى الطويل،
عاما متزايدًا (الشكل  ،)2.20يوجد انخفاض
شهدت اتجاهًا ً
ملموس من أكثر من  104,000وفاة سنويًا في العقد األول من
القرن الحادي والعشرين إىل متوسط  81,000سنويًا في العقد
الثاني من القرن الحادي والعشرين .وعىل الرغم من ذلك ،ما
زالت هناك تحديات كبيرة تعوق الحد من الوفيات العالمية
الناجمة عن الكوارث بحلول عام ( 2030هدف إطار عمل
سنداي "أ") ،ال سيما في ظل تأثير جائحة  ،COVID-19التي أدت
ِ
إىل زيادة معدالت الوفاة اإلجمالية من عام  2020فصاعدًا.

2020

عن األبعاد ذات الصلة في أهداف التنمية المستدامة
 1و 11و .13وقد أوصى فريق الخبراء العامل الحكومي
الدولي المفتوح العضوية بالمؤشرات ،وأيدتها الجمعية
العامة لألمم المتحدة.

 2.2.1تقدم ضعيف في الحد من
الخسائر البشرية الناجمة عن الكوارث

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص

سنداي ()SFM
المربع  .2.1مرصد إطار عمل ِ

وبحلول فبراير عام  ،2022نشر مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث  100من تلك التعهدات الطوعية التي انطوت
عىل  650منظمة تقري ًبا تعمل في شراكة عىل المستويات
المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية عىل مشروعات واسعة
النطاق ،مثل دعم قدرة األعمال الصغيرة عىل الصمود ،وبناء
قدرات الشباب ،واستكشاف تقنيات رائدة لفهم المخاطر.

مالحظة :يشمل معدل الوفيات لعام  2020الوفيات الناتجة عن
جائحة  ،COVID-19ونظرًا إىل عدم اكتمال عملية اإلبالغ ،فإن هذا
الرقم ال يعكس التأثير الكامل لجائحة  COVID-19من حيث الوفيات.
المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم
عىل برنامج DesInventar (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ،)2021d ،قاعدة بيانات األحداث الطارئة (مركز أبحاث األوبئة
الناجمة عن الكوارث )2021 ،ومرصد إطار عمل ِسنداي (مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)2021c ،

سنداي المستخدمة في جميع أجزاء هذا الفصل للفترة الممتدة حتى عام  ،2019بما
تأتي جميع البيانات الواردة من مرصد إطار عمل ِ
سنداي
يتضمن هذا العام ،من اإلنجازات المبلغ عنها في  31مارس عام  ،2021وتأتي جميع البيانات الواردة من مرصد إطار عمل ِ
لعام  2020من اإلنجازات المبلغ عنها في  31أكتوبر عام .2021
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الشكل  .2.21العالقة بين الوفيات المرتبطة بالكوارث وتبني إستراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث للفترة بين عامي  2005و2019
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0

ﻋﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث
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45,000

0

ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  13.1.3اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  1.5.1اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل مرصد إطار عمل ِسنداي (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)2021c ،
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يسلك إجمالي عدد األشخاص المتضررين من الكوارث
سنداي "ب") اتجاهًا هبوط ًيا بشكل معتدل
(هدف إطار عمل ِ
عاما الماضية ،انخفض
(الشكل  .)2.22عىل مدار الـ ً 20
متوسط عدد األشخاص المتضررين من  228مليونًا في
العقد األول من القرن الحادي والعشرين إىل أقل بقليل من
 200مليون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
سنداي لإلبالغ عن
ويستخدم هذا التعريف الخاص بإطار عمل ِ
أشخاصا مرضى
األشخاص المتضررين من الكوارث باعتبارهم
ً

الشكل  .2.22عدد األشخاص المتضررين من الكوارث عالم ًيا بين
عامي  1989و2020

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص

تشير األدلة إىل فوائد إجراءات التأهب للكوارث من جانب
البلدان ،مثل تحضير إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
كوسيلة إلنقاذ األرواح والتخفيف من تأثيرات الكوارث .يرتبط
عدد البلدان ،التي تعتمد حكوماتها المحلية إستراتيجية وطنية
ارتباطا وثي ًقا وإيجاب ًيا بالحد من
للحد من مخاطر الكوارث،
ً
معدل الوفيات الناجمة عن الكوارث بمرور الوقت (مؤشر
سنداي
هدف التنمية المستدامة  / 13.1.3هدف إطار عمل ِ
"هـ" ومؤشر هدف التنمية المستدامة  / 1.5.1هدف إطار
سنداي "أ") (الشكل  .)2.21وفي حين أن ذلك ال يشكل
عمل ِ
عالقة سببية مباشرة بين اإلستراتيجيات المحلية وانخفاض
معدل الوفيات العالمية ،فإن تطوير مثل هذه اإلستراتيجيات
يُعد نوعً ا من االستثمار في الحد من المخاطر المحلية ،التي
من بين أمور أخرى ،تؤدي إىل انخفاض معدل الوفيات.

أو مصابين ،أو مالكين لمساكن متضررة أو ُمدمرة ،أو أصحاب
سبل عيش انقطعت أو تدمرت بفعل الكوارث.

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم
عىل DesInventar (UNDRR ،)2021d ،وقاعدة بيانات األحداث الطارئة
(( )EM-DATمركز بحوث أوبئة الكوارث،  )2021ومرصد إطار عمل ِسنداي
(،UNDRR )2021c

الشكل  .2.23عدد األشخاص المتضررين من الكوارث لكل
سنداي،
 100,000نسمة حسب فئة دخل البلد (إطار عمل ِ
الهدف "ب") ،بين عامي  2015و2020

تزيد التأثيرات النظامية لجائحة  COVID-19من المخاطر
سنداي .وكانت البلدان
المحيطة بتحقيق هدف إطار عمل ِ
منخفضة الدخل هي األكثر تضر ًرا في عام  2020بفعل
الكوارث ،بما في ذلك الجائحة والمخاطر األخرى ،حيث
تضرر شخص واحد من كل أربعة أشخاص بشكل مباشر
(الشكل  3.)2.23هذا وسيصبح ضمان التعافي وإعاة البناء
قدما بشكل أفضل بعد الجائحة أمو ًرا ضرورية
والمضي
ً
لضمان القدرة عىل الصمود في المستقبل.
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ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
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عىل مدار العقد الماضي ،أجبرت الكوارث ً
أيضا أكثر من ربع
مليون شخص عىل النزوح الداخلي ،مما نتج عنه زيادة معدل
النزوح الداخلي بمقدار ثالثة أمثال الحاالت التي يسببها
الصراع والحرب كل عام في المتوسط (الشكل .)2.24
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المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم
عىل برنامج DesInventar (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،
 ،)2021dومرصد إطار عمل ِسنداي (مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث)2021c ،
الشكل  .2.24عدد النازحين بسبب النزاعات والكوارث بين عامي  2010و2020
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المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل قاعدة بيانات النزوح الداخلي العالمية (مركز رصد النزوح الداخلي)2021 ،

3

سنداي للهدف "ب" ،فإن "األشخاص المتضررون" من
كما هي الحال مع مخاطر أخرى ،وف ًقا للتفسير االصطالحي الخاص بإطار عمل ِ
جائحة  COVID-19هم أولئك الذين تعرضوا إلصابة أو مرض أو تأثيرات صحية أخرى ،وكذلك األشخاص الذين تعرضوا لإلخالء أو النزوح
أو ترحيلهم ،أو عانوا من ضرر مباشر قد لحق بسبل عيشهم أو أصولهم االقتصادية أو المادية أو االجتماعية أو الثقافية أو البيئية.
31

اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
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حا أقل سنويًا ،فإنها
عىل الرغم من أن الكوارث تحصد أروا ً
تتسبب في خسائر أكثر وتزيد من مستويات الفقر .فعىل
المستوى العالمي ،بلغت الخسائر االقتصادية ذات القيمة
الدوالرية المرتبطة بجميع الكوارث – الجيوفيزيائية والمرتبطة
بالمناخ والطقس – في المتوسط حوالي  170مليار دوالر
سنويًا عىل مدار العقد الماضي ،وبلغت ذروتها في عامي
 2011و 2017عندما ارتفعت الخسائر إىل أكثر من 300
مليار دوالر (الشكل  .)2.25وفي عام  ،2011كان النصيب
األكبر من الخسائر راجعً ا بشكل رئيسي إىل زلزال توهوكو في
اليابان والفيضانات في تايالند ،وكالهما أصبحا من الكوارث
المعقدة والنظامية التي لها تأثيرات متداعية في االقتصاديات
الوطنية واإلقليمية والدولية .وفي عام  ،2017كانت الخسائر
ناجمة عن مواسم األعاصير/العواصف الشديدة في شمال
المحيط األطلسي وشرق آسيا .من المرجح أن يتم التقليل من
تقدير أرقام الخسائر االقتصادية هذه ،بالنظر إىل الفجوات في
البيانات للعديد من البلدان ،والخسائر االقتصادية المتوسطة
والطويلة األجل التي لم يتم تتبعها .عىل سبيل المثال،
أبرزت دراسة حديثة عن الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة
بسبب كارثة تسونامي مضيق سوندا وجائحة COVID-19
في إندونيسيا ،أنه ال يمكن تقييم تأثير الكارثة بشكل شامل
واحتوائها في نهاية المطاف إال من خالل حساب الخسائر غير
المباشرة (ساجاال وآخرون.)2022 ،

300

2010

 2.2.2اتجاهات مثيرة للقلق – تنامي
الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث
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2015

بمن فيهم الفارون من
يعيش العديد من النازحين داخل ًيا – َ
الصراع والحرب – ً
أيضا في "المناطق الشديدة التأثر" بتغير
المناخ والمعرضة بشكل متزايد لحاالت الجفاف ودرجات
الحرارة القصوى والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر،
األمر الذي يفاقم مدى تأثرهم وتعرضهم ويزيد من مخاطر
الكوارث النظامية للفئات السكانية المستضعفة بالفعل.

400

2020

تضررت بعض المناطق بشدة جراء الكوارث المناخية
حا واسع النطاق .ففي
خالل عام  ،2020مما سبب نزو ً
أمريكا الوسطى والجنوبية ،سجل موسم أعاصير المحيط
نشاطا عىل اإلطالق ،حيث أجبرت
األطلسي لعام  2020أعىل
ً
 30عاصفة كبرى ماليين األشخاص عىل مغادرة منازلهم.
وفي نوفمبر عام  ،2020تسبب اإلعصاران إيتا وإيوتا في
إحداث فوضى وفيضان في  12بلدًا بأمريكا الوسطى
ومنطقة البحر الكاريبي .ونزح أربعة ماليين شخص داخل ًيا
في هندوراس وحدها .وواجهت بلدان جنوب وشرق آسيا
والمحيط الهادئ مواسم أعاصير شديدة .فقد تسبب اإلعصار
أمفان في إخالء ما يقرب من  5ماليين شخص في بنغالديش
وبوتان والهند وميانمار .وعبر منطقة الشرق األوسط وإفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى ،تسببت مواسم األمطار الممتدة
ً
أيضا في تهجير ماليين األشخاص (المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية.)2021 ،

الشكل  .2.25الخسارة االقتصادية المباشرة الناتجة عن الكوارث
(مليار دوالر أمريكي) بين عامي  1989و2020

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل
قاعدة بيانات األحداث الطارئة (( )EM-DATمركز أبحاث األوبئة الناجمة عن
الكوارث)2021 ،

عىل الرغم من استقرار التأثير االقتصادي للكوارث
الجيوفيزيائية عىل مدى العقود األخيرة ،فإن الخسائر
االقتصادية السنوية التي تسببت فيها األحداث المرتبطة
بالمناخ والطقس شهدت زيادة كبيرة منذ العقد األول من
القرن الحادي والعشرين ،وذلك بالتزامن مع تصاعد شدتها
وتواترها .ويشكل ذلك تحديًا جديدًا لتحقيق الهدف "ج" إلطار
سنداي من أجل الحد من الخسائر االقتصادية فيما
عمل ِ
يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي.
في حين أن الخسائر ذات القيمة الدوالرية غال ًبا ما تكون أكبر
في البلدان المرتفعة الدخل ،فإن البلدان األفقر هي التي تتكبد
أعىل الخسائر النسبية .فتفقد البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل من %0.8إىل %1في المتوسط من ناتجها المحلي
ً
مقارنة
اإلجمالي الوطني بسبب الكوارث سنويًا ،وذلك
بالمتوسط الذي يتراوح بين %0.1و %0.3الذي تفقده البلدان
المرتفعة الدخل والبلدان ذات الدخل فوق المتوسط ،عىل
التوالي (الشكل .)2.26
عىل المستوى اإلقليمي ،تتكبد أعىل حصة من الخسائر
االقتصادية بلدان آسيا والمحيط الهادئ ،حيث تفقد متوسط
 %1.6من الناتج المحلي اإلجمالي بسبب الكوارث .وتُعد
إفريقيا ثاني أكثر المناطق تضر ًرا حيث تتكبد خسائر اقتصادية
مرتبطة بالكوارث بمتوسط %0.6من الناتج المحلي اإلجمالي
(الشكل .)2.27
وف ًقا ألبحاث  Sigma Researchالتابعة لمعهد ،Swiss Re
تم تأمين أقل من نصف الخسائر المرتبطة بالكوارث عىل
مستوى عالمي في عام ( 2020أي ما يقرب من  89مليار
دوالر مما يقدر بنحو 202مليار دوالر) .ويفوق هذا الرقم
المتوسط السنوي لـ  10سنوات من الخسائر التي يغطيها

الشكل  .2.26متوسط الخسائر االقتصادية الناتجة عن الكوارث كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي حسب فئة دخل البلد (الهدف "ج"
سنداي) بين عامي  2010و2020
إلطار عمل ِ
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%1.0

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل برنامج DesInventar (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،)2021d ،
ومرصد إطار عمل ِسنداي (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)2021c ،
الشكل  .2.27متوسط الخسائر االقتصادية الناتجة عن الكوارث كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة (الهدف "ج" إلطار
سنداي) بين عامي  2005و2020
عمل ِ
%0.2

%0.8

%0.6

%1.0

%1.2

%1.6

%1.4

آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﻴﻦ
واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ ووﺳﻂ آﺳﻴﺎ

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل برنامج DesInventar (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،)2021d ،
ومرصد إطار عمل ِسنداي (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)2021c ،
الشكل  .2.28الخسائر التي يغطيها التأمين والخسائر التي ال يغطيها التأمين (بالمليار دوالر بأسعار  )2020بين عامي  1970و2020
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اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻟﻤﺪة  10ﺳﻨﻮات
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اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻟﻤﺪة  10ﺳﻨﻮات
ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ = اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  +اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
المصدر :معهد Swiss Re Institute ()2021
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التأمين البالغ  71مليار دوالر (معهد Swiss Re Institute،
( )2021الشكل  .)2.28هذا وفي الفترة بين عامي 1980
و ،2018كان التأمين يغطي حوالي %40في المتوسط من
جميع الخسائر المرتبطة بالكوارث (شركة ،Munich Re
دون تاريخ) .ومع ذلك ،كان التأمين مرك ًزا بصورة مبالغ فيها
في البلدان الغنية .ينخفض معدل التغطية التأمينية في
معظم االقتصاديات النامية والناشئة عن %10بكثير وأحيانًا
يكاد يصل إىل الصفر (شركة  ،Munich Reدون تاريخ) .وفي
أغلب األحيان ،ال تكون منتجات التأمين الخاصة متوفرة
أو ميسورة التكلفة بالنسبة لألشخاص أصحاب األصول
المنخفضة القيمة والدخل المنخفض .في أعقاب الكوارث،
ً
عادة ما تُدفع الخسائر التي ال يغطيها التأمين من احتياطات

العمل واالحتياطات المالية الشخصية لألشخاص المتضررين
والصناديق الحكومية والمساعدات اإلنسانية الدولية .وتشكل
حالة اليقين هذه باالقتران مع استنفاد ميزانيات الدولة تحديًا
تحمل تعويض
مستمرًا للبلدان الفقيرة من حيث القدرة عىل
ّ
األشخاص المتضررين والقيام ً
أيضا بعمليات إعادة إعمار
تدعم القدرة عىل الصمود وإعادة بناء الخدمات االجتماعية.
يمكن لخسائر اقتصادية بمثل هذا الحجم ،ال سيما في حالة
عدم توفر التغطية التأمينية لها ،أن تكون لها تداعيات خطيرة
في المستقبل عىل جهود التخفيف من حدة الفقر .وقد يؤدي

ذلك إىل إلغاء سنوات من التقدم والرجوع عن مسارات
التنمية وتحويل موارد الدولة التي كانت ستتوجه لوال
ذلك نحو الحماية االجتماعية والحد من الفقر والتخفيف من
وطأة الجوع.

 2.2.3ما هو أبعد من الخسائر المباشرة

إن حسابات الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث ال
تراعي التداعيات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية الكاملة
للكوارث .وتوجد طريقة أخرى لوصف مدى الخسائر غير
المباشرة التي تتسبب فيها الكوارث وهي من حيث عدد
سنوات العمر الضائعة مقياس تم تطويره من أجل تقرير
التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2015
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2015 ،
ً
وعوضا عن استخدام األبعاد األربعة المتمثلة في الوفيات

واإلصابات وحاالت التشرد واألضرار المالية التي تسببها
الكوارث فقط ،يُعد مقياس عدد سنوات العمر الضائعة طريقة
لوصف الوقت الالزم لتحقيق التنمية االقتصادية والتقدم
االجتماعي .وهو يوفر طريقة لقياس العقبات التي تتعرض
لها التنمية االجتماعية واالقتصادية عبر البلدان والمناطق
المختلفة (دوان ونوي.)2022 ،

الشكل  .2.29إجمالي سنوات العمر الضائعة حسب المنطقة بسبب جائحة  COVID-19في عام  2020مقارنة بمتوسط سنوات العمر
الضائعة سنويًا بسبب الكوارث األخرى (بين عامي  2000و )2019واإلجمالي لجميع األوبئة األخرى (بين عامي  2000و)2019
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0.004 0.652
أوروﺑﺎ

20.771

3.048
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ  COVID-19ﻓﻲ ﻋﺎم 2020
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻌﺪد اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2000و2019
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﺑﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2000و2019

المصدر :مقتبس من دوان ونوي ()2022
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6.771

0.028 0.078 0.716
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

ويُظهر هذا المقياس أن الخسائر الناجمة عن الجائحة من حيث
عدد سنوات العمر الضائعة لعام  2020تفوق بكثير متوسط
الخسائر السنوية المرتبطة بالكوارث األخرى و/أو الخسائر
اإلجمالية المرتبطة بجميع الجوائح األخرى مجتمعة التي وقعت
خالل العقدين الماضيين ،وأن هذا هو الحال في جميع المناطق
(الشكل  .)2.29كانت عدد سنوات العمر الضائعة بسبب جائحة
 COVID-19في عام  2020أكبر بثالث مرات من المتوسط
السنوي لسنوات العمر الضائعة بسبب الكوارث األخرى في
آسيا وكذلك أكثر بكثير من المتوسط في األمريكيتين وإفريقيا
وأوروبا وأوقيانوسيا ،إال أن األعداد في منطقة المحيط الهادئ
تبدو صغيرة نظرًا إىل صغر عدد سكانها .هذا وكانت لجائحة
 COVID-19تأثيرات اقتصادية وصحية شديدة في العديد من
ً
تعرضا للمخاطر وقابلية للتضرر ،مثل
البلدان الصغيرة واألكثر
الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ والمحيط
الهندي ومنطقة الكاريبي (دوان ونوي.)2022 ،

 2.2.4أهداف "الحد بشكل كبير" إلطار
سنداي
عمل ِ

يشير التحليل المبكر للبيانات ،التي أفادت بها الدول األعضاء
سنداي ،إىل أن المجتمع العالمي
من خالل مرصد إطار عمل ِ
سنداي بحلول
بعيد عن مسار تحقيقه لهدف إطار عمل ِ

عام  .2030فال يوجد هدف من أهداف "الحد بشكل كبير"
سنداي يمضي في مساره الصحيح نحو تحقيقه
إلطار عمل ِ
بحلول  :2030الوفيات المرتبطة بالكوارث (الهدف "أ")،
واألشخاص المتضررون (الهدف "ب") ،والخسائر االقتصادية
المباشرة فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي (الهدف "ج")،
واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية األساسية وانقطاع
الخدمات األساسية (الهدف "د") .وعىل النقيض من ذلك،
زادت الخسائر االقتصادية المباشرة واألضرار التي لحقت
بالبنية التحتية األساسية بشكل بالغ خالل العقد الماضي
(الشكل .)2.30
وتشكل حاالت الطوارئ المرتبطة بالمناخ ،والتداعيات
البعيدة المدى لجائحة  ،COVID-19ومحركات المخاطر
األخرى المتعددة تهديدًا متصاعدًا للتقدم المحرز صوب
تحقيق التعهدات العالمية تجاه الحد من مخاطر الكوارث .هذا
وتكشف سيناريوهات التوقعات للحد من الوفيات المرتبطة
بالكوارث واألشخاص المتضررين بفعل الكوارث إىل أي مدى
سنداي بسبب
تراجع التقدم المحرز صوب هدف إطار عمل ِ
الجائحة .وقبل جائحة  ،COVID-19كان المعدل العالمي
قدما نحو االنخفاض ،مع
للوفيات المرتبطة بالكوارث يمضي
ً
احتمالية وصول مستويات الوفيات في عام  2030إىل قرابة
 %94من مستويات عام  .2010وفي هذا السيناريو الذي يضع

الشكل  .2.30التقدم المحرز في الحد بدرجة كبيرة من الوفيات ،واألشخاص المتضررين ،والخسائر االقتصادية ،واألضرار التي
سنداي من "أ" إىل "د") بين عامي  2010و2020
لحقت بالبنية التحتية (أهداف إطار عمل ِ
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الشكل  .2.31عدد الوفيات والمفقودين بسبب الكوارث ،البيانات الفعلية بين عامي  2010و 2020والتوقعات بين عامي  2021و2030
سنداي)
(الهدف "أ" إلطار عمل ِ
2,500

ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻜﻮارث ﻟﻜﻞ  100,000ﻧﺴﻤﺔ
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ﺟﺎﺋﺤﺔ COVID-19
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المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل برنامج DesInventar (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،)2021d ،
ومرصد إطار عمل ِسنداي (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)2021c ،

في االعتبار التأثيرات القصيرة المدى لجائحة ،COVID-19
ومعدالت التطعيم البطيئة في بلدان الجنوب ،والتأثيرات
غير المباشرة المتنوعة في الصحة البشرية ،قد يزداد معدل
الوفيات العالمي بحلول عام ( 2030الشكل .)2.31
باإلضافة إىل ذلك ،كما ذكرنا أعاله ،ال توجد بعد بيانات كافية
حول األحداث المحلية األصغر شأنًا في البيانات الوطنية
والدولية .وللحصول عىل صورة كاملة للمخاطر التي يراعيها
سنداي ،توجد حاجة إىل دمج المخاطر الشديدة
إطار عمل ِ
والممتدة ،ومعالجة سيناريوهات األخطار المستقبلية التي
تتضمن الفيروسات وغيرها من األخطار البيولوجية وتأثيرات
تغير المناخ .لقد دعمت أداة  DesInventarوقاعدة بياناتها
البلدان لمراقبة تأثير جميع األحداث الخطرة وتحليلها .ويعمل
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عىل ترقية
هذه األداة وتحسينها بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي وغيره من الشركاء.

 2.2.5أهداف "الزيادة بشكل كبير" إلطار
سنداي
عمل ِ

سنداي ،حدثت
في السنوات الـ  6األوىل من تنفيذ إطار عمل ِ
زيادة بمقدار  1.5في عدد البلدان التي تعتمد إستراتيجيات
وطنية و/أو محلية للحد من مخاطر الكوارث (الهدف "هـ") ليصل
إىل  120بلدًا في عام ( 2020الشكل 2.32؛ الجدول .)2.1
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عالوة عىل ذلك ،تُظهر اإلستراتيجيات الوطنية المعتمدة من
البلدان مستوى متصاعدًا من المواءمة الشاملة مع إطار عمل
سنداي وف ًقا للتقييم الذاتي للبالد مقابل المعايير المقدمة
ِ
سنداي (الجدول  .)2.1وهذا يعني أنها
في مرصد إطار عمل ِ
تتضمن تركي ًزا أقوى بالمقارنة مع اإلستراتيجيات السابقة فيما
يتعلق بمنع خلق مخاطر جديدة وتراكمها ،والحد من المخاطر
الحالية ،وبناء القدرة عىل الصمود للقطاعات ،والتعافي،
وإعادة البناء بشكل أفضل ،وتعزيز اتساق السياسات مع خطة
 2030واتفاقية باريس .وتأتي أزمة جائحة  COVID-19لتزيد
من التأكيد عىل مدى الحاجة الملحة إىل اعتماد إستراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث المتعددة التي من شأنها التعامل
مع جميع المخاطر ،بما في ذلك حاالت الطوارئ البيولوجية
والصحية (كريستيل وآخرون.)2020 ،
يلزم توفر موارد مالية كبيرة من أجل تعزيز القدرة عىل الصمود
ودعم الوقاية من المخاطر قبل حدوثها واستعادة سبل العيش
وإعادة بناء البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية .ويهدف إطار
سنداي إىل تعزيز التعاون الدولي بشكل كبير مع البلدان
عمل ِ
النامية في ضوء االعتراف بالدور األساسي الذي تلعبه المساعدة
اإلنمائية الرسمية ،السيما بالنسبة للبلدان األكثر فقرًا وضع ًفا
(الهدف "ز") .هذا ويشكل التمويل المرتبط بالكوارث جزءًا
صغيرًا نسب ًيا من المساعدة اإلنمائية الرسمية اإلجمالية .وكانت
نسبة التمويل المرتبط بالكوارث( %11أي ما يعادل 133
مليار دوالر) من إجمالي  1.17تريليون من إجمالي المساعدة

الشكل  .2.33التمويل المرتبط بالكوارث كنسبة من إجمالي
مساعدة إنمائية رسمية ()ODA

الشكل  .2.32عدد البلدان التي تتبع إستراتيجيات وطنية و/أو
محلية للحد من مخاطر الكوارث بين عامي  2015و2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2010و2019
 1.17ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
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الجدول  .2.1عدد اإلستراتيجيات الوطنية والمواءمة مع إطار عمل
سنداي بين عامي  2015و2020
ِ

السنة

عدد البلدان التي
تتبع إستراتيجيات
وطنية و/أو محلية
للحد من مخاطر
الكوارث

متوسط درجات
المواءمة مع إطار
سنداي
عمل ِ
(لإلستراتيجيات
الوطنية)

2020

120

0.68

2019

103

0.66

2018

88

0.55

2017

75

0.47

2016

54

0.43

2015

48

0.41

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
القائم عىل مرصد إطار عمل ِسنداي (مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث)2021c ،

إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء واﻹﻏﺎﺛﺔ
وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
 7.7ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر

%5.8
%4.1

%90.1

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث
واﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻬﺎ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ

 5.5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر

 119.8ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
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اإلنمائية الرسمية المقدمة عىل مدار العقد الماضي (بين عامي
 2010و .)2019إال أن هذا الجزء األصغر – البالغ  5.5مليارات
دوالر – كان الحصة المخصصة للوقاية من الكوارث والتأهب
ً
مقارنة بـ  119.8مليار دوالر مخصصة لالستجابة للطوارئ/
لها،
الكوارث و 7.7مليارات مخصصة إلعادة التعمير واإلغاثة وإعادة
التأهيل .وبالتالي ،كان تمويل المساعدات اإلجمالية بين عامي
 2010و 2019يشكل نسبة %0.5من المبلغ اإلجمالي المنفق
عىل تدابير الحد من المخاطر قبل وقوع الكارثة (الشكل .)2.33
يوفر مؤشر سياسات الحد من مخاطر الكوارث لدى منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المقدمة في عام
 2017إحصائيات للمساعدات اإلنمائية الرسمية ذات الصلة
بجهود الحد من مخاطر الكوارث (منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي .)2018a ،ويستند الشكل  2.33إىل تحليل
حصة المساعدة اإلنسانية من المساعدات اإلنمائية الرسمية.
في حين أن التمويل المرتبط بالكوارث يشهد زيادة منذ عام
 ،2010فإن معظم الموارد كانت تدعم أنشطة االستجابة
للكوارث والتعافي منها (الشكل .)2.34

ال تتلقى البلدان ذات أعىل معدل وفيات مرتبطة بالكوارث إال
حصة ضئيلة من التمويل للحد من مخاطر الكوارث للفرد الواحد
(الشكل  .)2.35وفي حين أن بعض البلدان ذات أعىل قراءات
لمؤشر مخاطر األخطار الطبيعية تتلقى بالفعل مستويات
متناسبة من تمويل جهود الوقاية والتأهب ،ال تحظى جميع
البلدان من الفئة نفسها بهذا القدر المتناسب من التمويل
(الشكل  .)2.36وال تعكس المساعدة اإلنمائية الرسمية
الموجهة لجهود الوقاية والتأهب االحتياجات بشكل مناسب.
وهذا ما يجعل العالم خارج المسار المؤدي إىل تحقيق ما تعهد
به من تقديم مساعدات إنمائية دولية كبيرة مخصصة لجهود
الحد من مخاطر الكوارث والتأهب للكوارث والوقاية منها
(الهدف "و").
إن اعتماد أنظمة اإلنذار المبكر المالئمة للمخاطر المتعددة
يشكل عنصرًا أساس ًيا آخر للحد من مخاطر الكوارث ،كما
سنداي .ومع
هو مشار إليه في الهدف "ز" ضمن إطار عمل ِ
ذلك ،يجب االرتقاء بالجهود في هذا المجال .ففي عام ،2020
أفادت  36دولة بأنها تطبق أنظمة تحذير مبكر مالئمة للمخاطر

الشكل  .2.34التمويل المرتبط بالكوارث :المساعدات اإلنمائية الرسمية للوقاية والتأهب ،وتمويل إعادة التعمير واإلغاثة
وإعادة التأهيل ،واالستجابة للطوارئ (بالمليون دوالر) بين عامي  2010و2019
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الشكل  .2.35متوسط المساعدة اإلنمائية الرسمية للوقاية والتأهب التي تتلقاها البلدان ذات المستويات األعىل للوفيات بين عامي
 2010و2019

0

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻠﻔﺮد
)اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2010و(2019
5

10

15

20

25

30

35

ﻫﺎﻳﺘﻲ )(232
ﺑﻮﺗﺎن )(176.94
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة( )(46.97
اﻟﻌﺮاق )(37.9

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻓﻴﺎت/اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻟﻜﻞ  100,000ﻧﺴﻤﺔ

اﻟﺼﻮﻣﺎل )(17.5
دوﻣﻴﻨﻴﻜﺎ )(15.28
ﺟﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ )(12.24
أرﻣﻴﻨﻴﺎ )(11.46
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ...
ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ )(8.2
ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ )(8.09
ﻣﻼوي )(7.67
ﻟﻴﺒﻴﺎ )(7.6
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ )(6.99
ﻣﺼﺮ )(5.83
ﺟﺰر ﺗﺮﻛﺲ وﻛﺎﻳﻜﻮس )(5.18
ﻧﻴﺒﺎل )(5.15
ﺳﺎﻣﻮا )(4.89
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ )(4.48
ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن )(4.01
ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎرﺗﻦ )اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( )(3.28
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون )(3.11
ﺟﺰر ﻓﻴﺮﺟﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )(3.04
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ )(2.69
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة )(2.67
ﺗﻮﻏﻮ )(2.61
ﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس )(2.6
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ )(2.53
أﻧﺘﻴﻐﻮا وﺑﺮﺑﻮدا )(1.99
ﻏﻴﻨﻴﺎ )(1.98
اﻟﻴﺎﺑﺎن )(1.91
اﻟﻨﻴﺠﺮ )(1.82
ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ )(1.7
ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ )(1.53
أﻧﻐﻮﻻ )(1.51
ﻛﻮراﺳﺎو )(1.5
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن )(1.45

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2021a ،ومرصد إطار عمل ِسنداي (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)2021c ،
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الشكل  .2.36متوسط المساعدة اإلنمائية الرسمية للوقاية والتأهب التي تتلقاها البلدان التي تشهد أعىل مستوى من مؤشر مخاطر
الكوارث الطبيعية بين عامي  2010و2019
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻠﻔﺮد
)اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2010و(2019

0

0.5

1

1.5

2

2.5

اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ )(8.4
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ )(8.2
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر )(7.8
اﻟﻬﻨﺪ )(7.7
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ )(7.7

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ) INFORMاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2013و(2019

اﻟﺼﻴﻦ )(7.5
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن )(7.4
ﻓﻴﺘﻨﺎم )(7.4
ﺑﻴﺮو )(7.1
ﻫﺎﻳﺘﻲ )(7
اﻟﺼﻮﻣﺎل )(6.9
إﻛﻮادور )(6.9
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(6.7
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ )(6.7
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ )(6.7
إﻳﺮان )اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( )(6.7
ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ )(6.7
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن )(6.7
ﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة )(6.7
اﻟﺴﻠﻔﺎدور )(6.6
ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا )(6.6
ﻫﻨﺪوراس )(6.5
أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ )(6.3
ﻓﻨﺰوﻳﻼ )اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ( )(6.2
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ )(6.2

المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل مؤشر مخاطر الكوارث الطبيعية من ( INFORMالمفوضية األوروبية)2021 ،
وإحصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)2021a ،
40

الشكل  .2.37البلدان التي تتوفر فيها أنظمة تحذير مبكر لمختلف المخاطر ،حسب الدرجة

إﻧﺠﺎزات ﺷﺎﻣﻠﺔ
)ﺗﺼﻞ إﱃ (1

7

إﻧﺠﺎزات ﻛﺒﻴﺮة
)ﺗﺼﻞ إﱃ (0.75

13

إﻧﺠﺎزات ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ
)ﺗﺼﻞ إﱃ (0.50

5

إﻧﺠﺎزات ﻣﺤﺪودة
)ﺗﺼﻞ إﱃ (0.25

6

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )(0

5
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14

ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان
المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل برنامج DesInventar (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،)2021d ،
ومرصد إطار عمل ِسنداي (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)2021c ،

المتعددة .ووف ًقا للتقييم الذاتي للبلدان مقابل
سنداي ،تتراوح مستويات
معايير اإلبالغ لمرصد إطار عمل ِ
التغطية والفعالية لقرابة %30من أنظمة اإلنذار المبكر المبلغ
عنها بين متوسطة ومنخفضة .ويتسم حوالي %50من
األنظمة بمستويات معتدلة وعالية في التغطية والفعالية،
وتُعد %20منها ذات فعالية كاملة (الشكل .)2.37

قدما
 2.3سبل المضي
ً
تفيد الدول األعضاء وشركاؤها بأنهم حققوا إنجازات كبيرة
سنداي في عام
في الحد من المخاطر منذ اعتماد إطار عمل ِ
 .2015ومع ذلك ،عىل الرغم من التقدم الملحوظ ،فإن العالم
سنداي بحلول عام
بعيد عن مسار تحقيقه لهدف إطار عمل ِ
 .2030وما يزيد األمر تعقيدًا هو الفجوة الكبيرة للغاية بين
المخاطر المبلغ عنها والمخاطر المتصورة واإلجراءات المتخذة
للحد من المخاطر ،كما يتبين من استطالعات رأي التصور
وأولوية السياسات والتمويل.
ً
وأيضا بفعل عوامل
هذا وتتفاقم المخاطر من تلقاء نفسها
اجتماعية واقتصادية متعددة مثل الفقر وعدم المساواة
االقتصادية وعدم المساواة بين الجنسين والتحضر والنزاع
والهشاشة وخيارات التنمية البشرية التي تثقل كاهل الكوكب
وإمكاناته .ويمثل تدهور النظام اإليكولوجي محر ًكا كبيرًا
لمخاطر الكوارث ومكونًا رئيس ًيا لقابلية التأثر بالكوارث.

ال تكشف المعلومات حول اتجاهات الكوارث والخسائر
الناجمة عنها الصورة الكاملة للكيفية التي تؤثر بها الكوارث
في حياة األشخاص وسبل عيشهم ورفاههم ،إال أنها مفيدة
في تقييم الوضع والتخطيط المستقبلي .إذ يختلف تأثير
خسارة دوالر واحد في الشخص الغني عن الشخص الفقير،
وتعتمد حدة خسارة  170مليار دوالر عىل َمن يتكبد هذه
الخسارة وفي أي بلد .فالخسارة المتماثلة في القيمة التي تؤثر
في األشخاص دون خط الفقر تكون أكبر بكثير ألنهم يتكئون
عىل أصول أقل ،ويكون استهالكهم عند مستوى الكفاف،
وال يستطيعون االعتماد عىل المدخرات للتخفيف من وطأة
التأثيرات ،وتكون صحتهم وتعليمهم في خطر أكبر ،وقد
يحتاجون إىل المزيد من الوقت والموارد للتعافي وإعادة البناء.
ومن المستبعد ً
أيضا
أن تكون هذه الفئة مشمولة في واحدة من اإلعانات
االجتماعية أو برامج التأمين التي يمكنها تعويضهم عن جزء
من خسارتهم عىل األقل.
وتشكل حاالت الطوارئ المرتبطة بالمناخ ،وجائحة
 ،COVID-19والمخاطر النظامية األخرى تهديدًا متصاعدًا
للتقدم المحرز نحو تحقيق التعهدات العالمية الرئيسية
حتى عام  .2030لذلك ،يلزم اتخاذ إجراء تحويلي لتسريع
االستثمار في الحد من المخاطر والتنمية المستدامة.
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 .3المخاطر النظامية
باعتبارها تحديًا أمام
التنمية المستدامة
بإمكان الكوارث وتغير المناخ وتأثيراتها النظامية أن تقوض
جميع الركائز الثالث للتنمية المستدامة :االجتماعية والبيئية
واالقتصادية .كما تبين من جائحة  ،COVID-19يحدث
ذلك بوتيرة أكثر تسارعً ا وبصورة أقل توقعً ا عبر مختلف
القطاعات واألبعاد والنطاقات .هذا وال يسير التقدم بالوتيرة
والنطاق المطلوبين في ضوء أن المهلة الباقية لخطة التنمية
المستدامة لعام  2030هي  8سنوات فقط .وال يمضي التقدم
المحرز لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من
االحترار العالمي ليكون أقل من  2درجة مئوية بكثير ،مع
التوصية بوصوله إىل  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل
الثورة الصناعية ،في مساره الصحيح .وسيؤدي الفشل في
تحقيق هدف اتفاقية باريس إىل زيادات إضافية في حدة
األحداث الخطرة المرتبطة بالمناخ ومدى تواترها والكوارث
المتفاقمة والمتداعية التي تسببها.
تُعد إدارة المخاطر من حيث جميع أبعادها – الخطر
والتعرض وقابلية التضرر – وتعزيز القدرة عىل الصمود
أمام الصدمات واألزمات النظامية غايتين في حد ذاتهما
ووسيلتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة .ويبرز
هذا الفصل كيف يمكن لالستثمار في الحد من المخاطر أن
يسرع من التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المناخ والتنمية
المستدامة العالمية ،وكذلك كيف يمكن لمسارات التنمية
غير المستدامة أن تؤدي إىل مخاطر نظامية أكبر.
ً
ال تُعد التنمية مجرد انتكاسة للكوارث ،بل تشكل ً
عاماًل
أيضا
أساس ًيا في خلق المخاطر .فتعمل التنمية غير المستدامة
عىل تفاقم المخاطر القائمة وتهيئ الظروف لظهور مخاطر
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جديدة .ويشمل هذا اإلفراط في استغالل البيئة وبناء المدن
والبنية التحتية األساسية غير القادرة عىل الصمود .ومن
المتوقع أن يتم استثمار  94تريليون دوالر في البنية التحتية
عالم ًيا في الـ  25سنة القادمة للحفاظ عىل النمو االقتصادي
المستدام (المركز العالمي للبنية التحتية .)2021 ،هذا ويجب
أن تسترشد الجهود الكلية الهائلة لتحسين نتائج التنمية
ً
نطاقا ،بالمخاطر .فإن
البشرية ،وكذلك جهود التنمية األوسع
البنية التحتية المادية واالجتماعية المطورة حدي ًثا ،التي تكون
غير آمنة أو غير مراعية للمخاطر ،ربما تكون عرضة للمخاطر
والصدمات والضغوط الطبيعية التي تسبب عواقب وخيمة
عىل األشخاص والنشاط االقتصادي .وعىل النحو نفسه ،يمكن
ً
أيضا أن تؤدي البنية التحتية المادية المتردية ،مثل أنظمة
االتصاالت والكهرباء والقطارات ،إىل خلق مخاطر مباشرة
ونظامية؛ ألن هذه العناصر شبكات أساسية .ويمكن أن يؤدي
أي تعطل لمثل هذه البنى التحتية إىل إخفاقات نظامية أوسع
ً
نطاقا وتأثيرات متداعية إذا أثبتت فشلها في الصمود أمام
الكوارث.

يدرس هذا الفصل البيانات اإلحصائية حول التفاعالت بين
أهداف التنمية المستدامة من منظور الحد من المخاطر.
وتعزز العديد من أهداف التنمية المستدامة ومجاالتها بعضها،
األمر الذي يؤدي إىل التآزر والتكامل في نتائج السياسات.
فتحدث التنمية المستدامة عندما تتحد األنظمة معً ا من
أجل زيادة الرفاه عبر مجاالت اإلنسان والكوكب واالزدهار.
وعندما ال تنطبق هذه الحالة ،تحدث المخاطر النظامية وتزداد
احتمالية وقوع كوارث .يعتمد التقدم العالمي المحرز نحو
خطة التنمية المستدامة لعام  2030اعتمادًا أساس ًيا عىل

قدرة األمم والمجتمع الدولي عىل إدراك الروابط المشتركة
األساسية ،وتعظيم التآزر ،ومعالجة التوترات من أجل تجنب
أي مفاضالت عبر األنظمة التي تدعم التنمية المستدامة.

 3.1أعمال محفوفة بالمخاطر –
نقطة التقاء المخاطر والتنمية
المستدامة

يفحص عدد من األشكال أدناه سلسلة بيانات أهداف التنمية
المسدامة ومؤشراتها لإلشارة إىل العالقات الوظيفية التي
تدعم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويمكن أن تكون التفاعالت إما إيجابية ،حيث يكون التقدم في
مرتبطا بمجال آخر (ما يُوصف بأشكال التآزر) وإما
مجال ما
ً
سلبية ،حيث يكون التقدم في هدف ما مصحوب ًا بالتدهور
في هدف آخر (ما يُشار إليه بالمفاضالت) .وقد أُجري التحليل
باستخدام قاعدة بيانات مؤشرات هدف التنمية المستدامة
العالمية الرسمية (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
التابعة لألمم المتحدة ،)2021 ،التي تقارن البيانات القطرية
المبلغ عنها للفترة بين عامي  2000و ،2020وتفحص تفاعالت
هدف التنمية المستدامة عبر أبعاد متعددة من التصنيف:
النوع الجنساني ،والسمات الجغرافية ،وفئة دخل الدولة ،وغير
ذلك .ويتم عرض االرتباطات ذات الداللة اإلحصائية فقط .ال
تكون مجموعة البيانات مكتملة عبر كل البلدان (كما ناقشنا
في الفصل  .)4ومن ثم ،تُقدم األرقام أدناه باعتبارها ارتباطات
داللية ما يومئ بالحاجة إىل المزيد من النقاش والمزيد من
االستثمار في جودة البيانات وإمكانية تنقيح النتائج ً
أيضا.

يمكن أن يؤدي الحد من المخاطر والتأهب للكوارث والتخطيط
لها إىل نتائج إيجابية للحد من الفقر والعكس صحيح .وقد
تكون المستويات المرتفعة لقابلية التأثر واألعداد الكبيرة
من األشخاص المتضررين بشكل مباشر من الكوارث أسباب ًا
وتبعيات للفقر .إذا تآزرت إستراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث والفقر ،يمكن أن تكون النتائج اإليجابية مترابطة
عىل كلتا الجبهتين .ويُظهر التحليل اإلحصائي لبيانات أهداف
التنمية المستدامة وجود عالقة قوية بين الفقر (نسبة السكان
تحت خط الفقر الدولي) وعدد األشخاص المتضررين من
الكوارث .ويتضح ذلك جل ًيا عند مقارنة منطقة مرتفعة الدخل
بمنطقة منخفضة الدخل .يبرز الشكل  3.1الفوارق بين منطقة
أوروبا وأمريكا الشمالية والمناطق دون اإلقليمية إلفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى من حيث العالقة بين الفقر والخسائر
االقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث.
الشكل  .3.1العالقة بين األشخاص المتضررين بالكوارث
والفقر ،ومقارنة أوروبا وأمريكا الشمالية بإفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى2021 ،
المصدر :تحليل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة

ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  1.5.1ﻋﺪد
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث )اﻟﻌﺪد(

توجد نقاط التقاء كبيرة بين أهداف التنمية المستدامة تعزز
جهود التآزر بشكل إيجابي .فعىل سبيل المثال ،األهداف
المرتبطة بمخاطر اكتشاف الكوارث بموجب هدف التنمية
المستدامة " "1قد تكون تأثيرات تعزيزية بشكل متبادل عىل
الصحة العامة (هدف التنمية المستدامة " )"3والبنية التحتية
(هدف التنمية المستدامة " )"9والمجتمعات المستدامة
(هدف التنمية المستدامة " )"11والعمل المناخي (هدف
التنمية المستدامة " .)"13هذا ويقبل صانعو السياسات
والقائمون عىل عملية التنمية بشكل متزايد عىل اتخاذ
إجراءات لخلق مسارات من شأنها تعزيز أشكال التآزر .فعىل
سبيل المثال ،يؤكد إطار عمل إدارة مخاطر الطوارئ الصحية
والكوارث التابع لمنظمة الصحة العالمية اإلدارة المتعددة
التخصصات والمتعددة القطاعات والشاملة والنظامية
لمخاطر الكوارث المرتبطة بالصحة .ويبرز ً
أيضا التآزر بين
أهداف التنمية والحد من المخاطر (تشان وآخرون.)2022 ،

 3.1.1الحد من مخاطر الكوارث كوسيلة
للتنمية المستدامة

ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  1.1.1ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺪوﻟﻲ )(%
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى
القائم عىل قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
(إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، )2021
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تُظهر البيانات أن ارتفاع معدالت الفقر في إفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى مرتبط بارتفاع مستويات الخسائر االقتصادية
بفعل الكوارث؛ والعكس صحيح في أوروبا وأمريكا الجنوبية
4
(عىل الرغم من أن هذا له ارتباط أضعف).
يبرز التحليل اإلحصائي لبيانات أهداف التنمية المستدامة
المتوفرة ً
مهما وإيجاب ًيا بين عدد البلدان
ارتباطا إحصائ ًيا
أيضا
ً
ً
التي تعتمد إستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث عىل
المستوى المحلي (مؤشر هدف التنمية المستدامة /13.1.3
سنداي) وحصة األشخاص الذين
الهدف "هـ" إلطار عمل ِ
يعيشون تحت خط الفقر الدولي (مؤشر هدف التنمية
المستدامة  .)1.1.1في حين أن اعتماد إستراتيجيات الكشف
عن مخاطر الكوارث ال يشير إىل وجود عالقة سببية مباشرة
بين وجود اإلستراتيجيات وانخفاض معدل الفقر ،فإن هذه
ً
تفويضا الستثمار البلد األوسع في الحد من
الجهود تُعد
المخاطر .ومن هذا المنطلق ،لوحظ وجود ارتباط بين النجاح
في هدفي السياسات هذين (الشكل  )3.2يسلط الضوء عىل
احتمالية أن يكون الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من
وطأة الفقر نهجين يعززان بعضهما.

ليست الثروة االقتصادية هي العنصر القابل للتأثر بسبب
الكوارث فقط ،ولكن معدل النمو االقتصادي اإلجمالي ً
أيضا.
فتسبب الكوارث خسائر مباشرة ،ولكن يمكن أن تؤدي ً
أيضا

إىل تباطؤ اقتصادي كبير .ويوجد ارتباط ذو داللة إحصائية
بين الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث
(مؤشر هدف التنمية المستدامة /1.5.2الهدف "ج" إلطار
سنداي) ومعدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي
عمل ِ
الحقيقي للفرد الواحد (مؤشر هدف التنمية المستدامة )8.1.1
تقدما .فكلما زادت الخسائر االقتصادية،
في البلدان األقل
ً
تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي (الشكل  .)3.3وفي ضوء
تزايد حدوث الكوارث وتأثيراتها ،يكون النمو االقتصادي
العالمي مهددًا بالخطر.
هذا وفي الوقت الذي فيه يُنتشل األشخاص من براثن الفقر
وتزداد رقعة الطبقة المتوسطة العالمية ،يزداد حجم الثروات
المتراكمة المعرضة لخطر الضياع بسبب الكوارث .ويُظهر
الشكل  3.4هذه العالقة استنادًا إىل تحليل بيانات أهداف
التنمية المستدامة العالمية .ومع انخفاض معدل الفقر
ً
أصواًل أكثر معرضة
وازدياد عدد األشخاص الذين يمتلكون
للضياع ،تزداد القيمة االقتصادية للخسائر الناجمة عن
الكوارث ،وبالتالي تظل التنمية االقتصادية قابلة للتأثر
بمخاطر الكوارث بشكل كبير (الشكل .)3.4

الشكل  .3.2العالقة بين الفقر وتبني إستراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث بين عامي  2005و2019
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ﻋﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ
ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺪوﻟﻲ )(%

80

ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  13.1.3اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  1.1.1ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺪوﻟﻲ )(%
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يستخدم تحليل بيانات wأهداف التنمية المستدامة في هذا الفصل بيانات مصدرها قاعدة بيانات مؤشرات هدف التنمية
المستدامة العالمية الرسمية (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة)2021 ،؛ وتتضمن هذه البيانات ً
أيضا
سنداي المقابلة من "أ" إىل "هـ" ،التي ترد في التقارير باعتبارها مؤشرات بموجب أهداف التنمية
بيانات بشأن أهداف إطار عمل ِ
سنداي.
المستدامة  1و 11و ،13وجزءًا من إطار عمل اإلبالغ المشترك بين خطة التنمية المستدامة لعام  2030وإطار عمل ِ

الشكل  .3.3العالقة بين الخسائر االقتصادية المباشرة ومعدل النمو السنوي في الدول األقل نموًا بين عامي  2005و2019

اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻟﻜﻮارث )اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
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ﻟﻠﻔﺮد )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ( ،اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا ﻓﻘﻂ

100,000
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ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 1.5.2
اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻟﻜﻮارث )اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  8.1.1ﻣﻌﺪل
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮد ) ،(%اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻧﻤ ًﻮا ﻓﻘﻂ
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الشكل  .3.4العالقة بين الفقر والخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث عىل المستوى العالمي بين عامي  2005و2019
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يبين الشكل  3.4االتجاه العالمي من عام  2005إىل عام
 2019من حيث انخفاض معدل الفقر وما يقابله من زيادة
في الخسائر االقتصادية بفعل الكوارث .ولكن ال ينطبق هذا
االتجاه عىل جميع البلدان .يوضح الشكل  3.5أن التباين
الهائل فيما بين البلدان يمكن أن يصبح غير ملحوظ في حالة
استخدام المتوسطات العالمية .ومن ثم ،من المهم دراسة
الوضع عىل المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية من أجل
فهم العالقة بين الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث
والفقر في كل سياق.

بسبب التبعيات غير المقصودة أو التأثيرات غير الموزعة
بصورة متعادلة لمسار تنمية معين .ومن الممكن أن تعيق هذه
التوترات جهود التكيف عىل المدى الطويل أو تؤدي إىل سوء
التكيف ،وهو ما يُشار إليه بـ "اإلجراء المتخذ ظاهريًا لتجنب
قابلية التضرر بتغير المناخ أو الحد منها ،ولكنه يؤثر عكس ًيا أو
يزيد من قابلية تأثر األنظمة أو القطاعات أو الفئات االجتماعية"
(بارنيت وأونيل .)2010 ،إن التغييرات المخطط لها التي ال
تحسن من القدرة عىل
تعالج أوجه قابلية التأثر الهيكلية ربما
ّ
الصمود في جانب ما ،إال أنها تزيد من قابلية تضرر جانب آخر أو
تُحدث نتائج مثمرة بشكل غير متكافئ (لو.)2022 ،

الكوارث بين عامي 2000و 2010وعامي  2011و2020

عىل مر التاريخ ،يرتبط الحد من الفقر بزيادة الطلب عىل طاقة
الوقود األحفوري تزامنًا مع تطور االقتصادات حول العالم.
وأصبح من المعروف حال ًيا أن هذا أنشأ حلقة مفرغة سلبية
أدت إىل االحترار العالمي .ويقوض هذا االعتماد المستمر
عىل الوقود األحفوري إنجاز اتفاقية باريس ويزيد من مخاطر
تغير المناخ .ولذلك ،يُعد تحويل استهالك الطاقة إىل االعتماد
عىل مصادر الطاقة المتجددة أمرًا أساس ًيا لتحقيق االستدامة
للنمو االقتصادي والتنمية واستقرار النظام اإليكولوجي في
المستقبل .إن البديل الستخدام طاقة الوقود األحفوري يمثل
حصة الطاقة المتجددة باعتبارها نسبة من جميع صور الطاقة
المستخدمة (مؤشر هدف التنمية المستدامة  .)7.2.1ويُظهر
الشكل  3.6أنه مع تزايد استهالك البلدان للوقود األحفوري،
تتناقص ً
أيضا النسبة المئوية إلجمالي استهالك الطاقة
القادمة من المصادر المتجددة في العديد من السياقات.

الشكل  .3.5العالقة بين الفقر والخسائر االقتصادية الناجمة عن

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  1.5.2اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث )اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2000و2010
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2011و2020

ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  1.1.1ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺪوﻟﻲ )(%

مالحظة :كل نقطة من النقاط الموضحة عىل هذا الرسم البياني تمثل
نقطة بيانات لبلد واحد .فتوضح النقاط الزرقاء متوسط الخسائر االقتصادية
المباشرة الناجمة عن الكوارث لكل بلد عىل مدار العقد األول من القرن
الحادي والعشرين ،وذلك مقارنة بمتوسط نسبة األشخاص الذين يعيشون
تحت خط الفقر الدولي بهذا البلد في الفترة نفسها .وتُظهر النقاط
البرتقالية البيانات نفسها لكل بلد عىل مدار العقد الثاني من القرن الحادي
والعشرين .وتبين الخطوط المستقيمة االرتباطات بين المتوسطات
العالمية لهذين العقدين الزمنيين .ويخلص هذا الرسم البياني إىل وجود
موازنة ً
عوضا عن إطهار التباين الهائل بين البلدان.
المصدر :تحليل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة
القائم عىل قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
(،UN DESA )2021

يمكن ً
أيضأ للنمو االقتصادي التأثير سل ًبا في جهود الحد من
المخاطر والتكيف مع تغير المناخ .وعىل الرغم من وجود أوجه
تآزر بين التنمية والحد من المخاطر ،يمكن أن تنتج توترات
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لقد أصبح من الضروري التعجيل بتوسيع نطاق االستثمار
المستهدف في الحلول الذكية إلمداد الطاقة من أجل تلبية
الطلب المرتفع دون إلحاق أي خسائر بالبيئة تلقي بثقلها
عىل حدود الكوكب .وبما أن ً
بعضا من أفقر األجزاء في العالم
تحظى ببعض من أعىل إمكانات الطاقة المتجددة ،فإن
استغالل هذه اإلمكانات قد يساعد ً
أيضا في الحد من الفقر،
وبالتالي تحويل هذا التوتر إىل شكل من أشكال التآزر.

 3.1.2التوفيق بين التخفيف من وطأة الفقر
واالستهالك المستدام
في حين أن الحد من الفقر هو ما يرمي إليه هدف
التنمية المستدامة األول وهو مبدأ أساسي للتنمية
المستدامة ،فإنه يجب استغالل الموارد الطبيعية وإدارتها
بطريقة تحافظ عىل اإلنتاجية االقتصادية وإنتاج السلع
والخدمات .ومع ذلك ،تُظهر بيانات أهداف التنمية
المستدامة أن التقدم المحرز في انتشال ماليين األشخاص
من الفقر من خالل التنمية يرتبط ً
أيضا بزيادة الطلب عىل
االستهالك .عىل سبيل المثال ،شهد التقدم المحرز نحو
القضاء عىل الفقر (هدف التنمية المستدامة رقم  )1عمليات
التنمية نفسها التي تزيد من بصمة استهالك المواد العالمية

الشكل  .3.6العالقة بين الحد من الفقر وحصة الطاقة المتجددة عىل المستوى العالمي بين عامي  2005و2019
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الشكل  .3.7العالقة بين الفقر ونصيب الفرد من استهالك المواد عىل المستوى العالمي بين عامي  2000و2017
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(إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية الدولية في األمم المتحدة)2021 ،

للفرد الواحد (الشكل  .)3.7وبالتالي ،فإن العالقة بين التخفيف
من وطأة الفقر واالستهالك واإلنتاج المسؤولين (هدف التنمية
المستدامة " )"12هي عالقة مهمة ،ال سيما عىل مستوى
عالمي بالنسبة للحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان
وفيما بينها (هدف التنمية المستدامة ".)"10
إن للتغيير المقترن بالتنمية تبعيات بيئية ،من بينها تعديل
التركيب الفيزوكيميائي للغالف الجوي (وهو ما يؤدي إىل

تغير المناخ وتقلب المناخ) ،وتدهور التربة ،وتدهور النظام
اإليكولوجي ،وفقدان التنوع البيولوجي ،والتلوث ،واالنتشار
العالمي لألجناس الغازية .ومن شأن هذه التغييرات أن تؤدي
إىل تفاقم مخاطر الكوارث وتغير المناخ وإحداث مخاطر جديدة
تحيط بالمجتمعات واألنظمة البشرية .عىل سبيل المثال،
يمكن أن يؤدي تجريد المنحدرات من الغابات إىل احتباس
المياه في مستجمعات المياه ،ويمكن أن تسبب المزيد من
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إذا استمرت االقتصادات المتقدمة والنامية في النمو عىل
أنماط استهالك غير مستدامة ومصادر طاقة غير متجددة،
فإن زيادة الرخاء االقتصادي الذي يدعم التخفيف من وطأة
الفقر سيثير توت ًرا مع األنظمة األخرى ،بما في ذلك تلك
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وإيقاف االحترار العالمي
والبقاء ضمن الحدود البيئية وحدود التنوع البيولوجي للكوكب.

االنهيارات األرضية ،واإلطماء والفيضان ،وفي الوقت نفسه
يمكن أن يؤدي تدمير األراضي الرطبة أو استصالحها إىل
تفاقم حالة الفيضان.
يُعد تدهور األنظمة اإليكولوجية (مثل الغابات واألراضي الرطبة
واألنظمة الساحلية والبحرية واألراضي اليابسة) دافعً ا محددًا
لقابلية التأثر بالكوارث .ويمكن لمثل هذا األمر أن يشكل خطرًا
كبيرًا عىل الرفاه والدخل واألمن لكل من المزارعين وصيادي
األسماك ومستخدمي الغابات والرعاة الذين تعتمد سبل
عيشهم عىل هذه األنظمة اإليكولوجية بشكل مباشر .بيد أن
المحسنة للنظام اإليكولوجي يمكن أن تمنع وتحد من
اإلدارة
ّ
تأثيرات الكوارث في المجتمعات والبلدان القابلة للتأثر.

 3.1.3الحد من مخاطر الكوارث والتنمية
المستدامة ضمن حدود الكوكب

تعود معظم أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس بطريقة
أو بأخرى إىل مسائل االستهالك المستدام (الشكل  .)3.8إال
أن االستهالك العالمي للمواد للفرد الواحد يتزايد بوتيرة ثابتة
في ظل التحول الصناعي والتنمية .وتزيد البصمة المادية
واإليكولوجية لإلنسان من سرعة وتيرة التغيير .هذا ومن بين
التأثيرات المحتملة التي تترتب عىل تحول المخاطر النظامية
إىل كوارث متداعية هو تعرض األنظمة لخطر االنهيار.

يمكن للحلول القائمة عىل النظام اإليكولوجي أو الطبيعة
أن تحد من مخاطر الكوارث وتوفر منافع مشتركة من خالل
خدمات النظام اإليكولوجي التي تدعم سبل العيش وتبني
ً
أيضا قدرة محلية عىل الصمود في مواجهة الكوارث وتغير

المناخ .عىل سبيل المثال ،تهدف "المدن اإلسفنجية"
في الصين إىل تصميم تنمية حضرية تسمح باستيعاب
الفيضانات الموسمية لألراضي الرطبة وتشجع عىل حلول
الحد من الفيضانات القائمة عىل الطبيعة (وونج.)2021 ،

الشكل  .3.8االستهالك العالمي – نصيب الفرد من استهالك المواد (بالطن) بين عامي  2000و2017
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في أوجه الضعف حول العالم .ويمثل هذا أنباء سيئة بشكل
خاص بشأن تغير المناخ .إن إزالة الغابات هي المسؤولة
عن حوالي %20من انبعاثات الكربون العالمية من خالل
إزالة األشجار أو اإلفراط في استخدامها أو تدهورها .وعىل
الرغم من ذلك ،تعمل الغابات الصحية كبيئات للكربون
وتمتص وتخزن حوالي  1/10من االنبعاثات الكربونية الدولية
السنوية المتوقعة في الكتل الحيوية الخاصة بها ،وتربتها،
ومنتجاتها .تقدر القدرة االستيعابية المجمعة المتصاص
غابات العالم بـ  2.4مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا،
أي ما يعادل ثلث ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الوقود
األحفوري المحترق (منظمة األغذية والزراعة.)2021b ،
وتُعد الغابات ً
أيضا ضرورية ،باعتبارها مستجمعات المياه
ووسائل لتنقية المياه الطبيعية ،من أجل توفير األمن المائي
والتنوع البيولوجي ،ال سيما في مواجهة فترات الجفاف
الطويلة وارتفاع معدالت درجات الحرارة .هذا وتوضح بيانات
هدف التنمية المستدامة االرتباط اإليجابي بين تزايد حدوث
الكوارث واالرتفاع المترتب عىل ذلك في التأثير االقتصادي
(مؤشر هدف التنمية المستدامة /1.5.2هدف إطار العمل
سنداي "ج") مع االنخفاض الثابت المالحظ في تغطية
الغابات العالمية (مؤشر هدف التنمية المستدامة )15.1.1
(الشكل .)3.9

باإلضافة إىل الخسائر البشرية المباشرة ،يمكن أن تترتب
عىل الكوارث تأثيرات بيئية عىل نطاق هائل .ويتسم التنوع
البيولوجي واألنظمة اإليكولوجية بقابلية تضرر عالية تجاه
تأثيرات األخطار الطبيعية ،والتلوث الصناعي ،وتلف البنية
التحتية مثل ،السدود والحواجز ،والنباتات والحيوانات
المدخلة ،وتغير المناخ .ويمكن للعواصف المدارية أن تثير
اضطراب النظام اإليكولوجي الطبيعي بشكل كبير ،واإلخالل
بالموائل الساحلية لألسماك والحشرات والطيور والثدييات،
وباألخص عندما تتأثر جودة المياه جراء دخول فيضانات أو
مخلفات مرافق الصرف الصحي الخزانات والمجاري المائية.
وقد تؤدي حرائق الغابات والفيضانات وحاالت الجفاف إىل
تماما وإحداث تغييرات هيكلية في النظم
تشوه الغابات
ً
اإليكولوجية .ومن الممكن أن تنفق الحياة البرية واألنواع
المهددة باالنقراض بفعل األخطار أو تتأثر بشكل غير مباشر
من خالل التغييرات في الموائل وتوفر الغذاء .هذا وتتآكل
الشواطئ ويتغير شكلها بسبب العواصف العاتية .كما تتآكل
ضفاف األنهار في أثناء أحداث الفيضان المفاجئة .وتطول
قائمة التأثيرات المحتملة.
إن تدهور النظم اإليكولوجية للغابات بسبب اإلفراط في
االستغالل وإزالة الغابات وتعرضها لقوى مدمرة ،مثل حرائق
الغابات والكائنات الحية الغازية ،يؤدي إىل تفاقم شديد

الشكل  .3.9العالقة بين الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث والمساحة المغطاة بالغابات عىل مستوى العالم في الفترة
بين عامي  2015و2019
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المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
(إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية الدولية في األمم المتحدة)2021 ،
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يعتمد رفاه البشر عىل النظم اإليكولوجية التي توفر فوائد
متعددة لسبل العيش ،وفي نهاية المطاف ،جميع األنظمة
التي تدعم حياة البشر .ويلعب الحفاظ عىل األنظمة
اإليكولوجية الصحية ً
عموما
الحد
مهما في
أيضا دو ًرا مباش ًرا
ً
ً
من قابلية تضرر المجتمعات بالكوارث ،من حيث الحد من
تعرضهم الفعلي إىل المخاطر الطبيعية وتزويدهم بمصادر
لسبل العيش لمواجهة األزمات والتعافي منها .هذا ويؤدي
تدهور األنظمة اإليكولوجية وتعرضها لقوى مدمرة ،مثل
حرائق الغابات والفيضانات والجفاف واألجناس الغازية،
تفاقم شديد في أوجه الضعف حول العالم .وتجدر اإلشارة
ارتباطا سلب ًيا قويُا بالتنوع البيولوجي.
إىل أن الكوارث ترتبط
ً
فالخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث آخذة في
االزدياد (مؤشر التنمية المستدامة /1.5.2هدف إطار عمل
سنداي "ج") ،إذ يتسارع معدل فقدان التنوع البيولوجي ويتزايد
معدل انقراض األنواع ،كما هو موضح عىل مؤشر القائمة
الحمراء (مؤشر التنمية المستدامة ( )15.5.1االتحاد الدولي
لحفظ الطبيعة .)2021 ،وتُعد القائمة الحمراء لألنواع المهددة
باالنقراض التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مؤشرًا إىل
الحالة المتغيرة للتنوع البيولوجي العالمي (الشكل .)3.10

تتمثل إحدى الطرق لتوقع التأثيرات النظامية الطويلة األمد
وحدود النموذج الحالي للنمو االقتصادي وتطوره في مفهوم
"الحدود الكوكبية" ،الذي تم وضعه من خالل Stockholm
( Resilience Centreمركز ستوكهولم للصمود) في عام
ً
"تحلياًل علم ًيا للخطر الذي يتمثل في أن
 .2009ويقدم
االضطرابات البشرية ستزعزع نظام األرض عىل نطاق الكوكب
بكامله" (ستيفن وآخرون .)2015 ،ويوضح الشكل 3.11
مدى تقدم التنمية القائمة عبر نقاط تحول معينة وتجاوزها
(سيرنيف2022 ،؛ مركز ستوكهولم للصمود.)2022 ،
يشير الشكل  3.11إىل أن تغيير نظام األراضي وتغير المناخ
قد تجاوز "حيز العمل اآلمن" لنظام األرض وأصبحا في منطقة
عدم اليقين مع تزايد المخاطر .تخطت التدفقات البيوكيميائية
و"الكيانات الجديدة" (المواد الكيميائية ،أو المواد ،أو الكائنات
العضوية الجديدة المصنعة والعناصر الطبيعية التي يتم
تجميعها عن طريق النشاط البشري ،مثل المعادن الثقيلة)
حيز العمل اآلمن (ستيفن وآخرون .)2015 ،ويخلص التحليل
األخير إىل أن البشر يعملون حال ًيا خارج الحد الكوكبي للكيانات
الجديدة (بيرسون وآخرون .)2022 ،تظل بعض المجاالت

الشكل  .3.10العالقة بين الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث واألنواع المهددة باالنقراض بين عامي  2005و2019

اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻟﻜﻮارث )اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
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ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء

100,000

0.79
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ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  1.5.2اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث
)اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  15.5.1اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻷﻧﻮاع اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض
المصدر :تحليل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث القائم عىل قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة (إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية الدولية في األمم المتحدة)2021 ،
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الشكل  .3.11حدود الكوكب

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﺰاﻳﺪة

ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة

اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

اﻻﻧﻘﺮاﺿﺎت ﻟﻜﻞ
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة
اﻟﻨﻮع )(E/MSY

اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻓﻲ
اﻟﺴﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﻴﺮ
ﺎﺣﺔ اﻟﺘﺸﻐ
ﺴ
ﻴﻞ ا
ﻣ
ﻵﻣ
ﻨﺔ

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﺤﻴﻮي

ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ )(BII
)ﻟﻢ ﻳﻘﺎس ﺑﻌﺪ(

ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻫﺒﺎء
اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي

ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻷرض

)ﻟﻢ ﻳﻘﺎس ﺑﻌﺪ(

ﺗﺤﻤﱡ ﺾ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت
ﻧﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ

ﻓﻮﺳﻔﻮر

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

مالحظة :BII :مؤشر سالمة التنوع البيولوجي؛  :E/MSYاالنقراضات لكل مليون نوع سنويًا؛  :Nالنيتروجين؛  :Pالفوسفور.
المصدر :صممه آزوت لمركز ستوكهولم للمرونة ( ،)2022بنا ًء عىل تحليل بيرسون وآخرين ( ،)2022وستيفون وآخرين ()2015

ضمن نطاق حيز العمل اآلمن :استخدام المياه العذبة،
واستنفاد األوزون ،وتحمض المحيطات .هذا ولم يتم تحديد
بعضها كم ًيا بعد ،مثل تركيز الهباء في الغالف الجوي وسالمة
المحيط الحيوي بشكل عام ،عىل الرغم من قرب انقراض
األنواع بالفعل من الحد الكوكبي.

عىل المستوى المحلي ،يتألف التخطيط اإلنمائي من
العديد من القرارات الصغيرة والكبيرة في ظروف معينة،
ويتمثل التحدي في التعامل مع تلك القرارات في سياق
الحدود الكوكبية المعروفة ،وكذلك مع اإلطار العقلي للحد
من المخاطر (مثل المربع  3.1والشكل .)3.13

عند تحليل خطر االنهيار العالمي وف ًقا للحدود الكوكبية
التسعة ،تبين السيناريوهات التي تراعي تحقيق أهداف
سنداي ضمن مفهوم
التنمية المستدامة وهدف إطار العمل ِ
قدما نحو
الحدود الكوكبية وجود نزعة خطيرة للعالم للمضي
ً
سيناريو االنهيار العالمي (سيرنيف( )2022 ،الشكل .)3.12
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الشكل  .3.12حدود الكوكب وسيناريوهات مخاطر االنهيار العالمي

قدما
 3.2سبل المضي
ً

ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪﻳﺪة
اﻷرض ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ

ﻟﻢ ﺗُﺨﺘﺮق ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض
ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮع
أﺣﺪاث اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ

اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻮﻛﺐ
اﻷرض

ﻟﻢ ﺗُﺨﺘﺮق ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض
ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻮﻗﻮع أﺣﺪاث
اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮع
أﺣﺪاث اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن أﺣﺪاث
اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺪﺛﺖ/ﺗﺤﺪث
ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﻨﺰﻋﺔ

ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود

ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن أﺣﺪاث
اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺪﺛﺖ/ﺗﺤﺪث

اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﺧﺘُﺮﻗﺖ ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض
ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ

اﻷرض ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ

اﺧﺘُﺮﻗﺖ ﻃﺒﻘﺎت
اﻷرض ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻟﻮﻗﻮع أﺣﺪاث اﻻﻧﻬﻴﺎر
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺰداد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﺮاق
ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ

ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺿﺌﻴﻠﺔ

مالحظة :GCR :مخاطر االنهيار العالمي.
المصدر :سيرنيف ()2022

يمكن لمسارات التنمية المستدامة والوعي بالمخاطر المساهمة
في الحيلولة دون نشوء المخاطر ،لكن يكمن التحدي في
كيفية تحقيق ذلك في القرارات اليومية للمجتمعات وصانعي
السياسات .تُعد المعلومات ،مثل تصميم النماذج الديناميكية
المستخدمة في زامبيا ،أداة ق ّيمة (المربع  .)3.1لكن أدوات
تصميم النماذج تحتاج إىل صناع قرار يفهمون استخدامها
وحدودها؛ فتحتاج عملية صنع القرار نفسها ً
أيضا إىل التحقق
منها بصورة حاسمة .توجد ً
أيضا اختالفات إقليمية كبيرة في
كيفية الفهم والحوكمة للعالقة بين مخاطر الكوارث والتنمية ،وقد
تقع العوامل الرئيسية المحركة للمخاطر ،مثل عدم المساواة،
بينهما ،كما اتضح في أثناء جائحة  COVID-19في أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي (لوكاتيلو والكانتارا أياال.)2022 ،

تتطلب التنمية المستدامة نهجًا يسترشد بمعرفة
المخاطر من أجل مراعاة أوجه الترابط في هدف
التنمية المستدامة ،وأوجه التآزر ،ومواضع التوتر
الستنباط مسارات تنمية تتسم بالفعالية ،والكفاءة،
واالتساق تساهم بدورها في توجيه عملية تطبيق
السياسة .عىل الرغم من أن الكوارث يمكن أن تحول
دون تحقيق تقدم في أهداف التنمية المستدامة
بحلول  ،2030يمكن ً
أيضا أن يقرب إجراء الحد من
المخاطر المستهدف والمستند إىل األدلة العالم من
ً
سنداي والتزامات
تحقيقها،
فضاًل عن إطار عمل ِ
اتفاق باريس .بشكل عام ،ينبغي االعتراف بإجراء الحد
من المخاطر كبعد أساسي للتنمية المستدامة .فيمكن
أن تضمن السياسة اإلنمائية لمكافحة المخاطر عدم
عرقلة الكوارث للتقدم المحرز في التنمية وأن التنمية
ال تخلق مخاطر جديدة دون قصد.
وعىل الرغم من أن التنمية االقتصادية كان مفيدة
للغاية عىل مدار التاريخ لصحة اإلنسان ،فإن متوسط
العمر المتوقع ،ومستويات المعيشة ،والضغوط
الناجمة عن النمو السكاني ،وزيادة استهالك الموارد
الطبيعية ،والتحول الصناعي تخلف تأثيرات سلبية
أكبر عىل األنظمة البيئية .ويتعين تعديل مسارات
التنمية الحالية .فلو كان التقدم المحرز نحو الحد
مستداما ،ينبغي تقليل نصيب الفرد
من الفقر
ً
من استهالك المواد عىل الصعيد العالمي .ومن
أجل تعزيز التنمية المستدامة للجميع ،يتعين عىل
البلدان التفكير في طريقة إنتاج الطاقة والمنتجات
واستهالكها ،وبذلك يمكن تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وتغير المناخ عىل الصعيد العالمي.
ترتبط االتجاهات السلبية الحالية في الصحة
ارتباطا وثي ًقا بخطر الكوارث .ويجب أن ترتكز
البيئية
ً
مسارات التنمية المستدامة عىل أنماط استهالك
أكثر استدامة تضمن تلبية االحتياجات األساسية
للفقراء ،وفي الوقت ذاته تجنب هذه اإلجراءات غير
المستدامة التي تشكل خط ًرا عىل البيئة ،وتكون غير
فعَّ الة ،وتؤدي إىل حدوث مخاطر نظامية.
وفي حين أنه من الصعب حشد الدعم الشعبي
الستثمار الحد من مخاطر الكوارث في مواجهة
أولويات التنمية التنافسية األخرى ،تظهر تقنيات
لتصميم نماذج للسياسات وتأثيراتها النظامية األوسع
ً
نطاقا وتقييمها .ولذلك تركز الفصول الالحقة عىل
االنتقال نحو فهم أكبر لما يلزم تقييمه ،وكيف يمكن
تنفيذ هذا إلدارة المخاطر النظامية بشكل أفضل.
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المربع  .3.1استخدام تقنيات التوقعات الديناميكية لوضع نماذج االقتصاد الكلي إلثبات أهمية االستثمار في
الحد من مخاطر الكوارث ،زامبيا
في زامبيا ،تم التخطيط ألحد المشروعات من أجل الحد من خطر التعرض للفيضانات ،وكان يتضمن تقييد
استخدام األراضي والتخطيط للنقل من منطقة من األرض ذات إنتاجية مرتفعة ولكنها معرضة بشدة للفيضانات.
افترض تنفيذ سياسة الحد من مخاطر الكوارث أنه سيتم نقل %8سنويًا من مخزون رأس المال الموجود في
المنطقة المعرضة للخطر إىل منطقة أكثر أمانًا ،باإلضافة إىل تقييد جميع عمليات التطوير المستقبلية في المنطقة
المعرضة للخطر .تم تقييم الخطة باستخدام إطار عمل لوضع نماذج الميزات المشتركة لالقتصاد الكلي لالستثمار
في الحد من مخاطر الكوارث بمرور الوقت ،وهو نموذج ديناميكي للميزات المشتركة للتخفيف من المخاطر
المتعددة .يشير هذا إىل أنه في ظل السيناريو المخطط له ،سيظل متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي
عاما .أظهر المزيد من
ثابتًا تقري ًبا عند حوالي ،%3وسيتبع االنخفاض األولي زيادة ،وستتالشى الخسارة عىل مدى ً 30
التحليالت أنه ،بمرور الوقت ،من شأن تحسين الحماية ضد الفيضانات من خالل تقييد استخدام األراضي أن يعزز
االستثمار في المناطق األكثر أمانًا.

الشكل  .3.13تأثير تقييد استخدام األراضي المكشوفة ألكثر من  30عامً ا في النمو اإلجمالي المتوقع (زامبيا)
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مالحظة :CPEE :تأثير توسع إنتاج المنفعة المشتركة؛ شكل يوضح تحليل
تأثير النمو الكلي ( )TGEإلدارة التعرض (تأثير النمو الكلي = تأثير تخفيف األضرار بعد حدوثها +
التأثير المضاد للحد من المخاطر  +تأثير توسع إنتاج المنفعة المشتركة)
المصدر :يوكوماتسو وآخرون ()2022
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 .4كيف تحفز الخيارات
البشرية قابلية التضرر
والتعرض و مخاطر
الكوارث
ال تُعد الكوارث أمو ًرا طبيعية .فتحدث الكوارث نتيجة
للخيارات البشرية واالفتقار إىل الحد من المخاطر .وعندما
تتنقل التأثيرات المترتبة عىل الكوارث من نظام أو قطاع واحد
إىل آخر ،كما هي الحال مع المخاطر النظامية ،تؤدي أوجه
عدم المساواة وقابلية التأثر القائمة مسب ًقا إىل زيادة التأثيرات
السلبية.
وعىل الرغم من أن الخبراء ال يمكنهم التيقن بشأن التوقيت
المحدد لحدث ينطوي عىل مخاطر وموقعه وحجمه ،يكونون
عىل يقين من أن الفئات األكثر تضر ًرا ستكون المجتمعات
التي تعيش في ظروف غير آمنة ،مثل المساكن سيئة البناء
أو في المناطق ذات البنية التحتية المتدنية .تتطور مخاطر
الكوارث مع مرور الوقت ،بسبب التفاعالت المعقدة بين
المجالين اإلنساني والطبيعي .فالكارثة ليست بالشيء
الذي يجب التفكير فيه كحدث منفرد في لحظة معينة (كاتر
وآخرون2015 ،؛ هاغنلوشر وآخرون.)2020 ،
تزداد المخاطر الناجمة عن األخطار بسبب التدخالت البشرية
في الطبيعة .وعىل الرغم من ذلك ،يوجد اتجاه يميل إىل
الخلط بين هذه التغييرات أو إساءة تفسيرها كأحداث طبيعية
بالغة الشدة (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
 )2021a ،2012عىل سبيل المثال ،تؤدي التقلبات في هطول
األمطار بشكل متزايد إىل الجفاف في المناطق التي ال تكون
فيها الممارسات البشرية الستخدام المياه مستدامة .ويخلق
السلوك اإلنساني ً
أيضا بعض المخاطر ،مثل تلوث الهواء
(الفيل وماسكري.)2014 ،
الستكشاف سبب عدم كفاية الجهود الحالية للحد من
المخاطر ،يبحث هذا الفصل في األعمال البشرية التي تؤدي
إىل تزايد قابلية التضرر بالكوارث والتعرض لها .ويسلط
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الضوء عىل كيف تؤدي أوجه عدم المساواة االجتماعية
وعمليات صنع القرار لألفراد والمؤسسات في خلق قابلية
التضرر والتعرض وزيادتهما ،وبالتالي المخاطر الناجمة عن
الكوارث والمناخ .ويواصل اقتراح إجراءات ،مثل زيادة التحليل
"االستداللي" للكوارث ،والعمل عبر القطاعات المنعزلة
لتحديد نقاط الضعف في قدرة النظام عىل الصمود وإشراك
المجتمعات للتوصل إىل الحلول من أجل المساعدة في
تسريع إجراء الحد من المخاطر.

 4.1تتزايد المخاطر النظامية
بسبب األعمال البشرية
ثار بركان فويغو في غواتيماال في  3يونيو عام  ،2018مما أدى
شخصا وتضرر ما يزيد عن  1.7مليون شخص
إىل وفاة 461
ً
(مركز بحوث أوبئة الكوارث )2021 ،وأدى هذا الحدث إىل
زيادة الوعي الدولي واإلقليمي والوطني بالوسائل المتطورة في
توقع المخاطر البركانية .وتسبب النمو السكاني والتحوالت
الديمغرافية في المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية
حول البركان في زيادة التعرض للبركان الثائر .وكان الكثير
من هؤالء الذين فقدوا حياتهم من أسر محدودة الدخل
انتقلت مؤخ ًرا إىل المنطقة ،وهؤالء الذين كانوا يقيمون في
مستوطنات عشوائية في أماكن غير آمنة (البنك الدولي،
.)2018a
وعىل الرغم من أن السلطات الحكومية في غواتيماال كانت
مسؤولة عن تقديم األدلة العلمية واإلخطار بمخاطر البركان
وإدارتها ،كان للشركات الخاصة والمجتمعات دور مهم في
اإلنذار المبكر .عىل سبيل المثال ،بفضل الوصول الجيد إىل

شارع مغطى بالرماد بعد ثورة بركانية في أنتيغوا ،غواتيماال

صاحب الحقوق/Shutterstock © :زاهرول علوان

المعلومات والمعرفة المسبقة ،ساعد الموظفون في أحد
المالجئ والمزارع المحلية في إخالء النزالء ،والموظفين،
والسكان المحليين إىل أماكن آمنة (البنك الدولي2018a ،،
كاف لهؤالء الذين
 .)2018bويُظهر هذا وجود إنذار مسبق
ٍ
كانت لديهم إمكانية الوصول إىل المعلومات ،وكذلك الفهم
والوسائل للعمل وف ًقا لذلك .وعىل الرغم من ذلك ،لم تكن
هذه هي الحال بالنسبة إىل جزء كبير من سكان المنطقة.
تزايد تعرض السكان والبنية التحتية للمخاطر بشكل كبير عىل
مدى العقود األخيرة ،ويعزي ذلك بوجه خاص إىل التحضر
والتنمية غير المستدامة في المناطق المعرضة للخطر .وتزيد
العولمة والتحضر والعالم المترابط بشكل متزايد ً
أيضا من
احتمالية حدوث تأثيرات متعاقبة ناجمة عن الكوارث عبر
األنظمة (جوس ليسارد وآخرون .)2022 ،هذا وتؤثر عوامل
الخطر والقدرة عىل الصمود الموجودة مسب ًقا في التأثيرات
األولية الناجمة عن الكوارث وفي طريقة تعاقب هذه التأثيرات
(الشكل .)4.1
يمكن لألحداث التي تنطوي عىل مخاطر والتي سببت
تأثيرات محلية في الماضي أن تحدث تأثيرات متعاقبة
وحتى عالمية في الوقت الراهن .فعىل سبيل المثال ،عندما
تسببت فيضانات شديدة في اإلضرار بـ  66مقاطعة تايالندية
من أصل  77مقاطعة في عام  ،2011تضمنت المنطقة التي
غمرتها الفيضانات حول بانكوك مناطق صناعية ،حيث يكثر
وجود مصانع اإلنتاج (البنك الدولي .)2012 ،وعىل الرغم من
أن منطقة الدلتا هذه تكون معرضة بطبيعتها للفيضانات،
شجعت الحوافز الحكومية التنمية الصناعية ،حيث تتمتع

المنطقة بالبنية التحتية وسهولة الوصول إىل المستهلكين
والموردين( .تشونغفيالفان .)2012 ،وفي هذه الحالة ،كان
ارتفاع مستوى تعرض أصول القطاع الخاص للمخاطر أحد
األسباب التي أدت إىل وقوع نسبة %70من إجمالي األضرار
والخسائر الناجمة عن الفيضانات في مجال التصنيع .ومن ثم،
ً
نطاقا ،حيث
كان لهذا تأثيرات متعاقبة عىل االقتصاد األوسع
شكَّل التصنيع حوالي %40من إجمالي الناتج المحلي للبالد
في ذلك الوقت (البنك الدولي.)2012 ،
كان لفيضانات بانكوك تأثير مضاعف عىل الصعيد
العالمي ،مما أثر بشكل كبير في سالسل التوريد في أماكن
بعيدة ،مثل اليابان والواليات المتحدة .وانتهى هذا الفيضان
المحلي مخل ًفا تأثيرات نظامية عبر البلدان والمناطق
والقطاعات االقتصادية .هذا وتعرضت قطاعات صناعية
أساسية ،مثل صناعات السيارات ،واإللكترونيات ،واألجهزة
الكهربائية إىل حاالت انخفاض مفاجئة في اإلنتاج والصادرات
(تشونغفيالفان .)2012 ،كانت المكونات التي يتم تصنيعها
في تايالند ضرورية للمنتجات التي يتم إتمام تصنيعها في
بلدان أخرى .وتسبب اإلخفاق في أي مرحلة من مراحل اإلنتاج
في تعطيل أو انهيار سلسلة اإلنتاج بكاملها .فلم تكن األنظمة
مصممة للصمود أمام الصدمات.
تنبع األسباب الجذرية لما تسبب في تحول خطر الفيضانات
إىل كارثة من الخيارات البشرية والظروف الهيكلية المضمنة
في الطريقة المختارة للتنمية والنمو .وتفاقم ذلك بسبب
الخيارات السياسية واإلدارية والتقنية في كيفية مواجهة
المخاطر الناجمة عن الكوارث (الشكل .)4.2
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أساسا بعوامل الخطر والقدرة عىل الصمود
الشكل  .4.1تأثيرات الكارثة وعواقبها تتأثر
ً
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المصدر :جوس ليسارد وآخرون ،)2022( .مقتبس من شولتز وآخرين ()2017
الشكل  .4.2مستويات عدم اليقين في مخاطر الكوارث وإدارتها
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صاحب الحقوق :مانديرا شريسثا/المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال،
كاتماندو

 4.1.1عدم المساواة والفقر والتمييز
والتدهور البيئي عوامل تحفز المخاطر

يساهم الدور الجنساني أو الهوية الجنسانية ،والعرق،
واإلعاقة ،والعمر ،وحالة الهجرة ،والظروف الصحية الخاصة
بالفرد في قابلية التأثر الفردية الخاصة به .إذ يلعب جميع
األشخاص أدوا ًرا متعددة في المجتمع ،عىل سبيل المثال،
كآباء ،وموظفين ،وأفراد في مجموعات اجتماعية أو
ديمغرافية .وينبع من كل دور من هذه األدوار قدرات وأوجه
لقابلية التضرر ،وتتداخل هذه الهويات .ويخلق هذا بدوره
تحديات لصياغة سياسة المخاطر الناجمة عن الكوارث ،والتي
ال يمكن أن تستند إىل نهج "واحد مناسب للجميع" (تشابلن
وآخرون.)2019 ،

تزيد عوامل ،مثل المعوقات االقتصادية االجتماعية
واالختالفات في اللغة والثقافة والعزلة الجغرافية ،من
التعرض لمخاطر الكوارث (مثل المربع  .)4.1إن األمراض
العقلية أو البدنية الموجودة مسب ًقا ،واالفتقار إىل قدرات
التكيف ،وضعف الشبكات االجتماعية ،والكثافة الحضرية،
والوضع االجتماعي االقتصادي ،والتهميش ،وعدم المساواة
بين الجنسين تُعد من بين عوامل الخطر التي غال ًبا ما تتداخل
وتزيد من قابلية التضرر في حاالت الكوارث (المركز الوطني
التعاوني للصحة العقلية2005 ،؛ فيو2007 ،؛ نيوماير وبلومبر،
2007؛ كتر و فينش2008 ،؛ هاسكيت وآخرون.)2008 ،
قد تنبع التأثيرات الضارة األطول أمدًا من عواقب غير مباشرة.
فعىل سبيل المثال ،كانت حاالت إغالق المدارس عاقبة غير
مباشرة لجائحة  .COVID-19وأصبح التعليم مستح ًيال لنصف
سكان مناطق آسيا والمحيط الهادئ خالل عام  ،2020حيث

تعذر عليهم الوصول إىل اإلنترنت ،وتسبب فقدان دخل
األسرة في عدم تحمل الكثير من األسر لمصاريف التعليم.
وكان لهذا تأثير خاص في تعليم الفتيات ،إذ أبلغت فتاة من
كل خمس فتيات عن تحمل مسؤوليات منزلية متزايدة في
عام ( 2020نغوين .)2021 ،وتتضمن التأثيرات المتعاقبة
األخرى المرتبطة بالكوارث زيادة في حاالت إدمان المخدرات،
والعنف المنزلي ،واالنتحار (كاثبرتسون وآخرون.)2022 ،
تماما ،لذا يُعد فهمها
ال يمكن القضاء عىل قابلية التضرر
ً
أمرًا ضروريًا لوضع سياسات فعَّ الة .وينبغي عدم النظر إىل
قابلية التأثر عىل أنها وصمة عار أو عجز شخصي لدى بعض
ً
عوضا عن ذلك ،ينبغي النظر إليها كسمة
األشخاص ،لكن
متساو وتم اكتسابها مجتمع ًيا بشكل
غير
موزعة بشكل
ٍ
مشترك وتوجد لدى جميع األشخاص .لذلك ،يمكن النظر إىل
ً
عاداًل لقابلية التضرر
عملية صنع السياسات كمِ نح توزيع أكثر
ً
إنصافا (جابل وآخرون.)2022 ،
كجزء من حوكمة أكثر

 4.1.2الخيارات البشرية تؤثر في حدة
المخاطر الشديدة والممتدة

يفوق عدد الكوارث الصغيرة والمتكررة والممتدة عدد الكوارث
الشديدة ،ويمكن أن يكون تأثيرها التراكمي أعىل من ذلك
بكثير (االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر .)2020 ،وتميل المخاطر ،مثل الفيضانات الموسمية
إىل الحدوث في المناطق نفسها بشكل متكرر ،مما يؤدي
في الكثير من األحيان إىل زيادة حاالت قابلية التضرر بشكل
كبير ،ال سيما بين المجتمعات الفقيرة أو المحرومة .وسلطت
المشاورات التي أجرتها الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من الكوارث مع  750مجتمعً ا من المجتمعات

المربع  .4.1الوصول إىل السكان المعرضين للخطر في نيبال من خالل التواصل بشأن مخاطر الفيضانات
تقدما كبيرًا في رصد الفيضانات والتنبؤ بها .وقد أدى ذلك إىل
وضعت نيبال أنظمة إنذار مبكر للفيضانات وأحرزت
ً
انخفاض عدد الوفيات بسبب الفيضانات سنويًا .تصدر إدارة الهيدرولوجيا واألرصاد الجوية تحذيرات بشأن الفيضانات
بنا ًء عىل حالة هطول األمطار في الوقت الفعلي ومراقبة مستوى المياه ،بما في ذلك معلومات التنبؤ بالفيضانات
المستقاة من نماذج مختلفة.
ومع ذلك ،فقد ألقت األبحاث الحديثة الضوء عىل الحاجة إىل تكييف سبل التواصل بشأن مخاطر الفيضانات من أجل
مراعاة العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية المختلفة .عىل سبيل المثال ،أشارت عملية التشاور مع أصحاب
المصلحة في منطقة نهر راتو إىل أن النساء واألشخاص المهمشين في المنطقة كانوا أقل عرضة لتلقي المعلومات
والمشاركة في أنشطة التأهب واإلخالء .واقترح البحث أنه يلزم تصميم رسائل التحذير ومواد التواصل بشكل مشترك
مع المجتمعات وتخصيصها من أجل تلبية االحتياجات المتنوعة للمستخدمين المختلفين.
المصدر :شريسثا وآخرون ()2021
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المعرضة للخطر في  50دولة الضوء عىل الفيضانات المحلية
باعتبارها الظاهرة الوحيدة التي تحدث أشد األضرار (شافدا
وآخرون( )2022 ،مثل المربع  .)4.2كما تم تحديدها كأحد
أكثر المخاطر تعقيدًا للحد منها وإدارتها عىل الصعيد المحلي.
ويرجع ذلك إىل أن تأثيراتها تتشكل بشكل عميق من خالل
قرارات التنمية ،واستغالل/تطبيق النظم اإليكولوجية ،وأوجه
قابلية التضرر والتعرض داخل المجتمعات وبينها (شافدا
وآخرون.)2022 ،
تؤدي أولويات التنمية غير الفعالة ،وتغير المناخ ،والحوكمة
الضعيفة ،والتدهور البيئي إىل توسيع نطاق أثر مخاطر
الكوارث الممتدة .وشكلت عوامل ،مثل فقدان األنواع
والموائل واالتجار في الحياة البرية (القانونية وغير القانونية)،
مخاطر ناشئة ،مثل األمراض حيوانية المصدر التي تنتقل من
الحيوانات إىل البشر ،مما يسبب أوبئة وجوائح ،مثل جائحة
( COVID-19الكانتارا أياال وآخرون.)2021 ،

 4.2فهم األسباب الجذرية
لقابلية التضرر ُيعد أم ًرا ضرور ًيا

تقدم العلوم االجتماعية رؤى مهمة حول األسباب الجذرية
والعوامل المحفزة لقابلية التضرر التي يمكن أن تساعد
صانعي السياسات في اتخاذ قرارات بشأن كيفية إدارة مخاطر
الكوارث النظامية .ومن شأن اتباع نهج استداللي للبحث في
األسباب الجذرية والعوامل المحفزة للمخاطر المساعدة في
تحديد كيفية مواجهتها وفهمها بشكل أفضل.

فعىل سبيل المثال ،تم تحليل كارثة بركان فويغو التي تمت
اإلشارة إليها في القسم  4.1أعاله من منظور التحقيقات
االستداللية للكوارث لفحص نسبة الضرر والخسائر البشرية
التي كان يمكن تجنبها وطبيعة العواقب الكامنة لهذا االنفجار
المفاجئ والهائل.

المربع  .4.2المخاطر الواسعة النطاق في المجتمعات النائية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
تُعد المجتمعات الريفية النائية هي األفقر في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،والعديد من هذه المجتمعات يتشكل
من مجموعات عرقية من األقليات ،وتواجه صعوبة في الوصول إىل الخدمات الصحية والتعليم ،األمر الذي من شأنه
أن يحد من فرص حصولهم عىل العمل والوصول إىل سبل العيش .لدى هذه المجتمعات كذلك معدالت إعاقة أعىل
من المعدالت الوطنية بسبب إصابات الحرب والذخائر غير المنفجرة (لدى الرجال غال ًبا) وتداعيات األمراض (النساء
غال ًبا) ،وتنطوي هذه اإلعاقات عىل حالة شديدة من الوصم وتؤثر بشدة في قدرتهم عىل الوصول إىل فرص التعليم
ً
وخاصة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة (هولزايبفيل وآخرون2018 ،؛ حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية،
والعمل،
 .)2020تمثل هذه المساوئ االجتماعية واالقتصادية عوامل داعمة تسهم في زيادة إفقار العديد من هذه المجتمعات
بسبب الفيضانات الموسمية المتكررة التي تفاقمت في العقود األخيرة بسبب التغيرات في أنماط هطول األمطار
وزيادة تعرض المستوطنات الجديدة لها .تركز جهود الحكومات والمنظمات غير الحكومية المعنية بتعزيز فرص هذه
المجتمعات في مواطن الضعف االجتماعية واالقتصادية الكامنة بها ،من أجل زيادة فرصهم في ممارسة القدرة
عىل الصمود من خالل تحسين سبل العيش والتعامل مع الجوانب المادية إلدارة الفيضانات (حكومة جمهورية الو
الديمقراطية الشعبية.)2021 ،2018 ،
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عاش حوالي  54,000شخص في نطاق  10كيلومترات من
بركان فويغو ،بينما عاش أكثر من  1مليون شخص في نطاق
 30كيلومترًا .وكشف تحليل الكارثة عن سلسلة من العوامل
والعمليات التي أدت إىل تجسيد كارثة اجتماعية .فقد تسببت
الخيارات البشرية في زيادة قابلية التأثر بمخاطر البراكين
والتعرض لها ،وكانت التأثيرات نظامية .وأدت أنظمة الحوكمة
وأنماط التوطين التي تحركها دوافع اجتماعية واقتصادية إىل
الشعور بالتأثيرات عبر األنظمة والمجتمعات.
باإلضافة إىل أهمية تدفق الحمم البركانية الكثيفة سريعة
الحركة التي حدثت في وادي الس الجاس ،تم تحديد أربعة
عناصر أساسية ساهمت في شدة التأثير المرتبط بالتكوين
االجتماعي للمخاطر عىل النحو التالي:

ومجتمعات أصحاب المصلحة غير األكاديميين .وتتيح الفرصة
لفهم أفضل للبعد االجتماعي لطبيعة المخاطر النظامية
(ساندوفال وآخرون .)2022 ،وهي تتطلب العمل بالشراكة
مع جهات فاعلة متعددة ،بما في ذلك األشخاص المتضررون
من قرارات الحد من مخاطر الكوارث وإدارة مخاطر الكوارث،
والمشاركة في حل المشكالت ،ومشاركة وجهات النظر،
والتفاوض ،والمداوالت ،وتوليد المعارف ،والتعليم والتواصل
المشتركين (بيركس .)2009 ،ويمثل هذا تح ًوال نموذج ًيا في
ممارسات البحث ،مما يتطلب التعلم المتبادل ،والتعاون
ً
وأيضا المشاركة الفعَّ الة ألصحاب
والتبادل مع األكاديميين،
المصلحة غير األكاديميين (منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي.)2020 ،

1 .األسباب االجتماعية االقتصادية التي دفعت الناس
لإلقامة في منطقة ترتفع فيها نسبة التعرض للمخاطر
البركانية منذ االنفجار الكبير عام .1974

بدأت بالفعل بعض البلدان ،مثل موزمبيق ،في تطبيق
آليات تشاركية متعددة التخصصات في عمليات التخطيط
(المربع .)4.3

2 .ضعف إستراتيجيات التواصل وعدم التنسيق بين
تدابير اإلنذار المبكر ،واالستجابة ،واإلخالء بين المواقع.

وباإلضافة إىل النُهج المتعددة التخصصات ،تم استخدام
طريقة التحقيقات االستداللية للكوارث لتحديد العوامل
الدافعة الكامنة للمخاطر التي سببت أضرار الفيضانات في
عام  2015في أرتيجاس وأوروغواي (المربع .)4.4

3 .االفتقار إىل المعرفة بالمخاطر البركانية ،بما في
ذلك الرصد البركاني المتواصل وتقديم الدعم إىل
المؤسسات العلمية.
4 .المعلومات واالتصاالت الناقصة والمجزأة بين مؤسسات
الحد من مخاطر الكوارث ،والسلطات المحلية ،والقادة،
والسكان البنك الدولي.2018 ،

إحدى العائالت النازحة بسبب إعصار إداي الذي حدث في
عام  2019في موزمبيق

كان التعرض الكبير للسكان الذين انتقلوا إىل المنطقة بسبب
الضغوط االجتماعية االقتصادية ،عىل الرغم من التهديد الذي
ً
عاماًل أساس ًيا في تحول انفجار بركان فويغو
يشكله البركان،
إىل كارثة .وكانت هناك حاجة ً
أيضا إىل مزيد من االستثمار
في األجهزة البركانية وأنظمة الرصد والموارد البشرية العلمية
والتكنولوجية ،ولكن لم يكن هذا هو العامل األساسي .فقد
أثر انخفاض مشاركة أصحاب المصلحة متنوعين في فعالية
أنظمة اإلنذار المبكر .ولم يتم تطبيق بعض أنظمة اإلنذار
المبكر ،واإلخالء ،واالستجابة بشكل عملي ولم يتم اختبار
إستراتيجيات اإلبالغ عن المخاطر (البنك الدولي.)2018a ،

فهم قابلية التضرر يتطلب البحث عبر
القطاعات

يبرز مثال بركان فويغو ً
أيضا أن إدارة المخاطر تكون أكثر كفاءة
إذا تم اعتماد نُهج متعددة التخصصات تعزز اإلنتاج المشترك
ً
عوضا عن العمل
للمعرفة واإلدارة المشتركة لمخاطر الكوارث
من تخصصات فردية ووجهات نظر منفصلة .فتهدف تلك
النُهج إىل إدماج المعرفة المستمدة من مختلف التخصصات
(بما في ذلك العلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية)

صاحب الحقوق :األمم المتحدة/إسكندر ديبيبي
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المربع  .4.3إستراتيجية متعددة القطاعات ومشتركة بين التخصصات بشأن النزوح الداخلي في موزمبيق
سنداي
تتناول السياسة واإلستراتيجية الوطنيتان إلدارة النزوح الداخلي في موزمبيق الهدف "ب" من إطار عمل ِ
لخفض عدد األشخاص المتضررين من الكوارث بشكل كبير .تغطي السياسة جميع أشكال النزوح داخل موزمبيق،
حيث تتعرض البالد بشكل كبير لمخاطر المناخ ،باإلضافة إىل أنها واجهت مؤخرًا نزاعً ا أدى إىل النزوح.
ً
مسؤواًل عن التعامل مع مسألة النزوح،
بموجب هذه السياسة ،يكون المعهد الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها
ويضطلع بمهمة ضمان تنسيق اإلجراءات بين جميع الوزارات والوكاالت الحكومية .فيجب أن تفي الوزارات ذات
الصلة (مثل التعليم والصحة والخدمات االجتماعية) بالمهام الموكلة إليها لضمان تقديم الخدمات للنازحين وحمايتهم.
ويتعين عليها تضمينها في خططها السنوية المعنية بالبرمجة والميزانية .ضمنت موزمبيق إرساء المسؤولية عبر
القطاعات الحكومية من خالل إنشاء فريق وطني متعدد القطاعات والتخصصات لوضع السياسة .وزار أعضاء الفريق
مخيمات إعادة التوطين ،واستمعوا إىل احتياجات النازحين ،واجتمعوا إىل المديرين المختصين في الحد من مخاطر
الكوارث عىل المستوى المحلي .وتمت دعوة وسائل اإلعالم إىل هذه الزيارات وتقديم تقرير بشأنها ،ما يلفت االنتباه
الوطني إىل المحنة التي يعاني منها آالف النازحين ،وينتج عنه التزام سياسي رفيع المستوى بصياغة السياسة
والموافقة عليها في وقت قياسي .تفرض السياسة تنفيذ إجراءات بمجرد حدوث النزوح ،وتركز بشكل حاسم في
الوقاية وبناء القدرة عىل الصمود وإيجاد حلول دائمة للنازحين .وتعمل موزمبيق اآلن عىل تعزيز قدرتها لضمان تنفيذ
السياسة عىل المستوى المحلي.
المصادر :بي جوالندي ،وإس لوسا ،وإن تيفان ،التواصل الشخصي ()2021

المربع  .4.4استخدام التحليل االستداللي عند حدوث فيضانات  2015في أرتيغاس ،أوروغواي
تعتمد مدينتا أرتيغاس وبيال يونيون ،الواقعتان شمال أوروغواي ،بشكل كبير عىل نهرين لممارسة األنشطة اليومية،
وهما نهرا الكوريم وأوروغواي .تكمن الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتطوير مقاطعة أرتيغاس في تحفيق
التوازن والتعايش بين هاتين المدينتين والنهرين .عالوة عىل ذلك ،يتقاطع حوضي النهرين مع الحدود الدولية مع
األرجنتين والبرازيل.
تشير الدالئل الحديثة إىل احتمالية وجود بعض التغييرات في العالقة بين المدينتين والنهرين ،قد يكون بعضها ناتجًا
عن تغيرات في أنماط ظاهرة التذبذب الجنوبي لتيار النينيو .ويتمثل أحد المؤشرات في زيادة حدوث الفيضانات،
مثل الفيضانات التي حدثت عام .2015
لفتت فيضانات عام  2015انتباه وسائل اإلعالم الوطنية والسلطات الحكومية بسبب خطورتها الشديدة ،ما أدى
إىل تغيير النقاش حول كيفية تأثير التغير المناخي في المخاطر المعروفة للكوارث في أوروغواي (فيردي وآخرون،
 .)2017وشرع اتحاد مؤلف من النظام الوطني لحاالت الطوارئ والمنظمات الدولية في إجراء تحليل استداللي.
فاستخدم التحقيق االستداللي الجنائي لطريقة كوارث الفيضانات (راميريز وهيريرا لوزانو )2015 ،لتحديد العوامل
المحركة للمخاطر الكامنة وراء الكارثة ،ولتعزيز القدرات التحليلية للحكومة المحلية ،وإلعداد خطة عمل للحد من آثار
الفيضانات في المستقبل.
كانت المجاالت المهمة للمناقشة كما يلي( :أ) إىل أي مدى كانت فيضانات عام  2015غير عادية؟ (ب) ما
السمات االجتماعية االقتصادية التي يمكن أن تفسر تركيز التداعيات وتوزيعها؟ (ج) ما نوع األدلة المتاحة لتحديد
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التغيرات في السمات المناخية في المنطقة؟ (د) ما اآلليات المؤسسية الموجودة لتنظيم التأثير البشري (التوسع
الحضري والزراعي) في المناطق المجاورة لألنهار؟ كانت هذه األسئلة محور االستشارات المحلية وأسفرت عن نتائج
واستنتاجات ساهمت في إعداد وثيقة تخطيط المقاطعة:
●يلزم توفير البيانات ووضع نماذج بشكل أفضل من أجل تحليل األحواض النهرية التي تقع عىل حدود عدة دول.
وعىل الرغم من عدم كفاية األدلة العلمية ،فإنها تُظهر تغييرات في السمات المناخية لحوضي النهرين ،األمر
الذي يتطلب مزيدًا من التحليل للتنبؤ بالقيم المتوسطة الجديدة في حوضي نهري الكوريم وأوروغواي .تشترك
األرجنتين والبرازيل وأوروغواي في الحوضين ،ومع ذلك ،لم تُستكشف بعد جهود التعاون الخاصة بالتحليل
المشترك ،عىل الرغم من اإلمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها هذه المبادرة للبلدان الثالثة.

●ألقى السياق االجتماعي واالقتصادي الضوء عىل أهمية التدخالت االجتماعية الشاملة .تركزت التداعيات
والخسائر في المناطق ذات الدخل المنخفض .افتقرت معظم العائالت المتضررة من فيضان  2015إىل
مصادر دخل ثابتة ،ولم يكن أمامها خيارات إلعادة تخصيص الموارد دون دعم حكومي .عاد العديد من
العائالت المتضررة إىل منازله بعد الفيضان ،ما أدى إىل زيادة خطر التضرر جراء الموجة التالية لظاهرة التذبذب
الجنوبي لتيار النينيو .وفشلت الجهود التي ب ُذلت في الماضي إلعادة توطين األسر وتسكينها في سياق جديد
حيث تتاح لها إمكانية الوصول إىل أسواق العمل .ونتيجة لذلك ،غادرت معظم األسر منازلها الجديدة وعادت
إىل حدود النهرين.

●تتطلب اللوائح المحلية تحسين عملية تحديد مناطق المخاطر .وتُعد عملية الحوكمة جوهر مبادرات الحد من
المخاطر في أرتيغاس .ويمكن لألدوات المعيارية ،مثل التخطيط الحضري ،أن تُلزم بإجراء تحديد إلزامي لمناطق
الخطر لتجنب زيادة اإلشغال في المناطق القريبة من حدود النهر .وعىل الرغم من معرفة أن هذه المناطق تضم
معظم مخاطر الفيضانات ،فإن التخطيط العمراني ال يقيد معدل اإلشغال في جميع المناطق .عالوة عىل ذلك،
فإن القدرة المحلية عىل إنفاذ الخطة منخفضة ،وتستمر األسر في االنتقال إىل سهول الفيضانات.
المصدر :إيه برينيس توريس ،التواصل الشخصي ()2021

 4.3تحسين البيانات
يساهم في فهم قابلية التضرر
والتعرض بشكل أفضل
يمكن أن يؤدي فهم األبعاد المتنوعة لقابلية التضرر والتعرض
والترابط عبر األنظمة إىل تسريع فعالية الحد من المخاطر.
وعىل الرغم من ذلك ،يتطلب القيام بهذا الوصول إىل
البيانات والتحليالت .وغال ًبا ما تكون المعلومات بشأن قابلية
التأثر المحلية غير متاحة أو تكون التغطية غير متسقة .وفي
الكثير من األحيان ،يتم عزل المعلومات المتعلقة بالكوارث
عن المعلومات المتعلقة بقابلية التضرر.
أصدرت المكاتب اإلحصائية الوطنية تقليديًا معلومات تتعلق
باألماكن الجغرافية للسكان ،ومعلومات بيئية واقتصادية
عىل األصعدة الوطنية وغير الوطنية .وعىل الرغم من ذلك،
لم تشارك في إصدار البيانات المتعلقة بالكوارث أو مخاطر
ً
فعادة ما يتم تقديم معلومات بشأن الكوارث من
الكوارث.
خالل مؤسسات معنية بالتعامل مع الكوارث أو الحماية
المدنية عىل الصعيد الوطني .وعىل الصعيد العالمي ،تقدم

المبادرات التي يتم تنفيذها بواسطة قاعدة بيانات األحداث
الطارئة ( ،)EM-DATو ،DesInventarونموذج التمويل
الموحد ،والبنك الدولي ،ومؤشر األخطار الطبيعية من
 INFORMمعلومات أو تقييمات بشأن تأثيرات الكوارث.
تميل األنظمة العالمية لإلبالغ عن الكوارث إىل التقليل من
حجم الكوارث الممتدة المحدودة النطاق ،مثل الفيضانات
المحلية .وكثيرًا ما يتم تغافل هذه "الكوارث الصامتة" بسبب
عدم كفاية البالغات عىل الصعيد الوطني والحدود المطبقة في
قواعد البيانات العالمية (مثل الخسائر االقتصادية واألعداد
المتأثرة) (االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر .)2021 ،فعىل سبيل المثال ،وبالنظر إىل السجالت
التاريخية للفيضانات في أوغندا ،تم اإلبالغ عن عدد أقل بكثير
من أحداث الفيضانات في سجالت  DesInventarالوطنية
مقارنة بأعداد األحداث المذكورة في وسائل اإلعالم المحلية.
وتم تسجيل عدد أصغر بكثير مرة أخرى في قاعدة بيانات
األحداث الطارئة ( ،)EM-DATالتي تستخدم حدًا يعكس في
الغالب أحداثًا مكثفة تتراوح بين نطاق متوسط إىل نطاق كبير
(فان دن هومبيرج وآخرون.)2022 ،
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يتزايد االعتراف بالحاجة إىل إشراك المكاتب اإلحصائية
الوطنية في إصدار سالسل ومؤشرات إحصائية متعلقة
بالكوارث يمكن مقارنتها جغراف ًيا وزمن ًيا .ويتطلب تحقيق
ذلك( :أ) تدريب مشترك بين الوكاالت وقدرات مساعدة
تقنية؛ و(ب) بناء المؤسسات التي يتم التعبير عنها من
خالل اإلرادة السياسية؛ و(ج) موارد كافية لتطوير نظام وطني
لإلحصائيات المتعلقة بالبيئة ،وتغير المناخ ،والكوارث (بيلو
وآخرون.)2021 ،
تمثل البيانات المتوفرة المتعلقة بقابلية التضرر التي يتم
جمعها كجزء من تتبع أهداف التنمية المستدامة موردًا غير
ً
وأيضا لزيادة
مستغل في الكثير من األحيان لتسريع التنمية،
فهم مخاطر الكوارث ،مع كون الجغرافيا عنص ًرا أساس ًيا إلدماج
أشكال أخرى من البيانات (لجنة األمم المتحدة للخبراء المعنية
بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية .)2022 ،وتُعد
التقارير بموجب خطة ( 2030بما في ذلك أهداف إطار عمل
سنداي) عنصرًا أساس ًيا للقياس والرصد لمستوى التقدم
ِ
المحرز بشأن الحد من المخاطر وقابلية التأثر االجتماعية.
هذا ويتم دعم أهداف التنمية المستدامة الـ  17لخطة 2030
ً
هدفا و 231مؤش ًرا فريدًا يهدف إىل عرض
من خالل 169
التقدم المحرز عىل الصعيدين الوطني والعالمي .وعىل الرغم
من ذلك ،في منتصف السباق نحو  ،2030يوجد تح ٍد كبير
في توفر بيانات أهداف التنمية المستدامة الموثوقة والقابلة
للتنفيذ في الوقت المناسب (الشكل .)4.3
وتوجد فجوات في تواريخ إعداد التقارير بشأن أهداف التنمية
األساسية للقدرة عىل الصمود أمام الكوارث .بالنسبة لهدف
التنمية المستدامة بشأن القضاء عىل الجوع (هدف التنمية
المستدامة " ،)"2يوجد حوالي %77من بيانات التقارير
الكاملة متاحة ،وللحصول عىل طاقة بأسعار معقولة ونظيفة
(هدف التنمية المستدامة " ،)"7تم تقديم %89من البيانات.
وعىل الرغم من ذلك ،وفي مناطق مثل المدن والمجتمعات
القابلة لالستدامة (هدف التنمية المستدامة " ،)"11يوجد
 %20فقط من البيانات متاحة ،وبالنسبة إىل العمل المناخي
(هدف التنمية المستدامة "" ،)13تتوفر %19من البيانات
فقط .وبالنسبة إىل هدف القضاء عىل الفقر (هدف التنمية
المستدامة " ،)"1يوجد %36من البيانات التي يتم اإلبالغ
عنها عىل الصعيد الوطني ،بينما بالنسبة إىل المساواة بين
الجنسين (هدف التنمية المستدامة " ،)"5يوجد %20من
البيانات المطلوبة فقط (الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة،
 )2021ومما يثير القلق ً
أيضا هو أن البيانات المتاحة تميل
بشدة نحو البلدان المتقدمة ذات األنظمة اإلحصائية الوطنية
المتطورة .وعالوة عىل ذلك ،وعىل الرغم من التوصيات
التي تفيد بأن مؤشرات هدف التنمية المستدامة مصنفة
حيثما أمكن ،عىل أساس الدخل ،والجنس ،والسن ،والعرق،
وحالة الهجرة ،واإلعاقة ،والموقع الجغرافي أو غير ذلك من
الخصائص ،فإن هذا ليس هي الحال في كثير من األحيان.
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كما هو مبين في الفصلين  10و ،11توجد ً
أيضا حاجة إىل
إستراتيجيات ،وأدوات ،وإطارات ومنصات للنماذج متكاملة
من أجل تمكين الفهم المعزز للمخاطر والتحليالت .ويتعين
أن تعكس هذه العناصر الخصائص والعمليات االجتماعية
االقتصادية في السياق المحلي .وعىل وجه الخصوص،
ينبغي أن تستند السياسات الوطنية إىل معلومات محددة
بشأن الفئات المهمشة والمستبعدة وبشأن بيانات حول
المجتمعات األكثر تضر ًرا من النزاع وانعدام األمن ،واإلعاقة،
وأوجه التفاوت داخل األسر .وينبغي أن تتجنب استخدام
تقديرات االنتشار والمعدالت الوطنية ،التي ال توفر تفاصيل
كافية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
.)2018b
وفي الحاالت التي تتوفر فيها البيانات ،يمكن أن تساعد
التحليالت االستداللية للمخاطر ً
أيضا في دعم صانعي
السياسات والمجتمعات من أجل مراعاة مسارات مستقبلية
محتملة للحد من المخاطر .ففي شمال أوغندا ،عىل سبيل
المثال ،يجري تنفيذ مشروعات تهدف إىل الجمع بين بيانات
مخاطر الكوارث والحد من مخاطر المناخ لتمكين الرعاة
المحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة من الوصول إىل
بيانات محلية في الوقت المناسب ويسهل فهمها بشأن
التنبؤات الموسمية واحتياطات المياه من أجل وضع خطط
للطرق المثالية للرعي واتخاذ إجراء وقائي في حالة التنبؤ
بالجفاف (لوسا وآخرون.)2017 ،
باالستناد إىل المسارات السابقة لألسباب الجذرية التي
كانت عوامل دافعة لمخاطر الكوارث ،يمكن أن تساعد طرق
التنبؤ االستداللية ً
أيضا في تحديد الديناميات المستقبلية
بما في ذلك أنماط التغير الديموغرافي واالقتصادي ،وتطوير
الهياكل األساسية ،وأوجه قابلية التأثر .وعىل الرغم من أن
إعداد سيناريوهات استداللية للكوارث هو أسلوب نوعي
يحتوي عىل عناصر ذاتية ،يمكن أن يكون ذو قيمة في تشكيل
إستراتيجيات التكيف والحد من المخاطر (أوليفر سميث
وآخرون( )2016 ،المربع  .)4.4ويتزايد استخدامه للمساعدة
في تقييم ظروف أوجه الضعف االجتماعية التي تزيد من
تفاقم مخاطر الكوارث في مناطق أخرى ،مثل التخطيط
الحضري والتنمية االجتماعية واالقتصادية ،أو زيادتها (كاردونا
وآخرون.)2018 ،
تستخدم فنلندا والنرويج عمليات استشراف للتقصي وتقديم
معلومات بشأن االستخدام المستقبلي لألراضي وتأثيرات
اتخاذ القرارات عىل المجتمع ،واالقتصاد ،والبيئة .وساهم
تطوير منصات رقمية تتضمن بيانات مفتوحة قابلة للمقارنة
ومتسقة إلشراك أصحاب المصلحة في تعزيز مشاركة
الجهات الفاعلة المتنوعة ،بما في ذلك الجمهور ،في العمليات
المتعلقة بالتخطيط .وتتضمن هذه العمليات أهداف التخطيط
التشاركي وتستوفي ً
أيضا المبادئ األساسية للتنمية المحلية
المستدامة (ويبر وآخرون.)2017 ،

الشكل  .4.3النسبة المئوية لتوفر بيانات مؤشر أهداف التنمية المستدامة لمدة عامين عىل األقل منذ عام 2015

 1اﻧﻌﺪام اﻟﻔﻘﺮ

 2اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻮع

 3ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺮﻓﺎه

 4ﺗﻌﻠﻴﻢ ذو ﺟﻮدة

 5اﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
 6ﻣﻴﺎه ﻧﻈﻴﻔﺔ
وﺻﺮف ﺻﺤﻲ ﺟﻴﺪ
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 8ﻋﻤﻞ ﻛﺮﻳﻢ
وﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
 9اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
 10ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة
 11ﻣﺪن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
 12اﺳﺘﻬﻼك وإﻧﺘﺎج
ﻳﺘﺴﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
 13إﺟﺮاءات
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎخ

 14اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء

 15اﻟﺤﻴﺎة ﻋﲆ اﻷرض

 16اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ
 17اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
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%92.23

10.4.2
%32.64

10.5.1
%66.32

10.6.1
%100.00

10.7.1
%0

10.7.2
%57.51

10.7.3
%100.00

10.7.4
%100.00

10.a.1
%99.48

10.b.1
%48.19

10.c.1
%34.37

11.1.1
%63.21

11.2.1
%0

11.3.1
%0

11.3.2
%0

11.4.1
%5.60

11.5.1
%55.13

11.5.2
%31.16

11.6.1
%22.28

11.6.2
%99.48

11.7.1
%0

11.7.2
%0

11.a.1
%100.00

11.b.1
%67.88

11.b.2
%55.27

12.1.1
%28.70

12.2.1
%0

12.2.2
%95.85

12.3.1
%100.00

12.4.1
%86.01

12.4.2
%18.94

12.5.1
%17.62

12.6.1
%100.00

12.7.1
%7.25

12.8.1
%100.00

12.a.1
%74.09

12.b.1
%72.02

12.c.1
%65.11

13.1.1
%55.13

13.1.2
%67.88

13.1.3
%55.27

13.2.1
%0

13.2.2
%14.77

13.3.1
%100.00

13.a.1
%0

13.b.1
%0

14.1.1
%70.64

14.2.1
%0

14.3.1
%13.47

14.4.1
%100.00

14.5.1
%88.61

14.6.1
%100.00

14.7.1
%100.00

14.a.1
%18.63

14.b.1
%100.00

14.c.1
%23.32

%0-25
%25-50
%50-75
%75-100
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

15.1.1
%100.00

15.1.2
%88.86

15.2.1
%100.00

15.3.1
%100.00

15.4.1
%83.42

15.4.2
%100.00

15.5.1
%100.00

15.6.1
%61.45

15.7.1
%0

15.8.1
%88.60

15.9.1
%72.80

15.a.1
%43.01

15.b.1
%43.01

15.c.1
%0

16.1.1
%53.63

16.1.2
%0

16.1.3
%13.13

16.1.4
%15.54

16.10.1
%0

16.10.2
%65.28

16.2.1
%28.50

16.2.2
%33.78

16.2.3
%19.69

16.3.1
%10.02

16.3.2
%75.13

16.3.3
%0

16.4.1
%0

16.4.2
%7.25

16.5.1
%6.74

16.5.2
%44.56

16.6.1
%65.28

16.6.2 %0

16.7.1
%50.14

16.7.2
%0

16.8.1
%100.00

16.9.1
%61.66

16.a.1
%28.24

16.b.1
%20.73

17.1.1
%78.76

17.1.2
%78.24

17.10.1
%79.79

17.11.1
%0

17.12.1
%98.60

17.13.1
%79.59

17.14.1
%13.47

17.15.1
%27.40

17.16.1
%12.95

17.17.1
%65.80

17.18.1
%0

17.18.2
%100.00

17.18.3
%100.00

17.19.1
%100.00

17.19.2
%59.93

17.2.1
%56.00

17.3.1
%96.89

17.3.2
%93.26

17.4.1
%60.10

17.5.1
%0

17.6.1
%97.93

17.7.1
%0

17.8.1
%98.96

17.9.1
%90.91

المصدر :شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة)2021( ،
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هذا وفي ظل اإلدراك لتحديات البيانات ،تهدف خارطة
الطريق الجغرافية المكانية ألهداف التنمية المستدامة
الموضوعة مؤخرًا إىل التشجيع عىل استخدام المعلومات
الجغرافية المكانية التي تستند إىل الموقع من أجل زيادة
البيانات الرسمية للتقارير المتعلقة بأهداف التنمية
المستدامة للمساعدة في سد ثغرات البيانات (فريق الخبراء
المشترك بين الوكاالت المعني بمجموعة عمل أهداف التنمية
المستدامة بشأن المعلومات الجغرافية المكانية.)2022 ،
ويستكشف الفصل ً 10
أيضا االستخدامات المبتكرة الناشئة
لهذه النُهج.
يجري ً
أيضا تطبيق نُهج إعداد السيناريوهات المستقبلية
لالستدامة البيئية والتنمية عىل تخطيط استخدام المياه
وإدارة أحواض األنهار في حوض نهر السند العابر للحدود
(المربع .)4.5

خيارات السياسات يمكنها تسريع الحد من
المخاطر

يمكن أن تساعد خيارات السياسات في تعزيز بناء القدرة عىل
الصمود أو يمكن أن تصبح أسباب ًا جذرية ،وعوامل محفزة،
وعوامل تضخيم للمخاطر الكوارث .عىل سبيل المثال ،يمكن
أن تزيد سياسة عمليات إخالء المساكن للمقيمين ذوي الدخل
المنخفض من قابلية التأثر بالكوارث في المدن .ويمكن أن
يؤدي تفكيك القوانين البيئية التي تحمي المحميات الطبيعية
إىل تفاقم تغير المناخ ويؤدي إىل إزالة الغابات ،وانخفاض
جودة المياه ،وزيادة مخاطر الفيضانات أو االنهيارات
األرضية .ويمكن لنُهج إعادة البناء والحماية االجتماعية ،التي
تتطلب من المجتمعات المتضررة قبول الخطط الحكومية
أو المؤسسية مع الحد من المشاركة النشطة للمجتمعات
المحلية والوكاالت في سن الجهود في مرحلة ما بعد الكوارث،
ً
أن تصبح ً
عوضا عن
أيضا عوامل دافعة لمخاطر الكوارث،
توفير قدرة عىل الصمود طويلة األمد (بوين وآخرون2020 ،؛
وو .)2022 ،ويمكن أن يؤدي غياب اإلدخاالت األساسية إىل
استمرار المخاطر النظامية وأوجه عدم المساواة المجتمعية،

المربع  .4.5التصميم المشترك لمسارات موارد المياه المستقبلية في حوض نهر السند
يُعد حوض نهر السند موطنًا لحوالي  250مليون شخص ينتشرون عبر أفغانستان والصين والهند وباكستان .ويعيش
حوالي  110ماليين شخص عىل ضفاف الحوض في فقر مدقع (وادا وآخرون .)2019 ،وفي ظل إمكانية منخفضة
إىل متوسطة للوصول إىل الخدمات األساسية والرعاية الصحية والتعليم ،تتعرض قطاعات كبيرة من سكان الحوض
ً
فضاًل عن توقع زيادة عدد السكان .يجب
للتداعيات الناجمة عن التغير المناخي وتعاني من انخفاض قدرتها التكيفية،
اتخاذ قرارات إستراتيجية عبر مختلف القطاعات والبلدان لضمان إنشاء مسارات تنمية مستدامة لمنطقة الحوض.
فإن هذه األمور مهمة بشكل خاص في إدارة حوكمة المخاطر العابرة للحدود التي تتجاوز الواليات القضائية ،والمخاطر
المتعددة التي قد تكون لها تداعيات عىل مسافات طويلة في مناطق محيطة أخرى ،مثل المناطق الجبلية.
استخدَم أصحاب المصلحة عبر مختلف القطاعات والبلدان الذين يمثلون األولويات الثالث لتنمية حوض النهر،
وهي االقتصاد والمجتمع والبيئة ،أداة لسياسة السيناريو تشبه اللعبة إلعداد رؤية مشتركة بشأن التحديات القائمة
والمسارات المحتملة لحوض نهر السند .يوضح الشكل  4.4سيناريو العمل المعتاد المتفق عليه من قِبل أصحاب
المصلحة باعتباره المستقبل المحتمل بنا ًء عىل مسارات التنمية الحالية ،ويمثل أحد المخاطر المتزايدة .وبعدها،
يشير إىل ثالثة سيناريوهات مستقبلية لتحقيق القدرة عىل الصمود وف ًقا لتفضيالت أصحاب المصلحة المختلفة
وقيمهم ورؤاهم بشأن العالم .تحدد المسارات المؤدية إىل كل هذه السيناريوهات المفاضالت التي يجب ترجيحها
من أجل الوصول إىل النتائج .فعىل سبيل المثال ،قد تنشأ مسارات بديلة نتيجة لتطوير البنية التحتية لمرافق المياه
عىل نطاق واسع مقابل الحلول القائمة عىل الطبيعة عىل نطاق صغير .وكانت الدوافع الداخلية التي تم تمثيلها هي
التدابير والسياسات التي يمتلك أصحاب المصلحة في الحوض (عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي) القدرة عىل
الموافقة عليها واعتمادها .هذا في حين تتمثل الدوافع الخارجية في عوامل عالمية مثل التغير المناخي والصدمات
االقتصادية التي تشكل حالة عدم اليقين التي تحتاج المسارات اإلقليمية إىل التكيف معها لتصبح قوية.
المصدر :شينكو وآخرون ()2022
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الشكل  .4.4التمثيل المفاهيمي للتنمية المشتركة للرؤى المترابطة والمسارات االنتقالية في حوض السند

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد

داﺧﻠ ًﻴﺎ )اﻟﻤﺴﺎرات(

ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ  1ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد

اﻟﺤﻠﻮل = اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺎت

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ  2ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد

اﻟﺘﺂزر

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ  3ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺮﺟﻊ
ﻷﺟﻞ

اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ

اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻣﺪﺧﻼت ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ
اﻟﻤﺴﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )(SSPs

اﻟﻘﻴﻮد

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺧﺎرﺟ ًﻴﺎ
)اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت(

مالحظة = SSP :المسار االجتماعي االقتصادي المشترك.
المصدر :وادا وآخرون ()2019

مما يعرض التنمية المستدامة الطويلة األمد للخطر
(وو ودروليت2016 ،؛ شافدا وآخرون2022 ،؛ وو.)2022 ،
عىل النقيض من ذلك ،يمكن أن تؤدي جهود الحماية
االجتماعية التكيفية المصممة جيدًا إىل الحد من قابلية
التضرر والتعرض (مثل جغراف ًيا ،واجتماع ًيا ،واقتصاديًا)
وبناء القدرة المجتمعية عىل الصمود (البنك الدولي2001 ،؛
ديفيس وآخرون .)2013 ،فعىل سبيل المثال ،بعد زلزال
عام  2015بالقرب من كاتماندو في نيبال ،دخلت العديد من
المنظمات الدولية غير الحكومية إىل البالد للمساعدة في
جهود إعادة اإلعمار المحلية وجهود التعافي من خالل خطة
الحماية المجتمعية التكيفية الرسمية (هولمز وآخرون2019 ،؛

رياماجي وآخرون .)2020 ،استهدف مشروع بحثي مبتكر
بشأن المدن والبنى التحتية التصدي إىل النُهج التنازلية ونجح
في تعزيز التعاون بين السكان المحليين وجهات المساعدة
الخارجية لتحديد أولويات إعادة اإلعمار والتعافي بسرعة
للمجتمعات المحلية (نولز .)2018 ،وشجع هذا التعاون ً
أيضا
السكان المحليين عىل مشاركة أساليب البناء التقليدية
مع جهات راعية خارجية ،مما أدى إىل نتائج أكثر مالءمة
للسياقات المادي ،واالجتماعي ،واالقتصادي (وو.)2022 ،
وبالمثل ،تهدف مشروعات الحد من مخاطر الكوارث القائمة
عىل األنظمة اإليكولوجية إىل إدماج المعرفة المحلية والعلمية
ً
صراحة فيما يتعلق بالرفاه والمساواة في عملية
والنظر
التصميم (كالين وآخرون.)2019 ،
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يمكن لتحسين عملية التخطيط المشترك في جميع
القطاعات أن بزيد من كفاءة استخدام الموارد النادرة ويحد
من األسباب الكامنة للمخاطر .ويمكن ً
أيضا للتخطيط
التعاوني عبر القطاعات المساعدة في إعداد نٌهج للحوكمة
حا وأسهل في التنفيذ ،مما يحد من العبء
تكون أكثر وضو ً
اإلداري للحكومات المحلية .فعىل سبيل المثال ،حدد البحث
في جاجوبياو بارانجاي في الفلبين الطبيعة المنعزلة لوضع
السياسات المحلية .وأفاد مسؤولون حكوميون محليون بأنه
كان هناك ما يقرب من  40خطة وطنية منفصلة ُطلب منهم
تنفيذها في منطقتهم (الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع
المدني للحد من المخاطر .)2019 ،ويمكن لتحسين التخطيط
المشترك أن يحد من ذلك التفكك.
يمكن أن تكون الجهود الرامية إىل الحد من األسباب الجذرية
لقابلية التضرر والتعرض فعَّ الة بشكل خاص خالل فترة
التعافي وإعادة اإلعمار بعد الكوارث .فعىل سبيل المثال،
بعد الدمار الذي خلفه زلزال تشيلي وتسونامي عام 2010
في العديد من المجتمعات األكثر تضر ًرا في كونستيتسيون
بتشيلي ،قامت الحكومة بتزويد الناجين من الكوارث بوحدات
سكنية تُعرف بـ "نصف منزل جيد" (موور2016 ،؛ وو.)2022 ،
وسمح للسكان بالتوسع في النصف غير المكتمل وف ًقا
الحتياجاتهم الخاصة (زيلياكوس .)2016 ،وكان يحظى هذا
النوع من البنية السكنية بتقدير كبير من السكان المحليين،
ال سيما األسر ذات الدخل المنخفض ،الذين يمكنهم
ترتيب مواردهم المحدودة لتلبية أولوياتهم العاجلة (فرانكو،
 .)2016وقد أظهرت الفوائد الطويلة األجل بفاعلية أن هؤالء
السكان استمروا في تحسين منازلهم لدعم مواصلة تعافيهم
واالستعداد لألحداث الشديدة المحتملة (موور.)2016 ،
ويصور هذا المثال قدرة المجتمعات المحلية عىل تسهيل
عملية إعادة بناء المنازل في مرحلة ما بعد الكوارث وتنفيذ
خطة التعافي الخاصة بها (وو.)2022 ،

قدما
 4.4سبل المضي
ً
تحدث الكوارث نتيجة للتفاعالت الدينامية بين المخاطر
والقابلية المحلية الموجودة مسب ًقا للتضرر والتعرض.
وتُعد بمثابة التأثيرات المترتبة عىل الخيارات البشرية
وتتأثر بالخصائص االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية
والديموغرافية للمجتمع (الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ2018a ،؛ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث2019 ،؛ جوس ليسارد وآخرون .)2022 ،تهدف
الحوكمة الجيدة لمخاطر الكوارث إىل تجنب خلق حاالت
قابلية التضرر والتعرض من خالل معالجة العوامل المحفزة
واألسباب الجذرية للمخاطر .فتعمل معالجة األسباب الجذرية
والعوامل المحفزة لقابلية التضرر والتعرض عىل الحد من
المخاطر وتساهم في التنمية المستدامة.
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مخططا
وكثيرًا ما تؤدي مسارات التنمية ،سواء كانت
ً
لها أم ال ،إىل زيادة قابلية التأثر والتعرض للمخاطر
المعروفة .هذا ويوضح مثال بركان فويغو كيف تكون نُهج
التحليل االستداللية للكوارث مفيدة لصناع القرار .فتجمع
النُهج االستداللية بين التحليالت الطولية االستعادية،
والسيناريوهات المتعلقة بالكوارث ،وتحليالت الحاالت
المقارنة ،وبحوث التحاليل االستخالصية ،إىل جانب تعزيز
فهما
مشاركة أصحاب المصلحة في التنمية .ويعطي هذا
ً
ً
شاماًل ألحداث ووسائل معينة لتسريع الحد من المخاطر
ً
مستقباًل (بورتون2015 ،؛ أوليفر سميث وآخرون،2016 ،

 .)2017بيد أن فهم المخاطر يتطلب االستثمار في
البيانات والتحليالت التي يمكنها المساعدة في الوصول
إىل فهم أفضل لكيفية حدوث الكوارث وأسباب حدوثها.
وتُستخدم بيانات الكوارث كأحد المدخالت لوضع السياسات
والممارسات ولقياس النتائج ،لذا ينبغي أن تكون هذه
عمليات تعزز كل منها األخرى.
يُنظر أحيانًا إىل تطبيق نُهج خضراء أو تحولية في التعافي من
الكوارث عىل أنه طريقة للتحول ،وفي الواقع ،كانت مثل هذه
الجهود مطلوبة منذ وقت طويل .فينبغي تطبيق التعافي
األخضر والزراعة المتجددة وممارسات مشابهة من أجل دعم
سنداي وأهداف التنمية المستدامة .ومع
تنفيذ إطار عمل ِ
ذلك ،يتعين مراعاة هذه الممارسات في إطار جهود أوسع
لمعالجة أوجه التفاوت الهيكلية والتنمية البشرية األوسع.

التزاما سياس ًيا
تتطلب معالجة األسباب الجذرية للكوارث
ً
واجتماع ًيا نحو التغيير االجتماعي والثقافي .وترتبط األبعاد
الحالية والمستقبلية لقابلية التضرر ،والتعرض ،والمخاطر
التي تتعرض لها المجتمعات والقطاعات واألنظمة مع أنماط
الحوكمة وتخطيط التنمية في كل منطقة جغرافية ،سواء
كانت وطنية أو إقليمية أو محلية.
ينبغي دعم حوكمة مخاطر الكوارث من خالل العمل الجماعي
المفتوح والشفاف ،والتعاون رأس ًيا وأفق ًيا ،والتنسيق بين
الجهات الفاعلة ،وطرق مختلفة للتوصل إىل اتفاق بخصوص
السياسات القطاعية التي يكون لها تأثير إيجابي في منطقة
جغرافية .ويتضمن ذلك حوكمة متعددة القنوات ،مع إقامة
عالقات أفقية بين الجهات الفاعلة واألقاليم التابعة لها
(دافودي وآخرون .)2008 ،ويحتاج ً
أيضا إىل التركيز عىل
المستوى المحلي ،بما في ذلك موارد الحكومة المحلية
وقدراتها وتعميق التعاون مع المجتمع المدني والمجتمعات
المحلية (شافدا وآخرون.)2022 ،

 .5كيف تقلل األنظمة
من قيمة األصول
األساسية وفرص التعلم
يفضل تقييم المخاطر بشكل تقليدي تحليل البيانات الكمي
عىل أساس النُهج القصيرة األجل والقائمة عىل االقتصادات.
بيد أنه في سياق المخاطر النظامية المعقدة بشكل متزايد
في الوقت الحالي ،غال ًبا ما توجد فجوة بين المعلومات
المتاحة والمعلومات التي يمكن الوصول إليها والمعرفة التي
يتعين استخدامها .لذلك ،يبحث هذا الفصل في هذا التحدي
من ثالث زوايا أساسيةً .
أواًل ،يشدد عىل أنه توجد حاجة إىل
تحسين عملية جمع البيانات "التقليدية" ،ال سيما بشأن قابلية
التأثر ،والتعرض ،والخسائر واألضرار الناجمة عن الكوارث.
ثان ًيا ،من الضروري االعتراف بأن األنظمة غال ًبا ما تقيس
ً
ومحفوفا
األمور الخطأ ،وتتخذ نهجًا قصير المدى ومحدودًا
بالمخاطر .ثال ًثا ،يسلط الضوء عىل ضرورة إعادة النظر في
مفهوم تقييم المخاطر عىل أساس األسباب والتأثيرات وأن
تقييم المخاطر النظامية لديه الكثير ليتعلمه من الممارسات
الجيدة الناشئة في إدارة ما يسمى بالمشكالت "المستعصية"
التي تتطلب إدارة مرنة ،ودقيقة ،وتشاركية .ثم ،يختتم بعرض
التطورات الالزمة للتغلب عىل أوجه القصور لتقييم المخاطر
النظامية وإداراتها بشكل أفضل.

 5.1أوجه القصور في ال ُنهج
القائمة إلدارة المخاطر
ال تجمع أنظمة الحوكمة البيانات الصحيحة ،ويجري التقليل
من قيمة األصول األساسية في عملية صنع القرار وتضيع
فرص التعلم .ويُعد قياس القيمة بشكل أكثر شمولية أم ًرا
ضروريًا للحد من المخاطر وإدارتها .ويتعين مراعاة هذا
في جميع أنظمة الحوكمة ،والقطاع الخاص ،وليس داخل
السلطات المعنية بإدارة مخاطر الكوارث فقط .هذا وترتبط
ارتباطا وثي ًقا بمخاطر الكوارث النظامية الناجمة
الكوارث
ً
عن التنمية والعكس صحيح (كيتنغ وآخرون2016 ،؛ (كيتنغ
وهانجر كوب.)2020 ،
تنطوي الطريقة التي تحدد بها القيمة في النهج القائم إلدارة
المخاطر عىل ثالثة عيوب :فتقيس المؤشرات األمور الخطأ،
وتعتمد عىل نهج قصير األجل ،وتكون محدودة حيث إنها ال
تأخذ في االعتبار التأثيرات المتعاقبة و/أو المخاطر العابرة
للحدود .وتعيق كل هذه القيود الثالثة القدرة عىل فهم
المخاطر المعقدة والنظامية ،وتقييمها ،والعمل بشأنها.
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 5.1.1قياس األمور الخطأ

يُعد القول المأثور "ما يتم قياسه تتم إدارته" ذو صلة وثيقة
بمجال إدارة المخاطر .ويتم استبعاد العوامل التي لم يتم
قياسها من الميزانيات العمومية وعمليات صنع القرار
المتعلقة بالحوكمة .وتركز الجهود الحالية للحد من المخاطر
بشكل كبير عىل تقييم مجموعة محدودة من التأثيرات الفورية
القصيرة األجل ،لكنها تخفق بالتالي في قياس عوامل أخرى،
مثل فقدان التنوع البيولوجي ،وإزالة الغابات ،والرعاية غير
المدفوعة األجر.

وتخفق األنظمة ً
أيضا في حساب قيمة األصول غير
الملموسة التي تصبح حاسمة عندما تنشأ مخاطر نظامية
أقل قابلية للتنبؤ بها .عىل سبيل المثال ،في أثناء أزمة جائحة
 ،COVID-19تبين أن البلدان ليست لديها طريقة لقياس
قيمة الشركات القوية والمرنة والجيدة اإلدارة التي يمكنها
إنتاج عناصر أساسية ،مثل الدواء ومعقمات األيدي ،في
أثناء األزمات .ويتم ً
أيضا تقدير القيم غير السوقية للبشر في
مجاالت ،مثل العادات االجتماعية والدينية والقيمة الجمالية،
بأقل من قيمتها ،لكنها تُعد عوامل أساسية لرفاه اإلنسان،
شأنها في ذلك شأن قيمة التنوع البيولوجي في األنظمة
اإليكولوجية ،بما في ذلك القدرة البشرية عىل البقاء.
وتظل مؤشرات مهمة أخرى (مثل القيمة االقتصادية للحياة
البشرية) مثيرة للجدل عىل الصعيد األخالقي ،ويتم استبعادها
بالتالي من كشوف الميزانيات لدى الشركات وعمليات
صنع القرارات لدى الحكومات .ويُعد تحسين القياس الكمي
للنطاق الحقيقي لألصول المالية واالجتماعية المعرضة
للخطر ضروريًا ،ال سيما في ظل مستقبل المناخ غير الواضح
والمتقلب.
عالوة عىل ذلك ،يُعد فهم طريقة حساب التأثيرات التي
تتعاقب أو تتراكم وتطبيقها محدودًا .فقد ال ينطوي المبنى
المصمم لمقاومة الفيضانات والرياح العاتية في آن واحد عىل
أي اعتبارات تصميمية لتدفق الهواء في حالة حدوث جائحة.
ً
عادة إال
وبالمثل ،ال يراعي تصميم السد في والية واحدة
المخاطر التي تلحق بالمجتمعات والبيئات في الوالية نفسها.
ً
عادة بناء عىل بيانات االتجاهات
وتُتخذ قرارات التصميم هذه
التاريخية والمحدودة .وفي سياق المخاطر النظامية ،مثل
تغير المناخ ،يعني هذا أن البنية التحتية قد تتحول سريعً ا إىل
"قديمة" ومعرضة للخطر.

 5.1.2التفكير القصير المدى

يتمثل المأزق الثاني في اإلطار الزمني الذي يتم فيه مراعاة
التدمير واإلنشاء للقيمة في إدارة المخاطر .وعادة ما يتم
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النظر إىل معظم تقييم تأثيرات الكوارث برؤية قصيرة
المدى .ويعني هذا التفكير القصير المدى أنه يوجد افتقار إىل
البيانات والرؤى بشأن التأثيرات غير المباشرة أو المتسلسلة
أو التداعيات المتتالية ،لدى مديري المخاطر الذين يرغبون
ً
شمواًل للنتائج اإليجابية والسلبية
في الحصول عىل فهم أكثر
لألحداث (الدس وآخرون .)2017 ،وباإلضافة إىل ذلك ،يوجد
دليل إثبات تجريبي كبير يشير إىل أن األفراد يظهرون تحي ًزا
محدودًا عند اتخاذ قرارات تستند إىل المخاطر بشأن أحداث
ذات احتماالت ضئيلة (ماير وكونريوثر( )2017 ،الفصل .)8
حدثت مؤخرًا تغييرات في تشريعات الواليات القضائية في
جميع أنحاء العالم من أجل موازنة نظرية ميلتون فريدمان
التي تفيد بأن مسؤولية الشركة الوحيدة تكون تجاه مساهميها
(هاريس2018 ،؛ أتكينز .)2019 ،وفي تقارير الشركات ،بدأ
النظر في مجموعة أوسع من المخاطر إىل جانب الميزانية
ً
تحواًل
مهما فيما تعتبره
العمومية المالية .ويمثل ذلك التغير
ً
الشركات ذو قيمة وبالتالي نوع المخاطر التي تديرها؛ ومع
ذلك ال يزال هناك الكثير يتعين القيام به.
ً
عادة ما تنظر تقييمات القطاع الخاص في القيمة التي تم
إنشاؤها أو التي ضاعت عىل مدار  12شه ًرا .ويتضح هذا
من خالل التوافق مع هذا اإلطار الزمني لتقارير المساهمين
وخطط الحوافز ،مثل مكافآت الموظفين .وغال ًبا ما يوجد
افتقار إىل الخبرة في كيفية إدماج المبادرات الشاملة للحد
من المخاطر النظامية مع أطر زمنية أطول بكثير .ومع ذلك،
توجد ً
أيضا بعض األمثلة العكسية الجيدة ،مثل عمل اللجنة
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عىل مدى
إسهاما كبي ًرا في تغيير
العقود األربعة الماضية .وقد أسهم هذا
ً
التفكير المؤسسي القصير األجل بشأن مخاطر الكوارث ،ال
سيما من خالل وضع منهجية معترف بها عىل نطاق واسع
لتقييم تأثير الكوارث (اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي.)2014 ،
قد تكون التأثيرات غير المباشرة والطويلة األجل للكوارث
حتى في المجال االقتصادي أكبر بكثير من التأثيرات القصيرة
األجل المعترف بها .وقدَّر هوشرينر ستيجلر وآخرون ()2019
الموارد المالية المتاحة وخسائر الكوارث السنوية المتوقعة
بالنسبة للنمسا ،بما في ذلك األضرار المباشرة وغير المباشرة.
ووجدوا حاجة ملحة إىل زيادة االستثمار في إدارة المخاطر
المحتملة ،حتى بالنسبة للمخاطر عىل المستوى المتوسط
(فترات عودة تتراوح بين  50و 100عام) بسبب المخاطر غير
المعترف بها الناجمة عن الخسائر غير المباشرة.
وغال ًبا ما تنشأ القيم االجتماعية والبيئية وتضيع في أثناء إنشاء
القيمة المالية .ويتمثل تأثير اإلطار الزمني القصير في أنه حتى

عند احتسابه ،فإن اإلطار الزمني الذي تضيع فيه قيمة األصول
االجتماعية أو البيئية يكون أقصر بكثير من الوقت المستغرق
إلصالحها .فعىل سبيل المثال ،لن تتضمن الميزانية العمومية
حتى الوقت الراهن تكلفة إهدار المياه الجوفية بسبب
عاما من اإلنتاج مقابل أكثر من 200
التعدين عىل مدار ً 40
عام ستحتاج إليها للتعافي ،وإال فستُفقد أنواع نتيجة لهذا
اإلهدار .وقد يتضح أنه ال يمكن تحمل الكثير من الميزانيات
العمومية إذا تم احتساب الخسائر بهذه الطريقة .وبالمثل،
ً
عاجاًل
اهتماما
فإن العديد من تقييمات المخاطر ستتطلب
ً
وواسع النطاق إذا تم تقييمها ضمن إطارات زمنية أطول،
مثل المخاطر المتعلقة بتغير المناخ .ويُعد هذا التفكير القصير
المدى شكال ً خطي ًرا من أشكال التبسيط التي تخفي المخاطر
النظامية الكامنة والتي قد تكون باهظة التكلفة ومدمجة في
األنظمة المالية.
وعىل الرغم من ذلك ،يمكن تقييم المخاطر عىل المدى
الطويل ،وتوجد أمثلة في قطاعات وأنظمة أخرى توفر
مصادر للتعلم .ففي مجال التأمين وبعض أجزاء المجتمعات
ً
عادة تقييم العائدات المالية عىل مدى
االستثمارية ،يجري
عقود متعددة ،ولكن هذا التفكير ليس سائدًا في أجزاء أخرى
ً
طرقا للنظر
من النظام المالي .وبالمثل ،طور القطاع الخاص
في عوامل السالمة في تصميم البنية التحتية التي تراعي
التأثيرات المتعاقبة لخيارات التصميم .ويمكن لهذا أن يقدم
دروسا لقطاعات أخرى .هذا وفي القطاع العام ،تستغرق
ً
ً
عادة فترة أطول من  12شهرًا ،ال
عمليات تقييم المخاطر
سيما في حالة البنية التحتية ،ولكن ممارسة التغافل تعني
عاما
تجاهل التأثيرات التي تتجاوز ما يتراوح بين  20وً 30
بشكل فعلي.
ومما يثير القلق بشكل خاص أنه حتى في حالة النظر في
األطر الزمنية األطول أمدًا ،لم يتم بعد وضع آليات دمج
المخاطر النظامية ،ال سيما الناجمة عن تغير المناخ .ويمثل
هذا خطرًا متزايدًا وقد يسبب تغيرًا جذريًا في األنظمة الحالية
واالستثمارات طويلة األجل .وتساهم إعادة النظر في اختيار
معدل التخفيض وحساب التغير المناخي بشكل أفضل في
توفير الفرص للعمل عىل مخاطر االستثمار وتعزيز العدالة
بين األجيال.

 5.1.3التفكير المحدود الذي يتجاهل
التأثيرات العابرة للحدود والنظامية

يتمثل العيب الثالث لألنظمة الحالية في أنها تميل إىل
التوافق مع الحدود السياسية والجغرافية ،وبالتالي تتجاهل
المخاطر النظامية والعابرة للحدود .قد يكون تأثير الفيروس
أو الخطر عىل التنوع البيولوجي الناجم عن السلوكيات

ً
ضئياًل أو حتى غير ملموس
االستهالكية في إحدى البلدان
في هذا البلد ،ولكنه مدمر لمجتمع مجاور ومنفصل اقتصاديًا
وسياس ًيا .ففي فبراير عام  ،2021عىل سبيل المثال ،تسببت
موجة برد في تكساس بالواليات المتحدة األمريكية في ترك
مصانع أشباه الموصالت دون كهرباء ،مما أثر في تصنيع
الرقاقات الصغيرة والمستهلكين في جميع أنحاء العالم،
وتسبب ذلك في تعطيل تجارة عالمية بقيمة  30مليار دوالر
أمريكي (ويليامز .)2021 ،ونتج عن النقص في سلسلة اإلمداد
بأشباه الموصالت في مقاطعة تايوان بالصين في منتصف
عام  2021بسبب جائحة  COVID-19تأثيرات عالمية في
سالسل التوريد التصنيعية (فيغنباوم ونيلسون.)2021 ،
تمتد الشركات العالمية عبر الحدود السياسية والجغرافية،
وتمتلك موارد مالية أكثر من العديد من الدول ،وبالتالي فإن
ومن
الخيارات ،التي تتخذها بشأن المخاطر التي ستديرها َ
تعتبرهم مساهمين أساسيين ،يتعين يكون لها القدرة عىل
إحداث تأثيرات إيجابية كبيرة في المخاطر النظامية.
يمكن ً
أيضا لتحسين فهم الطبيعة العابرة للحدود للمخاطر
أن يعزز بشكل إيجابي من القدرة عىل الصمود في مواجهة
الكوارث .فعىل سبيل المثال ،في أثناء جائحة ،COVID-19
كانت شركة التوزيع الرئيسية للمكونات اإللكترونية في
الصين ،TTI ،مغلقة مؤقتًا بسبب سياسة الوقاية من الجائحة
المطبقة في البالد .ومع ذلك ،اتخذت شركة  TTIإجراءات
سريعة لزيادة نطاق تشغيل مستودعاتها في األمريكتين،
وآسيا ،وأوروبا لتلقي الشحنات الواردة من الموردين وتسليم
الشحنات الصادرة للعمالء من أجل سد فجوة سلسلة التوريد
الناجمة عن ذلك ( TTI2020 ،؛ هاراغوتشي وآخرون.)2022 ،
وبالمثل ،في جميع أنحاء العالم خالل الموجات األوىل من
جائحة  ،COVID-19أصبحت مرونة الشركات المصنعة
العالمية للتكيف بسرعة وتعديل القدرة التصنيعية لتلبية
الطلب الجديد وغير المتوقع عىل المنتجات ،مثل معقمات
األيدي والكمامات ،من األصول الرئيسية في مواجهة الجائحة
(الجدول  .)5.1ويمكن لمجتمع الحد من مخاطر الكوارث
التعلم من أمثلة المرونة هذه.
يوجد عدد قليل من اآلليات التي تقيس المخاطر النظامية
العابرة للحدود ،ناهيك عن التخطيط لمواجهة التأثيرات العابرة
للحدود وتقديم اإلصالحات المتعلقة بها .وقد زاد اعتماد
النماذج التي تحول قيمة هذه العناصر إىل وحدة اقتصادية
مشتركة – المال – بشكل كبير في السنوات األخيرة ،لكن ال
تزال الفجوة قائمة (الفصل  .)10وعىل الرغم من وجود نماذج
مستقلة ،فإن التكامل والتبعيات هي أمور معقدة وفوضوية
ً
وعادة ما ينظر إليها بشكل جزئي فقط ،إن ُوجدت (ستيفن
وآخرون .)2020 ،وهنا يكون من المهم استكمال مثل هذه
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الجدول  .5.1أمثلة لمبادرات من قِبل قطاع التصنيع في البلدان التابعة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
لتحويل القدرة اإلنتاجية لدعم احتياجات إمدادات النظام الصحي في أثناء جائحة COVID-19

المنتج

الصناعات/القطاعات

البلدان

األمثلة

معقم اليدين

صناعة المشروبات الكحولية ،ومعامل
السكر والكحول ،وصناعة الدهانات،
وصناعة منتجات التنظيف ،وصناعة
معدات التبريد ،والمختبرات الجامعية،
والقوات المسلحة األرجنتينية والبرازيلية

األرجنتين،
البرازيل ،شيلي،
كولومبيا،
السلفادور،
غواتيماال،
المكسيك

تستخدم المجموعات الوطنية
والدولية المنتجات الكحولية الثانوية
الناتجة عن إنتاج البيرة غير الكحولية

األقنعة

صناعة المنسوجات والورق والورق
المقوى

األرجنتين،
البرازيل ،شيلي،
كولومبيا،
الجمهورية
الدومينيكية،
غواتيماال ،هايتي

في شيلي ،تنتج شركتا كافارينا
( )Caffarenaومونارك (،)Monarch
المصنعتان للجوارب والجوارب النسائية
والقمصان ،األقنعة

معدات الحماية
الشخصية
للعاملين في
المجال الصحي
(مثل األقنعة
والواقيات)

صناعة السيارات ،وصناعة األجهزة
المنزلية ،وصناعة البالستيك ،والطباعة
ثالثية األبعاد في مراكز التكنولوجيا
والجامعات ،والشركات المصنعة
لآلالت والمعدات

األرجنتين،
البرازيل ،شيلي،
كولومبيا،
كوستاريكا،
واألوروغواي

في األرجنتين ،تنتج شركات
فورد ( )Fordوفولكس فاجن
( )Volkswagenومرسيدس بنز
( )Mercedes-Benzوفيات كرايسلر
( )Fiat Chryslerواقيات للوجه

المجموعات التجميلية :لوريال
( )L’Oréalفي األرجنتين ،ناتورا
( )Naturaفي البرازيل

في شيلي ،تنتج شركة كومبيربالست
( )Comberplastالمصنعة للمواد
البالستيكية أقنعة وواقيات للوجه من
المعاد تدويره
البالستيك ُ

المصدر :هاراغوتشي وآخرون ( ،)2022مقتبس من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()2020

النماذج بنُهج تعترف بالكيفية التي تشكل بها أوجه الترابط
"الفوضوية" جزءًا من جميع األنظمة البشرية والطبيعية ،فضاًلً
عن أنه يمكن فهم هذه النماذج بطرق عالئقية دون السيطرة أو
استبعاد مثل هذه المتغيرات من االعتبار (الفصل .)6

 5.1.4نتائج قياس األمور الخطأ

للفيضانات وحاالت الجفاف تأثيرات كبيرة في مستويات
الفقر ،نظرًا لطبيعتها الممتدة ،والمنخفضة الشدة ،وكثيرة
التواتر .وقد ال تكون هذه الكوارث المتكررة الحدوث واضحة
بشكل كبير (وقد ال يتم تسجيلها حتى في وسائل اإلعالم
وقواعد البيانات المعتادة) ،بيد أنها ذات تأثير كبير عىل رفاه
الناس وتوقعاتهم الطويل األمد (إيرمان وآخرون،2019 ،
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 .)2020للزالزل وأمواج تسونامي تأثيرات أقل من المتوسط
في مستويات الفقر؛ ألنها تكون أقل تواترًا ،ولكن تنتج عنها
تأثيرات هائلة وحادة عند حدوثها .فيمكن لزلزال واحد أو موجة
تسونامي واحدة الدفع بماليين األشخاص إىل الفقر فجأة
(هاليجات وآخرون.)2020 ،
تشير دراسة أجراها البنك الدولي للنظر في تأثيرات الكوارث
المتعلقة بالمخاطر الطبيعية إىل أن ما يقرب من نصف
مليون شخص في الفلبين وحدها يواجهون سنويًا فق ًرا
استهالك ًيا عابرًا بسبب الكوارث (والش وهاليجات.)2019 ،
ويتم إغفال هذه التأثيرات في الطرق الحالية لإلبالغ عن
األضرار والخسائر.

بما أن هذه التكاليف ليست محسوبة جيدًا ،فإنها ً
أيضا ال تُدار
عىل نحو جيد .ويقلل التحديد الضعيف والمعتمد عىل التفكير
المحدود للقيمة من حيث النطاق واإلطار الزمني من حوافز
االستثمار في الحد من التأثيرات السلبية الطويلة األجل وال
اهتماما كاف ًيا للتخطيط للتعافي عند استنفاد القيمة.
يولي
ً
وتتسبب طريقة تقييم الناس للوقت والقيمة في خلق تأثير
سلبي مضاعف فيما يتعلق بالمخاطر النظامية وإعاقة تحقيق
أهداف إطار عمل سنداي وخطة  .2030ويمكن أن يسبب
التركيز القصير األجل في تجاهل تأثيرات كبيرة للكوارث،
ويمكنه ً
أيضا اإلخفاق في فهم أوجه الترابط الديناميكية بين
مخاطر الكوارث والرفاه عىل المدى الطويل ومعالجتها في
نهاية المطاف (كيتينغ وآخرون .)2016 ،هذا وتوجد حاجة
إىل التحول من التركيز شبه الحصري في حماية المكاسب
المخصخصة في األنظمة المالية ،والبنية التحتية االقتصادية
اإلستراتيجية ،وسالسل التوريد العالمية نحو إدارة المخاطر
االجتماعية والحد منها (ماسكري وآخرون.)2022 ،
إن النظر في عوامل السالمة يتطلب رؤية طويلة األجل ،ولكن
دائما التعرف عىل أهمية السمات
حتى في هذا السياق ،ال يتم
ً
النظامية .وعالوة عىل ذلك ،يُعد الفهم والتطبيق لطريقة
حساب التأثيرات التي تتعاقب أو تتراكم أمرين محدودين.
وتؤثر المحدودية في النُهج المتبعة للتعامل مع المخاطر
النظامية المعقدة الوجودية ،مثل فقدان التنوع البيولوجي.
وعىل الرغم من أن التنوع البيولوجي يأتي عىل رأس قائمة
التحديات المجتمعية الكبرى ،فإنه ال يحظى بالتركيز الذي
مالئما من الناحية البديهية لشيء مقبول عىل نطاق
يُعتبر
ً
واسع باعتباره أم ًرا أساس ًيا لألمن الغذائي ورفاه اإلنسان
(منظمة األغذية والزراعة2019 ،؛ زينغ وآخرون.)2020 ،
هذا وأدت إزالة الغابات ،والتغيرات في موائل الغابات،
وتدهور األراضي الزراعية ،وسوء إدارة المناطق الحضرية،
إىل مجموعة من الظروف التي تزيد من االحتمالية والتأثير
ألحداث صحية كبرى عالم ًيا ،مثل تفشي األمراض التي
تنقلها الحشرات والجوائح .وغيرت هذه التغييرات من تكوين
مجتمعات الحياة البرية ،وزادت بشكل كبير من اتصال البشر
بالحياة البرية ،وغيرت المنافذ التي تأوي مسببات األمراض،
مما زاد من فرصة اتصالها بالبشر (اليونسكو2020 ،؛ بالتو
وآخرون.)2021 ،
ويتعامل النظام الحالي لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها
في الغالب مع قيم الصرف السائدة في السوق .وعىل الرغم
من أن هذه األنظمة يمكن استخدامها لتبرير تدابير حماية
التنوع البيولوجي ،فإن قيم تبادل التنوع البيولوجي والنظم

ً
ضئياًل من الفائدة الحقيقية
اإليكولوجية ال تشكل إال جزءًا
لهذه األنظمة (جودي1997 ،؛ ألهو2008 ،؛ كونيف.)2010 ،
يمكن استخالص الدروس من كوستاريكا ،التي تجمع بفعالية
بين حماية مناطق الحفظ والمدفوعات المبتكرة لخدمات
األنظمة اإليكولوجية واإلنفاذ الصارم للوائح بشأن حماية
التنوع البيولوجي ،والخدمات الهيدرولوجية ،وعزل الكربون
(القسم  .)8.3.1وقد أظهرت تدابير حماية الغابات في
البرازيل وإندونيسيا ً
أيضا أن خطر األمراض البشرية يمكن أن
ينخفض بصورة غير مباشرة من خالل إدارة البيئة ،واألنظمة
اإليكولوجية ،والتنوع البيولوجي الذي تحتويه (ويتمي وآخرون،
.)2015
يتمثل أحد أوضح األمثلة لهذا المنطق الدائري أو التفاعالت
المعقدة في مصائد الفقر المتعلقة بالكوارث .تحدث مصائد
الفقر عندما تقلل استجابة األسرة أو المجتمع لكارثة ما من
رفاههم عىل المدى الطويل وتعزز في النهاية قابلية تضررهم
بالحدث الكارثي التالي ،مما يؤدي إىل حلقة مفرغة يكاد
يكون من المستحيل الهروب منها .وقد تقع أسرة في أحد
مصائد الفقر في حاالت الكوارث عندما تضطر إىل استخدام
إستراتيجيات تكيف غير فعالة بعد وقوع الخسائر الناجمة
عن كارثة ما (هيلتبرج وآخرون .)2012 ،إذ تُعد إستراتيجيات
التكيف غير الفعالة إصالحات قصيرة األجل مع عواقب مدمرة
طويلة األجل ،مثل بيع الماشية اإلنتاجية أو إخراج األطفال من
التعليم الرسمي أو الترتيب للزواج المبكر للفتيات من أجل
تخفيف الضغط االقتصادي أو كسب الدخل أو الحصول عىل
قرض بفائدة عالية.
وتُعد السياسات الوطنية في أستراليا وشيلي ،التي سمحت
للمساهمين في صندوق المعاشات باالعتماد عىل المدخرات
في صناديق المعاشات الخاصة بهم لتغطية االحتياجات
األساسية في أثناء األزمة ،من األمثلة الحديثة عىل
إستراتيجيات التكيف غير الفعالة في أثناء جائحة .COVID-19
ففي شيلي ،كانت هذه عملية إفقار صريحة سيظهر تأثيرها
في السنوات المقبلة عندما سيرى هؤالء الذين استخدموا
مقدما أن معاشاتهم تضاءلت بشدة" :تُظهر
هذه الصناديق
ً
البيانات الرسمية أنه حتى فبراير عام  ،2021سحب ما يقرب
من  10.5ماليين شخص األموال باستخدام السحب األول
أو الثاني ،ومن بين هؤالء ،استنفد  30في المائة حساباتهم"
(إيفانز وبينكناجورا.)2021 ،
وفي أسوأ الحاالت ،يمكن للصناعات ،والحكومات ،واألفراد
المساهمة في "القدرة عىل الصمود السلبية" (غالوبان،
 )2006أو "القدرة عىل الصمود المعاكسة" (هولينغ2001 ،؛
رايز لونا .)2008 ،ويحدث هذا عندما تكون األنظمة القمعية
واالستغاللية للبشر واألنظمة اإليكولوجية مقاومة للتغيير.
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وبالنظر إىل الحاجة إىل قياس المزيد من األمور إلدارة
المخاطر النظامية بشكل فعَّ ال ،يصبح التحدي هو كيفية تتبع
المتغيرات المتعددة ،والتي يكون بعضها غير مؤكد بطبيعته.
وفي هذا الصدد ،قد يتيح التفكير حول إدارة المشكالت
المستعصية للممارسين في مجال الحد من مخاطر الكوارث
فرصة للتعلم.

يُعد طائر الطوقان في أمريكا الجنوبية أحد األنواع
المهددة باالنقراض من بين العديد من األنواع
األخرى بسبب فقدان الغابات المطيرة

استقرار نهائية يمكن تحديدها .وبسبب االعتمادية الشديدة
التعقيد بين العديد من العناصر المتحركة ،فإن حل جانب
واحد من المشكلة (المستعصية) قد يخلق مشكالت
أخرى في مكان آخر في النظام الديناميكي المعقد.
فالمشكالت المستعصية تكشف عن العديد من
خصائص المخاطر النظامية.
وال بد من القول إنه من الصعب (أو من المستحيل) إيجاد
حل كامل لمشكلة مستعصية بسبب نقص المعلومات،
أو تضاربها في بعض األحيان ،والتغييرات المتكررة في
المتطلبات ووظائف النواتج في سياق مضطرب (فورستر
وآخرون .)2018 ،فهي تشير إىل مسألة ال يمكن حلها ولكنها
ً
هدفا متغي ًرا ليس له حل واحد (بسيط) حيث يدل
تشكل
مصطلح "مستعصية" عىل مقاومة الحل أكثر من اإلشارة
إىل الشر (أندرسون وجاتي.)2022 ،
تمثل المجاالت المستعصية المواقف التي تكون فيها
التقييمات االرتجاعية في شكل نتائج اإلجراءات أو المالحظات
غير كافية أو مضللة أو حتى مفقودة .وعىل النقيض من
ذلك ،في المجاالت "السهلة" أو "البسيطة" ،تربط التقييمات
ً
مباشرة باإلجراءات أو األحكام المناسبة
االرتجاعية النتائج
وتكون دقيقة ووافية (ريتل وويبر1973 ،؛ هوجارث وآخرون،
 .)2015وال يمكن تحويل بيئة مستعصية إىل بيئة بسيطة
لمجرد أنها يمكن تقييمها .ومع ذلك ،فإن هذا هو ما يحاول
الناس فعله غال ًبا ،إذ يواصلون استخدام األدوات والعمليات
القياسية في هذه المجاالت المعقدة عىل الرغم من عدم وجود
أنماط متكررة لهذا التعقيد.

صاحب الحقوق/Shutterstock © :تصوير أوندريج بروسكي

 5.2ال ُنهج القائمة عىل األنظمة
والمشكالت المستعصية
في السياقات التنظيمية واالجتماعية والمجتمعية ،غال ًبا
ما يُستخدم مصطلح "المشكالت المستعصية" لإلشارة إىل
عال من التعقيد ال تتضح فيها أي مرحلة
مسألة ذات مستوى
ٍ
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بالتالي ،فإن القدرة عىل التعامل مع المشكالت المستعصية
في األنظمة االجتماعية تتطلب عمليات جماعية ومتعددة
الوظائف مصدرها القيم الداعمة ومبادئ القيادة .هذا ألن
نماذج اتخاذ القرار التقليدية تفترض وجود استقرار معقول
في المهام ومعايير التصميم التنظيمي ،عىل عكس المواقف
التي يواجه فيها صانعو القرار أوجه اعتماديات غير مسبوقة
لعوامل أو قوى غير متوقعة مضمنة في المشكالت المعقدة
المستعصية .وبالرغم من ذلك ،توجد بعض اإلجراءات
التي يستطيع واضعو السياسات والمحللون اتخاذها
لفهم المشكالت المستعصية بشكل أفضل ووضع حلول
لمعالجتها .توضح األقسام من  5.2.1إىل  5.2.5أدناه بعض
العناصر األساسية.

 5.2.1تمكين التفكير النظامي وال ُنهج
النظامية

يمتاز البشر بقدرتهم االستثنائية عىل مالحظة األنماط وتعلمها
(عىل سبيل المثال ،األساتذة الكبار في الشطرنج) .وهم
يستطيعون القيام بذلك في البيئات البسيطة وفي البيئات

المستعصية .ومع ذلك ،فمنذ الثورة الصناعية ،عملت
أنظمة التعليم عىل تحسين دراسة المعلومات باالستفاضة
ً
عوضا عن ربطها .إال أننا
في دقائق األمور ،ونقل المعلومات

نشهد في الوقت الحالي نهضة في التفكير النظامي ،بدءًا من
هيكلة المشروعات إىل دور الميسرين بين األجيال (هوجان،
 .)2019وتوجد حاجة إىل ثورة مماثلة في مجال العمل ألجل
مكافحة العديد من العمليات التي تعيق األفراد عن تحديد
المعلومات وربطها أو البحث عن إسهامات خارجية "من غير
الخبراء" .فهذه هي أنواع الروابط الالزمة لمواجهة المشكالت
المستعصية التي تسعى إدارة المخاطر إىل معالجتها.
عىل أرض الواقع ،ينعكس التفكير النظامي في العديد من
المهارات اليومية .ف ُيعد إفساح المجال في بيئة العمل لصقل
عادات التفكير النظامي خطوة أوىل متواضعة للوصول إىل
النُهج النظامية السائدة (مركز ووترز للتفكير المنهجي.)2020 ،

 5.2.2إدماج المعارف المتنوعة

ُصمم نظام التعلم في معظم البلدان لمكافأة التخصص
المبكر والمكثف ،وانغماس األشخاص أكثر في خنادق
المعرفة الشديدة التخصص (إبستاين .)2019 ،وفي حين
أن هذا التصميم ضروري للنهوض بالمعرفة ،فإنه قد يضيع
فرصة اغتنام األفكار الناتجة عن إدماج المعرفة المتعددة
التخصصات ،والمشتركة بين القطاعات ،والمشتركة بين
اإلدارات .وهذا ال يعني أن المعارف المتخصصة ليست ذات
أهمية ،ولكنها تحتاج إىل إدماجها عىل نحو فعال مع نُهج
متعددة التخصصات ً
أيضا ،وكذلك مع أنظمة المعرفة األصلية
والتقليدية وطرق المعرفة المتعددة الثقافات (الفصل .)6

 5.2.3إدراك أن عدم اليقين الشديد يُعد
سمة من سمات المشكالت المستعصية

يرجح أن تكون نُهج التخطيط القائمة في ظل عدم اليقين
الشديد مفيدة للغاية عندما تغتنم الفرص لالستفادة من
الذكاء الجماعي .فتَلقى نُهج مسارات التكيف ،التي تحظى
ً
قبواًل بوصفها أسلوب ًا
بشعبية في إدارة مخاطر الفيضانات،
ناجحًا في هذا المجال .وهذه النُهج قادرة عىل تناول السمات
النظامية صراحة ،مثل اعتمادية المسارات (فيرنر وآخرون،
2021؛ هانجر كوب وآخرون.)2022 ،

 5.2.4استخدام نُهج التشخيص

قد تكون نُهج التشخيص (القوائم المرجعية) مفيدة ً
أيضا في
تحديد المشكالت وتقرير إذا كان محيطها ،أو األجزاء المكونة
بسيطا (بيترز وتاربي .)2019 ،فهذه العملية
لها ،مستعص ًيا أم
ً
تشكل جزءًا من التطور المطلوب بشأن كيفية التعامل مع
المشكالت وتكوين استجابات للمخاطر النظامية.

 5.2.5استخدام شكل مختلف من
"المبدأ الوقائي" و"حدود الكوكب"

في الوقت الحالي ،يُعد المبدأ  15من إعالن ريو بشأن البيئة
والتنمية لعام  1992مبدأ راسخًا في القانون البيئي .فهو يتبنى
نهجًا وقائ ًيا لمواجهة التهديدات الخطيرة أو التي يمكن أن
تسبب ضر ًرا ال يمكن إصالحه .وهذا يعني أنه ينبغي اتخاذ
تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع حدوث التهديدات،
ً
عوضا عن انتظار اليقين العلمي الكامل الذي قد يأتي بعد
فوات األوان أو يكون من المستحيل تحديده في األنظمة
المعقدة (األمم المتحدة1992 ،؛ بينتو بازوركو )2020 ،وعىل
المنوال نفسه ،يمكن تطبيق فكرة الحدود الخارجية ،مثل
مفهوم حدود الكوكب الذي طوره مركز ستوكهولم لدراسات
التك ّيف ( .)2021بالتأكيد ينطبق مفهوم حدود الكوكب عىل
التهديدات الوجودية إن لم يكن عىل التهديدات العالمية
األبسط.

 5.3منظور طويل األمد
وشامل ونظامي
وارتباطا ،وحيث تتفاقم المخاطر التي
في عالم يتزايد تعقيدًا
ً
نواجهها وتتعاقب ،لم يعد النهج السائد إلدارة المخاطر مناس ًبا
لهذا الغرض .لذلك ،توجد حاجة إىل نهج قائم عىل األنظمة
لفهم العوامل الراهنة المحركة للمخاطر التي تكون لها تأثيرات
عندما تتحول المخاطر إىل واقع.
ولحسن الحظ ،توجد مؤشرات تبعث عىل التفاؤل بأن
األنظمة بدأت في التحول لمراعاة بعض القيود الحالية في
إدارة المخاطر النظامية.
فقد أنشأ مجلس تحقيق االستقرار المالي لمجموعة العشرين
( )G20فريق العمل المعني باإلفصاحات المالية المتعلقة
بالمناخ ألجل االرتقاء بآليات اإلبالغ عن المعلومات المالية
المتعلقة بالمناخ وزيادتها (فريق العمل المعني باإلفصاحات
المالية المتعلقة بالمناخ ( ،)TFCFDدون تاريخ) .ونظرًا إىل
أن تغير المناخ يشكل خطرًا مال ًيا عىل االقتصاد العالمي ،فإن
فريق العمل يهدف إىل مساعدة األسواق المالية عىل الوصول
إىل معلومات واضحة وشاملة وعالية الجودة بشأن تأثيرات
تغير المناخ .وتشمل هذه المعلومات المخاطر والفرص
الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة ،والسياسات المتعلقة
بالمناخ ،والتكنولوجيات الناشئة في عالم متغير.
وبالمثل ،فإن فرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية
المتصلة بالطبيعة لمجموعة العشرين تهدف إىل تقديم أطر
عمل إلدارة المخاطر واإلفصاح للمنظمات لإلبالغ عن المخاطر
المتعلقة بالطبيعة واتخاذ إجراءات بشأنها ،وتدعم أطر العمل
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هذه ما يقدر بنحو  44تريليون دوالر من الناتج االقتصادي
العالمي (فريق العمل المعني باإلفصاحات المالية المتعلقة
بالطبيعة ( ،)TNFDدون تاريخ) .ويتمثل الهدف النهائي لفريق
العمل األخير في دعم حدوث التحول في السيولة المالية
العالمية من النتائج السلبية للطبيعة إىل النتائج اإليجابية
للطبيعة ،بدءًا من التحول في إدراك المخاطر وقيمة األنظمة
ً
انطالقا من دوافع حماية األسس االقتصادية
الطبيعية
للمنظمات وعائداتها من المخاطر المتعلقة بالطبيعة .ففي
عام  ،2020أصبح البنك المركزي الهولندي والمشرف المالي،
" ،De Nederlandsche Bankأول بنك مركزي يسلط الضوء
عىل التنوع البيولوجي باعتباره خطرًا مال ًيا ماديًا جوهريًا" ،مما
يسلط الضوء بدوره عىل أن %36من قيم محافظ المؤسسات
المالية الهولندية كانت معرضة لمخاطر ذات صلة بالطبيعة
(برنامج األمم المتحدة للبيئة .)2020 ،
توجد بعض أجزاء من القطاع المالي ،تشمل مديري االستثمار
وشركات التأمين ،وتعمل عىل الصعيد العالمي في مختلف
األسواق والمناطق الجغرافية ،تعتمد اعتمادًا كبيرًا عىل
خلق القيمة عىل المدى الطويل لتحقيق األرباح .فهي تؤدي
مهما في حشد التمويل بعيدًا عن أنشطة محددة ،مثل
دو ًرا
ً
استخدام الوقود األحفوري ،لم تكن محسوبة باعتبارها عوامل
محركة للمخاطر النظامية الناجمة عن تغير المناخ (بونشر
وآخرون .)2019 ،وربما يعود السبب في هذا االعتماد جزئ ًيا
إىل التحول من سيادة المساهمين إىل سيادة أصحاب
المصلحة ،وهذا ما شهدناه مؤخرًا في كندا ،وكذلك في بوتان
ونيوزيلندا وويلز (بوردواس.)2019 ،
إن العامل األساسي إلطالق عنان إمكانات هذا التحول
ً
سبياًل للتصدي لحالة الجمود الحاصلة في إحراز
باعتباره
سنداي هو أن تدرج هذه
أي تقدم لتحقيق هدف إطار عمل ِ
الجهات الفاعلة نفسها عاملي الحد من مواطن الضعف
االجتماعية والتعرض باعتبارهما جزءًا أساس ًيا من عملية خلق
القيمة .أو بصفة أعم ،النظر إىل العوامل المحركة للمخاطر
هذه عىل أنها فرص تقدمية للتغيير أكثر من كونها عوامل
وقائية يجب الحد منها والسيطرة عليها (مولر.)2011 ،
وفي الوقت نفسه ،توجد ً
أيضا ممارسات سليمة ناشئة
لتحسين تقييم مجموعة كبيرة من األصول .ومن أمثلة
ذلك ،ائتمانات التنوع البيولوجي أو "االئتمانات البيولوجية"
وهي وحدات قياس متماسكة تتّبع إجراءات الحفظ ونتائجه
ويمكن أن تساعد في تحسين التتبع والشفافية .فعند تصميم
هذه األصول عىل نحو سليم ،يمكن أن تزيد الجاذبية المالية
لالستثمارات في قطاع إدارة التنوع البيولوجي ،عىل سبيل
المثال ،بالحصول عىل تمويل من القطاع الخاص .ويمكن
للحكومات استخدامها لرصد إجراءاتها وبيان التزامات التنوع
البيولوجي .ونظرًا إىل وجود قدر كبير من التنوع البيولوجي
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في العالم والمواقع األغنى بالتنوع البيولوجي في المناطق
االستوائية النائية والفقيرة ،يجب أن تكون االئتمانات
البيولوجية شاملة وقائمة عىل مبادئ تقاسم منافع عادلة
ً
مثااًل للهيكل
(بوراس وستيل .)2020 ،يوضح الشكل 5.1
المؤسسي لالئتمانات البيولوجية القائمة عىل هذه المبادئ.
تتسم المخاطر النظامية بأنها غير مؤكدة نظرًا إىل طبيعتها
المعقدة .لذلك ،فإن النُهج الجديدة لالرتقاء بإجراءات الحد من
المخاطر النظامية تؤدي إىل خلق حالة من عدم اليقين بشأن
كيفية التعامل مع المخاطر .في حين أن األدوات والعمليات
القديمة والجامدة تفضل التقاعس عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة
عند مواجهة أمر يكتنفه عدم يقين ،فإن األدوات الجديدة تجد
ً
سباًل العتماده واعتباره معيار تخطيط .وتحفز عوامل التخطيط

التكيفي والنمو التطوري والتسليم المبكر والتحسين المستمر
االستجابات المرنة لفهم المشكالت التي يلزم حلها ،وإيجاد
الحلول ،وكالهما عنصر أساسي في فهم المخاطر النظامية.
فعىل سبيل المثال ،في قطاع تطوير البرمجيات ،أصبحت
إدارة المشروعات المرنة هي الطريقة المقبولة عند إعداد
استجابة معقدة لنظام معقد .ويتيح استخدام أدوات مثل
( Sense Makerالتي أصدرتها شركة  The Cynefin Coعام
 )2021جمع أنواع متعددة من البيانات وتفسيرها عبر مختلف
المقاييس وأنواع البيانات.

وضعت رابطة أمم جنوب شرق آسيا إطار عمل لتحليل
أخطار الفيضانات ومخاطرها يدمج التوقعات بشأن تغير
المناخ ضمن تقييمات مخاطر الكوارث للمساعدة في
معالجة المخاطر النظامية في المستقبل .تمت تجربة دمج
مماثل في دراسة حالة استقصائية من المناطق الساحلية
في غانا استكشفت التحسينات في مؤشرات القدرة عىل
التكيف للتعامل مع تغير المناخ كأحد التهديدات التي يجب
معالجتها فيما يتعلق بالحد من مخاطر جميع األحداث الخطرة
(فرايزر وآخرون )2022 ،وقد جرى تقييم المخاطر النظامية
المرتبطة بالفيضانات واالنهيارات األرضية في جمهورية الو
الديمقراطية الشعبية وميانمار باستخدام عمليات تشاور
متعددة التخصصات يجريها أصحاب مصلحة متعددين،
والمشاركة المجتمعية عىل مستوى حوض النهر ،إىل جانب
نماذج المحاكاة الديناميكية وأدوات تقييم المخاطر النظامية
(كياوكيريا وآخرون.)2022 ،

قدما
 5.4سبل المضي
ً

يعبر المصطلحان "نظامي" و"معقد" عن الترابط والديناميكية.
ويعني هذا أن كل المخاطر ،وكل نتيجة سلبية محتملة،
ً
عاماًل محر ًكا يحتمل أن يسفر عن
قد تكون في الوقت ذاته
نتيجة سلبية أخرى .وربما تؤدي هذه النتائج إما إىل التفاقم

الشكل  .5.1مثال للهيكل المؤسسي لالئتمانات البيولوجية القائمة عىل مبادئ تقاسم المنافع العادلة

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن
)(CO2

اﻹﺟﺮاءات

 .1اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 .2ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺸﺄن ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع
 .3ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن
 .4اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻷﺻﻞ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

 .5اﻹﺑﻼغ وإﺻﺪار
اﻟﺸﻬﺎدات

 .6اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺪوري ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ

اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ/اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺤﻴﻮي،
واﻟﺼﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ

 .7ﺑﻴﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت )أو اﻟﺸﻬﺎدات(
ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﻮزﻋﻮن واﻟﻤﺸﺘﺮون
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻮن

 .8ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال إﱃ ﺑﻨﻚ ﺣﻴﻮي
أو ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﻔﻆ ،وﻣﻦ
ﺧﻼل أي ﻣﻨﻬﻤﺎ إﱃ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

المصدر :مقتبس من بوراس وستيل ( ،)2020باستخدام عملية مؤسسة بالن فيفو لالعتمادات الحيوية المجتمعية
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انهيار أرضي أدى إىل جعل الطريق الجبلي وعرًا ،ما تسبب في عزل القرى الريفية الواقعة في شمال جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

صاحب الحقوق/Shutterstock © :ماتياس ريهاك

أو التثبيط لبعضها ،وبالتالي زيادة التأثيرات في النظام أو
تقليلها .ومن المهم مالحظة أن هذا الترابط الديناميكي يمكن
أن يقلل ً
أيضا من المخاطر ويزيد القدرة عىل الصمود ،وهذا
تحديدًا ما تسعى إدارة المخاطر النظامية إىل تحقيقه.
يجب أن تتطور الممارسات القائمة بشأن إسناد القياس
والقيمة المرتبطين بالممارسات االقتصادية التقليدية من
أجل تحسين إجراءات التصدي للمخاطر النظامية عىل
قدما لتقييم
مستوى العالم .ويوجد سبيالن ناشئان للمضي
ً
المخاطر النظامية وإدارتها( :أ) تطبيق النُهج القائمة عىل
األنظمة لمعالجة العوامل الديناميكية للمخاطر ،و(ب) حشد
الذكاء الجماعي لدعم هذه النُهج من أجل التوصل إىل نتائج
مؤثرة.
تشير المعارف المتاحة ،بما فيها إدارة المشكالت
المستعصية ،إىل الخطوات المنطقية التي يجب اتخاذها
واألساليب التي يمكن استخدامها عىل الفور .وتظهر سبل
جديدة للجمع بين النُهج القائمة عىل النماذج والبيانات وبين
المشاورات المجتمعية .وكما توضح الفصول في الجزء الثالث
بمزيد من التفصيل ،يجب أن ترتبط جهود اإلنتاج المشترك
ارتباطا وثي ًقا بتحسين جهود تصميم النماذج الواسع
للمعرفة
ً
النطاق .وتشكل زيادة قيمة سمات كالمرونة والقدرة عىل
ً
عاماًل
العمل عبر الحدود القطاعية والجغرافية التقليدية
أساس ًيا في اإلدارة الفعالة للمخاطر النظامية (هاراغوتشي
وآخرون.)2022 ،
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إن االستعانة بالعديد من الخبراء المتخصصين للمساهمة
في تطوير النتائج المشتركة ستسلط الضوء عىل االختالفات
وتخلق حالة من المواجهة عىل المستويين الجماعي والفردي.
فمعظم األشخاص ال يضعون أنفسهم بإرادتهم في مواقف
تكون فيها خبرتهم موضع تساؤل .وتنشأ المواجهة والنزاع ألن
األشخاص قد تعلموا أن مثل هذه المواقف تسفر عن فائزين
وخاسرين.
من الضروري أن تشارك أنظمة الحوكمة ،وليس مؤسسات
إدارة مخاطر الكوارث فحسب ،في جهود الحد من المخاطر.
ً
فعااًل بالنسبة إىل نهج نظامي،
ولكي يكون الحد من المخاطر
ال يمكن اعتبار الحد من المخاطر ميزة تنافسية أو معلومات
يجب حمايتها ،فذلك يحد من التحكم في الضرر ليقتصر
عىل تأثيره في كل شركة أو مؤسسة .ولذلك ،ستستلزم إدارة
المخاطر النظامية المعقدة في المستقبل حشد أعداد كبيرة
من األفراد وموارد مالية طائلة .ففي حين يُعد االستثمار في
ً
فعااًل من حيث التكلفة ،فإنه لن يتحقق
مستقبل مستدام أمرًا
إال إذا اعترفت الحكومة بكاملها والقطاع الخاص بأهميته
واستثمرا في بناء القدرة عىل الصمود.

 .6تغيير التصورات
بشأن المخاطر
متى تخفق آليات حل المشكالت الخطية؟ وكيف يمكن
أن تصبح عمليات صنع القرار التي يضطلع بها األفراد أكثر
وع ًيا للتوصل إىل فهم الطبيعة النظامية للمخاطر وإدارتها؟
تلقي الفصول التالية نظرة إىل إدارة المخاطر من منظور
األساليب النظرية والرياضية والحسابية الجديدة ،وبالدرجة
األوىل في علم الشبكات والتعقيد .إال أن هذا الفصل يقر بأن
المشكالت المعقدة ليست قابلة للحلول البسيطة المحددة
مسب ًقا ،ويتناول المسألة من زاوية مختلفة .باإلضافة إىل
ذلك ،يركز الفصل في المخاطر البيئية واالجتماعية ،ويهدف
إىل النظر من منظور مختلف الرؤى العالمية وأنظمة المعرفة
بشأن كيفية فهم البشر وتصرفهم في العالم الذي يعيشون
فيه .وهذا مطلوب الستكشاف بعض عادات العقل الراسخة
وإدراكها وتجاوزها وتحديد سبل جديدة تتيح للمجتمعات
اإلنسانية التصدي للمخاطر البيئية واالجتماعية عىل النطاق
المحلي وعىل نطاق الكوكب.
يناقش هذا الفصل ً
أيضا فكرة أن أنظمة المعرفة القائمة عىل
العالقة السببية الخطية والمفاهيم الواضحة للصواب والخطأ
ناد ًرا ما تقر بأن إنشاء تلك المعارف ما هو إال عملية انتقائية
ترتبط بحالة الشخص الملم بالمعارف .ويركز هذا النهج المتبع
بشأن التعامل مع المخاطر في بعض السياقات الستبعاد
اآلخرين ،األمر الذي يعيق فعل ًيا الفهم النظامي لألنظمة
البشرية وأنظمة الكوكب والمخاطر.
عىل سبيل المثال ،عند الحد من مخاطر الكوارث
المستندة إىل المجتمع ،عادة ما يوجد تعارض كبير بين
المعرفة المحلية أو التقليدية والمعرفة العلمية .وتوجد
حاجة إىل استعراض تحليلي دقيق لمثل هذه النُهج لمعرفة
كيفية تحويلها لتشمل المجتمعات المحلية ومعارفها عىل
نحو فعال .وخالف ذلك ،قد تُعد النُهج عمليات منجزة
عىل مستوى المجتمع تضطلع بها جهات خارجية وليس
المجتمعات (ماسكري .)2011 ،وقد تخفي هذه العمليات
االستبعاد ،والتعارض ،والهيمنة من نظام معرفي ضد نظام
معرفي آخر وراء "الوعد بالمشاركة" الذي يُقدم في إطار النُهج
المجتمعية (تروجرليك وآخرون.)2022 ،

تتمثل الخطوة األوىل في التحول من فكرة ترابط األفراد
واألنظمة ببساطة إىل مفاهيم التفكير المترابط والتبادلي
والتصرف وف ًقا لما تتطلبه األنظمة .وهذا يتطلب التحول
من النظر إىل األفراد والمنظمات باعتبارهم كيانات خارجية
ومستقلة إىل فهم أن ً
كاًل منهم يمثل جزءًا من النظام ذاته.
عالوة عىل ذلك ،توجد حاجة إىل تغيير النُهج وانتقالها من
التركيز في التحكم والقياس الكمي والمنافسة إىل فكرة
االستكشاف والتعلم المتبادل والتعاطف.
تتطلب هذه العملية التواضع وحب االستكشاف ونظرة علمية
جديدة تحترم الرؤى العالمية االرتباطية .وقد تساعد النُهج
المبتكرة مثل جمع "بيانات وصف العالقات" في نجاح هذه
العملية (القسم  .)6.3.2فمثل هذه النُهج تساعد في تحسين
فهم المخاطر ،واإلشارة إىل تحويل التصورات الخيالية إىل
إجراءات روتينية ،وحتى بيروقراطية ،وهو ما يُعد أم ًرا ضروريًا
لفهم الطبيعة النظامية للمخاطر (بوزيك.)2022 ،
يطرح الفصل بعد ذلك بعض الرؤى بشأن المعارف األصلية
أو التقليدية من منظور عالمي ترابطي .ويوضح الفصل كيف
توائم المجتمعات األصلية وتدمج التكنولوجيات الجديدة
وتشارك في العمليات الحكومية والرسمية وتؤثر فيها للحد
من المخاطر .ينتقل الفصل بعدها الستكشاف كيف تستطيع
القيم العلمية وعادات العقل أن تقوض قدرة اإلنسان عىل
إيجاد سبل جديدة للمعرفة ،ويسلط الضوء عىل بعض
االبتكارات الحديثة بشأن كيفية تجاوز هذه القيود .وينتهي
قدما.
الفصل باقتراح بعض السبل للمضي
ً
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 6.1التعلم من المعارف األصلية
وسبل المعرفة
“Manawa whenua, wē moana uriuri,
”hōkikitanga kawenga
"من باطن األرض حتى أعماق البحار ،ال حدود
لكنوز المعرفة"
مثل شعبي ماوري (رايلي)2008 ،

تتمحور الرؤية العالمية التقليدية لسكان الماوري األصليين
في نيوزيلندا حول فهم أن اإلنسانية تتشكل بفضل سالسل
األنساب البيئية المرتبطة باألرض ،التي تُفهم عىل أنها
من األجداد المؤسسين .ويتجىل تقدير العديد من السكان
األصليين ألراضي أجدادهم ،وكل ما تحتويه ،في صورة ارتباط
عاطفي وروحي وعائلي شديد .فاإلقرار بالترابط وأوجه التآزر
بين اإلنسانية وعالم الطبيعة يوجه االنتباه ً
أيضا إىل التعهدات
المتوارثة بين األجيال التي يفرضها هذا التراث المادي،
والمسؤولية األخالقية العتماد إشراف مستمر ومدروس في
جميع األوقات (كيني وفيبس.)2015 ،2014 ،
توجد عالقات مترابطة وطيدة مماثلة في العديد من الثقافات
األصلية والتقليدية التي تربط األجيال المتعاقبة بالحفاظ عىل
الرفاهة البيئية واالجتماعية والروحية لألراضي الحية التي
ارتباطا وثي ًقا بتجسيد الهويات (البشرية وغير البشرية)
ترتبط
ً
(مارسدن1992 ،؛ أجراوال1995 ،؛ كينج وآخرون 2007؛
النغتون وآخرون .)2012 ،ويُنظر إىل عناصر عالم الطبيعة،
أي عالم الحيوان وعالم النبات والمجاري المائية والتضاريس
األرضية ،بأن لها تأثير يوازي تأثير اإلنسانية ،عىل النحو
الموضح في تجسيد األنهار والجبال في ثقافة شعب الماوري
(وايت.)2014 ،
يتزايد استيعاب هذا النهج النظامي لفهم العالقة بين
المجتمعات واألنظمة البيئية داخل األنظمة السياسية األكبر.
فعىل سبيل المثال ،ينص النظام القانوني في دولة نيوزيلندا
(أودونيل وتالبوت-جونز )2018 ،عىل االعتراف بنهر وانغانوي
شخصا اعتباريًا (حكومة نيوزيلندا .)2017 ،واستنادًا
بصفته
ً
إىل تقاليد ثقافية مماثلة ،يقر دستورا دولة بوليفيا المتعددة
القوميات واإلكوادور بأن الطبيعة األم لها حقوق يتعين عىل
الحكومات حمايتها (شيلتون .)2015 ،وهذا النهج في اتخاذ
ً
عوضا عن استبعادها ،ويتكيف في
القرار يراعي السياقات،
ً
العمل مع األنظمة الحية المعقدة عوضا عن محاولة السيطرة
عليها أو التغلب عليها.
تتسم المعارف المحلية أو التقليدية بأنها ذات ديناميكية
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فرصا للمجتمعات من أجل خلق "معارف
عالية ،وتتيح
ً
مختلطة" بشأن المخاطر باستخدام األساليب التقليدية
ودمجها مع البيانات المستقاة من العلم والتكنولوجيا
(تروجرليك وآخرون .)2022 ،وسع ًيا إىل مواجهة التغيرات
التي تطرأ عىل أنظمة الكوكب بسبب تغير المناخ واستنزاف
األنظمة البيئية ،تبحث المجتمعات في جميع أنحاء العالم عن
طرق جديدة لفهم المخاطر البيئية واالجتماعية وإدارتها.
في جزيرة سوالويزي في إندونيسيا ،تُعد مجتمعات كايلي
أكبر مجموعة عرقية في مدينة بالو ،وقد أطلقت ،في معارفها
القديمة بشأن المخاطر ،أسما ًء محددة للظواهر المتعلقة
بالكوارث ،مثل ( linguالزلزال) ،و( lembotaluلإلشارة إىل
موجات تسونامي ،التي تعني حرف ًيا ثالث موجات كبيرة) ،و
( nalodoلإلشارة إىل عمليات تم ُّيع التربة التي تلي الزالزل)،
أغان شعبية زاخرة بالمعلومات عن األحداث
وكانت لديها
ٍ
ً
فضاًل عن ذلك ،أنشأت مجتمعات كايلي
السابق ذكرها.
مناطق آمنة تسمى  ،kintaالتي اعتقدت أنها آمنة من ظاهرة
تم ُّيع التربة .وخالل ظاهرة تم ُّيع التربة الهائلة التي وقعت في
منطقة بيتوبو في مدينة بالو في عام  ،2018تأثرت المنازل
الواقعة عىل مقربة من  kintaبدرجة بسيطة حيث استُخدمت
عىل أنها مناطق آمنة لتجنب الخسائر في األرواح واألضرار
الجسيمة والخسائر (تريناتي وآخرون.)2022 ،
في نيوزيلندا ،وفي أعقاب الزالزل التي وقعت بين األعوام
 2010و 2011و 2016في مدينة كانتربيري ،عقدت قبيلة
الماوري المحلية ،نجاي تاهو ،شراكة مع الحكومات المركزية
والمحلية بهدف ضمان تجديد البيئة واستعادة التنوع
البيولوجي واالستدامة المستقبلية للمنطقة .وشمل التعاون
مع ( Environment Canterburyمجلس كانتربيري اإلقليمي
المعني بشؤون البيئة) تحديد السمات الجيوفيزيائية ألراضي
نجاي تاهو والتغيرات التي خلفها الزلزال ،ورسم الخرائط
للمواقع ذات األهمية القبلية في إطار نظام المعلومات
العالمي ،واستعادة مواقع جمع الطعام التقليدية (كيني،

"إن إقناع العلماء بالنظر في صحة المعارف
األصلية يُعد مثل السباحة عكس التيار في
ماء شديد البرودة .لقد تكيف هؤالء العلماء
عىل أن يتشككوا حتى في أكثر البيانات صعوبة،
ما أدى إىل جعل إمكانية توجيه عقولهم نحو
النظريات التي تم التحقق من صحتها من دون
الرسوم البيانية أو المعادالت المتوقعة أم ًرا
صع ًبا .يقترن ذلك باالفتراض الراسخ أن العلم
فرض عىل السوق فكرة الحقيقة وأنه ال يوجد
مجال كبير للمناقشة".
(كيمرير)2020 ،

 .)2019وشكلت نتائج هذا المشروع التدابير الالزمة لحماية
قيم التراث الثقافي ،والتخطيط اإلقليمي المستنير ،ودعم
التعافي االقتصادي في مدينة كانتربري .وشملت النتائج
عىل المدى الطويل إعداد نماذج للمخاطر التي تهدد التراث
تحدد المخاطر التي قد تتعرض لها األصول التقليدية ،وإنشاء
أنظمة تنبيه للمخاطر التي تواجه التراث بحيث تصنف النتائج
المتدرجة من حيث درجة التعرض للمخاطر (إيكان.)2013 ،
في نيوزيلندا ً
أيضا ،تستخدم قبيلة الماوري ،ناغاتي رانغي،
التي تعيش بالقرب من البركان الطبقي النشط جبل روابيهو
معارفها التقليدية بشأن النشاط البركاني لتوجيه التخطيط
المعاصر إلدارة المخاطر (باردو وآخرون .)2015 ،فقد جرى
توثيق المؤشرات األصلية لزيادة النشاط البركاني والتغيرات
التي تطرأ عىل سلوك الحيوانات ورد فعل النباتات عىل
كيمياء التربة المتغيرة ،في حين جرى توزيع أجهزة استشعار
وكاميرات رقمية في مواقع المراقبة التي حددها السلف
(غابريلسين وآخرون .)2017 ،وفي السياق ذاته ،جرى تنفيذ
تقنيات علمية حديثة إضافة إىل خدمة اإلشراف الثقافي
الشامل والحفاظ عىل عالقة سالسل األنساب البيئية ،ذلك
ألن جبل روابيهو أُطلق عليه هذا االسم تخليدًا لذكرى أحد
أسالف قبيلة ناغاتي رانغي (حكومة نيوزيلندا.)2019 ،
نظرًا إىل أن تغير المناخ أدى إىل تفاقم حدوث الظواهر
الجوية القاسية وشدتها عىل مستوى العالم (الهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ،)2021b ،فقد زادت ً
أيضا
كوارث الفيضانات مما تسبب في حدوث دمار اجتماعي،
وزعزعة االستقرار االقتصادي ،وتدمير البنية التحتية ،وتآكل
البيئة وانهيارها ،ال سيما في مجتمعات السكان األصليين
(كيلمان .)2015 ،ومع ذلك ،توجد أدلة تشير إىل حشد
السمات الثقافية األصلية أو التقليدية (سوندرز2017 ،؛
دوبي ومونساكا )2018 ،للتنبؤ بمخاطر الفيضانات وتسهيل
تعافي المجتمع ككل ودعم قدرته عىل الصمود بعد حوادث
الفيضانات الكبرى (هيواساكي وآخرون.)2014 ،

مناطق تخزين المستلزمات األساسية عن مستوى األرض،
ونقل أماكن المعيشة إىل الطابق الثاني من المنازل ،ونقل
أراض عالية ،وتحديد مسارات اإلخالء .أما بعد
الحيوانات إىل
ٍ
وقوع حوادث الفيضانات مباشرة ،تُستخدم عالجات الطب
البديل (مثل ماء جوز الهند األخضر المستخدم لعالج اإلسهال
والكوليرا والدوسنتاريا ،آدامز وبراتً )1992 ،
أيضا في غياب
موارد االستجابة والتعافي "التقليدية".

"في ثقافة تنبض فيها أسطورة الموضوعية بالحياة،
وتكون الحقيقة دائمً ا هي الحقيقة المطلقة ،يجب
عىل األشخاص الذين يفرضون تعبيراتهم البالغية
عىل الثقافة أن يحددوا ما نعتبره صحيحًا ،صحيحًا
كل ًيا وموضوع ًيا.
كل الثقافات تضم أساطير ،وال يستطيع األفراد
العيش دون وجود األساطير كما ال يمكنهم العيش
دون وجود تعبيرات بالغية .ومثلما نتعامل في
كثير من األحيان مع التعبيرات البالغية في ثقافتنا
كأنها حقائق ،فإننا غال ًبا ما نتعامل مع األساطير
الموجودة في ثقافاتنا عىل أنها حقائق ً
أيضا.
وبذلك ،تُعد أسطورة الموضوعية مخادعة للغاية.
فهي ال تدعي أنها ليست مجرد أسطورة فحسب،
بل تجعل ً
كاًل من األساطير والتعبيرات البالغية
ً
فوفقا لألسطورة
موضوعات لالستخفاف واالزدراء.
الموضوعية ،ال يمكن أخذ األساطير والتعبيرات
البالغية عىل محمل الجد ألنها ليست صحيحة
من الناحية الموضوعية .ومع ذلك ،فإن أسطورة
الموضوعية في حد ذاتها ليست صحيحة من
الناحية الموضوعية".
(الكوف وجونسون)2003 ،

يعتمد التخطيط إلدارة الفيضانات في بعض المناطق
في نيبال وهضبة التبت عىل األساليب التقليدية للتنبؤ
بالفيضانات واالستجابة لها .وتشمل ممارسات التخفيف
من تأثيرات الفيضانات والوقاية منها زراعة محاصيل تتسم
بالقدرة عىل الصمود في وجه الفيضانات وإنشاء قنوات
صرف وخنادق .وتستعين أنظمة اإلنذار المبكر المجتمعية
بالمؤشرات البيئية لتحديد األنماط المرتبطة ببدء الفيضانات.
السحب وأنماط هطول
وتتراوح هذا األنماط من أشكال ُ
األمطار ونشاط الحيوانات ،إىل سرعة الرياح ومواقع النجوم
ودرجات الحرارة الخارجية (غوتام وآخرون2007 ،؛ ديوان،
 .)2015وتستجيب المجتمعات المحلية لهذه األنماط بتدابير
التأهب لحاالت الطوارئ ،وتشمل تخزين الموارد ،ورفع
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المربع  .6.1إدارة حرائق الغابات والحرق الثقافي لدى السكان األصليين األستراليين
تتعرض الكثير من البيئة الطبيعية األسترالية لحرائق الغابات المدمرة عىل نطاق واسع .فعىل سبيل المثال ،اندلعت حرائق
"الصيف األسود" في  2020–2019بشدة لدرجة أنها خلقت عواصف نارية مستقلة ،وأحرقت ما يقرب من  19مليون هكتار من
ً
شخصا (فيلكوف وآخرون ،)2020 ،وقتل ما ال يقل عن المليار من
منزاًل ،وأسفرت عن مقتل 33
األراضي ،ودمرت 3113
ً
الثدييات والطيور والزواحف (ديكمان وماكدونالد .)2020 ،ال يمكن إخماد هذه الحرائق وال السيطرة عليها إال عىل نطاق هامشي.
األمر يحدث ً
أيضا بشكل أكثر تكرا ًرا مع اشتداد حدة الجفاف وارتفاع متوسط درجات الحرارة بسبب التغير المناخي (أبرام
وآخرون.)2021 ،
ثمة نقاش مستمر حول كيفية إدارة الغابات للحد من هذه التأثيرات البشرية والبيئية ،وركز في الخيارات الثنائية( :أ) الحرق
المخطط من قبل سلطات مكافحة الحرائق للتخفيف من مخاطر حرائق الغابات عن طريق تقليل حمل عوامل التأجيج في
الغابات ،أو (ب) الحفاظ عىل الغابات في حالتها الطبيعية ،مع العلم أنها ستدمر بواسطة الحرائق العفوية (عىل سبيل المثال،
بسبب البرق) كل بضع سنوات .بدأت السلطات الحكومية ً
أيضا مؤخرًا بوضع طريقة ثالثة في االعتبار ،وهي طريقة السكان
األصليين إلدارة الحرائق.
بعد حرائق الصيف األسود ،تم الترويج بقوة الستخدام أساليب السكان األصليين المتمثلة في "حرق الفسيفساء" أو "الحرق
الثقافي" كأحد اإلجراءات الفعالة للحد من مخاطر التكرار (بيتيجري .)2020 ،يتم تنفيذ عملية الحرق هذه في مناطق صغيرة،
ويُحدد توقيتها وتواترها من خالل المعرفة المحلية بأنماط البيئة والطقس .ينتج عن هذا حرائق أكثر برودة تنظف عوامل التأجيج
مثل الفروع المكسورة واألشجار المتساقطة والشجيرات ،ولكن دون قتل األشجار (جيريتسن ،)2018 ،ما يتيح للحيوانات
الهروب وتتجدد النباتات من المناطق المجاورة غير المحترقة .في المقابل ،فإن عمليات الحرق المعاصرة التي تستخدمها
خدمات مكافحة الحرائق للحد من المخاطر تكون عىل األرجح أكبر عىل مستوى النطاق ،وتحدث بشكل متكرر ،ويبدو أنها
تتسبب أكثر في حرائق الغابات غير الخاضعة للسيطرة (بومان وآخرون.)2004 ،
مينياو ميلر ،أحد معمري مجتمع بونمو األصلي ،يشعل الحرائق في
الصحراء الرملية العظيمة في أستراليا

عند ممارسة الحرق الثقافي ،تقل مخاطر
نشوب الحرائق بشكل عام ،وحتى عندما
تحدث حرائق كبيرة في هذه المناطق ،فإن
درجة اشتعالها ال تكون ساخنة أو إنها ال
تسبب مثل هذا الدمار .كانت الشعوب
األصلية في أستراليا تمارس هذه التقنيات
قبل االستيطان األوروبي ،وكانت توصف
غال ًبا باسم "الزراعة باستخدام عصا النار"
(بيرد وآخرون ،)2013 ،وهي لتقليل حدوث
الحرائق ومستوى شدتها وتجديد المراعي
لحيوانات الطرائد مثل حيوانات الكنغر
واختيار النباتات الغذائية األساسية (جاماج،
2012؛ باسكو.)2018 ،
تم إحراز تقدم جديد في قبول ممارسات
الحرق الثقافي بشكل أوسع في والية
فيكتوريا في عام  ،2020مع اعتماد الحكومة
إلستراتيجية الحرق الثقافي للسكان
الفيكتوريين التقليديين ،التي تم وضعها
باالشتراك مع المالكين التقليديين إلعادة
تقديم ممارسات الحرائق الثقافية (مجموعة
معارف الحرق الثقافي للسكان الفيكتوريين
التقليديين.)2020 ،
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وتختبر الظواهر المرتبطة بالحرارة الشديدة والجفاف وحرائق
الغابات قدرات المجتمعات األصلية والتقليدية عىل التكيف،
كما هي الحال بالنسبة للزراعة الصناعية والغابات وإدارة
الموارد المائية (بيركس1999 ،؛ النغتون.)2010 ،
كان لممارسات إشعال النيران التي اتبعتها الشعوب
األصلية كذلك دور حاسم في تكوين األنظمة البيئية في أمريكا
الشمالية ورعايتها ،بما فيها ممارسات قبيلتي كاروك ويوروك
في والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة ،وعىل وجه الخصوص
االعتناء بشجرة البندق في كاليفورنيا (بيبي2004 ،؛ كاليس
ويوكوم كينت2016 ،؛ ليك وآخرون .)2017 ،ويمكن أحيانًا
تكوين المعرفة المتعددة الثقافات بشأن هذه المخاطر من
خالل الحكومات والجهات الفاعلة المؤسسية التي تتعلم من
ثقافات السكان األصليين بشأن ممارسات اإلدارة البيئية
التي تعود إىل آالف السنين ،مثل التقنيات التي اتبعها
سكان أستراليا األصليون لرعاية األراضي بواسطة الحرائق
(المربع .)6.1

" 6.2النصوص" المتبعة
والطبيعة النظامية للمخاطر

ً
تمثياًل (أو تجل ًيا) للثقافة
تشكل الرؤية العلمية العالمية الحالية
وظروف النظام الذي يتخذ فيه الناس قراراتهم ،عىل الرغم
من انطالقها من فكرة المعرفة الموضوعية .وبالرغم من ذلك،
فناد ًرا ما يدرك األشخاص والمؤسسات الذين يتبنون هذه
ً
سبياًل للمعرفة
الرؤية العالمية إىل أي حد تُعد هذه الرؤية
في سياق معين .وتوجد حاجة إىل منظور يسمح بتضمين
السياقات المعقدة والمتعددة ألجل فهم الطبيعة النظامية
للمخاطر.

 6.2.1قيود العادات

إن التحدي األساسي الذي يواجه سير العمل وعملية اتخاذ
القرارات في ظل ظروف يسيطر عليها قدر كبير من عدم
اليقين يتمثل في النزعة البشرية لتكوين العادات .فكل
شخص يشكل عاداته ،وهذه هي الكيفية الني تطورت بها
دائما بقرار واحد في
العقول البشرية ،أو لم تتطور .تبدأ العادة
ً
وقت معين .وعندما يتكرر هذا القرار ،أو طريقة اتخاذ القرار،
يصبح عادة بمرور الوقت .ولكن ال يمكن إنكار صعوبة تغيير
العادات ،ال سيما عندما يتعلق األمر بالقرارات المتخذة في
ظل عدم اليقين عندما يكون االلتزام بالسيناريوهات والطرق

الموضوعة سل ًفا التخاذ القرارات هو المهيمن .ويُعد هذا النوع
ً
"فعااًل" ،لكنه يحد من قدرة األشخاص عىل
من عادات التفكير
فهم الطبيعة النظامية للمخاطر واتخاذ قرارات بشأنها.
إن الرؤية العالمية التي يطرحها األفراد عندما يتعاملون مع
لحظات اتخاذ القرارات الصعبة تُعد ً
أيضا عادة أساسية
وناد ًرا ما يعترف بها أحد .ومع ذلك ،فقد تسفر هذه الرؤية
عن نهج ثنائي بسيط ("صواب" أو "خطأ") ،ما يؤدي إىل تزايد
وهما بالسيطرة.
اإلحساس باليقين الذي يمنح متخذي القرار
ً
ً
أغراضا مفيدة في بعض
وقد تحقق هذه السيناريوهات
األحيان .فحين ترى األسد مستعدًا لالنقضاض والهجوم،
فاألفضل لك أن تهرب .ولكن ماذا تعني هذه السيناريوهات
بالنسبة إىل صناع القرار في األوساط المؤسسية أو
البيروقراطية المعقدة؟ وماذا لو لم يكن الهروب من األسد ،في
نهاية المطاف ،أفضل طريقة لتجنب الوقوع فريسة له؟ وماذا
إن كان التعمق في المعرفة بشأن األسود وبيئتها يمكن أن
يؤدي إىل تجنب المخاطر ،أو االستجابة لها بفعالية أكبر؟
إن النهج الموضوع سل ًفا يمكن أن يحد من قدرة صناع القرار
عىل مالحظة األنماط خارج األبعاد والمعايير للسناريوهات
التي يعملون في إطارها بفعالية ،عىل سبيل المثال ،بعيدًا
عن بروتوكوالت اإلطار المؤسسي .وهذا معناه أنه إذا كان
األشخاص يتخذون قرارات في إطار يُفهم ضمنًا أن القرارات
تكون
دائما إما صحيحة أو خطأ ،فعندئذ سيتصرفون بنا ًء
ً
عىل ذلك ويسعون للحصول عىل إجابات بسيطة عن األسئلة
المعقدة .وبمرور الوقت ،يمكن لهذا السلوك أن يخفي أوجه
قصور وعيوب ًا كبيرة تخلق مخاطر إضافية عند النظر إليها من
منظور األنظمة .ويتمثل التحدي حينذاك في كيفية التحرر
من نُهج اتخاذ القرار الثنائية واكتساب عادات جديدة
لفحص العادات القديمة عند اتخاذ قرار يكون في حد ذاته
نتيجة لعادة.
إن اتخاذ القرارات استنادًا إىل الطبيعة النظامية للمخاطر
ليس باألمر الهين ،ومن المهم إيجاد طرق لتحرير األشخاص
من السيناريوهات المعدّة سل ًفا .فتوجد حاجة إىل إيجاد سبل
إلدارة المخاطر النظامية المتعاقبة والمعقدة في إطار سياقات
مجتمعية وبيئية ديناميكية (وضمن سياقات تلك السياقات)،
وكلها تتغير باستمرار .وتستلزم األوساط المعقدة التخاذ القرار
أن يسمح صناع القرار باستكشاف جميع السياقات المختلفة
أو أكبر عدد ممكن منها في الوقت نفسه ،وليس السياقات
المناسبة لإلسراع في اتخاذ القرار فقط ،مثل التركيز في
النتائج االقتصادية أو السياسية فقط.
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غال ًبا يواصل األشخاص محاولة استيعاب مشكلة تتعلق
بالمخاطر أو فهمها (أو الوصول إىل نقطة اتخاذ قرار
"موضوعي") بعد استثناء العديد من السياقات أو استبعادها.
وقد تبدو هذه العملية وكأنها طريقة مناسبة للتعامل مع
تعقيد الطبيعة النظامية للمخاطر ،ومع ذلك فإنها تستبعد
السياقات ذات الصلة.

كيف يمكن التوفيق بين حب االستكشاف الالزم للتصدي
للمخاطر النظامية المعقدة وبين حاجة األشخاص الذين
يشغلون مناصب إدارية ويملكون سلطة اتخاذ القرار إىل
اتخاذ القرارات؟

المربع  .6.2عرض توضيحي عميق وأعمال تجارية صغيرة في مستقبل االقتصاد الدائري في فيتنام
يُستخدم نهج العرض التوضيحي العميق لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،المسمى "بروتوكول التبيين والتسريع
في برامج بناء القدرة عىل الصمود في الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (،")MSMEs
في فيتنام في أعقاب جائحة ( COVID-19أولزيخو .)2020 ،إنه يتناول منظور األنظمة من حيث النطاق القطاعي
ً
تساؤاًل بشأن كيفية تعزيز أداء الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في
والجدول الزمني ويطرح
ً
وأيضا كيف يمكن أن تكون جزءًا من "انتعاش اقتصادي دائري" طويل
التعافي من تداعيات جائحة ،COVID-19
األجل في فيتنام (ويسين وآخرون.)2021 ،
تُعد الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري القتصاد فيتنام ،فتمثل %98من إجمالي
الشركات و %40من الناتج المحلي اإلجمالي (ويسين وآخرون .)2021 ،ومع ذلك ،فإن مسألة قدراتها المستقبلية
عىل الصمود ال تتعلق بمجرد التنمية فقط .اعتمد النمو االقتصادي لفيتنام في السنوات األخيرة عىل النموذج
الخطي "األخذ والصنع والتخلص" الذي زاد من الضغط عىل األنظمة البيئية واستنزف رأس المال الطبيعي .وإن
استمرار نموذج النمو هذا لن يلبي الهدف الطويل األمد للبلد المتمثل في التنمية القائمة عىل زيادة اإلنتاجية
واالبتكار والقدرة التنافسية بما يتماشى مع التنمية المستدامة.
لن يحدث هذا التغيير بمجرد تطبيق لوائح بيئية جديدة عىل النمو االقتصادي الحالي الخطي واالستخراجي
والمسبب للتلوث .فاألمر ال يتعلق بالحفاظ عىل البيئة فحسب ،وال يخص وزارة واحدة فقط .بل يجب أن يكون
راسخًا في ابتكار في مجال الحوكمة والتعاون بين الوزارات .يتطلب نهج تحقيق االقتصاد الدائري تغييرًا أكبر في
النظام ،بحيث يكون نهجًا تحويل ًيا للمنطق االجتماعي االقتصادي الحالي.
ويكمن التحدي في كيفية تحقيق هذا التحول .يوصف النموذج المستخدم بأنه نموذج "اإلدراك–إعادة التشكيل–
التمركز–التحويل" .تهدف مرحلة االستشعار الحالية إىل "رؤية" النظام بطريقة جديدة وفهم المحركات المختلفة
وعالقاتها ،قبل محاولة التخطيط لكيفية تغييرها.
وأحد السياقات التي تتناولها هذه المرحلة بالبحث هو دور رأس مال القطاع المالي في تغيير السلوكيات في
النظام ،والتحقيق في التداعيات التي يمكن أن تترتب عىل االستفادة من رأس المال والموارد الحالية عبر
البرامج المختلفة لتحفيز التحول .وإنها تبحث ً
أيضا في السمات المميزة للثقافة الفيتنامية والبناء عىل المفاهيم
التقليدية ،مثل ممارسات االقتصاد الدائري المستخدمة في قطاع الزراعة منذ عقود .ومع ذلك ،ثمة فجوة في
الوعي العام حول ما سيعنيه التحول وماهية التغييرات المطلوبة في ممارسات االستهالك واإلنتاج .وفي حين
يؤسس النموذج عملية لتحديد أبعاد هذه التحديات والعمل بشكل تجريبي وتعاوني نحو رؤية واسعة ،فلم تتم
معرفة المكونات الوسيطة لتحويل النظام بعد ألنها ستنبثق من العملية.
المصدر :ويسين وآخرون ()2021
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 6.2.2معرفة خصائص األنظمة

إن النهج البديل لعملية اتخاذ القرارات وفق سيناريوهات
موضوعة سل ًفا في خضم التعقيد وفي ظل وجود قدر كبير
من عدم اليقين يتمثل في القدرة عىل تبني منظور يمكنه
تصور مجموعة أكبر من السياقات .ومن أمثلة ذلك نهج
ابتكار األنظمة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
المستخدم في فيتنام (المربع  .)6.2فيركز هذا النهج في ظروف
ً
عوضا عن التركيز في القرار نفسه
النظام الذي يُتخذ فيه القرار،
فقط ،وكأن القرار قد اتُخذ بمعزل عن غيره.
ستبدو مبادرة فيتنام شديدة االنفتاح من وجهة نظر العديد
من المراقبين .فكيف سيعرف أي شخص إذا كانت المبادرة
ناجحة أم ال إذا لم تُحدد النتائج مسب ًقا؟ وتتضمن هذه العملية
ً
تحواًل في التفكير الكتشاف كيف يمكن ألنظمة التعلم

والمعرفة المختلفة أن يفيد بعضها ً
بعضا ألجل مساعدة
العلماء وواضعي السياسات في االبتعاد عن بعض عادات
التفكير القديمة المعنية بالحد من المخاطر .وبالرغم من ذلك،
يالحظ مؤيدو هذا النهج أن حالة عدم اليقين ذاتها هي التي
تهيئ إمكانية معرفة خصائص األنظمة من خالل عملية اتخاذ
القرارات.
ً
ً
شكاًل
فعااًل من أشكال التعلم ويمكنه تغيير
يُعد هذا النهج
الهياكل (أو ظروف النظام) ،وفي نهاية المطاف تغيير الثقافة
والرؤى العالمية التي يعمل فيها صناع القرار .ويحتمل أن
حاسما في إتاحة احتماالت جديدة التخاذ
يكون ذلك عنصرًا
ً
تواؤما مع الطبيعة النظامية
القرارات القائمة عىل فهم أكثر
ً
للمخاطر ً
بداًل من االلتزام بنهج صارم معين متبع تجاه مستوى
تعقيد التحديات الذي ال يمكن اختزاله ،مثل أزمة المناخ أو
االنهيار البيئي أو نقل أنظمة الطاقة.
مثال آخر العتماد نهج "معرفة خصائص األنظمة" في إطار
نظام معقد هو خدمة التنبؤ واإلنذار المبكر الشاملة بين
المدينة والمجتمع ،والمعروفة باسم "تطوير الوعي بالمخاطر
من خالل العمل المشترك" ،والمستخدمة في كينيا وجمهورية
تنزانيا المتحدة (مؤسسة Resurgence .)2020a ،وهذه
الخدمة تشكل نهجًا عمل ًيا يستند إىل النظام البيئي ويعمل
بنجاح في دار السالم ونيروبي بفضل التعاون مع مجموعة
كبيرة من األشخاص المهتمين ،بمن فيهم الذين يعيشون في
مستوطنات عشوائية وممثلي البلديات والحكومات الوطنية
(المربع  ،6.3بما في ذلك الشكل .)6.1

 6.2.3ال مزيد من اإلصالح

يصعب تناول تحديات الحد من الخسائر في األرواح ،والحد
من التأثيرات االقتصادية والبيئية ككل ،والحد من تراجع
كفاءة األنظمة .ومع ذلك ،عندما يجري تناول قرار ما عىل أنه
وسيلة لتحقيق نتيجة محددة سل ًفا ،فإن هذا يقيد إمكانيات
ً
وعوضا عن ذلك ،فإن تناوله من
التعلم من القرار نفسه.
منظور تصورات لمجموعات أكبر من السياقات المتغيرة
فرصا غير مسبوقة لمعرفة
باستمرار والمتفاعلة ديناميك ًيا يتيح
ً
خصائص األنظمة .وهذا التعلم غير ممكن إال بتحرير صناع
القرار من الحاجة الملموسة إىل إصالح مشكلة معينة ،والتوجه
إىل معالجة القضايا التي تنبع من عالقات األنظمة التي توجد
فيها المشكلة.

من المهم ترسيخ ثقافة تعلم تتيح لصناع القرارات بدء رحلة
"بناء عضالتهم" وتطوير إمكانياتهم وشحذ قدرتهم عىل إدراك
ظروف النظام التي تؤدي إىل ظهور المخاطر ،كما حدث في
أستراليا (المربع .)6.4

 6.2.4بناء عادة دراسة العادات

يجب أن يتحىل صانعو السياسات بالتواضع فيما يتعلق
بقدرتهم عىل إدراك جميع السياقات المتعددة التي تخلق
ً
ظروفا معينة في األنظمة تؤدي إىل ظهور المخاطر .فحين
يفعلون ذلك ،سيستفيدون من القدرة عىل تركيز االنتباه
بشكل أكبر في العوامل المحركة ،أي الديناميكيات الفوضوية
والمتغيرة باستمرار لجميع األنظمة التي تتفاعل مع بعضها،
ً
ظروفا معينة
هذه العوامل التي تخلق السياقات التي تهيئ
في األنظمة تسفر عن المخاطر التي تفضي إىل وقوع الكوارث.
وهذا ما سيؤدي إىل اإلسراع في اكتساب عادة دراسة العادات.
يجب أن يقرر المجتمع العالمي في الوقت الحالي استعادة
ً
عوضا عن االستمرار
العالقات بتبني سبل تعددية للمعرفة،
في انتهاج السبل الثنائية ،لبناء الوعي البشري والسبل الالزمة
إلدارة الطبيعة النظامية للمخاطر.
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المربع  .6.3زيادة الوعي بالمخاطر من خالل العمل المشترك المعني ببيانات الطقس في كينيا وجمهورية
تنزانيا المتحدة
يركز نهج زيادة الوعي بالمخاطر من خالل العمل المشترك في ترجمة المعلومات التقنية التي ينتجها العلماء
والمتنبئون في وكاالت األرصاد الجوية الوطنية بشأن الطقس والمناخ إىل معارف مفيدة ومتاحة للمستخدمين في
المجتمع .وهو يهدف إىل تغيير التصورات والظروف من أجل اتخاذ إجراءات وقائية أو تحضيرية في الوقت الفعلي
عىل أرض الواقع للسكان القاطنين إىل حد كبير في المستوطنات العشوائية الذين يتعرضون لمجموعة واسعة من
المخاطر ،بما في ذلك الفيضانات الحضرية السريعة.
وإن أحد المكونات المهمة ضمن تحدي منع الخسائر في األرواح وسبل العيش والممتلكات الناجمة عن الفيضانات
الحضرية التي يعالجها هذا النهج البيئي يتمثل في بناء ثقة السكان المتضررين بالمعلومات العالية التقنية الناتجة.
فال يمكن الوصول إىل مثل هذه المعلومات ما لم يتم تحويلها إىل أولئك الذين قد يحققون أقصى استفادة من
استخدامها .ويتطلب هذا تغييرًا في تصورات العلماء والمجتمعات والمشاركة في نظام التنبؤ بطريقة جديدة.
يدمج هذا النهج التعلم المتبادل بشأن ماهية المعلومات الممكنة وماهية المعلومات الضرورية وذات الصلة التي
يمكن فهمها.
يوضح الشكل  6.1خريطة النظام البيئي الشاملة والديناميكية لمعلومات اإلنذار المبكر والطقس في نيروبي ،التي
كانت من ابتكارات نهج زيادة الوعي بالمخاطر من خالل العمل المشترك.

الشكل  .6.1المعلومات الشاملة والديناميكية لإلنذار المبكر والطقس في نيروبي
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
)(SMS
اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

اﻟﺼﻠﻴﺐ
اﻷﺣﻤﺮ

اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻴﺮوﺑﻲ/اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻧﻴﺮوﺑﻲ )(NMS

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ
اﻟﻘﺼﻴﺮة )(SMS
Facebook

ﻗﺎدة
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

WhatsApp

ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺮادﻳﻮ

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
)(DARAJA

داﺋﺮة اﻷرﺻﺎد
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻨﻴﺔ

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﺮادﻳﻮ
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت
اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ/اﻟﺮﺳﺎئ  /WhatsAppاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ل اﻟﻨﺼﻴﺔ
Facebook
اﻟﻘﺼﻴﺮة

اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
)ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ(

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺠﺮاﺋﺪ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻗﻨﺎة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺮادﻳﻮ

ﺗﺪﻓﻖ أﻗﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ
ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻬﻴﻤﻦ

مالحظة = DARAJA :زيادة الوعي بالمخاطر من خالل العمل المشترك؛  = NGOمنظمة غير حكومية؛  = NMSخدمات نيروبي الحضرية.
المصدر :ريسرجنس ()2020b
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المربع  .6.4تحديد خصائص األسباب المترابطة ومخاطر الكوارث النظامية المتعاقبة في أستراليا
اضطلعت أستراليا بإجراء عملية تعلم وطنية بشأن خصائص األنظمة من دون نموذج محدد مسب ًقا
للنتائج .تشاركت فرقة العمل الوطنية التابعة للحكومة المعنية بالقدرة عىل الصمود مع إدارة الطوارئ
في أستراليا في قيادة عملية تفاعلية للتحقيق في األسباب التي تجعل أستراليا عرضة للكوارث .نُشرت
النتائج في تقرير تحديد سمات مواطن الضعف في أستراليا :األسباب المترابطة واآلثار المتعاقبة لمخاطر
الكوارث النظامية (فرقة العمل الوطنية المعنية بالقدرة عىل الصمود ،)2018 ،وأسهمت في تكوين إطار
العمل الوطني األسترالي للحد من مخاطر الكوارث.
في بداية العملية ،لم يُعرف الكثير عىل المستوى الوطني بشأن ما يفضله الناس وأولويات القيم لديهم
عند تعرضهم لخطر التأثر الشديد بالخسارة الناجمة عن الكوارث .من األمور المهمة أن عملية تحديد
مواطن الضعف النظامية أثبتت أن كل شخص وكل شيء معرض للتداعيات أو االضطرابات الناجمة
عن األحداث الخطيرة والكارثية .وفي كثير من األحيان ،يُنظر إىل مواطن الضعف عن طريق الخطأ عىل
أنها عالمة ضعف ،مع الميل إىل التقليل من أهمية مواطن الضعف الشخصية والمؤسسية والمجتمعية،
خاصة بالنسبة إىل األشخاص األثرياء أو َمن هم في السلطة.
تمثل هدفا العملية ومنتجاتها الرئيسية في:
 .1المعرفة الجديدة المتمثلة في شكل القصص والمفاهيم واإلدراك والروايات السردية و/أو
البيانات الخاصة بالعوامل الرئيسية المحركة لمواطن الضعف لدى قطاع عريض من الناس من
خالل ورش العمل المصممة لهذا الغرض.
 .2ملف لتعريف مواطن الضعف يعكس الفهم الشامل للطبيعة المترابطة والمعقدة ألسباب
مواطن الضعف واألدوار والمسؤوليات لمعالجتها ،واألمل والفاعلية لدفع عملية التغيير.
ُصمم النهج والطرق بحيث تكون قابلة للتكرار وقابلة للتكيف ،وتؤدي إىل إنتاج مشترك لفهم األنظمة
قصصا مرتبطة
للكوارث .استخدم ذلك النهج وتلك الطرق التمثيل المرئي للسبب والنتيجة ،وأنتجا
ً
بالتجربة الحية التي خضعت لتوليفات واسعة النطاق والتوافق مع المنطق .يسرد التقرير كيف تنشأ
المخاطر ومواطن الضعف وتنتقل وتتم مواجهتها في أثناء الكوارث ،بما في ذلك قصص التجارب
والقيم المتضررة أو المفقودة.
وتلقي هذه القصص وأنماط النظام التي تم تحديدها الضوء عىل أن التوترات والنزاعات في القيم
واألفكار المختلفة حول المفاضالت المقبولة يمكن أن تنشأ بين قطاعات مختلفة في المجتمع وبين
األدوار المختلفة داخل المنظمات .عىل سبيل المثال :حاضر مزدهر مقابل مستقبل مزدهر ،أنفسنا
مقابل اآلخرين ،اللوم مقابل التعلم ،االستقرار مقابل التغيير ،الناس مقابل الكوكب ،األمور الملموسة
مقابل األمور غير الملموسة ،والحريات مقابل التنظيم.
تم ً
أيضا إعداد "القائمة المرجعية للقدرة عىل الصمود" التي تساعد عىل اكتشاف ماهية "القيام باألشياء
بشكل مختلف" .يستند الشكل  6.2إىل القائمة المرجية للقدرة عىل الصمود ويوضح المسارات أو الطرق
الثالث المختلفة للتفكير واتخاذ القرار والفعل في الحالة األسترالية :القيام باألشياء بالطريقة نفسها،
والقيام باألشياء بشكل أفضل ،والقيام باألشياء بشكل مختلف.
المصادر :أوكونيل وآخرون)2020 ،2018( .؛ بوشتمان (ني أوسوتشوفسكي) وآخرون ()2022
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الشكل  .6.2سرد نظام الحد من مخاطر الكوارث في أستراليا

مالحظة = VRK :القيم–القواعد–المعرفة.

المصدر :أوكونيل وآخرون)2020( .
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 6.3ممارسات عالئقية
قدما
الستكشاف سبل المضي
ً
يجري بالفعل تنفيذ عمليات استكشاف علمية إللغاء األنماط
ومغالبة العادات الراسخة في العقول (النصوص) وإعادة
تشكيلها لمواءمة التحوالت عىل مستوى الثقافة .ويُعد تطبيق
نموذج الشروحات التوضيحية المفصلة لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في فيتنام ،ونهج تطوير الوعي بالمخاطر من خالل
العمل المشترك في كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة ،ونهج
المخاطر المتعاقبة والنظامية في أستراليا من األمثلة لتجاوز

السيناريوهات المعتادة .وتوجد ً
أيضا تصنيفات نموذجية
أخرى متنوعة وتجريبية تهدف إىل استحداث ممارسة مشتركة
تفضي إىل تحسين فهم السياقات المتغيرة لألنظمة التي
يجب اتخاذ قرارات إدارة المخاطر فيها والتعامل معها.

 6.3.1تعزيز الممارسة التقنية إلدارة مخاطر
الكوارث
تزداد تجربة الممارسين فيما يتعلق بسبل إدخال النُهج
العالئقية في األنظمة البيروقراطية وعمليات التصميم
(عىل سبيل المثال ،المربع .)6.5

المربع  .6.5تجارب عملية عىل الممارسات التقنية الحاسمة إلدارة مخاطر الكوارث
من أجل كشف ميزات التعاون المتعدد التخصصات وانعكاسية الفعل بشأن وضع نماذج مخاطر الكوارث والتواصل
ً
طرقا جديدة للتعامل مع
واإلدارة ،أجرى فريق من الباحثين في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة تجربة استخدمت
إدارة مخاطر الكوارث خارج نطاق االنضباط الهندسي (الليمانت وآخرون .)2022 ،تم تصميم ورش العمل وفعاليات
التوعية والتعاون المهني لتعزيز الممارسة الفنية إلدارة مخاطر الكوارث من خالل أحداث مثل:

●أرتاثون :وهو حدث عىل مدار يومين في سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة جمع المهندسين والفنانين والعلماء
للتعاون عىل خلق أعمال فنية جديدة اعتمادًا عىل البيانات المحلية بشأن الكوارث والمناخ .تم إجراؤه كماراثون
للعمل الجماعي وبلغ ذروته بإقامة معرض.

●مختبر  :Understanding Risk Field Labمؤتمر للفنون والتكنولوجيا برعاية األمم المتحدة امتد عىل مدار شهر
الستكشاف ممارسات التصميم المهمة ،واإلنتاج التكنولوجي التعاوني ،وعمليات االختراق ،والفنون ،لمعالجة
المشكالت المعقدة للفيضانات الحضرية في شيانغ ماي ،وهي مدينة متوسطة الحجم معرضة للفيضانات شمال
تايالند.

●ورشة عمل افتراضية عُقدت عىل مدى  4أشهر في عام  2020حول الهندسة والعلوم والتكنولوجيا المسؤولة إلدارة
مخاطر الكوارث ،شارك فيها  17مشتر ًكا تم تعيينهم من خالل مكالمات عبر اإلنترنت.
تهدف هذه الفعاليات إىل تطبيق أربعة مبادئ تصميم رئيسية:
متساو لألشخاص واألساليب من مختلف
1 .المساواة في توزيع العمل بين التخصصات :من أجل إعطاء دور
ٍ
التخصصات ،وليس الستخدامهم في دعم الحلول التقنية فقط.
2 .الشمولية :لتجنب تعزيز عالقات القوة غير المتكافئة ،والمشاركة بشكل هادف مع "مجموعة متنوعة من أصحاب
المصلحة بشأن تدخالت الحد من المخاطر" (وبروك وكينتز 2016؛ مينج وآخرون ،)2019 ،وتجاوز التخصصات
المتعددة للنظر في طرق أكثر تنوعً ا الكتساب المعرفة (فورد وآخرون ،)2016 ،بما في ذلك الطرق خارج األوساط
األكاديمية.
3 .اإلبداع :الستخدام طرق جديدة للمشاركة في إجراءات الحد من المخاطر وتحليلها وتنفيذها ،ودعم فهم مخاطر
المناخ والتواصل من خالل تجاوز "مساحة الحل المحددة التي تم إنشاؤها من قِبل مناهج محدودة ومنفصلة
للمشكالت" (الليمانت وآخرون ،)2022 ،بما في ذلك عمليات التعاون الجديدة (شيفر وآخرون2017 ،؛ ليمان
وجاسكينز.)2019 ،
4 .انعكاسية الفعل :لتطوير عملية انعكاسية ،قبل االبتكار وبعده في إدارة مخاطر الكوارث بهدف اكتشاف النجاحات
والتحديات من خالل الممارسة .بالنسبة إىل مجتمعات الممارسة ،قد تحدث هذه العملية االنعكاسية في
الفعاليات المهنية ،مثل المؤتمرات العلمية ،والفعاليات وورش العمل الشاملة ،أو من خالل فعاليات التصميم
التشاركية أو التي تركز في اإلنسان.
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يوضح الشكل  6.3كيف يمكن دمج مبادئ التصميم األربعة في الفعاليات والبرامج لتجاوز السيناريوهات
الهندسية والتكنولوجية المسبقة من خالل تقديم السياقات واالفتراضات التي تدعم الطريقة التي تخلق
بها المعرفة والبيانات وتدفع التخصصات التقنية للتطور (الليمانت وآخرون.)2022 ،

الشكل  .6.3مبادئ التصميم وعناصره لتعزيز الممارسة التقنية المهمة

ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻮﻗﺖ

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

اﻻﻋﺘﺪال
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

ﻣﺒﺎدئ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻹﺑﺪاع

اﻟﻬﺪف:

إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮارد

اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة
إﱃ اﻟﻤﻜﺎن

اﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
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 6.3.2استخراج بيانات وصف العالقات
واستخدامها

"شكّل التفكير في طبيعة التكنولوجيا أحد
التحوالت الكبري في تفكيري بفضل معمل بيانات
وصف العالقات .فقد كنت أعتقد أن التكنولوجيا
محايدة بطبيعتها ،لكنني أرى اآلن مدى سذاجة
هذا األسلوب في التفكير .فالتكنولوجيا ال وجود
لها دون سياقاتها .وهذه السياقات جزء من
أنظمة معقدة .لذلك ،يتضح لي اآلن أنه يلزم علينا
أن نفكر مل ًيا بشأن إن كان ينبغي إنشاء تقنيات
معينة أو إصدارها".
ديفيد جونز ،المنتج التنفيذي/مدير البرنامج الرئيسي،
المسؤول عن وضع تصورات المكتب ،ميكروسوفت
(مؤسسة  ،International Bateson Instituteدون تاريخ)

نظرًا إىل أن األنظمة البيئية واالجتماعية
عالئقية بطبيعتها ،فإن بعض الممارسين مثل
ً
سباًل لجمع
 International Bateson Instituteيجربون
المعلومات العالئقية ونشرها بطرق جديدة .وتشكل بيانات
وصف العالقات نوعً ا من المعلومات التي يُستهدف تطويرها
إىل جانب أشكال البيانات الحالية .وبما أن الموضوع محل
المالحظة يملي الحاجة إىل الفهم بطرق مختلفة ،فإن هذه
األساليب تهدف إىل إنتاج أنواع مختلفة من المعلومات .ومع
ذلك ،فإن نوع المعلومات الناتجة يشكل عن قصد معضلة
مبهمة من المتغيرات والتغييرات وأوجه الغموض .وهذه
المعلومات ال تتناسب جيدًا مع الرسوم البيانية أو النماذج،
ويستغرق إصدارها وقتًا أطول .وبما أنها توضح الترابطات
العالئقية ،فيجب أن تتضمن المعلومات ً
أيضا أوجه التناقض،
والمفارقات ،والمعضالت ،والمعضالت الثنائية التعقيد،
وأوجه التضارب الالزمة التي تحدث في العمليات العالئقية
بمرور الوقت .ويمكن وصف عملية استخراج بيانات وصف
العالقات بأنها عملية تقديم هذه األوصاف المتعددة في شكل
ً
عادة تكون في هيئة نموذج يتيح للمراقب أن
مقارنة فعالة،
يتحىل بالموضوعية بل ويشجع عىل ذلك (المربع .)6.6

المربع  .6.6مشروع الخطوات األساسية لبيانات وصف العالقات بشأن الطاقة ،معهد باتسون الدولي
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
قام معهد باتسون الدولي ،باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركاء آخرين ،بتيسير النموذج األولي
لمشروع الخطوات األساسية لبيانات وصف العالقات في مايو ويونيو من العام  2021بصفته عملية تكميلية
لحوار األمم المتحدة الرسمي الرفيع المستوى حول الطاقة .واستخدم النموذج تنسيق "الناس تحتاج إىل الناس"
عبر اإلنترنت لجمع أكثر من  700شخص من جميع القارات عبر أكثر من  25دولة في  67جلسة عن بيانات وصف
العالقات (الناس تحتاج إىل الناس.)2020 ،
واستطاع المشاركون في النموذج األولي ،بمن فيهم موظفو األمم المتحدة وشركات القطاع الخاص والحكومات
والمجتمعات ،تجربة التحول في اإلدراك والقدرة عىل تقدير فكرة أن تغيير التصورات هو اإلجراء الذي يغير كل
شيء ويفتح إمكانيات جديدة لمجموعة من القرارات لم تكن لتُرى في السابق أو يجري التصرف بنا ًء عليها.
فتح نموذج الخطوات األساسية مساحة جديدة الكتشاف أن مشكالت الوصول إىل الطاقة ونقل الطاقة ال تتعلق
بكميتها وال إمكانية الوصول إىل التكنولوجيا وال توافر البيانات أو مقدار التمويل .بل إن مشكالت الوصول إىل
الطاقة ونقل الطاقة تندرج ضمن نماذج األعمال وداخل النماذج االقتصادية وداخل السياسة والتاريخ والتعليم،
وفي النهاية داخل الثقافة ،وكلها أوصاف يصف بعضها ً
بعضا .وجرى االتفاق عىل أنه من المهم إيجاد سبل معً ا
ً
نطاقا والرفيع المستوى بشأن عمليات الطاقة .تمثل الهدف في أن نتعلم معً ا بشكل
من خالل الحوار األوسع
أسرع أن الخيارات التي يتم اتخاذها لمواصلة المسارات الحالية (الخطية) للتغيير هي الخيارات الدقيقة التي تؤدي
إىل عدم القدرة الجماعية عىل إدارة نتائج تلك االختيارات ،عىل عكس اتخاذ خيارات من خالل تحدي العادات
واالفتراضات والعالقات الراسخة بعمق مع الطاقة.
المصدر :الناس تحتاج إىل الناس ()2020
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قدما
 6.4سبل المضي
ً
إن أمثلة النُهج التقليدية والتجريبية لفهم المخاطر البيئية
واالجتماعية الواردة في هذا الفصل تضم مجموعة كبيرة
من اإلمكانيات الستخدام معارف جديدة متعددة السياقات
ومتعددة الثقافات وبنائها وتطبيقها عمل ًيا .وتتمثل السمات
المشتركة في أن هذه النُهج تميل إىل أن تكون غير خطية،
وعالئقية ،وشاملة لمختلف الرؤى العالمية ،وذلك لتحقيق
الوعي بالسياقات المختلفة وطرق بناء المعرفة واستخدامها.
وتهدف هذه الطرق إىل المساعدة في تكوين صورة عن
األنظمة والعالقات بين األنظمة البيئية ،وتشجيع التحول
صوب التواضع وحب االستكشاف عند اتخاذ القرار.
تنحو هذه األساليب بعيدًا عن مقاييس النجاح التي تعزز
سلوكيات محددة بدقة تقيد صناع القرار بطرق فهم موضوعة
ً
عوضا عن ذلك ،إىل
سل ًفا .تهدف األساليب االستكشافية،
مساعدة األشخاص عىل رؤية األنماط المتغيرة باستمرار
داخل األنظمة المعقدة التي يُطلب منهم فيها اتخاذ القرارات.
ويتمتع هؤالء األشخاص بالقدرة عىل التوصل إىل فهم أكبر
ألنظمة المعرفة واتخاذ القرار ،والمخاطر التي تُعد جزءًا من
النماذج الحالية المعنية بفهم المخاطر البيئية واالجتماعية.

كل هذه العناصر تبشر بالخير .ويعزز بعضها في النهاية،
وبطرق مختلفة ،تصميم ومحدودية السياقات التي يحاول
المؤيدون اإلفالت منها بسرعة .وأهم ما في األمر هو تجربة
أنماط سلوكية جديدة ،وأنماط عالقات جديدة للتوصل إىل
إيجاد وسيلة ،أو عدة وسائل ،للتعامل مع موروث أنماط
الفكر اإلنساني واإلجراءات المتبعة في الماضي والمستقبل
التي قد تزيد من المخاطر البيئية واالجتماعية.
تتضمن عمليات االستكشاف ،في األساس ،االحتفاء بقصص
بعضنا وإحياء ذكراها ،والتواصل واالهتمام ،واالستثمار في
المرونة والعالقات ،واستكشاف التعبيرات البالغية واألساطير
الجديدة التي تتيح لمتخذي القرار إمكانيات كشف حقائق
جديدة بفضل التصورات األشمل واألقل تقييدًا .وتساعد هذه
النُهج صناع القرار عىل التركيز في األساليب المناسبة إلدارة
المخاطر وعمليات التدخل للحد من المخاطر في إطار سياقات
أنظمة معقدة وتكيفية (أي في المجتمعات والطبيعة) .وتوجد
حاجة إىل هذه النُهج للعمل بمحاذاة أشكال أخرى من البيانات
وتحليل المخاطر في األنظمة ،إلعادة صياغة كيفية رؤية
المخاطر ومعالجتها عىل المستوى المحلي وعىل مستوى
الكوكب.

تتضمن هذه النُهج التقليدية والجديدة ما يلي:

●المجتمعات التي تواصل ممارسة إدارة المخاطر في
إطار أنظمة معارفها األصلية والتقليدية ،والتي تجلب
رؤى عالمية عالئقية ومترابطة في إطار مشاركة
مجتمعية واسعة النطاق إضافة إىل استخداماتها
المختلفة للتكنولوجيا.

●مجموعات من الخبراء الحكوميين والعلميين العازمون
عىل التعاون مع المجتمعات بهدف "تفسير" الطبيعة
النظامية للمخاطر والبيانات العلمية الستخدامها
بالتعاون مع بعض المجموعات.

●أساليب تشجيع تطور التخصصات التقنية المشاركة
في الحد من مخاطر الكوارث ألجل زيادة فهم السياقات
وتبني نُهج عالئقية.
●عمليات التعلم العميق التعاونية غير المحددة النهاية
تهدف إىل تجاهل السيناريوهات وفهم السياقات لبناء
أشكال جديدة من المعرفة والبيانات الالزمة لمعالجة
المخاطر البيئية واالجتماعية.
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الجزء
الثاني

دور التحيزات
والتواصل في
الحد من المخاطر

X

X

 .7مدى تأثير التحيزات
البشرية وعمليات
اتخاذ القرار في نتائج
الحد من المخاطر
عىل الرغم من أن البشر قد اعتبروا أنفسهم Homo sapiens
(الجنس البشري العاقل) ،ففي معظم المواقف اليومية
يعتمد األفراد عىل طرق مختصرة سريعة (االستدالالت) تتيح
ً
عوضا عن التقييم المفصل
اتخاذ قرارات دقيقة في الغالب،
والكامل للعواقب والمزايا النسبية لكل قرار من القرارات .وقد
توصلت األبحاث في مجال صنع القرار إىل أن هذا األمر مرده
مجموعة متنوعة من األسباب المتعلقة بالتركيبة األساسية
للعقول البشرية والكمية الكبيرة من المعلومات التي تخضع
للمعالجة في كل دقيقة يقظة .فتتحول عادات العقل إىل
تحيزات تتفاعل مع الدوافع االجتماعية لألفراد والعالم من
حولهم لتحديد القرارات التي يتخذونها .وهذه العملية تؤثر
كذلك في القرارات التي يتخذها األفراد والجماعات بشأن
كيفية التعامل مع الكوارث .لذلك ،يطرح هذا الفصل رؤى
عن سبب تكوين عقول البشر لعادات ال تقبل التغيير ،وكيف
يمكن أن تؤدي هذه التحيزات المعرفية إىل اتخاذ قرارات
دون المستوى المطلوب بشأن الكوارث ،وكذلك كيف يمكن
تسخير فهم هذه العملية للتعجيل بالحد من المخاطر عىل
نحو فعال.

 7.1سبب أهمية عمليات صنع
القرار البشري
في عام  ،2007تعرض شعب أيسلندا ألكبر انهيار نظام
مصرفي كنسبة مئوية من االقتصاد عىل اإلطالق (مجلة
 The Economist .)2008 ،فقد أفضى هذا االنهيار إىل

حدوث حاالت انخفاض حادة ،وإن كانت قصيرة األمد ،في
األمن البشري بما في ذلك توقف البرامج الحكومية ،وارتفاع
مستوى البطالة ،وفقدان كبير للثقة بالمؤسسات السياسية
األيسلندية .وساهمت هذه النتائج بدورها في حدوث
اضطرابات سياسية وتظاهرات في الشوارع .إال أن هذا االنهيار
كان متوقعً ا للغاية عند استعراضه من منظور تاريخيً .
إذا،
كيف حدث هذا الخطر النظامي "دون اكتشافه" لفترة طويلة؟
عند التمعّ ن في األمر ،سنجد أن االستثمارات التي شكلت
أساس نمو النظام المالي في أيسلندا ،وكذلك عىل المستوى
الدولي ،استندت إىل معتقدات غير مستدامة بشأن النمو
في أسواق اإلسكان العالمية والقروض التي يُستبعد سدادها
مطل ًقا.
فبعد حدوث االنهيار ،واجهت حكومة أيسلندا حقيقة أن
األنظمة المصممة للحيلولة دون وقوع هذا النوع من اإلخفاق،
ً
وصواًل إىل آليات
بداية من األجهزة التنظيمية الرسمية
الحوكمة غير الرسمية ،قد فشلت (هيرينسون وآخرون،
 .)2010ثم ُ
شكلت لجنة تحقيق خلصت إىل أن الحكومة
والبيئة االجتماعية ككل أتاحتا نم ًوا بطي ًئا وثابتًا للمخاطر
النظامية حتى وصلت إىل نقطة االنهيار.
اضطلع فريق العمل المعني باألخالقيات التابع للجنة التحقيق
بدراسة المسائل المتعلقة بالعوامل التي أثرت في عملية
اتخاذ القرارات التي أدت إىل حدوث المخاطر النظامية عىل
وجه الخصوص .وخلص الفريق إىل أن األنظمة الرسمية وغير
الرسمية التي أحاطت بالمؤسسات المالية ،أي ثقافة الشركة
داخل البنوك والرواتب القائمة عىل الحوافز وضعف الجهاز
التنظيمي المالي ،كانت ُمعدّة بهدف تمجيد القرارات القصيرة
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الشكل  .7.1المخاطر النظامية في النظام المالي األيسلندي لعام 2007

اﻟﻜﺒﺮﻳﺎء
اﻟﻮﻃﻨﻲ

+

R

اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

+

+

ﻓﻘﺪان ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

+

أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
) (PRواﻟﺘﺒﺮﻋﺎت

+
+
+

ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻌﻘﺪة

+

+

R

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

+

+

إدارة اﻟﺒﻨﻮك

-

+

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
اﻹداري

-

اﻟﻨﻔﻮذ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

+

ﻧﻈﺎم
اﻟﺴﻠﻄﺎت

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

+

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
) (GDPاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

+

اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

+
B3

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

-

-

+

+
ﻓﺠﻮة اﻟﻨﺎﺗﺞ
)(GDP – nGDP

R2

+

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻵﺛﺎر

ﺣﺠﻢ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

=
+

-

B4

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
ﻣﻮازﻧﺔ اﻵﺛﺎر

=

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

+

ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻋﲆ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ودﻋﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

-

+

مالحظة = nGDP :الناتج المحلي اإلجمالي االسمي؛  = PRالعالقات العامة.
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-

+
+

-

R1
اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﺼﻮر

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

-

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي

المصدر :أرنارسون وآخرون)2011( .

ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق

-

+

+

+

+

ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻼءة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ/رأس اﻟﻤﺎل

اﻷرﺑﺎح

R

+

ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

+

-

+

اﻟﺘﻼﻋﺐ
ﺑﺎﻷﺳﻮاق

+

B1

B2

+

ﻧﻔﻮذ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

+

-

ﺻﺮاﻣﺔ إﻧﻔﺎذ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ

اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﻤﺤﻔﻮف
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

+

+

+

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
اﻟﻤﺎدﻳﺔ

-

-

+
+

+

اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﻤﺴﺆول
اﺟﺘﻤﺎﻋ ًﻴﺎ

-

+

اﻟﺼﻮرة
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ

-

+

ﻋﺪم دﻗﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

+

+

+

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﲆ اﻷﻫﺪاف

R

"اﻷﺧﺒﺎر
اﻟﺠﻴﺪة"

ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك

ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻗﻠﻴﻞ

+ R2

األجل وخلق مخاوف محدودة وفورية بشأن المكاسب
المالية القصيرة األجل وتأكيدها .باإلضافة إىل ذلك ،أُلغي
العمل بمبدأ وجوب تالزم الملكية والمسؤولية (كما الحال في
معظم البلدان حول العالم) فأصبحت الحكومة هي الضامن
األوحد للمؤسسات المالية .لهذه األسباب ،فإن المخاوف
األكبر أو األكثر نظامية ،بما فيها موضوعات االستدامة ككل،
تجاهلتها الحكومة والبيئة االجتماعية عىل الدوام (أرنارسون
وآخرون.)2011 ،
كل هذ حدث في سياق ثقافي معين زاد من تعقيد عوامل
الخطر .إن أيسلندا تتسم بأنها مجتمع صغير متجانس يطغى
عليه شعور قوي بالهوية الوطنية .وفي السنوات التي سبقت
األزمة ،كان يُنظر إىل المصرفيين ورجال األعمال عىل أنهم
ممثلو األمة الذين يرتقون بمكانة الدولة في الخارج ويزيدون
الثروة في الداخل .وقد استفاد الجميع في أيسلندا تقري ًبا من
الطفرة المالية ،لذلك لم يكن هناك دافع يُذكر لطرح تساؤالت
نقدية بشأن سلوك المصرفيين.
يوضح مثال أيسلندا التحدي الرئيسي الذي يُعد في الوقت
نفسه عنص ًرا أساس ًيا لفهم حالة التقاعس المحيطة بإجراءات
الحد من مخاطر الكوارث .فمن السهل عىل أنظمة الحوكمة
ً
ظروفا تحتفي بالقرارات المتخذة عىل أساس
أن تهيئ
معلومات ناقصة وتبرز الفوائد القصيرة األجل عىل حساب
المخاطر الحقيقية الطويلة األجل (الشكل .)7.1
في حين أن التحيزات تشكل جزءًا من النظام المعرفي
اإلنساني ،فهذا ال يعني أن مثل هذه النتائج السلبية أمر
حتمي .تؤثر التحيزات األساسية التي يطرحها األفراد في
االستجابة الجماعية لمخاطر الكوارث ،لكن هذه التحيزات
ليست سلبية بطبيعتها .عىل العكس ،فهي تتفاعل مع
أنظمة ثقافية ومؤسسية أكبر للتوصل إىل نتائج.
يمكن أن تتحول األنظمة األكبر نحو تمجيد الممارسات الفعالة
للحد من المخاطر وتشجيعها ،لكن هذا يتطلب اتخاذ إجراء.
حا بالنظر إىل مستويات
ويُعد هذا التحول من األمور األكثر إلحا ً
المخاطر العالمية الحالية ،وال سيما الناتجة عن تغير المناخ.
إن التغيرات التي تطرأ عىل هياكل الحوافز األساسية يمكن
أن تدعم النتائج السلوكية المختلفة في حالة األنظمة المالية.
ويشكل تغيير كيف تحدد هذه األنظمة تكلفة المخاطر
وسيلة فعالة .عىل سبيل المثال ،في والية فلوريدا بالواليات
المتحدة ،عىل الرغم من تدخل حكومة الوالية لدعم تزايد
تكاليف تأمين المباني المشيدة في المناطق المعرضة أكثر
لخطر األعاصير ،توقف العديد من الشركات عن تقديم التأمين

بالمرة ،عىل أساس أن المخاطر المستقبلية كانت جسيمة
للغاية (كونريوثر .)2011 ،وهذا األمر يسلط الضوء عىل تكلفة
المخاطر .ويؤكد ً
أيضا أهمية التفاعل بين الحكومات واألسواق
بشأن تحديد تكلفة المخاطر التي قد تكون جسيمة .وذلك
فرصا لربط نُهج التأمين المتبعة في القطاع الخاص
يتيح
ً
بالتعويضات الحكومية ،أو الجمع بين المسؤولية الخاصة
والتضامن عىل الصعيد الوطني .وهذه العملية قد تشكل
قائما عىل األنظمة لدعم التفكير الطويل المدى،
قيما
نهجًا
ً
ً
حيث يجري تقييم تكلفة تحمل مثل هذه المخاطر واعتبارها
منفعة عامة (دانيلسون وإيكينبيرج.)2013 ،

 7.2العقالنية المحدودة

إن قدرة اإلنسان عىل معالجة المعلومات تُعد أكثر تعقيدًا
من حيث القيمة أو الدرجة من قدرة أي جهاز كمبيوتر ،لكنها
محدودة .فإن تحليل العالم واتخاذ القرارات بشأن كيفية
التصرف يحتاجان إىل وقت وجهد .وغال ًبا ما يدفع تعقيد
العالم األفراد إىل التعامل مع معلومات أكثر مما يمكنهم
واع .لذلك ،تستعين عقول البشر بالكثير
التفكير فيها بشكل ٍ
من الحيل والطرق المختصرة للمساعدة في تحديد األولويات
بشأن المسائل واألحداث التي يجب التركيز فيها ،ومدى عمق
معالجة المعلومات المتعلقة بتلك المسائل واألحداث.
يميل علماء النفس إىل القول إن البشر قد تطوروا ليصبحوا
وعموما ،تستخدم
"بخالء معرفيين" (فيسك وتايلور.)1991 ،
ً
األنظمة البشرية أقل قدر ضروري من التركيز واالنتباه لفهم
المشكالت وحلها .ويُعد القيام بذلك أم ًرا ذك ًيا من الناحية
التطورية ،إذ يتيح للبشر التوفيق بين عدة مهام مختلفة في
وقت واحد والحفاظ عىل وعيهم بمحيطهم لمواصلة البحث
عن التهديدات المحتملة .فيستطيع األفراد توجيه جل
اهتمامهم لدراسة أفضل الحلول ألي قضية محل النظر فيها،
لكن هذا االهتمام ال يُعد الطريقة المثىل للتعامل مع اتخاذ
القرارات.
ً
مستفيضا
إذا توجه الجميع لشراء البقالة وهم يفكرون تفكي ًرا
وعقالن ًيا في كل عنصر عىل حدة ،مع الجمع بين كيفية
تعزيز الصحة ومعالجة المخاوف المتعلقة باألسعار والبيئة
وأي مخاوف أخرى قد تساورهم ،فسوف يقضون ساعات
في المتجر في كل مرةً .
بداًل من ذلك ،في معظم الحاالت،
يستخدم األشخاص االستدالالت أو االختصارات العقلية.
وفي معظم األحيان ،تفضي هذه األساليب إىل حلول مقبولة
ً
عوضا عن إجراء تقدير كامل وتام
للمشكالت بوجه عام،
ألفضل إجابة شاملة (الشكل .)7.2
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تجدر اإلشارة إىل أن األشخاص ال يدركون أنهم يستخدمون
هذه االختصارات العقلية ،ألنها تنشأ غال ًبا في جزء المخ
المعني بمعالجة السلوكيات التلقائية .وهذه السلوكيات
التلقائية (مثل المشي وحتى القراءة) يمارسها الناس كثي ًرا
لدرجة أنها أصبحت تتطلب الحد األدنى من الجهد المعرفي.
درس العلماء فكرة اإلدراك الذي يتطلب جهدًا مقارنة
باإلدراك التلقائي في علم النفس في إطار المفهوم العام
"نظرية المعالجة المزدوجة" لالستدالل (إيفانز .)2003 ،وقد
سميت هذه النظرية بهذا االسم ألنها تطرح عىل وجه التحديد
ُ
أن العقول البشرية تتبع طريقتين منفصلتين في معالجة
المعلومات والتفاعل مع البيئة االجتماعية.
تُعد عملية اتخاذ القرارات القائمة عىل االستدالالت أحد هذين
النمطين في التفكير .يتسم نهج "التفكير الحدسي" هذا بأنه
ً
ضئياًل نسب ًيا من حيث مقدار االنتباه
سريع ويستدعي جهدًا
العقلي الذي يتطلبه ،ويطلق عليه ً
أيضا "التفكير السريع"
(كانيمان .)2013 ،فيميل البشر إىل استخدام هذا النهج التخاذ

القرارات في المواقف التي تتطلب القليل من االنتباه نسب ًيا
أو التي تكون معقدة وسريعة التطور .وعندما يتعرضون إىل
مواقف تستدعي اتخاذ قرارات سريعة ،ال سيما في الظروف
التي تتنافس فيها مسائل متعددة للحصول عىل اهتمام
األفراد ،تتيح لهم القرارات القائمة عىل االستدالل اتخاذ قرار
قدما بسرعة نسبية.
والمضي
ً
وهذا أمر له مغزاه فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث ،فإنه
عند حدوث كوارث مفاجئة ،تنشأ الحاجة إىل اتخاذ قرارات
سريعة في ظل حاالت عدم اكتمال المعلومات مع وجود
العديد من المسائل تتنافس للحصول عىل االهتمام ،أي
الحاالت التي يكون فيها التفكير الحدسي هو النهج األمثل
التخاذ القرار .يستخدم الخبراء ً
أيضا هذه االختصارات العقلية
عىل النحو الموضح في إحدى الدراسات المتعلقة باتخاذ
القرارات في االستجابة للكوارث اإلنسانية ،التي أظهرت أن
القرارات البديهية القائمة عىل االستدالل كانت النهج السائد
للقرارات المتخذة عند االستجابة للكوارث (كومز.)2016 ،

الشكل  .7.2االستدالالت واتخاذ القرارات

X
اﻟﻼواﻋﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ وﺑﺬل
ﺟﻬﺪ أﻗﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺪﻻل

ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار

المصدر :مخطط معلومات بياني مقدم من ©One Earth Future Foundation (2022)
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X
اﻟﻮاﻋﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺒﻂء وﺑﺬل
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ
واﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ

وعىل النقيض من ذلك ،فإن التفكير المتأني أو "التفكير
الزما التخاذ القرارات التي تحول دون نشأة
المتمهل" يكون
ً
مخاطر جديدة ،وتحد من مخاطر معروفة خارج سياق األزمة
الراهنة ،وتستكشف المخاطر النظامية وتعالجها.
ويمكن ً
أيضا مالءمة االستدالالت لتحسين تصورات
التكاليف والمنافع في البيئة المحلية للشخص .وهي توفر
إجابات سريعة لمشكالت شائعة ،وقد ُوضعت عىل وجه
التحديد ألنها مجدية عىل نحو جيد في معظم المواقف .ومع
ذلك ،تثير هذه االستدالالت تحيزات قابلة للتحديد ال ينتج
دائما ،ال سيما عندما يكون الموقف
عنها قرارات صائبة
ً
معقدًا أو ملحًا للغاية .وتستجيب االستدالالت إلشارات
بيئية محددة ومباشرة .وتركز االنتباه والقرارات عىل األزمات
الوشيكة الحدوث ،وهذا يعني أن التفكير البديهي قد يتجاهل
بسهولة المخاطر ذات الوتيرة البطيئة ،والكوارث أو األزمات
المتكررة ذات التأثير المنخفض التي تتجىل عىل مدار فترة
زمنية طويلة ،وتأثيراتها النظامية (بروميل .)2020 ،وعىل
الرغم من أن أي شخص ،بوجه عام ،يمكن أن يحالفه التوفيق
في العمل وهو يستند إىل عملية اتخاذ قرارات عميقة أو
تفاعلية ،فإن "التفكير السريع" ،في المجمل ،يُعد الطريقة
األكثر شيوعً ا التي يتفاعل بها األشخاص مع القرارات.
وفيما يلي أمثلة عىل التحيزات أو االستدالالت التي يمكن أن
تنشأ وتكون ذات صلة بشكل خاص بعملية اتخاذ القرارات
بشأن الكوارث:
●المحدودية أو التبسيط أو الميل إىل تبسيط المشكالت
المعقدة واتخاذ القرارات استنادًا إىل معلومات
محدودة ذات صلة شخصية.
●الميل إىل إعطاء أهمية مبالغ فيها للمعلومات التي
تكون أسهل في التذكر أو تكون بارزة في بيئة محددة.

●الترسيخ ،أو استخدام عدد ال عالقة له بالمسألة كأساس
للقرار في ظل ظروف تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.

●التفاؤل والثقة الزائدة ،أو الميل العام لألشخاص أن يروا
المواقف أقل تهديدًا عما هي عليه في الحقيقة وأن
يروا أنفسهم عىل مقدرة أكبر مما هم عليها في الواقع.

●التحيز للوضع الراهن والنفور من الخسارة ،أو الميل
إىل قبول المواقف الحالية (حتى إن كانت سلبية)
واالهتمام بشأن مخاطر الخسارة أكثر من المكاسب
المحتملة.

ال يتم اتخاذ جميع القرارات بنا ًء عىل االستدالالت .فالعملية
الثانية التخاذ القرار" ،التفكير المتأني" ،تنطوي عىل المراعاة
الواعية للمنافع والمخاطر المختلفة للخيارات المحتملة
المختلفة .ولعملية اتخاذ القرارات المنطقية هذه قوة
استثنائية ،وهي أساس النجاح التطوري الذي يحققه البشر،
إال أنها تتطلب ً
أيضا قد ًرا وفيرًا من الوقت واالنتباه ،وهذا
أمر ال يقوم به األشخاص عىل الدوام .وتشير بعض النظريات
إىل أن األشخاص ال يفعلون ذلك إال إذا اعتقدوا أن االستجابة
التلقائية بحاجة إىل إعادة التحقق منها أو التصحيح .ومن
المرجح أن يستخدم األشخاص النماذج المتأنية عندما
يكونون مدركين لألهمية الكبيرة للقرارات ،وتكون لديهم
مهلة زمنية التخاذ القرار ،ويشعرون بأنهم يملكون ما يكفي
من المعلومات التخاذ قرار صائب.
من الناحية العملية ،يعني ذلك أن األشخاص عىل األرجح أن
يأخذوا المشكالت عىل محمل الجدية ويتفاعلوا مع الحاجة
إىل الحد من الكوارث عندما تكون هذه المشكالت تبعية،
وبارزة أو نشطة بحكم البيئة المعنية ،وعندما تهدد بالخسائر
المباشرة والشخصية ،وعندما تؤثر في األفراد بشكل مباشر.
ويأتي مثال عىل ذلك من قرارات الحد من المخاطر المتعلقة
بالنشاط البركاني .تلبي بعض االنفجارات البركانية المعايير
المذكورة أعاله بسهولة :فهي تتميز بمؤشرات واضحة
للخطر أو المواقف السريعة التطور التي تسترعي االنتباه ،أو
الضوضاء العالية ،أو أي عناصر أخرى تبرز أهميتها والنفور
من الخسارة واالستدالالت األخرى التي تحث األشخاص
عىل إيالء االنتباه والتفاعل للتخفيف من مخاطر الكوارث.
وعىل النقيض من ذلك ،تتضمن األنواع األخرى من
النشاط البركاني عددًا أقل من هذه العناصر ولكنها
تحمل القدر نفسه من الخطورة .هذا ووجد أحد تقييمات
الديناميات االجتماعية للمخاطر البركانية أنه تم تسهيل
عملية االتصال الناجح جزئ ًيا من خالل آلية التحويل المتسق
لمعلومات المخاطر المعينة ،ال سيما فيما يتعلق باللغات
المحلية المعنية وعن طريق ممثلين موثوق بهم محل ًيا
(باركلي وآخرون .)2008 ،وعندما كان يُنظر إىل الخطر عىل
أنه خطر يتزايد ببطء عىل المدى الطويل ،أو كان أقل في
الوضوح أو االستقطاب السياسي ،مثلما هي الحال في
األخطار البركانية في جوادلوب ومونتسرات وتنيريفي ،كانت
احتمالية مشاركة السكان المعرضين للخطر بشكل فعال
في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث أقل بكثير عن غيرهم.
ثم ،فالتحديات التي تواجه الحكومات تتمثل في سبل
ومن ّ
تعزيز القرارات الجيدة وكيفية إنشاء أنظمة لكشف التحيزات
المعرفية المحفوفة بالمخاطر من أجل تحفيز تلك القرارات
ً
عوضا عن تلك التحيزات.
الجيدة
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مدينة بليموث في جزيرة مونتسيرات مدفونة تحت الرماد العميق
بعد ثوران بركان سوفرير هيلز عام  ،1995وال تزال مهجورة حتى اليوم

شباب أستراليون يرفعون شعارات والفتات تدعو إىل اتخاذ
إجراءات بشأن التغير المناخي في تجمع حاشد في فيكتوريا
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 7.3العوامل االجتماعية
والنفسية والفردية التي تؤثر
في إدراك المخاطر

االنتماء

توجد لدى األشخاص مجموعة متنوعة من االحتياجات
االجتماعية التي تنشأ عن نهج جماعي بصفتهم كائنات
اجتماعية من أجل تحقيق التعاون وتنمية المجتمع .ويرغب
األشخاص بشكل عام في البحث عن المواقف وفهم ما يدور
في العالم ،ولذلك لتلبية هذه االحتياجات .ويسهل هذا إقناع
األشخاص بالمعلومات أو التفاهمات التي تعزز دوافعهم
االجتماعية األساسية أو تتماشى معها .ترِد هذه التحيزات
في الحلقات االرتجاعية لدى العديد من المؤسسات .ونظ ًرا
إىل رغبة األشخاص في الحصول عىل هذه المعلومات من
بيئاتهم االجتماعية ،فمن السهل مكافأة األنظمة السياسية أو
مؤسسات الحوكمة التي توفر هذه المعلومات ،والتي بدورها
تحفز إنشاء أنظمة تتفاعل مع التحيزات .ويعني هذا في سياق
الكوارث ،أن الحد من المخاطر قد يعتمد بشكل أكثر (أو أقل)
عىل كيفية صياغة الرسائل والحوافز وفهمها.

 7.3.1الدوافع االجتماعية األساسية

تشمل الدوافع االجتماعية األساسية ،االنتماء والهوية الذاتية
والوضع في العالم والفاعلية (القدرة عىل التصرف) وتعزيز
النظرة اإليجابية للذات كعضو في المجتمع والثقة باآلخرين.
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يريد الناس الشعور بأنهم ينتمون إىل مجموعات اجتماعية
وأنهم يشكلون جزءًا من مجتمعات متماسكة عىل الصعيد
االجتماعي .فهم عىل استعداد لتكييف معتقداتهم وسلوكياتهم
بشكل كبير لتالئم المجتمعات االجتماعية (بوميستر وليري،
 .)1995في بعض الحاالت ،يكون شعور الفرد باالنتماء أكثر
أهمية من أن يكون مح ًقا .أما بالنسبة إىل سياق السلوكيات
الخطرة ،فقد يتسبب ذلك بسهولة في مواقف "االنصياع ألفكار
المجموعة" ،حيث تك ِّون المجموعات موق ًفا مشتر ًكا بشأن
المخاطر ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل امتثال أعضاء
المجموعة لهذا الفهم المشترك دون المشاركة المباشرة في
المعلومات األساسية .وقد يؤدي هذا إىل وجود تأثيرات تحد
من المخاطر.
أوضحت دراسة أجريت عىل طالب أستراليين أن األشخاص
الذين ارتبطوا بشدة بالمجموعات الناشئة حدي ًثا التي تركز عىل
الوقاية من التغير المناخي كانوا أكثر ً
مياًل إىل االلتزام بالقيام
ً
مقارنة بالطالب الذين اهتموا
بأنشطة تحد من التغير المناخي،
بالموضوع بالقدر نفسه ولكنهم لم يشعروا باالرتباط بالموضوع
بالقدر الكافي ليكون جزءًا من هويتهم (بونجورنو وآخرون.)2016 ،
عندما تصبح المسائل المتعلقة بالمخاطر مستقطبة أو
ً
دلياًل
منقسمة بطريقة تجعل "السلوك المحفوف بالمخاطر"
عىل االنتماء إىل المجموعة ،يصبح االلتزام بمثل هذا السلوك

ً
مفضاًل ً
أيضا .فعىل سبيل المثال ،في
المحفوف بالمخاطر
الواليات المتحدة ،عدَّل بعض األشخاص شاحناتهم التي
سح ًبا كبيرة من السخام
تعمل بوقود الديزل إلنتاج عادم يُشكل ُ
األسود عن عمد .وتُعد هذه الممارسة المتمثلة في "إطالق
العوادم السوداء" طريقة إلثبات التزامهم باإليديولوجيات
السياسية التي تتجاهل التهديد المتمثل في التغير المناخي
(تابوتشي.)2016 ،
الهوية الذاتية
بصفة عامة ،ال يشعر الناس بالراحة عند تحدي معتقداتهم
بشأن أنفسهم أو نظرتهم للعالم .وسيبحثون عن المعلومات
التي تؤكد معتقداتهم ،حتى لو كان األمر مزعجًا (سوان ورييد،
 .)1981عىل سبيل المثال ،وجدت دراسة عن التأهب لحرائق
الغابات في أستراليا أن األشخاص داخل المجتمعات نفسها
يتفاعلون بشكل مختلف مع فكرة إستراتيجيات التخفيف
من حرائق الغابات وف ًقا العتقاداتهم الراسخة التي يعتقدون

أنها تشكل أهمية أكثر بالنسبة إليهم .ووجد بعض األشخاص
أن إستراتيجيات الحد من مخاطر حرائق الغابات ال تتسق مع
التزامهم بالحفاظ عىل البيئة (حيث إنها تتطلب إزالة الغطاء
ً
دلياًل عىل االلتزام
النباتي) ،بينما وجد آخرون اإلستراتيجيات
بالحفاظ عىل المجتمع آمنًا .ونجم عن ذلك حدوث توتر بين
األشخاص الذين أعطوا األولوية للحد من المخاطر وأولئك
الذين يولون األهمية لشكل واحد من أشكال حماية البيئة،
وكان اتخاذ قرارات إزالة الغطاء النباتي (أو عدم إزالته) بمثابة
إشارة عامة للموقف الذي تم اتخاذه (باتون وبويرجيلت،
( )2012الشكل .)7.3
الفاعلية
بشكل عام ،يحتاج الناس إىل الشعور بأنهم يسيطرون عىل
زمام حياتهم ،ويستجيبون بطريقة مختلفة لفقدان السيطرة.
وقد تشتمل التجارب عىل مواقف تتسم بالغضب والعداء
ً
فضاًل عن المعاناة النفسية واالضطراب العاطفي
والسلبية،

الشكل  .7.3المواقف تجاه حرائق الغابات ومخاطر التغير المناخي بالنسبة إىل األشخاص المتضررين وغير المتأثرين باألحداث الماضية
في أستراليا
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(فيسكي وديبرت .)1996 ،ويرتبط هذا بشكل وثيق بتدابير
الحد من مخاطر الكوارث .فإذا نُظر إىل التوصيات الحكومية
أو غيرها من التدابير عىل أنها تقيد دور األشخاص أو ال تعمل
عىل إشراكهم ،فقد يقاومها بعض األشخاص .وعىل النقيض
من ذلك ،قد يكون األشخاص الذين يشعرون بمزيد من
المشاركة في القرارات المتخذة بشأن الحد من المخاطر أكثر
قابلية لالمتثال.
حدثت أحد األمثلة المؤسفة لمقاومة التدابير العامة
في بلدة غوسينغ في النمسا ،حيث ُرفض برنامج الحد من
مخاطر المناخ ،بما في ذلك التحول الطموح إىل الطاقة
النظيفة .ويرجع هذا جزئ ًيا إىل إحساس المجتمع بأن البرنامج
ُفرض عليه من خالل عملية غير شاملة (كوميندانتوفا
وآخرون.)2018 ،

ً
مهما ً
عاماًل
أيضا .فالمجتمعات التي تعاني
يُعد التاريخ
ً
حاالت مزمنة من عدم اليقين (عىل سبيل المثال ،بشأن
ً
عادة ما تكون
سالمتهم وأوضاعهم المالية أو صحتهم) والتي
ً
تهميشا من المرجح أن تعاني بشكل خاص من االفتقار
أكثر
إىل اإلدارة مع ما يرتبط بذلك من عدم الثقة في الحكومات
(عفيفي وعفيفي .)2021 ،لقد سلط التقرير الخاص
الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
ً
خاصة في سياق مخاطر
لعام  2012الضوء عىل هذا األمر
الكوارث المرتبطة بالمناخ ،مشيرًا إىل أن التهميش ونقص
المعلومات غال ًبا ما يتسببان في تفاقم بعضهما ،وهو ما
يتسبب في إنشاء حاالت ضعف شديدة .وقد أُرجع هذا إىل
"عدم القدرة عىل فهم المعلومات المتعلقة بالحدث الشديد
بسبب مشكالت فهم اللغة وإيالء األولوية إليجاد فرص
العمل والسكن وعدم الثقة بالسلطات" (الهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ .)2012 ،وفي الوقت نفسه،
وبالنسبة إىل المجتمعات التي تتمتع بخبرة تاريخية أكبر
في اإلدارة ،فإن التهديد للقدرة المتصورة عىل العمل الذي
تطلبه الكارثة قد يحفز بشكل كبير عملية البحث الدقيق عن
المعلومات وسلوكيات الحد من المخاطر المرتبطة به (بيتمان
وداجوستينو)1989 ،
التعزيز
عموما الشعور بأنهم طيبون ويتمتعون بصفات
يحب الناس
ً
إيجابية .وفي حالة إعطائهم الفرصة الختيار القصص المختلفة
ً
عادة ما يختارون تصديق
بشأن أنفسهم والعالم ،فإنهم
التفسيرات التي تصفهم بأكثر الطرق إيجابية .ويحدث هذا
خاصة عندما تعزز هذه التفسيرات الدوافع األخرى مثل الفهم
أو التواصل االجتماعي (كوانج وسوان .)2010 ،وفي سياق
الكارثة ،قد يدعم هذا سلوك الحد من مخاطر الكوارث .وإذا
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أعتقد الناس بأنهم يتمتعون بالبطولة والسمات اإليجابية
للمشاركة في الحد من المخاطر ،فقد يشاركون في األمر.
ومع ذلك ،يمكن أن يدعم األمر ً
أيضا التحيز نحو التفاؤل
وميل الناس إىل رؤية العالم عىل أنه أقل خطورة مما هو
عليه أو ينظرون إىل المخاطر التي يتعرضون لها عىل أنها
أقل خطورة مما هي عليه (كابونيكيا.)2010 ،
الثقة
يحتاج الناس بشدة إىل أن يروا اآلخرين عىل أنهم جديرون
ً
اعتراضا شديدًا عندما تنتهك توقعات العدالة
بالثقة ،ويبدون
(بروسنان .)2006 ،وفي سياق االستجابة للكوارث ،قد يدعم
هذا األمر عملية التنظيم المجتمعي السريعة .وتتميز غال ًبا
المرحلة األوىل من استجابة المجتمع للكوارث بالدعم الجماعي
والشعور القوي بالمجتمع الجماعي .فعىل سبيل المثال،
وجد تقييم تم إجراؤه بشأن حريق اندلع في عام  2004في
مجتمع إيمزامو ييثو غير الرسمي في جنوب إفريقيا أنه خالل
االستجابة األولية وفترات التعافي المبكرة ،اجتمع المجتمع
ً
فضاًل
سويًا من أجل مشاركة الموارد ،مثل الطعام والمأوى،
عن رعاية األطفال وتوفير التعليم وعناصر أخرى .وفي حين
دائما عند التعافي من
أن هذا الدعم الجماعي قد ال يستمر
ً
الكوارث ،فقد ظل المجتمع قويًا ومتماس ًكا بعد عدة سنوات
(هارت وآخرون.)2009 ،
قد يتسبب الدافع نفسه للثقة ودعم بعضنا ً
أيضا في
حدوث تأثيرات نظامية بعد الكارثة .وغال ًبا ما تعاني
مؤسسات الحوكمة التي ال تستجيب بشكل جيد للكوارث
أضرا ًرا كبيرة فيما يخص مشروعيتها المتص ّورة .فعىل سبيل
المثال ،كشفت اللجنة األيسلندية النقاب عن انخفاض
الثقة في الحكومة بشكل كبير في أعقاب األزمة المالية.
وبالمثل ،فإن اإلخفاقات المتصورة لحكومة جمهورية كوريا
في االستجابة لتفشي متالزمة الشرق األوسط التنفسية
( )MERSفي عام  2015ساهمت في تغيير الحكومة ،ويمكن
القول إنها كانت أحد أسباب االستجابة الفعالة المبكرة التي
اتخذتها الحكومة الجديدة لمواجهة تفشي جائحة COVID-19
(طومسون.)2020 ،

عاملون في أحد المطابخ يوزعون الطعام عىل أفراد المجتمع في برنامج مجتمعي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا

صاحب الحقوقSunshine Seeds/Shutterstock© :

 7.3.2البيئة االجتماعية والثقافة

إن العمليات الشخصية والفردية المذكورة في هذا الفصل
ليست سوى جزء من األمر فيما يتعلق بفهم المخاطر
والسلوك البشري .فالناس هم جميع األفراد الذين يندمجون
في أنظمة اجتماعية معقدة ،وتكون سلوكياتهم نتيجة
للصفات الفردية واألحداث التي مروا بها وتحيزاتهم التي
تتفاعل مع هذه البيئات (لوين .)1936 ،وتعني البيئات
االجتماعية التي يتطور فيها الناس ويتفاعلون داخلها أن
تحيزاتهم ودوافعهم االجتماعية تحدث بطرق مختلفة عبر
الثقافات المختلفة.
بشكل عام ،في حاالت اتخاذ القرارات المعنية بالمخاطر،
ٍ
يرى الرجال وأفراد األعراق المهيمنة السلوكيات المحفوفة
بالمخاطر أقل خطورة مما تراه النساء وأعضاء مجموعات
األقليات (كاهان وآخرون .)2007 ،ومن الواضح أن هذا
التأثير مرتبط بالتوقعات الثقافية المتعلقة باألدوار الجنسانية
واالختالفات الموضوعية المرتبطة بالمخاطر التي تواجهها
المجموعات المختلفة .ويوجد ً
أيضا ميل لدى واضعي
السياسات واألشخاص الملتزمين بشكل خاص بالدفاع عن
البنى االجتماعية القائمة باإلضافة إىل شرح سبب
كون األنظمة مناسبة وليست محفوفة بالمخاطر (فيجينا
وآخرون.)2010 ،
في الواقع ،غال ًبا ما تكون المخاطر الموضوعية التي تواجهها
المجموعات المهيمنة أقل من تلك التي تواجهها المجموعات
المهمشة .تؤثر الالمساواة الهيكلية التي تظهر في سلوكيات،
مثل العنصرية والتمييز عىل أساس الجنس ،عىل عملية اتخاذ

القرار الفردية بشأن المخاطر وتصورات القرارات المؤسسية.
ولدى المجموعات العرقية المهمشة وعي بالمخاطر أكثر
من األشخاص المنتمين إىل األعراق المهيمنة ،األمر الذي
من المحتمل أن يعكس التفاوتات الحقيقية في المخاطر
المرتبطة باإلقصاء النظامي وقابلية التأثر االجتماعية،
بما في ذلك زيادة التعرض للمخاطر .وفي ظل هذه الظروف،
قد يعرف الناس أن السلوكيات محفوفة بالمخاطر ،ولكن
في مواجهة اإلقصاء النظامي والعواقب االجتماعية
واالقتصادية التي يتعرضون لها ،فإنهم يولون األولوية لتلبية
ً
عوضا عن الحد من المخاطر
الضروريات الفورية واألساسية
الشخصية األخرى.
تؤثر الثقافة بقوة عىل اآلراء التي يُنظر إليها عىل أنها ذات
مصداقية وتشكل فهم الناس للسرديات وأنواع األدلة أو
الحجج الموثوق بها .فالثقافة مهمة عىل المستويين الوطني
والتنظيمي (باي والمفيك .)2007 ،وتؤثر عىل تصور المخاطر
من خالل عدة مسارات ،بما في ذلك األهمية المحورية
النسبية للقيم المختلفة التي قد تؤثر في تصور المخاطر
والسلوكيات الخطرة ،وكذلك المواقف االجتماعية المشتركة
المنفصلة المتعلقة بالمخاطر النظامية المحددة ،مثل التغير
المناخي (فان دير ليندن.)2017 ،
فعىل سبيل المثال ،شكلت التقاليد الثقافية المتعلقة
بممارسات الدفن تحديًا خالل فترة تفشي مرض فيروس
اإليبوال بين عامي  2014و 2016في غرب إفريقيا .وأمكن
الحد من المخاطر من خالل التعاون الوثيق والمتسم
باالحترام مع المجتمعات المحلية فقط (المربع .)7.1
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المربع  .7.1طقوس الدفن والمخاطر في أثناء تفشي فيروس إيبوال في ليبيريا2014 ،
ينتقل فيروس إيبوال بشكل جزئي من خالل االتصال باألشخاص المصابين .لذلك ،فإن أحد المكونات المهمة للحد من
انتشاره يتمثل في الحد من االتصال الجسماني غير المحمي مع األشخاص المصابين ،سواء كانوا أحيا ًء أو أمواتًا .ومع
طقوسا تتطلب االتصال الوثيق مع الموتى ،ما يؤدي إىل خطر اإلصابة بالعدوى.
ذلك ،غال ًبا ما تتضمن تقاليد الجنازة
ً
ولذلك ،شكلت الحكومة في ليبيريا في عام  2014شراكة مع الصليب األحمر ،وهو الكيان الذي تم تعيينه لقيادة
إجراءات الدفن في أثناء االستجابة إىل وباء اإليبوال.
وجدت إحدى مراجعات العمل لبرنامج الدفن اآلمن والكريم ،الذي نفذه الصليب األحمر الليبيري وبدعم تقني من
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (االتحاد الدولي) ،أنه خالل األوقات المبكرة من االستجابة،
قاومت المجتمعات المحلية بشدة عمليات الدفن اآلمنة (جونسون وآخرون .)2015 ،تفاعلت الشكوك حول حقيقة
فيروس اإليبوال أو مسارات انتقاله المحددة مع المعايير الثقافية القوية حول ممارسات الدفن المناسبة ،ما شكّل
مقاومة كبيرة لتنفيذ عمليات الدفن اآلمنة والكريمة .وتعارضت ممارسات الدفن اآلمنة ،بما في ذلك حرق الجثث
وتعقيم الجثث بمحلول الكلور والقيود المفروضة عىل التعامل الجسدي مع المتوفى وغيرها من األساليب ،بشكل
مباشر مع المعايير الثقافية حول كيفية معاملة الموتى باحترام.
أدى ذلك إىل خلق الظروف المناسبة للتفكير المدفوع اجتماع ًيا :أراد الناس معاملة أحبائهم باحترام وتكريم عالقتهم
وااللتزام بما هو متوقع منهم كأشخاص صالحين يتمتعون باألخالق .في هذا السياق ،كان من األسهل عىل الناس الشك
في المعلومات المقدمة حول مخاطر اإليبوال ً
بداًل من قبول الخطر والتعامل معه كجزء من فعل الصواب .كانت النتيجة
عن ًفا موجهً ا ضد فرق الدفن اآلمن والكريم وزيادة في عمليات "الدفن السري" ،حيث يقوم األقارب بدفن الشخص
المتوفى سرًا وف ًقا لتقاليدهم ً
بداًل من إخطار السلطات الصحية بالوفاة حتى تتم عملية الدفن اآلمن.
حسن الصليب األحمر تدريب أعضاء الفريق حول كيفية التواصل بشأن المخاطر ،وك َّثف العمل مع القادة
ولذلكّ ،
المحليين الذين يثق بهم المجتمع لتحسين التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع.

تضمنت إستراتيجية الصليب األحمر
ً
أيضا تكيي ًفا مباش ًرا ألساليب الدفن
لتكون أكثر تماش ًيا مع التوقعات
المحلية .فتم استبعاد استخدام طريقة
حرق الجثث واستُخدمت ً
بداًل منها
بروتوكوالت مك ّيفة إلدخال طقوس
مناسبة ثقاف ًيا تحل بأمان محل تلك
التي تشكل خطر انتقال العدوى .أشار
تقييم البرنامج من قِبل االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر إىل أن الجمع بين هذه األساليب
المختلفة ساهم في تغيير السلوك
المحلي ،مما أدى إىل انخفاض كبير في
انتشار فيروس إيبوال.

عضوة فريق الدفن التابع للصليب األحمر تطهر يديها بعد أخذ عينة من
جثة شخص يُشتبه في إصابته بفيروس إيبوال في باينسفيل ،ليبيريا

المصادر :جونسون وآخرون)2015( ،؛
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ،التواصل الشخصي ()2022
صاحب الحقوق/Victor Lacken © :االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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فعىل سبيل المثال ،في اليابان ،سعى الناس بصورة متزايدة
من أجل الحصول عىل معلومات حول جائحة COVID-19
خالل أوائل عام  .2020وأشارت الدراسات االستقصائية إىل
أن شاغل الناس األول كان حماية صحتهم ،يليه غيره من
الشواغل الشخصية ،مثل التعليم ورفاهية أفراد األسرة وحالة
التأشيرة الخاصة بالمقيمين األجانب .وباإلضافة إىل ذلك،
تزايد سعيهم للحصول عىل المعلومات من حيث التواتر بعد
إعالن حالة الطوارئ ،وهو ما يشير إىل أنهم أدركوا أن األمر
يشكل خطرًا حقيق ًيا ومتزايدًا يهددهم شخص ًيا مع ازدياد أعداد
الحاالت (روبلس( )2022 ،الجدول .)7.1

 7.4المشاركة عبر عمليات
صنع القرار
كاف
 7.4.1الوعي غير
ٍ

وجد أحد األبحاث المعنية بعملية صنع القرار أن الوعي
بالمخاطر ال يكفي لدفع تغيير السلوك .ففي الواقع ،يخفق
دائما في الحد من المخاطر التي يتعرضون لها شخص ًيا
الناس
ً
حتى عندما يعرفون نظريًا أن هذه المخاطر حقيقية .وهذا ألن
صنع القرارات المتعلقة بالمخاطر يُعد عملية (آجزين.)2020 ،
ويمكن أن تؤثر التحيزات واالستدالل القائم عىل الدوافع في
ً
بداية من الوعي بالمخاطر
القرار وتنفيذه في كل خطوة –
ومرو ًرا بفهم الخيارات والثقة في إمكانية تنفيذ هذه الخيارات
ً
ووصواًل إىل تنفيذ هذا اإلجراء.
واختيار مسار العمل

يتعلق أحد جوانب التحدي من أجل تعزيز الحد من المخاطر
بفاعلية بتوفر معلومات دقيقة حول المخاطر .وقد تكون
التوقعات دقيقة ولكنها غير مؤكدة ،لذلك يجب عىل أنظمة
الحوكمة وصناع القرار قبول وجود قدر معين من عدم اليقين
عند اتخاذ القرار إلدارة المخاطر النظامية .ومع ذلك ،وكما
نوقش في القسم  ،7.3فمن المرجح أن يشارك األشخاص
في سلوكيات الحد من المخاطر عندما يكونون عىل دراية
بالمخاطر ويشعرون بالثقة في أن لديهم معرفة محددة حول
ما يجب القيام به للحد من المخاطر ولديهم الوكالة بالتصرف.

يلخص الجدول  7.1توزيع البحث عن المعلومات بشأن
 COVID-19الذي يجريه المستجيبون لالستطالع في اليابان
عبر ثالث فترات .وكانت العالمة الزمنية الفارقة هي إعالن
حالة الطوارئ األوىل في أبريل عام  .2020وقبل إعالن حالة
الطوارئ ،كان ثلثا المشاركين في االستطالع البالغ عددهم
 223يبحثون بالفعل عن معلومات تتعلق بجائحة COVID-19
بمن فيهم %44.4يسعون
مرة واحدة عىل األقل يوم ًياَ ،
إىل الحصول عىل المعلومات أكثر من مرة يوم ًيا .وبحلول
الوقت الذي ُفرضت فيه حالة الطوارئ األوىل ،ذكر المزيد
من المستجيبين ( )%74.1أنهم يسعون إىل الحصول عىل
المعلومات مرة واحدة عىل األقل يوم ًيا .وبعد رفع حالة
الطوارئ األوىل ،واصل المشاركون في االستطالع البحث عن
مثل هذه المعلومات بانتظام ،ولكن بشكل أقل تكرا ًرا ،حيث
يتحقق الناس بنسبة %22.4أكثر من مرة يوم ًيا ،وتبحث
نسبة %31.3عن المعلومات يوم ًيا ،بينما تبحث نسبة
 %31.7أسبوع ًيا (روبلس.)2022 ،

الجدول  .7.1تكرار البحث عن معلومات بشأن جائحة  COVID-19في اليابان عام 2020

تكرار البحث عن
المعلومات

النسبة المئوية للمشاركين في االستطالع الذين يسعون إىل الحصول عىل معلومات حول
جائحة)%COVID-19 (
قبل حالة الطوارئ

خالل حالة الطوارئ األوىل

بعد حالة الطوارئ األوىل

منتصف يناير –  7أبريل 2020

 8أبريل –  27مايو 2020

 28مايو – ديسمبر 2020

أكثر من مرة في اليوم

44.4

46.7

22.4

مرة في اليوم

23.2

27.4

31.3

أكثر من مرة في األسبوع

15.8

10.0

20.5

مرة في األسبوع

4.2

4.2

11.2

ناد ًرا/مطل ًقا

2.3

1.2

4.6

المصدر :بناء عىل روبلز ()2022
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تتعرض الحكومات أو غيرها من أصحاب المصلحة الذين
يشددون عىل طرق الحد من المخاطر التي تتطلب قدرة
محددة لخطر التغاضي عن القيود الخاصة بالقدرات ،مثل
دعوات اإلخالء التي تفترض أن األشخاص سيكون لديهم
وسائل النقل الالزمة للقيام بعملية اإلخالء أو أن يكون لدى
السكان الذين تم إجالؤهم قدرات جسمانية كافية للقيام
بذلك.
حتى إذا علِم الناس أن الخطر موجود وإذا كانت لديهم القدرة
عىل الحد منه – وهاتان "معلومتان" مهمتان – فقد ال ينفذون
السلوكيات التي تحد من المخاطر الموصى بها .ويمكن أن
تؤدي التحيزات التي تمت مناقشتها في هذا الفصل ً
أيضا إىل
تحيز لوجود وضع راهن يشعر فيه الناس باالرتياح بخصوص
المواقف حتى عندما تتزايد المخاطر المتعلقة بها .وفي بعض
أحكاما دقيقة .هذا وقد
الحاالت ،قد تُشكّل هذه "التحيزات"
ً
يكون لدى بعض األشخاص والمجتمعات أسباب تاريخية
لعدم المشاركة في سلوكيات الحد من المخاطر التي توصي
بها المصادر ذات المعرفة الضئيلة أو التي ال يكون لديها
أساسا بظروف حياتهم والقيود التي يتعرضون لها أو
المعرفة
ً
ال يقدرون هذه الظروف (كومينانتوفا وآخرون.)2016 ،
عىل سبيل المثال ،تتزايد المخاطر الناجمة عن حرائق الغابات
في العديد من البلدان بسبب زيادة البناء في المناطق التي
تتالقي فيها البيئات الحضرية والبرية والمخاطر النظامية
للتغير المناخي .ويمكن للمقيمين ومالكي العقارات في
المناطق عالية الخطورة اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر إذا
توفرت لديهم الوسائل التي يتوفر بعضها من خالل عملهم،
في حين يتطلب البعض اآلخر استثمارات مالية ال تتوفر
للجميع .أظهرت األبحاث التي ترد من أستراليا (ماكلينان
وآخرون )2015 ،والواليات المتحدة (مارتن وآخرون)2009 ،
باستمرار أن األشخاص األكثر وع ًيا بالمخاطر المحتملة لحرائق
الغابات يعربون عن رغبة أكبر في اتخاذ خطوات للحد من
المخاطر .ومع ذلك ،يتداخل ذلك جزئ ًيا مع ما إذا كان يشعر
األشخاص بتمكنهم من اتخاذ خيارات للحد من المخاطر
بفاعلية أم ال – فإذا شعر األشخاص بأنهم ال يتمتعون بالقدرة
الكافية أو الوعي الكافي لتنفيذ إستراتيجيات التخفيف ،فإنهم
يظهرون استعدادًا أقل للقيام بإجراءات الحد من المخاطر.
مهما ً
أيضا .فتشير األبحاث
ويُعد اختيار اإلستراتيجيات أمرًا
ً
من المجتمعات األسترالية المعرضة للخطر إىل أن نسبة
كبيرة من المستجيبين أفادوا بأنهم يخططون للبقاء في
أماكنهم والدفاع عن مبانيهم من حرائق الغابات باستخدام
إستراتيجيات من المرجح أال تنجح (ماكلينان وآخرون.)2015 ،
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 7.4.2الضغوط الفردية والهيكلية
في األنظمة المعنية باتخاذ القرارات
المتعلقة بالمخاطر

لفهم النتائج السلوكية ،من الضروري الحد من التفكير في
النُهج القائمة عىل الفرد والتركيز أكثر عىل الطرق الهيكلية
والنظامية األكبر التي تُظهر مدى تأثر القرارات الفردية
باألنظمة االجتماعية األكبر .وقد يتضمن هذا مسائل ،مثل
القوانين والسياسات واألنظمة والتصاميم المادية والتمييز
والوصول المقيد والقيود المالية والجوانب األخرى للتجارب
الحياتية التي تساعد في تسهيل السلوكيات أو تقييدها
(بالنكينشيب وآخرون.)2006 ،
ينبغي فهم القرارات الفردية والقدرات الفردية من أجل
اتخاذ خيارات جيدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث في ظل
سياق تاريخ المجتمع واألسباب الهيكلية التي تمنع األفراد
من الوصول الفعال إىل المعلومات والموارد الالزمة للحد من
المخاطر .ويرجع تأثر قراراتهم بالمعايير االجتماعية إىل القيود
المباشرة المفروضة عىل القدرات ،وحتى من خالل تأثير
عدم اليقين المزمن عىل الصحة النفسية لألشخاص الذين
يتعايشون مع األمر (فوجاريو وآخرون .)2020 ،وكقاعدة عامة،
يميل الناس ً
أيضا إىل أن ينسبوا نجاحهم إىل عوامل داخلية
(مثل الذكاء أو الشخصية) ،في الوقت الذي يلقون
فيه اللوم عىل الظروف المؤسفة عندما يتعلق األمر بوجود
نتائج مؤسفة.

لسوء الحظ ،من الواضح أن الهياكل المؤسسية غال ًبا ما
تعزز التحيزات تجاه السلوكيات المرتفعة المخاطر ،مثلما
يتضح في مثال أيسلندا في القسم  7.1أعاله .فقبل اإلخفاق
النظامي ،عندما كانت توجد وفرة من السيولة وحققت معظم
االستثمارات ربحًا بسبب ظروف السوق المواتية بشكل غير
اعتيادي ،كان المصرفيون يرجعون ذلك إىل ذكائهم أو عملهم
الشاق (ثوريسدوتير وكارولينودوتير .)2014 ،وقد أدى ذلك إىل
المبالغة في تقدير قدرتهم عىل تحمل مخاطر العمل المالئمة،
وهو ما أدى إىل نقص في التقييم النقدي أو اتخاذ قرارات أكثر
خطورة أو كال األمرين.
يُشكل مثل هذا التفاؤل خطرًا ،ال سيما عندما يتزامن مع
عوامل التحفيز الرسمية وغير الرسمية داخل األنظمة األوسع.
فعىل سبيل المثال ،في النظام المالي ،تستند االستثمارات
في األسهم اسم ًيا إىل تقييمات طويلة األجل لألداء
االقتصادي ألداة االستثمار .أما من الناحية العملية ،فمن
المرجح أن يتخذ المستثمرون قرارات بنا ًء عىل المكاسب

والخسائر القصيرة األجل .ويؤدي هذا األمر إىل خلق هيكل
دوري للعوامل المحفزة ،حيث يتم تحفيز األشخاص المتلقين
لالستثمارات عىل القيام بكل ما في وسعهم لتقديم زيادات
في األداء عىل المدى القصير ،األمر الذي يكافئ المستثمرين
عىل المدى القصير بعد ذلك (راباوت.)2005 ،
في حالة االنهيار المالي العالمي في عام  ،2008أدى
التركيز عىل األداء القصير المدى إىل خلق ظروف تتم فيها
مكافأة األشخاص الذين يتخذون قرارات محفوفة بالمخاطر
بشكل أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك – حتى لحظة
حدوث االنهيار .وعند مواجهة هذا الضغط ،من السهل أن
تشجع األفكار التحفيزية سلوكيات االنصياع .فإذا تمت مكافأة
الزمالء عىل أحد السلوكيات التي ربما تكون محفوفة بالمخاطر
أو قد ال تكون كذلك ،فقد يشجع مزيج الضغط االجتماعي
والتحيزات الداعية إىل التفاؤل والخوف من الضياع األشخاص
عىل المخاطرة ،التي قد ترى التقييمات األكثر رصانة أنها ال
تتمتع بالحكمة.

قد يساور المستثمرون األفراد شكوك بشأن ازدياد السلوك
االستثماري المحفوف بالمخاطر لزمالئهم ،لكنهم قد يترددون
في التعبير عن مخاوفهم بسبب االعتقاد الخطأ بأن ال أحد
يشاركهم في مخاوفهم .ويوضح هذا األمر أهمية الحاجة
إىل االنتماء االجتماعي وتجنب كل األمور التي قد تؤدي إىل
الطرد من المجتمع .ومع ذلك ،يمكن ً
أيضا تسخير هذه
السمة نفسها لتحقيق تغيير اجتماعي إيجابي .فإذا اعتقد
أعضاء المجموعة بأن أفراد مجموعتهم اآلخرين يهتمون
بالتأهب للكوارث واتخذوا الترتيبات المناسبة ،فمن المرجح
أن يحذوا حذوهم.
قد يسهم ً
أيضا استخدام التحيزات المعرفية نفسها في
األنظمة االجتماعية في إحداث تأثير إيجابي .ويساعد مثال
السبل التي يمكن من
من إندونيسيا عىل تقديم رؤى حول ُ
خاللها أن يؤدي فهم التحيزات المعرفية بشكل أفضل إىل
تسريع التعافي الفعال بعد الكوارث (المربع .)7.2

تعاف يتسم بالقدرة عىل الصمود في جاوة الشرقية بإدونيسيا
المربع  .7.2التواصل االجتماعي من أجل
ٍ
في عام  ،2006غمر أحد االنزالقات الطينية  12قرية ودمر أكثر من  10,000منزل في منطقة سيدوارجو بجاوة الشرقية
(فريدة .)2014 ،عند االستجابة لهذه الكارثة ،اتخذت الحكومة المحلية عن غير قصد نهجين منفصلين لدعم التعافي:
دعما لهذه الدوافع.
أحدهما يتماشى مع الدوافع االجتماعية الحالية للتواصل االجتماعي والحفاظ عىل الهوية ،واآلخر أقل
ً
تم إيواء الناجين من إحدى القرى ،وهي قرية رينوكينونغو ،في مخيمات مؤقتة أقيمت بالقرب من بعضها وعىل مقربة
من قريتهم األصلية .وتشتت الناجون من قرية أخرى ،وهي قرية سيرينج.
في الوقت الذي تم فيه تزويد الناجين من كلتا القريتين ببعض التعويضات عن خسارتهم ،كان مجتمع رينوكينونغو قاد ًرا
ً
فضاًل عن إنشاء شبكات من الدعم المتبادل بطرق لم
عىل إعادة تأسيس الهويات المجتمعية والطقوس المجتمعية،
َ
دعما للقيام بها .كافح الناجون من قرية سيرينج في البداية إلعادة التواصل مع بعضهم مع فقدان
يتلق مجتمع سيرينج
ً

ارتباطهم بالقرية نفسها (بما في ذلك معارضة الحكومة إلدراجهم في قائمة أماكن إقامتهم عىل أنهم من سكان سيرينج
ً
بداًل من المواقع التي تم تخصيصها لهم) ،ولكن بمرور الوقت تمكنوا من إقامة اتصاالت مجتمعية مع بعضهم من خالل
االتصاالت اإللكترونية .خطط كال المجتمعين لدعم بعضهما والمطالبة بمعاملة عادلة من الحكومة وشركة الغاز الطبيعي
التي عُرف أنها سبب الكارثة .ومع ذلك ،يبدو أن الحفاظ عىل السياق االجتماعي والثقافي لقرية رينوكينونغو كان له
تأثير كبير في قدرة المجتمع عىل الصمود ،بينما كان للتدخل غير المقصود في الهياكل االجتماعية لقرية سيرينج تأثير
معاكس (فريدة.)2014 ،
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منزل صغير جرفته االنزالقات الطينية

صاحب الحقوقShutterstock/Dark_Side © :

السبل التي يمكن من خاللها أن
7.4.3
ُ
يؤدي فهم التحيزات إىل المساعدة في
تسريع الحد من مخاطر الكوارث
تزداد فاعلية عمل أنظمة الحوكمة عندما تفهم الدوافع
األساسية التي تؤثر في قرارات األشخاص المتعلقة بالمخاطر،
واألهم من ذلك ،كيف تبدو هذه الدوافع المحددة في بيئاتها
االجتماعية والثقافية .ومن المرجح أن تتُخذ إجراءات الحد من
مخاطر الكوارث الفعالة عندما تظهر المخاطر بوضوح وتلفت
انتباه الناس .ويوفر هذا فرصة للتفكير المتأني من أجل تجنب
المخاطر أو الحد منها .فعندما ال يكون األمر كذلك ،يجب
أن تتماشى الضغوط االجتماعية والحوكمية والهيكلية مع
التحيزات القائمة أو االستدالالت البديهية من أجل تشجيع
السلوكيات الفعالة للحد من المخاطر.
تتحدى لحظات األزمات العديد من الدوافع االجتماعية
األساسية ،بما فيها الرغبة في اإلدارة أو التحكم في العالم.
وغال ًبا ما تخلق األزمات لحظات حيث يتحفز فيها الناس
بشدة للبحث عن معلومات جيدة بشأن ما يمكن فعله للحد
من المخاطر .هذا وقد تؤدي هذه اللحظات إىل دعوات مهمة
لإلصالح إذا تبين أن أداء مؤسسات الحوكمة ضعيف ،وقد
تؤدي كذلك إىل إنشاء أنظمة أقوى للوقاية من الكوارث
واالستجابة لها .فإذا لم تفهم مؤسسات الحوكمة األمر بفاعلية
قدما ،فقد
وتترجمه إىل أنظمة يمكنها الحفاظ عىل المضي
ً
يتشكل خطر كبير يتمثل في أن التهديدات المعترف بها
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قد تتحول من المخاوف البارزة والفورية إىل التهديدات
األساسية ،إذ تعمل التحيزات األساسية التي تمت مناقشتها
أعاله ضد القرارات الواعية بالمخاطر.
وبغض النظر عن لحظات األزمات ،فإن التحيزات التي
نوقشت في القسم  7.3تمثل إشكالية بشكل خاص فيما
يتعلق باألزمات الطويلة األجل أو البطيئة التأثير ،والكوارث
الممتدة والصغيرة التي ال تركز عليها وسائل اإلعالم ،والوقاية
وسبل الحد منها .تتسبب
من المخاطر خارج سياق الكارثة ُ
الكوارث المتكررة عىل نطاق أصغر مثل االنهيارات األرضية
أو الفيضانات في تهديدات نظامية تقوض االقتصادات ،وقد
تمثل ما يصل إىل %50من الخسائر العالمية بسبب الكوارث
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2015 ،
وغال ًبا ما يتم التقليل من قيمة هذه التهديدات ،حيث إن
قلة االهتمام النسبية الذي تحصل عليه من وسائل اإلعالم
أو المناقشات العامة يعني أنه ال يُنظر إليها عىل أنها مهمة
أو يتم تجاهلها ألنها ال تُعد تهديدات فورية أو كبيرة .وفي
هذه الظروف ،قد تكون المشكالت المتعلقة بالنُهج الواعية
بالتحيزات في الحوكمة أو األنظمة االجتماعية مهمة .فتبرز
هذه المشكالت ً
أيضا الحاجة الماسة إىل وجود مؤسسات
تعمل عىل المدى الطويل .وتحتاج المؤسسات الجماعية
بشكل خاص ،نظرًا
الفعالة إىل التعامل مع هذه المشكالت
ٍ
إىل صعوبة تتبع األفراد للمشكالت الطويلة األجل أو التي
تتطور ببطء وتحديد أولوياتهم فيما يتعلق بها.

قدما
 7.5سبل المضي
ً

قد تؤدي زيادة الوعي العام بالتحيزات البشرية وكيفية عملها
إىل الحد من تأثيرها .فقد يكون ضمان وجود فرص مجدية
لالنخراط والمشاركة ،عىل سبيل المثال في عمليات اإلنذار
المبكر أو التواصل أمرًا مفيدًا .هذا وقد يرتبط تحسين جودة
عمليات صنع القرار بالتوصيل الجيد للتفضيالت والمعايير
والمفاضالت بوضوح وشفافية في أثناء وضع السياسة
(إيكينبرج وآخرون .)2017 ،فعىل سبيل المثال ،قد تختلف
التفضيالت بشأن االعتبارات االقتصادية أو المتعلقة بالسالمة
والتأثيرات القصيرة المدى مقابل التأثيرات الطويلة المدى
والمخاطر التي تؤثر في المجتمعات المحلية بشكل مباشر
ً
مقارنة بالمخاطر النظامية القادمة من مصادر بعيدة.
وتزداد الحاجة إىل تحليل سبل إضعاف التحيزات
واالستدالالت أو المبالغة بشأن التصورات حول سيناريوهات
المخاطر المحتملة في الحاضر أو المستقبل .ومن أجل الحد
من تأثير التحيزات السلوكية والمعرفية ،يجب أن يتمتع
الناس بإمكانية الوصول إىل البيانات التي تصف المواقف
التي يحتمل أن يرتبطوا بها عىل المستوى النفسي ،باإلضافة
إىل أنه يجب عىل السلطات وضع برامج للتواصل بشأن
المخاطر والتي تأخذ في االعتبار هذه األساليب البحثية
والتحيزات المعروفة.

وبشكل عام ،أبرز هذا الفصل ما يلي:

●يجب أن تكون إجراءات الحد من مخاطر الكوارث واعية
بأن عوامل المشاركة والتفهم واالمتثال لن تتشابه
في المجتمعات المختلفة .وستؤثر العوامل الهيكلية
والتاريخية والثقافية والفردية في الكيفية التي يتحفز
بها الناس للمشاركة في توصيات الحد من المخاطر.
●يجب عىل الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين
دمج تحليل التحيزات والدوافع االجتماعية في عملية
التخطيط لتغيير السلوكيات للحد من المخاطر .وكلما
كان هذا ممكنًا ،يجب تصميم اإلجراءات من أجل تعزيز
ً
عوضا
الدوافع االجتماعية ولكي تتماشى مع التحيزات
عن مطالبة الناس بمخالفتها.
●يجب ً
أيضا مراعاة القيود الهيكلية المفروضة عىل
السلوكيات عند تقديم توصيات للحد من المخاطر،
بما في ذلك مسائل مثل قدرة المجتمعات المختلفة
وتاريخها ومواردها الحالية.

قد يكون من المفيد ً
أيضا تطوير األنظمة االجتماعية التي
تتعامل بشكل مباشر مع التحيزات الحالية لدعم وجود أنظمة
ً
عداًل وفعالية للحد من المخاطر .فال يوجد سبب يمنع
أكثر
تطوير األنظمة االجتماعية التي تستند بشكل متعمد إىل
االستعدادات البشرية لدعم الحد من المخاطر بفعالية .قد
تشكل عوامل التحفيز الواعية بالتحيزات السلوكيات بطرق
تنتج إجراءات إيجابية وفعالة .وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك
في تغيير الحوافز رسم ًيا من أجل أن تجعل المكافآت تتالءم
مع القرارات الطويلة األجل والقصيرة األجل أو القائمة عىل
االستدالل .وقد تؤدي مثل هذه التغييرات إىل تحسين األداء
في حاالت الخطر من خالل دعم السلوكيات التي تتماشى مع
األمور المتوقعة من القرارات الواعية بالمخاطر ،حتى إذا تم
اتخاذ القرارات ألسباب أخرى غير التقييم الكامل.
تُعد زيادة إمكانية الوصول إىل أدوات إدارة المخاطر أمرًا
أساس ًيا ً
أيضا من أجل مستقبل مناخي مستقر واستمرار
عملية التنمية المستدامة .فعىل سبيل المثال ،قد يكون تغيير
أنظمة التسعير لتقريب التكاليف المتعلقة بالتحديات البيئية
من حيث الوقت إىل قرارات التي تتخذها أداة الستخدام
التحيزات القصيرة األجل والمدفوعة ببروز أهميتها لدعم
العمل المناخي الفعال.
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 .8معالجة التحيزات من
أجل زيادة االستثمار في
الحد من المخاطر
لماذا يستمر األفراد والحكومات في عدم االستثمار بشكل
كاف في الحد من مخاطر الكوارث ،عىل الرغم من توفر الخبرة
ٍ
واألدلة عىل قيمتها؟ ولماذا توجد فجوة بين السعي إىل
الحد من المخاطر واإلجراءات المتخذة لتشكيل القدرة عىل
الصمود ،عىل الرغم من توفر البيانات العلمية والمشورة بشأن
المخاطر؟ وما التحيزات المعرفية وعوامل التحفيز المالية التي
تعمل في صالح االستثمارات األكثر ذكا ًء للحد من المخاطر أو
التي تعمل ضدها؟
يشير هذا الفصل إىل أن التحيزات المعرفية واالستدالالت
البديهية الموضحة في الفصل السابع تؤثر في عمليات اتخاذ
القرار لألشخاص المعرضين لخطر الكوارث وصناع القرارات
الرئيسيين المعنيين برفاههم .فهو يوضح كيف يؤدي فهم
التحيزات واالستدالالت إىل جعل إجراءات تعزيز الحد من
المخاطر أكثر فعالية .وفي العديد من البلدان ،ال تتوفر وسائل،
مثل التأمين ،عىل نطاق واسع أو ناد ًرا ما يتم استخدامها
لتغطية الخسائر الناجمة عن الكوارث .ويُعد االستثمار في
كاف ً
أيضا .فغال ًبا ما
اإلجراءات الوقائية للحد من المخاطر غير
ٍ
تعتمد الحكومات عىل عوامل تحفيز أو لوائح اقتصادية أخرى
من أجل تشجيع االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث.
ويتضمن هذا القروض أو المِ نح المنخفضة الفائدة وعمليات
المشاركة المجتمعية وتطبيق سياسات الحد من المخاطر
وقوانين البناء ولوائح استخدام األراضي .يشير هذا الفصل
إىل أن فهم التحيزات واالستدالالت في صنع القرار قد يساعد
في جعل تصميم مثل هذه المنتجات والسياسات واللوائح
والمعايير أكثر فعالية.
ويبحث القسم األول في كيفية اتخاذ األفراد للقرارات
المتعلقة بالحد من المخاطر وكيف تؤثر التحيزات المعرفية
في هذه القرارات .ويتناول القسم الثاني كيفية تطبيق هذه
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المعرفة في أنظمة الحوكمة واألنظمة المالية .بينما يوضح
القسم الثالث الدور الذي يمكن أن يلعبه أصحاب المصلحة
المختلفون (مثل األفراد والمجتمعات والقطاع الخاص
والقطاع العام) في هذه العملية .وبشكل عام ،يسلط هذا
الفصل الضوء عىل الحاجة إىل إعادة صياغة طريقة تصميم
الترتيبات المؤسسية الحالية وحساب تكاليف الخسائر
المرتبطة بالكوارث ،ال سيما فيما يتعلق بالمخاطر الطويلة
األجل .ومن شأن تعديل تصميم المنتجات أن يجعلها أكثر
فعالية ،ولكن ينبغي ً
أيضا وجود منتجات وحوافز مالية جديدة
يمكنها معالجة تأثيرات المخاطر النظامية بشكل أفضل.
فقد ساعدت السندات الخضراء في تسريع تمويل الطاقة
المتجددة ،وتوجد حاجة إىل منتجات مالية مماثلة من أجل
تحفيز االستثمار وتيسيره في المنتجات القادرة عىل مواجهة
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.

 8.1تأثير التحيزات
واالستدالالت في صنع
القرارات المتعلقة بالمخاطر
تخلق التجارب الحديثة لحدث الكارثة في الغالب قابلية
لالستثمار في إجراءات الحد من المخاطر ،وهو ما يؤدي إىل
فوائد طويلة األجل للمجتمع الذي يواجه مخاطر متكررة .عىل
سبيل المثال ،في الواليات المتحدة وفي أعقاب إعصار أندرو
في عام  ،1992أعادت والية فلوريدا تقييم معاييرها وسنت
قانونًا جديدًا للبناء في عام  .2001فقد تحولت من كونها والية
ذات قوانين بناء ضعيفة من ناحية التنفيذ إىل أن أصبحت
إحدى أكثر الواليات التي لديها القوانين األكثر فعالية في
البالد .وجدت دراسة بشأن االختالف في األضرار الناجمة عن

الشقق التي دمرها إعصار مايكل في أكتوبر  ،2018شاطئ المكسيك ،فلوريدا

صاحب الحقوق/Shutterstock © :تيري كيلي

األعاصير في فلوريدا خالل الفترة بين عامي  2001و 2010أن
المنازل المبنية وف ًقا للمعايير الجديدة تعرضت ألضرار أقل
ً
مقارنة بالمنازل التي تم بناؤها قبل سن قانون
بنسبة%53
البناء (سيمونز وآخرون.)2017 ،
وبالمثل ،في عام  ،1990دمر حريق كبير نشب في مونتيسيتو
ً
منزاًل ،وبعد ذلك ُطلب من مالكي
بالواليات المتحدة 427
المنازل بموجب القانون جعل منازلهم أكثر مقاومة للرماد
المشتعل عن طريق وضع أغطية حماية فوق فتحات التهوية
واستبدال الطبقة الخارجية بمواد أقل قابلية لالشتعال .وعندما
اندلع حريق كبير آخر في عام  ،2017خرج سكان مونتيسيتو
دون وقوع وفيات أو إصابات ُ
وفقدت سبعة منازل فقط ،عىل
الرغم من بلوغ سرعة الرياح أكثر من  96كم/ساعة التي دفعت
النيران والرماد المشتعل بشكل كبير عبر أنحاء المدينة (كولدن
وهنسون.)2019 ،
عىل الرغم من ذلك ،قد تخلق التحيزات المعرفية الموضحة
في الفصل السابع مقاومة إلجراءات الحد من مخاطر الكوارث
ولالستثمار والتدابير التنظيمية .وقد تؤدي ً
أيضا إىل عمليات
اتخاذ القرارات الفردية والمؤسسية التي ال تراعي تكاليف
الكوارث وفوائد الحد من المخاطر .يُعد هذا هو الحال السيما
فيما يتعلق بالمخاطر الجديدة أو النادرة أو المركبة أو األحداث
التي يكون لألفراد فيها خبرة شخصية محدودة أو معدومة،
مثل المخاطر النظامية أو األحداث المتطرفة.
ويميل الناس إما إىل عدم االلتفات إىل العواقب المحتملة
للمخاطر أو المبالغة في رد الفعل بنا ًء عىل تجربتهم فيما

يخص أحد األحداث الحديثة .وتم الكشف عن هذا االتجاه
في الدراسات االستقصائية التي شملت أصحاب المنازل
في المناطق المعرضة للفيضانات والزالزل (كونروثر وآخرون،
1978؛ بوتزون وآخرون2015 ،؛ بوديل وآخرون)2015 ،
وأولئك الذين يواجهون مخاطر حرائق الغابات (آرفاي وآخرون،
 .)2006ويمكن إرجاع العديد من األخطاء التي يظهرها صناع
القرارات في التعامل مع األحداث المتطرفة إىل المفاهيم
الخطأ بشأن المخاطر (سلوفيتش ،)2000 ،إىل جانب
التحيزات واالستدالالت النظامية (ماير وكونروثر.)2017 ،
ويتضمن األمر محدودية التفكير والتبسيط والتفاؤل والنسيان
والقصور الذاتي واالنصياع .تلعب تصورات األشخاص بشأن
ما إذا كان لديهم القدرة عىل إحداث فرق من خالل أفعالهم
دو ًرا ً
أيضا.
وتؤثر التأثيرات التي تحدثها التحيزات المعرفية واالستدالالت
في القرارات المتعلقة بالمخاطر في األفراد والمجتمعات
ومؤسسات القطاعين الخاص والعام عىل ح ٍد سواء ،مما
يؤدي إىل وجود التحديات جن ًبا إىل جنب مع الفرص .وال
تشكل التحيزات المعرفية العوامل الوحيدة فقط التي تؤثر
في عملية صنع القرار واإلجراءات المتخذة بشأن الحد من
مخاطر الكوارث .ويجب ً
أيضا وضع تحديات ،مثل الفقر أو
االفتقار إىل الفاعلية أو نقص الوصول إىل المشورة الفنية،
في االعتبار .ومع ذلك ،من غير المرجح أن يتخذ صناع القرار
الرئيسيون في القطاعين العام والخاص تدابير أو إجراءات
فعالة للحد من مخاطر الكوارث والخسائر الحالية والمستقبلية
إذا لم يدركوا المخاطر بدقة.
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تقدم الحاالت الوهمية الثالث التالية أمثلة عىل التحيزات
المعرفية واالستدالالت التي قد تؤثر في القرارات عىل
المستوي الفردي أو المجتمعي بشأن االستثمار في الحد من
مخاطر الكوارث .وتتعلق األمثلة بالتحديات الرئيسية للمخاطر
النظامية ،وهي الحماية من أضرار المخاطر الكارثية واتخاذ
إجراءات للحد من تأثيرات التغير المناخي عن طريق التحول
من الوقود األحفوري إىل التكنولوجيات الموفرة للطاقة
وتكنولوجيات الطاقة المتجددة.

 8.1.1المثال األول :عدم االستثمار في
تدابير الحد من مخاطر حرائق الغابات

ً
منزاًل في مجتمع معرض ألضرار حرائق
اشترت عائلة "راي"
الغابات ،لكن لم يتعرض أي من أفراد العائلة لحريق .فقرروا
عدم االستثمار في تدابير مقاومة الحريق وعدم إزالة النباتات
الموجودة في الفناء األمامي .تعكس هذه قرارات تحيزات
مختلفة ،مثل:
●محدودية التفكير :ينعكس هذا في قرار عدم
االستثمار في الحد من مخاطر حرائق الغابات،
حيث يُنظر إىل التكاليف األولية لجعل العقار أكثر
ً
مقارنة بالفوائد القصيرة
أمانًا عىل أنها مرتفعة للغاية
األجل التخاذ هذه التدابير.
●التبسيط :يتضح هذا من خالل التركيز عىل المدى
القصير واالعتقاد بأن فرص نشوب حريق هائل
منخفضة للغاية بحيث ال تراعى العواقب المحتمل
حدوثها في المنزل.

●التفاؤل :غال ًبا ما يرتبط التفاؤل بالتبسيط .فيستند
تقاعسهم في هذه الحالة إىل إساءة التقدير المتفائل
بشأن احتمالية حدوث كارثة متكررة تسبب أضرا ًرا
للعقار.

 8.1.2المثال الثاني :عدم شراء تأمين ضد
الفيضانات

لم تشتر ِ عائلة "كاماو" ،التي يقع مسكنها في منطقة معرضة
للفيضانات ،تأمينًا ضد الفيضانات إال بعد أن دمرت
الفيضانات المنزل ،عىل الرغم من أن تغطية الخسائر كانت
ً
وعوضا عن االستفادة من هذه التجربة،
مدعومة بشكل كبير.
قرر أفراد عائلة "كاماو" إلغاء بوليصة التأمين ضد الفيضانات
بعد عدة سنوات ،ألنهم لم يتكبدوا خسائر من فيضان آخر.
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كما ظهر في المثال السابق ،فقد لعبت العديد من التحيزات
دو ًرا في األمر:
●التفاؤل :قبل تعرض العائلة للضرر ،كان يُنظر إىل
احتمالية وقوع كارثة عىل أنها منخفضة للغاية لدرجة
أنها لم تنتبه للعواقب المحتملة وتوصلت إىل أنها ال
تحتاج إىل تأمين.

●التبسيط :بعد وقوع الكارثة ،ركزت عىل الخسائر التي
ال يغطيها التأمين وقررت شراء التغطية دون التفكير
بشكل كامل في احتمال حدوث فيضان آخر من شأنه
أن يتسبب في أضرار بالمنزل.

●النسيان :نظرًا لعدم تعرض العائلة لخسائر من
الفيضانات في السنوات التالية ،فقد ألغت بوليصة
التأمين الخاصة بها حيث إن تأثير عدم التغطية التأمينية
قبل الفيضانات السابقة تالشى من الذاكرة وشعرت بأن
األقساط ال تعود بفائدة.

 8.1.3المثال الثالث :عدم االستثمار في
األلواح الشمسية للحد من مخاطر التغير
المناخي

يفكر أفراد عائلة غونزاليس في تركيب األلواح الشمسية عىل
سطح منزلهم ،ألنهم قلقون بشأن تأثيرات التغير المناخي
ويعرفون أن هذا اإلجراء يحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
( .)GHGوقرروا االنتظار بعد التفكير فيما إذا كان يتعين عليهم
حا
القيام بذلك اآلن نظرًا إىل وجود مشكالت أخرى أكثر إلحا ً
عىل جدول أعمالهم وقيود الميزانية بسبب التحيزات التالية:
●محدودية التفكير :ينعكس هذا في قرار التركيز عىل
التكاليف األولية المرتفعة لتركيب األلواح الشمسية
دون النظر إىل المدخرات التي يمكن تحقيقها من
خالل خفض نفقات الكهرباء في السنوات القادمة
وإمكانية االكتفاء الذاتي في حالة تلف الشبكة في أثناء
وقوع كارثة.

●القصور الذاتي :األسرة غير متأكدة من المسار األفضل
للعمل ،لذلك قررت اإلبقاء عىل الوضع الراهن حتى عند
وجود بديل مرغوب فيه أكثر.
●االنصياع :بما أنه ال يوجد أحد من الجيران استثمر في
األلواح الشمسية ،فلماذا يكونون هم من يفعلون ذلك؟

 8.2إعادة صياغة رسائل المخاطر
وعوامل التحفيز من أجل تشجيع
االستثمار المالي في الحد من
مخاطر الكوارث
يساعد فهم التحيزات المعرفية في العمل الواردة في األمثلة
المذكورة ساب ًقا في تقديم مقترحات بشأن سبل إعادة صياغة
السياسة العامة وعوامل التحفيز المالية من أجل تعزيز الحد
من المخاطر بشكل أكثر فعالية .وال يزال التحليل القوي
للمخاطر القائم عىل االستماع إىل الخبراء هو حجر األساس
للحد من مخاطر الكوارث بشكل فعال .ومع ذلك ،فإن الطريقة
التي يتم من خاللها تنفيذ هذه المعلومات لها األهمية نفسها.
ويسلط هذا القسم الضوء عىل أربعة عناصر أساسية إلجراءات
الحد من المخاطر:
●االستماع إىل الخبراء.

●إعادة صياغة تقديم المعلومات المتعلقة بالمخاطر.

●إعادة توجيه الحوافز المالية وأطر العمل التنظيمية نحو
القدرة عىل الصمود.
●تقييم اإلستراتيجيات.

 8.2.1االستماع إىل الخبراء

تُعد التقييمات العلمية للمخاطر التي يقوم بها الخبراء ضرورية
من أجل تصميم إستراتيجيات للحد من المخاطر والخسائر
المستقبلية الناجمة عن األحداث المتطرفة .فيمكنها مساعدة
أفراد الجمهور وصناع القرار الرئيسيين من خالل توفير أدق
المعلومات المتاحة حول المخاطر .ويجب توصيل هذه
المعلومات بطريقة واضحة وشفافة .لتوضيح ما قد تعنيه
جملة "االستماع إىل خبراء" ،فلنفكر في جميع األمثلة الثالثة
التي تمت مناقشتها في القسم .8.1
عدم االستثمار في تدابير الحد من مخاطر حرائق الغابات
يحتاج صناع القرار الرئيسيون إىل البيانات التالية من الخبراء
واألطراف المهتمة المطلعة من أجل الحد من المخاطر
المرتبطة بحرائق الغابات:
●احتماالت اندالع الحرائق األولية من مصادر خارجية
(مثل الغابات القريبة) التي يمكن أن تلحق الضرر أو
تدمر الممتلكات في المجتمع وحاالت عدم اليقين
المرتبطة بهذه االحتماالت.

●األضرار المباشرة المحتملة التي تلحق بالممتلكات
والخسائر غير المباشرة التي تلحق بالمجتمع من حرائق
ذات أحجام مختلفة وأوجه عدم اليقين المحيطة بهذه
التقديرات.

●مخاطر الحرائق التي تنتشر من عقار إىل آخر كدليل
عىل ما إذا كان كل عقار من هذه العقارات قد استثمر
في تدابير تخفيف التأثيرات أم ال.

●تدابير التخفيف األكثر فعالية من حيث التكلفة لحماية
الممتلكات الفردية.
●التكاليف والفوائد المتوقعة في حالة اندالع حريق
هائل ،إذا تبنى أصحاب العقارات والمجتمعات تدابير
تخفيف معينة.

●تأثيرات التغير المناخي في التقديرات المذكورة ساب ًقا.
عدم شراء التأمين ضد األضرار الكارثية
يحتاج األشخاص الذين يفكرون في شراء التأمين ضد الخسائر
المحتمل حدوثها من الكوارث المستقبلية إىل المعلومات
التالية من الخبراء واألطراف المهتمة المطلعة:
●احتمالية وقوع كوارث مستقبلية تسبب أضرا ًرا
للممتلكات.

●حجم الضرر الذي قد يحدث باستخدام سيناريوهات
مختلفة للكوارث المستقبلية.

●تكلفة التأمين كدليل عىل المبلغ المخصوم والتغطية.
●تخفيض قسط التأمين لالستثمار في تدابير الحد من
مخاطر الكوارث.
عدم تركيب األلواح الشمسية
يحتاج صناع القرار الرئيسيون إىل البيانات التالية لتقديم
المشورة ألصحاب العقارات حول تركيب األلواح الشمسية
عىل أسطح منازلهم أو مرافقهم:
●التكاليف األولية لتركيب األلواح الشمسية وسبل توزيع
هذه التكاليف بمرور الوقت.
●الفوائد المتوقعة من خفض تكاليف الكهرباء ،بما في
ذلك إمكانية إعادة بيع الكهرباء الزائدة المتولدة إىل
الشبكة.

●تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بمرور الوقت عند التحول
من طاقة الوقود األحفوري إىل الطاقة الشمسية.
●تأثير استخدام التكنولوجيات الموفرة للطاقة في تقليل
الخسائر من الكوارث المستقبلية المتعلقة بالمخاطر
الطبيعية وغيرها من األحداث المتطرفة.
يلزم أخذ رؤى الخبراء في االعتبار من أجل تقديم المشورة
السليمة بشأن جميع المسائل المذكورة ساب ًقا ،وستختلف
الحلول المقدمة بنا ًء عىل المخاطر المحددة وأوجه الضعف
التي يتم مواجهتها .تُعد هذه األفكار بالغة األهمية في
المساعدة في تصميم المنتجات والخدمات المصممة
للظروف المحلية ولضمان حصول األفراد عىل المعلومات
التي يحتاجون إليها التخاذ قرارات صائبة.
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 8.2.2إعادة صياغة تقديم المعلومات
المتعلقة بالمخاطر

يمكن إلعادة صياغة طريقة تقديم معلومات المخاطر أن
يكون لها تأثير عملي وقوي في فعاليتها لتعزيز إجراءات
الحد من المخاطر بين األفراد والمجتمعات والحكومات
(ثالر وسونستين .)2021 ،فأثبتت العديد من النُهج العملية
فعاليتها بشكل خاص في هذا الصدد.
معالجة الميل نحو محدودية التفكير :تمديد األفق الزمني
في بعض الحاالت ،قد يكون اإلجراء البسيط المتمثل في
تمديد األفق الزمني طريقة فعالة للتعامل مع الميل نحو
محدودية التفكير .فقد أظهرت الدراسات التجريبية أن
صانعي القرار الرئيسيين يكونون أكثر ً
مياًل إىل اتخاذ تدابير
للحد من المخاطر إذا تم إخبارهم بأنه عىل مدار الـ  25سنة
القادمة ،توجد احتمالية تتجاوز  1من  5احتماالت بشأن وقوع
ً
عوضا عن
كارثة واحدة عىل األقل تسبب ضر ًرا لممتلكاتهم

وصفها عىل أنها احتمالية واحدة سنوية من كل مئة احتمالية
سنوية (تشودري وآخرون2020 ،؛ روبنسون وآخرون.)2021 ،
ونجحت إعادة صياغة مماثلة لالحتماالت بمرور الوقت منذ
عدة سنوات لتشجيع الناس عىل ارتداء أحزمة األمان في أثناء
القيادة من خالل اإلشارة إىل احتمالية وقوع إحدى الحوادث
ً
عوضا عن أن تكون االحتمالية
عاما من القيادة
عىل مدى ً 50
لكل رحلة فردية (سلوفيتش وآخرون.)1978 ،
معالجة الميل نحو التفاؤل :كن إيجاب ًيا

غال ًبا ما ينطوي اإلبالغ عن المخاطر عىل نقل إحصاءات عن
حجم الضرر وعدد الوفيات وغيرها من الخسائر .ويؤدي الميل
نحو التفاؤل إىل اعتقاد األشخاص أن مثل هذه الكوارث لن
تحدث لهم ،أو إذا حدثت لهم ،فلن تكون العواقب وخيمة.
فيسعى بعض اإلعالميين إىل إبعاد الجماهير عن ميلهم نحو
التفاؤل من خالل أوصاف حية ومروعة في بعض األحيان
إلظهار مدى خطورة العواقب.

المربع  .8.1التواصل الفعال والب ّناء :المسلسل التلفزيوني Blue Planet II
لطالما حرص ديفيد أتينبورو ،وهو رائد في استخدام األفالم الوثائقية التلفزيونية اآلسرة إلثارة االهتمام بالبيئة ،عىل
إطالق تحذيرات .ومع ذلك ،فقد كثف مؤخرًا التركيز في اإلجراءات العملية التي يمكن للناس العاديين اتخاذها لحماية
عالم الطبيعة ،جن ًبا إىل جنب مع دعوة واضعي السياسات (الصندوق العالمي للطبيعة .)2020 ،دقت سلسلته الوثائقية
 Blue Planet IIعن الحياة البرية ناقوس الخطر بشأن النفايات البالستيكية ،ولكنها تضمنت ً
أيضا معلومات حول
اإلجراءات العملية التي يمكن للمشاهدين اتخاذها لمعالجة المشكلة .تشير الدراسات إىل أن نشاط مستخدمي Twitter
المتعلق بالنفايات البالستيكية تضاعف بعد السلسلة ،مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق .بلغت نسبة األشخاص
الذين غيروا سلوكهم بعد مشاهدة الحلقات تقري ًبا  9من كل  10أشخاص ( .)%88وأفاد أحد بائعي المواد الغذائية بأن
تلقي األسئلة المتعلقة بالبالستيك قد زاد بعد السلسلة بنسبة( %800كولينز .)2018 ،من دون بحث مخصص لقياس
تأثير المسلسل التلفزيوني ،قد يكون من الصعب إرجاع اإلجراءات التي حدثت عىل أنها نتيجة مباشرة له (دون وآخرون،
 ،)2020لكنه من المرجح أن المعلومات المتعلقة بالمشكلة وخيارات العمل العملي كانت أكثر فعالية من التحذيرات
المجردة وحدها.
تأثير التلوث البالستيكي في الحياة البحرية

صاحب الحقوق/Shutterstock © :تانيا سيد
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وجدت مراجعة لدراسات االتصال في مجال الصحة العامة
أنه إذا تم استخدام عامل الخوف ،فمن المرجح أن يتخذ
الناس إجراءات في حالة دمجها ً
أيضا مع رسائل فعالة وقوية
(ويت وآلين .)2000 ،ويعني هذا أن التأطير السلبي يجب
أن يكون مصحوب ًا بالتواصل الذي يدعم الشعور بالفاعلية
واألمل والتحفيز والفعالية الذاتية والجماعية ،واألهم من
ذلك ،هو وجود الخطوات العملية المطلوبة لتحقيق التغيير.
وقد يؤدي اإلخفاق في القيام بذلك إىل شعور الناس بالعجز
والقلق واإلرهاق – وهي مشاعر يمكن أن تؤدي إىل االنغالق
العقلي وتحطيم القدرة عىل اإلبداع والطاقة الالزمين لمواجهة
التحديات الكبيرة.
فعىل سبيل المثال ،وجدت دراسة حديثة أجريت عىل إحدى
المدن المعرضة لحرائق الغابات في مدينة فالبارايسو في
تشيلي أن العوامل النفسية ،مثل االفتقار المتصور للسيطرة
عىل الحياة والبيئة ،أثرت بشكل كبير في سلوك األشخاص
فيما يتعلق بإدارة المخاطر .فقد أعاق هذا اإلجراءات الوقائية
وجعل ً
أيضا الحد من المخاطر مسألة ثانوية بالنسبة إىل
الكثيرين .حتى لو كان الناس عىل دراية بالمخاطر وتعرضوا
للحرائق عدة مرات في السنة ،فقد نشأ القليل من اإلجراءات
التعاونية عن جهود التوعية بالمخاطر (الرا ميسا .)2021 ،وتُعد
اإلشارة إىل اإلجراءات اإليجابية والعملية التي يمكن لألفراد
اتخاذها غال ًبا نهجًا أكثر فاعلية (المربع .)8.1
معالجة الميل نحو التبسيط :سيناريوهات البناء
تتمثل إحدى طرق تأطير المخاطر بشكل أكثر فاعلية لمعالجة
الميل نحو التبسيط في خلق مجموعة من السيناريوهات
إللقاء الضوء عىل عواقب الكوارث التي تحدث ،بما في ذلك
وضع سيناريو ألسوأ الحاالت .عىل سبيل المثال ،تواجه
مكسيكو سيتي مخاطر ناجمة عن الزالزل التي تعتمد عىل
حدوث أنواع مختلفة من الزالزل ،ويرجع ذلك بشكل أساسي
إىل تأثيرات الموقع التي تعمل عىل زيادة تحرك األرض
(رينوسو وأورداز .)1999 ،هذا ودرس أحد المشروعات
الحديثة التي تجريها جامعة المكسيك الوطنية حاالت عدم
اليقين المرتبطة بالزالزل المستقبلية في مكسيكو سيتي
باستخدام ثالث مجموعات من السيناريوهات الزلزالية( :أ)
السيناريوهات التي تعكس احتمالية الضرر الناجم عن الزالزل
المستقبلية ،و(ب) السيناريوهات التي تقدر الخسائر القصوى
والمتكررة الناجمة عن الزالزل ،و(ج) السيناريوهات الزلزالية
التاريخية والمعروفة ونتائجها .وتم بعد ذلك استخدام هذه
السيناريوهات لوضع تقديرات لألضرار الهيكلية التي تلحق
بالمدينة لكي يستخدمها صانعو القرار في التخطيط للحد من
المخاطر (رينوسو وآخرون.)2022 ،

يمكن ً
أيضا وضع السيناريوهات التي تق ّيم المخاطر المتتالية
والمركبة وخسائر الكوارث غير المباشرة من أجل معالجة
المخاطر النظامية بشكل أفضل .فقد يساعد إظهار الخسائر
المباشرة وغير المباشرة المحتملة في تسليط الضوء عىل
ضرورة اإلجراءات الوقائية للحد من المخاطر عبر مجموعة من
القطاعات .وينبغي أال تعتمد مثل هذه السيناريوهات عىل
المقاييس االقتصادية فقط ،حيث قد يؤدي ذلك إىل الميل
إىل تسليط الضوء عىل تدخالت الحد من مخاطر الكوارث
باعتبارها ناجحة إذا كانت تحمي المناطق العالية القيمة
ً
عوضا عن المناطق األكثر عرضة للخطر (اللمنت وآخرون،
2020؛ ماركفيدا وآخرون .)2020 ،وقد تتضمن المقاييس
اإلضافية العدد أو القياس لـ "سنوات الحياة التي أُنقذت"،
التي يتم حسابها باستمرار في مجال الصحة العامة (تنجس
وآخرون ،)1995 ،والتأثيرات األكبر عبر قطاعات أوسع ،بما
في ذلك التأثيرات في العائدات الضريبية المحتملة .فعىل
سبيل المثال ،في بربادوس ،تم تحليل التأثيرات االقتصادية
المتتالية لألعاصير لتقدير الخسائر المباشرة وغير المباشرة،
بما في ذلك التأثيرات المتتالية المحتملة في االقتصاد
والمجتمع (المربع .)8.2

قد تكون السيناريوهات أكثر فاعلية إذا قارنت ً
أيضا تكاليف
العمل والتقاعس عن العمل .وإذا لم يتم إجراء العملية
الحسابية هذه ،فسيوجد خطر بأن تصبح االستثمارات "غير
مرئية" للمراقبين ،حيث إنه عند حدوث خطر ال يتم تحمل
الخسائر (ألنه تم تجنب وقوع الكارثة بفاعلية) .يوضح الشكل
 8.1كيف يمكن أن يظهر هذا "اإلغفال" بعد االستثمار في بناء
منازل عىل ركائز متينة في منطقة معرضة للفيضانات .وفي
هذه الحالة ،يمكن أن تساعد أربعة سيناريوهات (من "أ" إىل
"د") تقارن بين تكاليف اإلجراء والتقاعس في جعل فوائد
حا باستخدام التمثيل
الحد من مخاطر الكوارث أكثر وضو ً
والوصف المرئيين.
هذا وتشكل السيناريوهات أهمية خاصة ً
أيضا في اتخاذ
إجراءات بشأن تغير المناخ ،ألن التأثيرات السلبية لهذا
الخطر الكبير يتم التقليل من شأنها في األنظمة االقتصادية
واالجتماعية .ولتوضيح هذه النقطة ،ينبغي النظر في األضرار
المتوقعة الناجمة عن الفيضانات بسبب ارتفاع مستوى البحر،
إىل جانب النمو السكاني في المناطق الشديدة التعرض للخطر.
وكشف تحليل لـ  136مدينة ساحلية كبرى حول العالم أن ارتفاع
مستوى سطح البحر بمقدار  20سم بحلول عام  2050سيؤدي
إىل زيادة متوسط خسائر الفيضانات السنوية في هذه المدن
لتصل إىل  1.2تريليون دوالر أمريكي في تلك السنة ،مقابل
 52مليار دوالر أمريكي في عام  .2005وفي السيناريو األكثر
تشاؤما ،ستؤدي زيادة مستويات سطح البحر بمقدار  40سم
ً
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المربع  .8.2سيناريو التداعيات االقتصادية النظامية المتعاقبة ألحد األعاصير في بربادوس
تواجه بربادوس مستويات عالية من المخاطر فيما يتعلق باألعاصير .وتُعد السياحة عنصرًا رئيس ًيا من
اقتصادها .وضع المحللون سيناريو إعصار من الفئة  5بصفته جزءًا من تخطيطهم للحد من مخاطر
الكوارث ،وقدروا التداعيات االقتصادية المتوقعة سواء المباشرة أو غير المباشرة .في السيناريو ،تحرك
اإلعصار عبر بربادوس بقوة رياح تبلغ  250كم/ساعة وما يقابلها من فيضانات عاصفة .استخدم التمرين
نموذج تقييم العواقب االقتصادية لتقدير الخسائر االقتصادية غير المباشرة ،وتقدير الخسائر الناجمة
عن المخاطر المتعددة وف ًقا لبرنامج  Hazusمن أجل تقدير الخسائر االقتصادية المباشرة.
في ظل هذا السيناريو ،تم تقدير ما يلي:
●سوف تغمر المياه نسبة تُقدر بحوالي %8.5من الفنادق والمساكن والمصانع ومراكز التوزيع،
ولن يكون من الممكن استخدامها حتى االنتهاء من أعمال اإلصالح المكثفة.

●سينزح حوالي %11.5من السكان لمدة  6أشهر عىل األقل ،إما للفرار عىل المستوى الدولي وإما
لإلقامة مع األصدقاء واألقارب ،ما سيتسبب في انخفاض معدل متوسط توافر القوى العاملة
الفعالة بنسبة %6بعد الحدث.
●سيتضرر العديد من ممرات العبور إثر هذا الحدث ،األمر الذي سيتسبب في الحد من القدرة
عىل ممارسة أنشطة التجارة والسياحة في الجزيرة لمدة تتراوح من  6إىل  12شهرًا.
●ستنخفض اإليرادات الضريبية الحكومية بنسبة تتراوح من %6.8إىل ،%13.3اعتمادًا عىل
التدفق الضريبي.

يقدم الجدول  8.1أمثلة للنسبة المئوية للمخرجات/خسائر اإلنتاج بنا ًء عىل التكاليف التفصيلية في ظل
هذا السيناريو .وتوجد بعض النتائج المدهشة ،مثل التأثير الكبير في المحاجر والتأثير المنخفض في
المطاعم ،األمر الذي يشير إىل أهمية استخدام السيناريو الواقعي وتقدير تكلفته من أجل تقدير الخسائر
المباشرة وغير المباشرة بسبب الطبيعة النظامية للمخاطر (ليمان وآخرون.)2022 ،
الجدول  .8.1عينة من الخسائر المقدرة للقطاعات في بربادوس في االثني عشر ( )12شهرًا التالية لسيناريو
إعصار من الفئة 5

ً
انخفاضا في اإلنتاجية/اإلنتاج
تشهد قطاعات مختارة

انخفاض ()%

الفنادق والشقق وبيوت الضيافة

13.3

استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي

11.2

استخراج الحجارة والرمل والطين

8.1

االتصاالت

7.6

اإلنتاج الزراعي (بكافة أنواعه)

7.5

البناء

3.8

المطاعم

2.9

االنخفاض العام في اإلنتاجية/اإلنتاج

7.0

المصدر :ليمان وآخرون ()2022
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بحلول عام  2050إىل خسائر سنوية ناجمة عن الفيضانات تبلغ
 1.6تريليون دوالر أمريكي (هاليجاتي وآخرون .)2013 ،ومن
الضروري ربط هذا النوع من البيانات بعوامل محفزة للحد من
المخاطر ،باإلضافة إىل تشجيع التحول إىل الطاقة المتجددة،
األمر الذي يمكن أن يبطئ وتيرة تغير المناخ.
معالجة الميل إىل القصور الذاتي :مجموعة المخاطر
وخيارات "االنسحاب"
بمن فيهم صانعو القرارات
ثمة طريقة أخرى إلشراك األفرادَ ،
المؤسسية ،في إيالء االهتمام للمخاطر المنخفضة االحتمال
تتمثل في تجميع عدة مخاطر في بوليصة تأمين واحدة أو

منتج للحد من المخاطر (سلوفيك وآخرون .)1978 ،فعىل
سبيل المثال ،وجدت دراسة عن التأمين ضد المخاطر
الطبيعية في أوروبا أن التغطية التأمينية منتشرة عىل نطاق
واسع في البلدان التي يتم فيها تجميع مجموعة من المخاطر
في بوليصة واحدة (هدسن وآخرون .)2020 ،وفي فينيتو
بإيطاليا ،جرى مسح سكان هذه المنطقة المعرضة للفيضانات
الشديدة بعد الفيضان الكبير الذي حدث مؤخرًا .وفي حين
أعرب معظمهم عن إحجامهم عن شراء بوليصة التأمين
ضد الفيضانات كأفراد ،قال كثيرون إنهم قد يجدون أنه من
المقبول أن تقدم الحكومة خطة تأمين إلزامية تطلب منهم
المشاركة (رودر وآخرون.)2019 ،

الشكل  .8.1رسم تخطيطي لألمور غير المرئية في نجاح الحد من مخاطر الكوارث باستخدام المنازل القائمة عىل أعمدة طويلة للتخفيف
من الفيضانات
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وباإلضافة إىل ذلك ،فإن التجارب الميدانية والخاضعة
للرقابة في مجال االقتصاد السلوكي تكشف أن المستهلكين
يكونون أكثر ً
ً
عوضا
مياًل إىل التمسك بالخيارات االفتراضية
عن مواجهة مشكلة االنسحاب لصالح بعض البدائل األخرى
(جاتشيموفيتش وآخرون .)2019 ،وتم تسليط الضوء عىل هذا
االتجاه في دراسة أجريت عىل  1,187من أصحاب المنازل في
المناطق المعرضة للفيضانات في هولندا والمملكة المتحدة.
وقد قارنت بين الخيارين التاليين( :أ) توفير التأمين ضد
الفيضانات باعتباره بوليصة تأمين افتراضية قائمة ،مع خيار
االنسحاب من هذه التغطية ،و(ب) إعطاء مالك المنزل خيار
إضافة التغطية التأمينية ضد الفيضانات إىل بوليصة التأمين
الحالية .أدى الخيار األول لتصميم المنتجات إىل ارتفاع نسبة
أصحاب المساكن الذين لديهم تأمين ضد الفيضانات ،بمنَ
فيهم أولئك الذين ال يعانون من حدوث الفيضانات (روبنسن
وآخرون.)2021 ،
يمكن ً
أيضا تطبيق هذه األمثلة للعمل مع ،وليس ضد ،كيفية
اتخاذ األشخاص القرارات بشأن التأمين في مجاالت أخرى
لتعزيز الحد من المخاطر بشكل فعال واتخاذ تدابير بشأن تغير
المناخ .فعىل سبيل المثال ،يمكن لمطوري العقارات جعل
األلواح الشمسية خيا ًرا افتراض ًيا من خالل إخبار المشترين
بأنه سيتم تركيبها عىل سطح منزل جديد ما لم يقرر المالكون
أنهم يفضلون عدم الحصول عليها .ويمكن أن يوفر المقرضون
ووكالء العقارات حاف ًزا اقتصاديًا للحفاظ عىل األلواح الشمسية
من خالل اإلشارة إىل أن فواتير الكهرباء ستكون أقل مما
لو كانت أنواع الوقود األحفوري هي مصدر الطاقة (كونروثر
وآخرون.)2021 ،
معالجة الميل إىل االنصياع :إنشاء قواعد اجتماعية
من شأن العمل مع القواعد والممارسات االجتماعية القائمة
والبناء عليها أن يساعد في معالجة الميل إىل االنصياع
واإلسهام في الممارسات اإليجابية في مجال الحد من
المخاطر .فيؤثر الدين ،والعادات والقواعد االجتماعية وغيرها
من األبعاد في طريقة تفكير األشخاص وتصرفهم فيما يتعلق
بالمخاطر .ومن المرجح أن تؤدي محاولة تغيير المعتقدات
األساسية إىل نتائج عكسية وغير أخالقية ،وقد تؤدي إىل
تقويض المعارف المحلية واألصلية القائمة (الفصل  .)6بيد
أن السياسات المصممة جيدًا يمكن أن تساعد في تشجيع
التغيير نحو السلوكيات اإليجابية .فعىل سبيل المثال ،إذا
كانت السياسات تشجع عىل وضع قاعدة اجتماعية لمالكي
العقارات لالستثمار في األلواح الشمية أو االمتثال لقوانين
البناء ،وتم منح هؤالء الذين يطبقون هذه اإلجراءات ختم
الموافقة ،فمن المرجح أن يحذو الجيران حذوهم.
سيتطلب نجاح أي حملة من حمالت القواعد االجتماعية
وسائل اإلعالم للمساعدة في ترويجها .فيوضح المربع 8.3
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كيف تم استخدام الحمالت اإلعالمية إلقناع السكان في نيبال
باالستثمار في تدابير مقاومة الزالزل عند إعادة بناء المنازل
المتضررة في أعقاب زلزال عام .2015
ويمكن ً
أيضا لإلبالغ عن المخاطر أن يتضمن المعتقدات
والممارسات الشائعة للتفكر والمناقشة ،ال سيما إذا كان
الزمالء الموثوق بهم يساعدون في إدارة المناقشة .ففي
أستراليا والواليات المتحدة ،عىل سبيل المثال ،تُظهر األبحاث
أن الرجال في الكثير من األحيان وبشكل أكبر بالمقارنة مع
السيدات يقودون السيارات في مياه الفيضانات دون معرفة
عمقها ،وبالتالي تكون لديهم معدالت وفيات أعىل .ويمكن
ألحد زمالء رجل يرى أن القيادة في مياه الفيضانات أو العمل
في درجات الحرارة الشديدة دليل عىل الرجولة أن يذكره بأن
ً
عماًل بطول ًيا
تعريض نفسه للموت دون وجود ضرورة ليس
وسيقضي عىل أسرته .ويمكن إرشاد األشخاص ،الذين يرون
بأنه ال جدوى من اتخاذ االحتياطات قبل العاصفة ألن األقدار
في يد هللا ،بلطف عن طريق زعيم ديني يشير إىل أن هللا قد
أعطاهم ً
أيضا القدرة عىل وضع خطط لإلخالء .قد تكون هناك
حاجة ً
أيضا إىل ترتيبات خاصة وأشكال محددة للتواصل
لتلبية احتياجات مجتمعات األقلية داخل إحدى المناطق
المستهدفة .وينبغي أن تراعي هذه الترتيبات األنظمة والنُهج
القائمة لعملية صنع القرار (ميرسر وآخرون2009 ،؛ الفصل
 6أعاله).
هذا ويمكن أن يساعد استخدام أدوات ،مثل االقتداء بسلوك
غير شائع أو "ال يمكن تصوره" ،في إجراء مناقشات سريعة بين
المجموعات ،وتحفيز االبتكارات ،وتخطي الحدود ،ومنح الثقة
للمواطنين لتنفيذ األشياء بشكل مختلف ،كما هو الحال في
المجتمعات المتأثرة بالفيضانات في بنغالديش (المربع .)8.4
ويمكنه ً
أيضا التشجيع عىل التفكير النقدي بشأن المفاضالت
بين الفوائد القصيرة األجل والطويلة األجل ،ومساعدة الناس
في التحقق من افتراضاتهم ،وموازنة خياراتهم ،والتعرف عىل
الحوافز القصيرة األجل للتخطيط الطويل األجل.

 8.2.3إعادة توجيه الحوافز المالية وإطارات
العمل التنظيمية نحو القدرة عىل الصمود

من شأن الحوافز االقتصادية لالستثمار في الحد من مخاطر
الكوارث وغيرها من السياسات الرامية إىل تشجيع الحد من
المخاطر المساعدة في التغلب عىل أوجه القصور في التفكير
المحدود والقصير األجل.
الحوافز االقتصادية القصيرة األجل
يمكن للسياسات والمنتجات المصممة جيدًا أن تسهل
عىل األشخاص االستثمار في الفوائد التي أصبحت ملموسة
عىل مدى عدة سنوات .فعىل سبيل المثال ،يمكن أن يؤدي

المربع  .8.3تغيير األعراف االجتماعية بشأن بناء منازل مقاومة للزالزل في نيبال
في نيبال ،وفي أعقاب زلزال عام  ،2015انتهى العديد من األشخاص الذين أعادوا بناء منازلهم عن اتباع تقنيات
ً
أموااًل ومواد ال يستطيعون تحمل تكلفتها ومهارات ال تتوفر
الحماية من الزالزل ألنهم شعروا أن األمر يتطلب
لديهم .فدعا برنامج إذاعي أسبوعي طويل األمد ،وهو  ،Milijuli Nepaliإضافة إىل عمل درامي متصل به ،وهو
 ،Kathamaalaالمستمعين إىل الوصول إىل مخطط الحوافز الحكومية الذي يكافئ تقنيات إعادة البناء اآلمنة.
وتمت مشاركة نصائح الخبراء حول استخدام مواد محلية المصدر ميسورة التكلفة .وتم توفير منصة لتبادل
األفكار بين الناس العاديين لتوفير المال لالستثمار في التعديل التحديثي ،وعُرضت النساء الالئي تمت إعادة
تدريبهن كبنّائات ماهرات لتعزيز سبل عيشهن بوصفهن نماذج يحتذى بها .وعُرضت قصص من أصحاب
المنازل الذين أدركوا الفوائد الفورية لهذه العملية ،باإلضافة إىل الحد من المخاطر عىل المدى الطويل ،بما
في ذلك الشعور بالرضا بشأن االحتفاظ بالمنازل التقليدية التي بناها األجداد والذكريات التي تأتي معها والقدرة
عىل مواصلة الممارسات الدينية والثقافية من خالل تصميم البيوت وأسلوب بنائها .أفاد المستمعون ً
أيضا
بشعورهم بالفخر والراحة في ظل امتالكهم لمنزل فريد من نوعه داخل مجتمعهم يدعم سبل العيش والتجمعات
االجتماعية بطرقهم المعتادة.
مقابلة مع امرأة نيبالية حول إعادة بناء المنازل لتكون مقاومة للزالزل
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أظهرت أبحاث التأثير أن ما يقرب من ثلثي المستمعين المنتظمين ( )%62اكتسبوا معلومات حول تقنيات
إعادة البناء المعتمدة من الحكومة للمنشآت المقاومة للزالزل ،وأقر نصفهم تقري ًبا ( )%45باستخدام هذه
التقنيات .ودعم التحليل اإلحصائي بيانات حول أن المستمعين المنتظمين كانوا أكثر ً
مياًل إىل ذكر اتخاذ
اإلجراءات مقارنة بغير المستمعين (ساها وآخرون.)2021 ،
اجتمعت مهارات رواية القصص اإلبداعية واإلنتاج اإلذاعي والفهم العميق لواقع حياة المستمعين والمشورة
الفنية الحديثة واإلستراتيجية الواضحة لدعم اتخاذ القرار من أجل إنشاء برامج شديدة الجاذبية للجماهير .لدرجة
أن أعداد المستمعين استمرت في الزيادة بعد سنوات من الزلزال .وهذا يؤكد النقطة التي تشير إىل أن الوسائط
العالية الجودة والمشاركة مهمة للغاية لجذب اهتمام الجمهور بقضايا المخاطر والحفاظ عىل الجدوى التجارية
(ساها وآخرون.)2021 ،

117

تقديم قرض لالستثمار في تدابير الحد من المخاطر المرتبطة
برهن عقاري متعدد السنوات إىل تقليل التكاليف السنوية
مقدما .ومن
بشكل كبير ،مما يجعل االستثمار ميسور التكلفة
ً
خالل جعل االستثمار جذاب ًا من الناحية المالية عىل المدى
القصير ،من المرجح أن يستثمر أصحاب المنازل في جعل
منازلهم أكثر أمانًا من الكوارث المستقبلية .هذا وفي البلدان
التي يُطلب فيها من أصحاب العقارات شراء التأمين كشرط
للحصول عىل رهن عقاري ،يرجح أن يتجاوز التخفيض في
األقساط السنوية القائمة عىل المخاطر ،بسبب انخفاض
المطالبات الناجمة عن الكوارث ،مدفوعات القروض السنوية.
وفي البلدان التي ال يكون التأمين فيها مطلوب ًا ،أو حيث ال
يمكن لمالك العقار تحمل دفع القرض السنوي ،يمكن لمنحة
محددة مسب ًقا لألسر استنادًا إىل الدخل السنوي (أي قسيمة

مرهونة بالدخل) أو ائتمانات ضريبية أن توفر حوافز لالستثمار
في التأمين أو غيره من تدابير الحد من المخاطر (كوسكي
وكونريوثر.)2014 ،
تُعد هذه الحوافز فعالة ً
أيضا في تعزيز اإلجراءات المتعلقة
بتغير المناخ .فبحلول عام  ،2030ستصبح الطاقة الشمسية
أرخص مصدر للطاقة في كندا والصين والواليات المتحدة
األمريكية و 14دولة أخرى (مانغاني .)2021 ،ولتشجيع
أصحاب المنازل عىل االستثمار في األلواح الشمسية ،يمكن
أن تغطي عقود اإليجار واتفاقيات شراء الطاقة تكلفة األلواح
وصيانتها .سيدفع صاحب المنزل للحكومة اإلقليمية أو شركة
(سنداي،
خاصة
رسوما أقل من التوفير في فاتورة الكهرباء ِ
ً
 .)2020ويمكن لهذا أن يساهم في تحقيق دورة إيجابية

المربع  .8.4التلفزيون واألعراف االجتماعية والتأهب للفيضانات والعواصف في بنغالديش
في بنغالديش ،أظهرت األبحاث أن الناس لم يتخذوا تدابير لتقليل المخاطر قبل العواصف الموسمية ألسباب
عديدة ،منها الخوف من أن يوصمهم جيرانهم بأنهم يفعلون شي ًئا خارج نطاق المألوف .في إحدى الحاالت ،اتُهمت
عائلة قام أفرادها بربط سقف المنزل قبل حدوث عاصفة بممارسة السحر عندما تطايرت أسقف منازل اآلخرين.
واستجابة لهذه األنواع من العوامل االجتماعية ،عرض برنامج واقع تلفزيوني وطني مجتمعات تتحد معً ا التخاذ
إجراءات للتكيف مع التغير المناخي وتقليل المخاطر .فإن تطبيع ممارسة أنشطة الحد من المخاطر من خالل
إظهار مجموعات كبيرة تعمل بها سهّ ل عىل األشخاص التحدث بشأن التغييرات المحتملة داخل مجتمعاتهم
واستكشاف الخيارات معً ا .وصل البرنامج إىل أكثر من  22.5مليون شخص ،وأفاد %78من المشاهدين بأنهم
فهموا كيفية االستعداد للمخاطر بشكل أفضل ،كما ذكر %47منهم أنهم اتخذوا إجراءات لالستعداد.
المصدر :وايت هيد ()2017
مقابلة مع امرأة من المجتمع المحلي حول الحد من مخاطر الفيضانات والعواصف
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حيث تؤدي زيادة وفورات الحجم ،وزيادة المنافسة ،وتحسين
الترتيبات المؤسسية (مثل تبسيط عمليات الترخيص) إىل
خفض التكاليف وإنشاء حوافز لزيادة االبتكار التكنولوجي
وكفاءات سلسلة التوريد .يقدر الخبراء أن هذه العوامل
ستؤدي إىل انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية عن السعر
الحالي بنسبة تتراوح بين  15و %20عىل مدار العقد المقبل،
مما يجعل هذا االستثمار أكثر جاذبية.
في كاليفورنيا ،تجعل الئحة حكومية المنافع االقتصادية
مبان
الطويلة األجل للطاقة الشمسية جزءًا رئيس ًيا عند إنشاء
ِ
جديدة .ومنذ عام  ،2020يتم تزويد جميع المساكن الجديدة
لألسرة الواحدة ومتعددة األسر باأللواح الشمسية عند بنائها
(روجرز .)2019 ،هذا وتقدر لجنة الطاقة في كاليفورنيا ،التي
وافقت عىل هذا التشريع ،أن مدفوعات الرهن العقاري
الشهرية للمنزل ستزيد بمقدار  40دوال ًرا شهريًا ،لكن المالك
سيوفر  80دوال ًرا في المتوسط شهريًا عىل الكهرباء .ونظرًا
ألن تكلفة األلواح الشمسية مدرجة في الرهن العقاري ،فإن
تكاليف المالك تنخفض بشكل فعال من لحظة شراء المنزل.
شروطا مماثلة عىل البنية التحتية
وستطبق الئحة أخرى
ً
التجارية الجديدة والمشروعات السكنية الشاهقة اعتبا ًرا من
عام ( 2023بين ،)2021 ،وستصبح جزءًا من قانون معايير
البناء .عىل مدار الـ  30سنة المقبلة ،ستخفض هذه الالئحة
انبعاثات غازات الدفيئة بما يعادل إخراج حوالي  2.2مليون
سيارة من الطرق لمدة عام (روجرز.)2019 ،
أقساط التأمين عىل أساس المخاطر
تشكل أقساط التأمين عىل أساس المخاطر أداة أخرى
يمكن أن تساعد في التغلب عىل التحدي المتمثل في أن
االستثمار يبدو مكل ًفا للغاية بالمقارنة بالحد من األضرار عىل
المدى القصير .ويمكن لتلك األقساط أن توفر تكاليف قليلة
للكيانات التي استثمرت في تدابير الوقاية للحد من المخاطر.
وقد تم تطوير نماذج الكوارث عىل مدار الـ  30سنة الماضية
وتحسينها لتقييم احتمالية الكوارث من حيث الحجم والكثافة
واألضرار الناجمة عنها .تستخدم شركات التأمين وشركات
إعادة التأمين التقديرات المستمدة من هذه النماذج لتحديد
األقسام القائمة عىل المخاطر ومقدار التغطية التي يجب
تقديمها في المناطق المعرضة للمخاطر (غروسي وكونيوثير،
 .)2005ويمكن ً
أيضا استخدام التقديرات كخط أساس لفهم
أنشطة الحد من مخاطر الكوارث التي يمكن أن تقلل المخاطر
التي يتعرض لها أصل معين بشكل أفضل.

في فرنسا ،يشجع نظام للتأمين ضد الكوارث يسمى
( Catastrophes Naturellesالكوارث الطبيعية) تنفيذ
خطط الوقاية من المخاطر للحد من المخاطر كجزء من اإلدارة
المحلية لمخاطر الفيضانات .ويمكن لهذه الخطط أن تحدد
المناطق الشديدة الخطورة التي ال يُسمح فيها بالتنمية
الجديدة وتوصي باتخاذ تدابير للحد من المخاطر لتقليل
األضرار المرتبطة بالفيضانات أو تتطلبها .ويشجع نظام
التأمين المجتمعات عىل تنفيذ الخطط الخاصة بها من
خالل فرض خصومات أعىل عىل من يتخلفون عن التنفيذ
(بوسان وآخرون.)2013 ،
ما زال االعتماد المستمر عىل اآلفاق الزمنية القصيرة كأساس
للقرارات المالية يساهم مساهمة كبيرة في إخفاق واضعي
السياسات والمستثمرين والشركات وأصحاب المشروعات
في النظر بشكل كامل في مخاطر الكوارث واالستجابة لها.
فال تتطلب الكثير من السياسات ،واللوائح ،والممارسات
الحسابية النظر في التأثيرات المالية للكوارث أو اإلفصاح
عنها .غير أن سوء التسعير أو التقليل من شأن هذه المخاطر
يمكن أن يكون له أثر مالي في بيانات اإليرادات أو الميزانية
العمومية للمؤسسة ،سواء كانت شركة أو منظمة ائتمانية أو
مستثمر مؤسسي .وتكون عواقب هذا كبيرة ومتنامية .وعىل
النقيض من ذلك ،فإن نظام الضرائب الذي يقيس التكلفة
الحقيقية ويوفر حاف ًزا من خالل إعادة جزء من اإليرادات
إىل المناطق المحلية لدافعي الضرائب يغير الحوافز المالية
واالجتماعية (مثل المربع .)8.5

المربع  .8.5الضرائب عىل الكربون في كوستاريكا
كانت كوستاريكا واحدة من أوائل البلدان التي بدأت في
مكافحة التغير المناخي من خالل استخدام الرافعات
المالية ،عندما اعتمدت ضريبة الكربون المبتكرة عىل
الوقود في عام  .1997يوجد رابط لدى دافعي الضرائب
بين استخدام الوقود والفوائد التي تعود عىل مجتمعاتهم
المحلية ،حيث يذهب جزء من اإليرادات إىل المزارعين
ومجتمعات السكان األصليين لحماية الغابات
االستوائية وإعادة نموها .تدر الضريبة  33مليون دوالر
سنويًا لصالح هذه المجموعات ،وساهمت في عكس
مسار إزالة الغابات وعادت بالنفع عىل االقتصاد .وفي
عام  ،2018كانت نسبة %98من الكهرباء في كوستاريكا
من مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر :كينغ ()2019
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 8.2.4تقييم اإلستراتيجيات

يجب أن تكون إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث عىل
أي نطاق جغرافي قادرة عىل اإلجابة عن األسئلة التالية :ما
مدى نجاح اإلستراتيجيات المقترحة في منع الخسائر بمرور
سليما
تقييما
الوقت وهل تشكل مقاييس االختيار للرصد
ً
ً
للتقدم المحرز نحو تحقيق هدف الحد من الخسائر في أقرب
ً
سهاًل ،وكثيرًا
وقت ممكن؟ إن معالجة هذه القضايا ليس أمرًا
ما تتطلب الحلول المفاضلة بين الكفاءة واإلنصاف .وتُحدد
ً
عادة من خالل إجراء تحليل للتكاليف والفوائد يقارن
الكفاءة
بين فوائد الحد من المخاطر وبين تكاليف االستثمار والصيانة
لتدابير الحد من مخاطر الكوارث .ويقاس اإلنصاف من خالل
مقارنة االستفادة التي ستعود عىل األسر األشد فقرًا بموجب
اإلستراتيجية المقترحة للبرنامج الحالي (بوردمان وآخرون،
 .)2018ومن المهم ً
أيضا بشكل متزايد النظر في كيفية أداء
األجيال القادمة في ظل إستراتيجيات إدارة المخاطر المختلفة
بالنظر إىل التأثيرات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

 8.3دور أصحاب المصلحة
الرئيسيين في تنفيذ تدابير
الحد من مخاطر الكوارث
يُعد ضمان اتساق القيم وجداول األعمال لدى أصحاب
المصلحة الرئيسيين نحو الحد من المخاطر في ظروف
مثالية في اتجاه إستراتيجي واحد أمرًا ضروريًا لوضع برامج
وسياسات فعَّ الة للحد من مخاطر الكوارث .ومع ذلك،
سيصبح ألصحاب المصلحة المختلفين أدوار ومسؤوليات
مختلفة عىل النحو المبين أدناه.

 8.3.1القطاع العام

ربما تؤدي الحكومات وكيانات القطاع العام دو ًرا بالغ األهمية
في ضمان توفير إطارات عمل لتعجيل تطبيق إجراءات
الحد من المخاطر .وينبغي لهم ً
أيضا اتخاذ خطوات لمعالجة
المسائل المتعلقة بالمساواة في الدخل واإلنصاف والعدالة
من خالل مساعدة السكان والشركات الصغيرة مال ًيا حتى
يتمكنوا من االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث .وعىل
المستوى األساسي ،يتعين عىل الحكومات ضمان تطبيق
لوائح لمنع البناء في المواقع غير اآلمنة أو تقليله أو ضمان
قدرة المباني عىل الصمود في هذه المواقع غير اآلمنة ،مثل
سهول الفيضانات أو المناطق المعرضة الرتفاع مستوى
سطح البحر أو المناطق المعرضة بشدة لخطر نشوب حرائق
أو غيرها من المخاطر.
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للقيام بهذا ،يتعين عىل الحكومات ً
أيضا فهم التوقعات
المناخية لوالياتها .وينبغي أن تعمل مع الخبراء لتحديث
معايير التصميم لضمان تصميم بنية تحتية قادرة عىل
الصمود ،ال سيما في مواجهة درجات الحرارة المتزايدة،
وشدة هطول األمطار وتأثيرات الجفاف .وبالتوازي مع
ذلك ،من الضروري تقييم المخاطر التي تتعرض لها البنية
التحتية الحيوية الحالية في إطار مجموعة من السيناريوهات
المستقبلية التي من المحتمل حدوثها خالل فترة حياتها.
ومن شأن تنفيذ تدابير الحماية الفعَّ الة من حيث التكلفة
المساعدة في الحد من الحاجة إىل إجراء تقييمات إنسانية
مكلفة ،وتوفير األموال ،وإيقاف المعاناة.
من الضروري للقطاع العام تحفيز التحول من الوقود األحفوري
إىل مصادر الطاقة المتجددة من خالل دعم مبادرات الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ومساعدة أصحاب العقارات المهتمين
باستخدام الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة .ويمكن إلجراءات،
مثل تحديد سعر للكربون عبر أنظمة تجارة االنبعاثات أو فرض
ضرائب عىل الكربون ،أن تقلل من االنبعاثات التي تزيد من
الكوارث وتحفز االبتكار والنشر واالعتماد للطاقة المتجددة كما
فعلت كوستاريكا (المربع  .)8.5يمكن للقطاع العام ،حيثما
أمكن ،أن يساعد ً
أيضا في توفير وظائف جيدة جديدة من
خالل تخصيص أموال إضافية للبحث وتطوير االبتكارات في
مجاالت أساسية للتحول المناخي ،مثل الطاقة الشمسية،
وطاقة الرياح ،وتطوير تخزين البطاريات.
ويمكن ً
أيضا أن يساعد اتخاذ تدابير لتحسين استهداف
المساعدة اإلنسانية ،إذ يتم تقديم المساعدة عىل أساس
المنح إىل األشخاص األكثر ضع ًفا وضمان تقديم المساعدة
الطويلة األجل من خالل القروض وليس المنح لمن لديهم
الموارد ،في تحفيز الحد من المخاطر في المستقبل .ومن
شأن تشجيع مؤسسات القطاع الخاص عىل مراجعة القدرة
عىل الصمود واالستدامة في مواجهة المخاطر النظامية
لعملياتها الخاصة أن يرسل إشارات مهمة لتشجيع التأهب
واالستعداد .كما أن تشجيع شركات التأمين عىل توفير
الحماية من الخسائر الناجمة عن الكوارث من خالل توفير
تغطية إعادة التأمين ضد الخسائر الناجمة الكوارث لهؤالء
الذين يتخذون تدابير وقائية يمكنه المساعدة في ضمان
وجود شبكات أمان (فان دن بيرغ وبوتزن.)2020 ،
ً
يُعد القطاع العام ً
عاماًل أساس ًيا في وضع "عقد اجتماعي"
أيضا
جديد لتحفيز االستثمار في القدرة عىل الصمود لمواجهة
الكوارث .ويمكن أن يساعد في تحديد مسؤوليات الحكومات
الوطنية ،وهيئات التمويل ،والقطاع الخاص والتزاماتها من
أجل إدارة العوامل الخارجية السلبية الناجمة عن مخاطر
الكوارث .ويتعين عىل الحكومات والهيئات التنظيمية تحديد

استثمارات مستدامة وقادرة عىل الصمود في مواجهة
الكوارث ووضع مقاييس للمخاطر من أجل تغيير سلوك
المستثمرين وزيادة الوعي بمخاطر الكوارث .يقدم اإلطار 8.6
أمثلة عىل كيفية حدوث ذلك بصورة متزايدة من خالل نشر
األدوات المالية الخضراء ،مثل سندات القدرة عىل الصمود.
تشير التقديرات إىل أن التكاليف السنوية للتكيف مع تغير
المناخ بالنسبة إىل البلدان النامية ستتراوح بين  140مليار
دوالر أمريكي و 300مليار دوالر أمريكي سنويًا بحلول عام
 ،2030وبين  280مليار دوالر أمريكي و 500مليار دوالر

أمريكي سنويًا بحلول عام  2050إذا اقتصر االحترار العالمي
عىل درجتين مئويتين فوق المستويات قبل الصناعية (برنامج
األمم المتحدة للبيئة .)2016 ،بيد أن هذه التقديرات من
ً
ً
ً
كاماًل
تمثياًل
وشاماًل لالحتياجات الحقيقية
المرجح أال تقدم
عند مراعاة المتطلبات الرأسمالية لجعل االستثمارات في
البنية التحتية القائمة والمخطط لها قادرة عىل الصمود في
مواجهة تغير المناخ .وعىل الصعيد العالمي ،يتوقع أن تصل
الحاجة إىل االستثمار في البنية التحتية إىل  94تريليون دوالر
بحلول عام  ،2040وستكون هناك حاجة إىل  3.5تريليونات
أخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

المربع  .8.6التمويل المبتكر للحد من المخاطر :السندات الخضراء لمقاومة تغير المناخ
تُعد السندات مصد ًرا رئيس ًيا لالستثمار للقطاعين العام والخاص .فمنذ إصدار بنك االستثمار األوروبي ألول
سند أخضر مصنف في عام  ،2007تم إصدار  1.5تريليون دوالر من السندات الخضراء المصنفة في جميع
أنحاء العالم من مجموعة متنوعة من جهات اإلصدار ،بما في ذلك الحكومات والبلديات وبنوك التنمية الوطنية
والمؤسسات المالية والشركات .وشملت حوالي 16.4 )1,265( %من السندات الخضراء ( 7,725صفقة) أنشطة
متعلقة بالتكيف والقدرة عىل الصمود ،وكان معظمها في المياه والقطاعات المتعلقة بالمياه .وأصدرت األسواق
المتقدمة %79من هذه السندات ،في حين أصدرت المؤسسات فوق الوطنية ،%15وأصدرت األسواق الناشئة
 %6فقط (قادر وآخرون .)2021 ،تشمل األمثلة الحديثة ما يلي:
●استخدمت شركة  ،Société nationale des chemins de fer françaisشركة السكك الحديدية الوطنية
الفرنسية المملوكة للدولة ،السندات الخضراء لتمويل حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ،باإلضافة
إىل النقل المنخفض الكربون والكفاءة في استخدام الطاقة بقطاع السكك الحديدية.

●استخدمت مدينة مالمو في السويد ،وهي واحدة من أقدم الجهات المحلية التي تصدر السندات الخضراء،
إصدارين لجمع األموال من أجل التكيف مع تغير المناخ وتدابير القدرة عىل الصمود من أجل اإلدارة
المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي واألراضي والموارد الطبيعية.
●أصدر بنك التنمية اآلسيوي سندات في عام  2019أبرزت بشكل خاص أنشطة التكيف والقدرة عىل
الصمود .وتشمل االستثمارات مشروع أوالن باتور المنغولية لإلسكان األخضر الميسور التكلفة وقطاع
التجديد الحضري القادر عىل الصمود ،والذي يقوم ببناء  10,000وحدة سكنية موفرة للطاقة ومنخفضة
الكربون كجزء من  20منطقة بيئية جديدة تتمتع ببنية تحتية قادرة عىل الصمود ،مثل الطرق والمياه
والصرف الصحي وأنابيب التدفئة والصوبات الزراعية للزراعة الحضرية.

●أصدرت شركة  ،Grupo Rotoplasوهي كيان مؤسسي في المكسيك ،سندات خضراء بقيمة  523مليون
ً
تموياًل لتعزيز القدرة عىل الصمود من أجل حلول المياه المبتكرة في األسواق
دوالر في عام  2017تضمنت
التي تندر فيها المياه النظيفة بسبب الجفاف وتلوث المياه والبنية التحتية للمياه غير الموثوق بها.
تشمل فوائد السندات الخضراء أنها توفر لجهات اإلصدار الوصول إىل رأس المال المنخفض التكلفة لتمويل
خطوط أنابيب االستثمار الخاصة بهم والمساعدة في توسيع قاعدة المستثمرين لديهم ،إذ يفوق الطلب عىل
السندات الخضراء العرض بكثير .وهي ً
تماما للمشروعات الضخمة التي تتطلب استثما ًرا رأسمال ًيا
أيضا مناسبة
ً
قبل تحقيق اإليرادات وتساعد في تحرير التمويل المخصوم من خالل تسهيالت التمويل المختلط والصناديق.
وتساعد في إبراز ميزات القدرة عىل الصمود وتحسين العمليات الداخلية التي تعزز إدارة المخاطر وتقوي
العالقات الداخلية وااللتزام باالستدامة (قادر وآخرون.)2021 ،
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بشأن الطاقة المتجددة والمياه (شركة  Oxford Economics،
 .)2017إذا افترضنا أن جميع هذه االستثمارات في البنية
التحتية ستتطلب خصائص القدرة عىل الصمود ،فمن المرجح
أن تكون هناك فجوة مالية للتكيف عىل نطاق تريليونات
ً
عوضا عن المليارات.
الدوالرات
ما زالت تدفقات تمويل التكيف غير كافية بشكل مؤسف في
مواجهة هذه االحتياجات .فبلغ إجمالي االستثمارات العامة
والخاصة المتتبعة في التكيف مع المناخ في عام  2018مبلغ
 30مليار دوالر أمريكي في جميع أنحاء العالم (بوشنر وآخرون،
 .)2019ولن يكون التمويل العام كاف ًيا لتلبية احتياجات تمويل
التكيف ،ال سيما في البلدان النامية .وفي حين أن هناك
بيانات محدودة بشأن تدفقات االستثمار الخاص ،فإن تأمين
االستثمار الخاص من أجل التكيف ال يزال يشكل تحديًا .غير
أن تمويل خفض انبعاثات غازات الدفيئة في عام  2018بلغ
 %93من مجموع تدفقات االستثمارات المتعلقة بالمناخ
عىل الصعيد العالمي (بوشنر وآخرون .)2019 ،ويمكن أن
تساعد سندات القدرة عىل الصمود في زيادة االستثمارات
في التكيف وتسريع التحول المناخي المستدام القادر عىل
الصمود (قدير وآخرون.)2021 ،

 8.3.2خبراء تقييم المخاطر

يضطلع المجتمع العلمي والخبراء القطاعيون ،مثل
المهندسين ،بأدوار رئيسية في تقديم تقديرات دقيقة
لالحتماالت والعواقب المتعلقة بالحفاظ عىل الوضع الراهن أو
تنفيذ تدابير التكيف للحد من المخاطر المستقبلية .ولتحقيق
الشفافية الكاملة ،ينبغي أن يحدد هؤالء الخبراء ً
أيضا حالة
عدم اليقين المرتبطة بالتقديرات .ويمكنهم بعد ذلك تقديم
المشورة لألسر والوكاالت الحكومية بشأن تدابير التكيف
والحد من المخاطر المرغوبة لتنفيذها واألكثر فعالية من حيث
التكلفة .وبالنظر إىل االختالفات في تقديرات الخبراء ،من
المرجح أن يركز أفراد الجمهور عىل آراء هؤالء الذين يدعمون
قرارهم بشأن اتخاذ تدابير للحد من مخاطر الكوارث.

 8.3.3القطاع الخاص

يضطلع القطاع الخاص ً
أيضا بدور رئيسي في تسريع إجراءات
الحد من المخاطر وفي الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث
المستقبلية .فعىل سبيل المثال ،يمكن للبنوك والمؤسسات
ً
قروضا لتحسين العقارات تتطلب اتخاذ
المالية التي تقدم
تدابير محددة للحد من المخاطر كشرط للرهن العقاري.
وعند تصميم المنازل والشقق والمرافق التجارية الجديدة،
يمكن للمطورين تجنب البناء عىل السهول الفيضانية أو في
المناطق المتضررة من ارتفاع مستوى سطح البحر .ويمكنهم
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ً
أيضا تحسين المباني المشيدة حدي ًثا (آرتس وآخرون)2014 ،
وتركيب وسائل أخرى للحد من مخاطر الكوارث ،مثل مصاريع
النوافذ ،عند بناء عقارات جديدة في المناطق الساحلية
المعرضة لألعاصير .ويمكن للمطورين ً
أيضا التفاوض عىل
أراض لطاقة الرياح مع مالك األراضي من
اتفاقية بشأن
ٍ
أجل مشروعات طاقة الرياح ،مثل توربينات الرياح (فراسيتو
وآخرون.)2018 ،
يمكن لوكالء العقارات تقديم المعلومات المتعلقة
بالخصائص البيئية ذات الصلة للمشترين والبائعين
المحتملين وتسليط الضوء عىل كيفية زيادة قيمة العقارات.
وفي هذا الصدد ،كشفت دراسة أجرتها  Zillowأن المنازل في
الواليات المتحدة األمريكية المزودة بأنظمة الطاقة الشمسية
تباع بنسبة %4.1أكثر من المتوسط بالمقارنة مع المنازل التي
ال تتوفر بها أنظمة الطاقة الشمسية .وبالنسبة للمنازل ذات
القيمة المتوسطة ،تُرجم هذا إىل  9,274دوال ًرا أمريك ًيا إضاف ًيا
(ميخيتاريان.)2019 ،
يمكن لقطاع التأمين توفير تغطية للمقيمين والشركات
التي تواجه مخاطر محددة وتقديم خصومات عىل أقساط
التأمين إذا اتخذوا تدابير تحد من األضرار المستقبلية
وبالتالي مطالبات التأمين .وعالوة عىل ذلك ،وبالنظر إىل
الخبرة المكتسبة في تقييم المخاطر في قطاع التأمين،
مهما في إخطار حاملي
يمكن لشركات التأمين أن تؤدي دو ًرا
ً
بواليص التأمين بالمخاطر التي يواجهونها والتدابير الفعالة
ً
فضاًل عن توفير معلومات بشأن المخاطر
للحد من المخاطر،
عىل مستوى العالم حتى في المناطق التي يكون فيها انتشار
ً
منخفضا.
التأمين
يمكن لجميع أجزاء القطاع الخاص اتخاذ إجراءات للحد من
مخاطر الكوارث ،بما في ذلك ضمان استمرارية تصريف
األعمال عندما ال يمكن منع الكوارث وتقليل انبعاثات الكربون
الخاصة بها .وفي ضوء الدروس المستفادة من أزمة جائحة
 ،COVID-19فإن القدرة عىل توجيه اإلنتاج لمعالجة المخاطر
النظامية تُعد قوة للقطاع الخاص .وبالنظر إىل مجموعة
المخاطر ،يمكن لمنظمات الرعاية الصحية الخاصة وأصحاب
مهما في تعزيز السالمة والتصدي
العمل أن يلعبوا دو ًرا
ً
لمخاطر ،مثل الجوائح (بودي وآخرون .)2020 ،ويمكن
ً
أيضا لإلجراءات غير المباشرة المساعدة في التوعية بشأن
الممارسات الجيدة .فعىل سبيل المثال ،استحدثت هولندا
ملصقات أداء للطاقة في عام  2008لتقديم معلومات بشأن
كفاءة الطاقة في المنازل إىل المشترين ،التي تمت رسملتها
في سعر شراء العقارات (برونين وكوك.)2011 ،

 8.3.4المجتمعات والحكومات المحلية

يتمثل أحد التحديات الكبيرة المتعلقة بتنفيذ تدابير
وقائية للحد من المخاطر الحالية والمستقبلية في إقناع
الحكومات المحلية والجمهور بأهمية الحد من األضرار
الناجمة عن الكوارث المستقبلية .ولمواجهة هذا التحدي،
يمكن للمجتمعات أن تعقد اجتماعات أو فعاليات توعية
أخرى ،حيث يسلط القادة والخبراء الضوء عىل تأثير الكوارث
الشديدة في المنازل ،بما في ذلك الخسائر غير المباشرة،
مثل التكاليف االقتصادية والنفسية لإلخالء إذا لحقت أضرار
جسيمة بالمنازل خالل كارثة ما .ويمكنهم اإلشارة إىل أن
اعتماد تدابير الحد من مخاطر الكوارث ربما يمكنهم من
البقاء في منازلهم .كما يمكن للقادة المجتمعيين التأكيد عىل
أنه عندما يتعلق األمر بالمخاطر ،مثل حرائق الغابات ،فمن
المرجح أن يؤدي جعل المنازل والممتلكات التجارية والعامة
أكثر أمانًا إىل الحد من األضرار التي تلحق بالمنازل المجاورة.
يمكن للحكومات المحلية والوطنية ً
أيضا سن قوانين البناء
أو تعديلها وفرض لوائح الستخدام األراضي للحد من الخسائر
في المستقبل الناجمة عن الفيضانات ،واألعاصير ،والزالزل،
وحرائق الغابات ،وتنفيذ الحلول الطبيعية للحد من المخاطر
الناجمة عن األخطار الطبيعية .فعىل سبيل المثال ،تعاونت
المجتمعات المحلية في جنوب كوتسوولدز في المملكة
المتحدة مع أصحاب األراضي إلنشاء بنية تحتية داخل القناة،
وعىل ضفاف األنهار ،وفي الحقول ،وفي الغابات مما أدى إىل
خفض مخاطر الفيضانات عن طريق الحد من تدفقات المياه
العالية وزيادة قدرة التربة عىل رشح المياه (شورت وآخرون،
.)2019

يلعب القطاع غير الحكومي ً
أيضا دو ًرا أساس ًيا في تسليط
الضوء عىل اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها األفراد ،وعىل
المستوى المحلي ،الوالية/الحي/المقاطعة ،والحكومات
االتحادية/الوطنية للحد من المخاطر ،وتجربة واختبار نهج
ابتكارية ،وتوسيع نطاق الممارسات الجيدة في مجال الحد من
المخاطر.

قدما
 8.4سبل المضي
ً
إن فهم الكيفية التي يتصرف بها األفراد وصناع القرار
األساسيون فيما يتعلق بالكوارث المحتملة يُعد أم ًرا بالغ
األهمية لتطوير المنتجات والخدمات وإستراتيجيات التواصل
الفعَّ الة الالزمة لتسريع اإلجراءات المتعلقة بالحد من المخاطر
وتغير المناخ .ويمكن للنظر في اإلجراءات واتخاذها من أجل
معالجة التحيزات واالستدالالت المعرفية الشائعة فيما يتعلق
بمخاطر الكوارث زيادة فعالية التدخالت وكفاءتها .ويمكن

للتحيزات نفسها التي تؤثر في األفراد التأثر ً
أيضا في صانعي
القرارات الحكوميين.
ومن شأن إعادة صياغة احتماالت الكوارث المستقبلية
وعواقبها والخيارات المتاحة للنظر فيها أن تتوافق مع طريقة
اتخاذ األشخاص للقرارات ولفت االنتباه إىل أهمية اعتماد
تدابير الحد من مخاطر الكوارث في الوقت الراهن .وتُنشر
هذه األساليب عىل أفضل وجه كجزء من إستراتيجية إدارة
المخاطر التي تجمع بين الممارسات المجتمعية ،واإلبالغ
الجيد بشأن المخاطر ،والحوافز االقتصادية القصيرة األجل
أو األدوات ،مثل التأمين أو سندات القدرة عىل الصمود،
واللوائح والمعايير التي يجري تنفيذها بشكل جيد .ومع ذلك،
فهي ال تحل محل الحاجة إىل فهم المخاطر وأوجه الضعف
النظامية األساسية ،والحاجة إىل مساعدة الفئات ذات الدخل
المنخفض التي قد ال تكون قادرة عىل تحمل تكاليف تدابير
الحد من مخاطر الكوارث من خالل تقديم المِ نح أو القروض أو
غيرها من الوسائل.
إن معالجة حاالت التحيز المتعلقة بالمخاطر وحدها ال تكفي.
فيجب دعم السياسات واإلستراتيجيات المتعلقة بالحد من
مخاطر الكوارث ببيانات مخاطر قوية ومعلومات واضحة
بشأن الخيارات واالحتماالت والعواقب المرتبطة بالحفاظ
عىل الوضع الراهن أو اختيار اتخاذ تدابير للحد من الخسائر.
ويتطلب العمل الفعَّ ال فهم الكيفية التي يتخذ بها األفراد
القرارات ،وفي الوقت ذاته ،أن يكونوا عىل دراية باالحتياجات،
والقيم ،والخطط الخاصة بأصحاب المصلحة اآلخرين ،ال
سيما الحكومات والقطاع الخاص .هذا ويُعد النظر في وجهات
نظر مجموعة من األطراف المهتمة ،بما في ذلك مؤسسات
القطاع العام والهيئات التشريعية عىل جميع المستويات
الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات األعمال
والمطورين ووكالء العقارات والمجتمعات المحلية ،أمرًا
أساس ًيا التخاذ إجراءات فعَّ الة .ولهذا األمر أهمية خاصة في
البيئات شحيحة الموارد ،حيث تكون المنافسة عىل التمويل
والتكاليف السياسية لعدم الكفاءة هي األعىل في الغالب.
وبشكل عام ،توجد حاجة إىل إعادة صياغة طريقة تصميم
الترتيبات المؤسسية الحالية وحساب تكاليف الخسائر
المرتبطة بالكوارث ،ال سيما فيما يتعلق بالمخاطر الطويلة
األجل .ومن شأن تعديل تصميم المنتجات أن يجعلها أكثر
فعالية ،ولكن ينبغي توسيع نطاق النُهج والمنتجات المالية
الجديدة لمعالجة تأثيرات المخاطر النظامية والحد من التأثير
المستقبلي لتغير المناخ.
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 .9االرتقاء بآليات اإلبالغ
عن المخاطر
في الوقت الذي يواجه فيه العالم الحقيقة الصارخة المتمثلة
في تزايد الكوارث ،وتغير المناخ ،والتدهور البيئي ،أصبح
اإلبالغ بشأن الحد من نشوء مخاطر جديدة وتجنبها أكثر
أهمية من أي وقت مضى.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

إن اإلخفاق في اإلبالغ عن المخاطر بطريقة فعالة ،وبالطبع
في بذل أي جهد لإلبالغ عىل اإلطالق ،قد يؤجج الشائعات
ويق َّوض الثقة ويعرقل إيجاد الحلول ،بل يزيد من المخاطر.
ويمكن أن يؤدي بالناس إىل التقليل من قيمة بعض المخاطر
أو تجاهلها والمبالغة من قدر مخاطر أخرى ،ومن ثم يحدث
سوء تخصيص للموارد وتعريض حياة األشخاص للخطر.
هذا ويشكل اإلبالغ جزءًا ال يتجزأ من األنظمة المجتمعية،
وبالتالي يمكن أن يشكل تحديًا وفرصة ً
أيضا لمعالجة المخاطر
النظامية .ويمكن لإلبالغ عن المخاطر بشكل فعَّ ال أن يؤدي
إىل بناء فهم مشترك لألنظمة المعقدة ،وتفاعالتها ،وطريقة
ارتباطها بحياة األفراد والمجتمعات.
في جبال األنديز في بيرو ،تغلب العلماء عىل صراع طويل من
أجل تركيب معدات تكنولوجية عالية لإلنذار المبكر لحماية
المقيمين بالقرب من الجونا  ،513وهي بحيرة جليدية توشك
بشكل خطير أن تغرق مدينة كارهواز القريبة .وفي أعقاب
الجفاف والصقيع الذي أصاب المنطقة ،انتشرت شائعات
بأن أجهزة اإلنذار كانت تتحكم في الطقس ،وقامت مجموعة
من القرى الزراعية المحلية بتدميره .ويكمن التفسير المبسط
في أن المجموعة تصرفت بنا ًء عىل المعتقدات الخرافية.
ً
اكتمااًل إىل سوء فهم مديري المشروعات
أشار تفسير أكثر
والمجتمعات المحلية ،والمعتقدات السائدة منذ أبد بعيد،
والحواجز اللغوية ،والغيرة عىل العقود الممنوحة لبناء النظام،
وتالعب السياسيين المحليين بكل ما سبق من أجل تحقيق
غاياتهم (ماك.)2019 ،

”اﻟﺘﺤﺪي أﻣﺎم ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻹﻧﻘﺎذ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ
ﻳﻜﻤﻦ اﻵن ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ .وﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﻔﺘﻘﺮ إﱃ إرادة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ“.
– اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺴﻴﺮ دﻳﻔﻴﺪ أﺗﻴﻨﺒﻮرو ﻋﲆ
 Instagramاﻟﺘﻲ ﺣﻄﻤﺖ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﺟﻴﻨﻴﻔﺮ أﻧﻴﺴﺘﻮن ﻓﻲ أﺳﺮع
وﻗﺖ وﺻﻮل إﱃ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺎﺑﻊ.

صاحب الحقوق :ديفيد أتينبورو ،عىل إنستغرام
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يوضح هذا السيناريو أهمية اإلبالغ عن المخاطر – الرسمي
وغير الرسمي – وكيف يتعلق األمر بجميع أصحاب المصلحة.
وباستعراض ما جرى في السابق ،ربما أدى التواصل
بشكل أفضل بين أصحاب المصلحة إىل نتائج مختلفة.
فقبل الجفاف وموجة الصقيع المدمرة ،ربما ناقش الخبراء
الحكوميون والتقنيون التوقعات العلمية جن ًبا إىل جنب مع
التوقعات التقليدية مع المجتمع وكيف يمكن لالستثمار في
التكنولوجيا أن يحد من الخسائر .وربما كشفت االتصاالت
األوثق مع المجتمع عن شائعات مفادها أن معدات اإلنذار
كانت تتحكم في الطقس ومكنت من إجراء محادثات في
وقت سابق الستكشاف المخاوف والتصدي للتصورات
التي ال أساس لها من الصحة .وربما كشفت االتصاالت
والمناقشات األكثر قوة النقاب عن التوترات المتصاعدة مع
المجتمع من خالل الحوار المثمر وحل النزاعات ،مما يحتمل
تجنب تدمير المعدات .وربما أدى تعزيز الفهم بين مديري
المشروعات وقادة المجتمعات إىل معالجة التصورات غير
المفيدة التي يتبنونها بشأن بعضهم .وربما برزت الثقافة
والمعتقدات المحلية وتمت مناقشتها بشكل أكثر مركزية،
مما قد يؤدي إىل بناء االحترام والثقة والتفاهم .وربما أدى
اإلبالغ الشفاف بشأن سياسات الشراء واتخاذ القرار إىل
تفادي الغيرة عىل العقود الممنوحة .وربما ساعدت زيادة
مشاركة وسائل اإلعالم المحلية أو منظمات المجتمع المدني
في استجواب صناع القرار ،والكشف عن الفساد ،والسعي
لمحاسبة الجهات الفاعلة الرئيسية.

ﻣﻨﺘﺪى
وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم

اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻄﺎع
ﻣﺴﺘﺪام

اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ

"ﻛﻠﻤﺎ ازدادت اﻟﻘﻮة،
 ،ازدادت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ"

إن إستراتيجيات التواصل التي تعكس الطبيعة النظامية
للمخاطر متأصلة في الحوار المستمر .ويمكنها تحسين فهم
التعرض ،وقابلية التأثر ،والمخاطر ،واالعتراف باألولويات
المحلية واآلراء العالمية واحترامها ،واستكشاف المعرفة،
والتشجيع عىل االبتكار ،وبناء الثقة ،وزيادة الشفافية .كما
يمكنها تعزيز ثقة األشخاص وتحفيزهم وقدرتهم عىل اتخاذ
قرارات مستنيرة والعمل ،مما يساهم في نهاية المطاف في
إحداث تحول في كيفية ارتباط المجتمعات بالمخاطر.
يستهدف هذا الفصل هؤالء الذين يمولون المبادرات الرامية
إىل الحد من المخاطر وهؤالء الذين ينفذونها  ،وذلك لتوضيح
كيف يمكن لإلبالغ عن المخاطر أن يؤدي دو ًرا محوريًا في
الحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث وتغير المناخ .ويسعى
إىل تقديم إرشادات وأفكار عامة بشأن اإلبالغ عن المخاطر
الذي قد يحدث بين( :أ) مجموعة من الممارسين ،وواضعي
السياسات ،والعلماء ،والخبراء التقنيين الذين يؤدون دو ًرا
في إدارة المخاطر و(ب) جميع الجهات الفاعلة المذكورة أعاله
إىل جانب الجمهور – وهي الخطوة األساسية في اإلبالغ عن
المخاطر – مما يؤدي إىل مشاركة التفاهمات واإلجراءات التي
تحد من المخاطر.

”ﻧﺤﻦ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرف اﻟﻌﻘﺪ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﺸﺮي ،وﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت ﻣﻦ

اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻨﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺮرﻧﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ

اﻟﺤﻴﺎة ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻟﻌﺪة ﻗﺮون ﻗﺎدﻣﺔ.

وﻧﺤﻦ اﻵن ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ إﱃ اﻟﻘﻮة اﻟﺨﺎرﻗﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم .ﻓﺎﻵن ﻫﻮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ“.

اﻟﻘﻮة اﻟﺨﺎرﻗﺔ
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﻣﻘﻠﺪون أم ﻣﺤﺮﻛﻮن  :IIإدارة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼﻣﻲ

– ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﺎ ﻓﻴﻐﻴﺮﻳﺲ .اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ،Global Optimismواﻷﻣﻴﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
 2010و(2016
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 9.1اإلبالغ عن المخاطر
ُيعد عملية
إن اإلبالغ عن المخاطر هو "عملية تفاعلية لتبادل المعلومات
واآلراء بين األفراد ،والمجموعات ،والمؤسسات" حسب
تعريف المجلس القومي للبحوث في الواليات المتحدة
األمريكية (المجلس القومي للبحوث .)1989 ،وتتنوع أهداف
اإلبالغ عن المخاطر والجهات الفاعلة المشاركة عىل نطاق
واسع – حيث تشمل التعليم ،والمناصرة ،والنقاش –
وتتضمن العلماء ،والمجتمع المدني ،وصانعي السياسات،
والقطاع الخاص وغيره .وقد نُشر هذا التعريف قبل أكثر من
عاما ،لكن معظم مبادرات اإلبالغ عن المخاطر الحالية
ً 30
تظل تنازلية ،وهامشية ،وتفتقر إىل الموارد ،ويتم تقييمها
بشكل سيء.
وكثي ًرا ما يطغى عىل فكرة اإلبالغ عن المخاطر كعملية التركيز
الفردي عىل منتجات ،مثل التطبيقات والخرائط والرسوم
البيانية واأللعاب والملصقات والمنشورات عىل وسائل
التواصل االجتماعي .ويمكن أن تكون هذه أدوات مهمة ،لكن
ينبغي أن يكون لها غرض واضح ،ومتجذر في إستراتيجية
أوسع تعزز المحادثات الشاملة ،والمستنيرة ،والمستمرة التي
تدعم اتخاذ القرار بمرور الوقت.
ً
أصياًل من عناصر الحد من
يشكل اإلبالغ عن المخاطر عنص ًرا
المخاطر ،سواء تم االعتراف به وتزويده بالموارد عىل هذا النحو
أم ال .وتُعد المخاطر جزءًا من الحياة اليومية ،وسيقوم الناس
باإلبالغ عنها سواء في حالة وجود خبرات ومعلومات متوفرة
بالفعل أم ال.
فإذا كانت االستثمارات المستقبلية في اإلبالغ عن المخاطر
فعّ الة ،يجب أن تحيد عن االعتماد عىل الرسائل أحادية االتجاه
من أجل السماح بإجراء محادثات أوسع تدعم اتخاذ قرارات
مستنيرة وشفافة بشأن الحد من المخاطر في المجتمع
وفي الحياة اليومية .ويجب عليها ً
أيضا إيجاد سبل للتواصل
واالستجابة لتصورات الناس وحاالت التحيز المعرفية
بشأن المخاطر النظامية .هذا وال توجد صيغة لإلبالغ عن
المخاطر (بالوج واي وآخرون ،)2020 ،لكن توفير الوضوح
بشأن المكونات األساسية يُعد أمرًا بالغ األهمية .ومن خالل
الموارد والخبرات المناسبة ،يمكن لإلبالغ عن المخاطر تحويل
طريقة فهم الجهات الفاعلة في المجتمع للمخاطر والتصرف
بناء عليها ،مما يدعم في نهاية المطاف النجاح في إشراك
المجتمع بكامله في الحد من مخاطر الكوارث ،األمر الذي يُعد
أحد مبادئ إطار عمل سنداي.
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 9.1.1هل تصغي؟

تعزيز إجراء المناقشات بين جميع قطاعات المجتمع بشأن
المخاطر

يحث إطار عمل سنداي عىل اتباع نُهج القيادة والتحكم
التقليدية التي يقودها الخبراء للحد من المخاطر لتصبح أكثر
تركي ًزا عىل الناس ،مع التركيز عىل مشاركة أصحاب المصلحة
المتعددين ،ال سيما الجمهور المعرض للخطر ،وإقامة حوار
معهم .وتشير قاعدة األدلة التجريبية إىل أن النُهج التقليدية
التنازلية يمكن أن تؤدي إىل استجابات دون المستوى األمثل
للمخاطر من أصحاب المصلحة األساسيين ،ال سيما الجمهور.
ويمكن تفسير عملية اإلبالغ عن المخاطر التقنية ،والسلبية،
وأحادية االتجاه بشكل سيء (أيزر وآخرون )2012 ،وغال ًبا ما
يساء فهمها (برننغهام وآخرون .)2008 ،وقد تقوض الثقة في
سلطات إدارة الطوارئ (فيشوف .)2013 ،هذا وقد يكون من
غير المجدي ً
أيضا اتخاذ إجراءات إذا لم تُعالج األسباب التي
تجعل األشخاص والمؤسسات ال يتخذون اإلجراءات ،ال سيما
فيما يتعلق بإدراك المخاطر النظامية وفهمها ومعالجتها.
ومن حين آلخر ،قد يشتمل ذلك عىل جميع النتائج السلبيات
األربع .ولعل أبرز األمثلة عىل ذلك يتمثل في حالة زلزال الكويال
في إيطاليا عام  ،2009حيث إن المعلومات غير المكتملة
وغير الدقيقة والمتناقضة بشأن خطر الزالزل من السلطات
المعنية بالمخاطر قد خلقت شعو ًرا زائ ًفا بالثقة بين مجموعة
من السكان المحليين ،مع ما ترتب عىل ذلك من عواقب
مأساوية عند وقوع الكارثة (سيلنو وآخرون.)2017 ،
يُعد تنفيذ نُهج حوارية أم ًرا صع ًبا ،وذلك بسبب وجود العديد
من أصحاب المصلحة .وتتطلب إدارة المخاطر مدخالت
من القطاع العام ،والقطاع الخاص ،واألوساط األكاديمية،
والمجتمع المدني ،مما يؤدي إىل إنشاء شبكة من التفاعالت
بين أصحاب المصلحة المتعددين تكون عرضة لسوء التواصل
(بشير.)2006 ،
وبين المؤسسات ،قد ال يعني هذا ببساطة أن تقدير طريقة
إصدار البيانات في إحدى الوكاالت يمكن أن تحسن القرارات
في وكالة أخرى .ومن شأن العوامل الجوهرية والخارجية
أن تعوق التنسيق فيما بين الوكاالت ،وتعوق المشاركة
السياسية عىل نطاق أوسع وتؤدي إىل تضارب المصالح.
ويمكن أن يتصدى مديرو المخاطر لهذا األمر من خالل الحفاظ
عىل إقامة حوارات مفتوحة بين مختلف الوكاالت المسؤولة
وعبرها ،وهو األمر الذي يتطلب وجود بروتوكوالت قوية
لالتصاالت الداخلية.
وبين الجمهور ،تختلف العوامل االجتماعية الديموغرافية
للمجتمعات المعرضة للخطر وتتغير ،ال سيما في المدن التي
ً
وظروفا اجتماعية واقتصادية متنوعة.
تشهد هجرة متزايدة
وهذا يجهد عملية اإلبالغ عن المخاطر التقليدية .لم يعد

توصيل مجموعة واضحة من التدابير التكيفية بشأن تهديد
ً
وعوضا عن ذلك،
محدد للمخاطر إىل جمهور معين أمرًا كاف ًيا.
فإن الطبيعة الممتدة والنظامية للتهديدات المتعددة المخاطر
تعني أن جهود التواصل تحتاج إىل إشراك مجموعة واسعة
من أصحاب المصلحة والمجتمعات بشأن مجموعة متنوعة
بشكل متزايد من سيناريوهات الحد من المخاطر (مثل،
سكولوبيج وآخرين2017 ،؛ كويجلي وآخرين.)2020a ،
يوفر الحوار الذي يركز عىل األشخاص نهجًا تكيف ًيا ومعز ًزا
ومرنًا لإلبالغ عن مخاطر الكوارث ،عىل الرغم من التعقيد الذي
يتسم به هذا النهج .ويبدأ هذا النهج من وجهة نظر مفادها أن
الجمهور ليس هو المشكلة ،بل تكمن المشكلة في المورد
(مثل فريزر وآخرين .)2013 ،وكثي ًرا ما يُظهر األشخاص أنهم
قادرون عىل الصمود في حاالت األزمات ،ومن خالل إشراكهم
في محادثات الحد من مخاطر الكوارث ،يمكن لألفراد واألسر
والمجتمعات تحمل المسؤولية عن المخاطر الخاصة بهم
والمسؤولية عن أفعالهم (باتون وجونستون .)2017 ،يكمن
التحدي للسلطات المعنية عن المخاطر في :إىل أي حد؟
وكيف يكمن تطوير القدرات التصاعدية؟ وكيف يتم تزويد
المجتمعات المختلفة بالموارد للمشاركة وكيف تحدد أولوياتها
إلدراجها في المحادثات والبرامج؟ وباختصار ،ما أفضل طريقة
إلضفاء الطابع الديموقراطي عىل بنية نظام الحماية المدنية؟
وكيف يمكنها معالجة المخاطر النظامية؟
إن النهج الذي يركز عىل األشخاص ليس بالنهج الجديد
(مثل مسكري .)1989 ،فقد اكتسب الخبرة في قطاع الحد
من مخاطر الكوارث في إطار عمل هيوغو للفترة بين عامي
 2005و 2015الذي سلط الضوء عىل الحاجة إىل تمكين
أصحاب المصلحة المحليين من خالل زيادة استقالليتهم
ودورهم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم ومهاراتهم .وفي بعض
السياقات ،ال سيما في المناطق النائية ،تدافع المجتمعات
عن نفسها منذ فترة طويلة في مواجهة الشدائد .ولكن في
العديد من السياقات األخرى ،ال سيما في المناطق الحضرية،
تشكل الحوارات الحقيقية ترتي ًبا جديدًا بين الخبراء التقنيين
مقسما
والجمهور .فتجعل هذه الحوارات عبء المسؤولية
ً
بين مجموعة من أصحاب المصلحة .غير أنها لكي تنجح،
تتطلب مستوى عال ًيا من الشفافية والثقة ،واإلبالغ الواضح
بشأن المسائل المعروفة وغير المعروفة ،والرغبة المتبادلة في
التعاون مع الجمهور بطرق جديدة وغير مختبرة.
يمكن لهذه النُهج الجديدة وغير المختبرة تحديث بروتوكوالت
إدارة المخاطر الحالية وإجراءاتها ،ال سيما عند محاولة إشراك
األحياء والمجتمعات التي كانت مهمشة في السابق أو
النظر في أوجه عدم المساواة االجتماعية الشاملة القائمة
عىل عوامل ،مثل العرق والنوع الجنساني والعمر واإلعاقة.

وتتباين درجة االستماع إىل األشخاص الذين لديهم "مقعد في
متساو استنادًا إىل من يمتلك السلطة
مجلس اإلدارة" بشكل
ٍ
(بشكل ضمني أو صريح) لعقد الحوار (فنسينت وآخرون،
 )2020ومدى قدرة أولئك الحاضرين عىل التفاوض بشأن
ديناميكيات السلطة.
فعىل سبيل المثال ،في إسطنبول بتركيا ،يطالب المقيمون
في بعض المناطق المنخفضة الدخل بتقديم معلومات أفضل
بشأن المخاطر في معارضتهم لبرنامج التجديد الحضري الذي
تزعم فيه سلطات البلدية أن المدينة تواجه مخاطر عالية
ناجمة عن الزالزل ،لكن المجتمعات المحلية تعتبر ذلك ذريعة
الستحواذ القطاع الخاص عىل مواقع عقارية متميزة (آنجل،
2014؛ ستيوارت وآخرون.)2017 ،
وعىل الرغم من أن البعض في السلطة قد ينظرون بحذر
إىل تقديم المعلومات الصريحة المتعلقة بالمخاطر علنًا،
فإن مساهمة المجتمع في صنع القرار يمكن أن تجعل
العملية أقوى .لكن كيف يمكن التعامل مع المجتمعات
المهددة التي ال تشارك في المسائل المتعلقة بالمخاطر؟
في نهاية المطاف ،يجب تقديم الكثير من البالغات
التصاعدية تحس ًبا لوقوع الكوارث عندما يعني عدم وجود
تهديد صريح أن المجتمع قد ال يكون لديه اهتمام كبير بوضع
التدابير االحترازية وتنفيذها.
يضيف اإلبالغ بشأن التهديدات المعقدة والنظامية التي تواجه
منطقة محلية تحديًا آخر ،حيث قد يبدو نظريًا وخارج نطاق
الخبرات السابقة لمعظم األشخاص .ولذلك ،يجب أن تكون
إستراتيجيات التدخالت لإلبالغ مبتكرة وموجهة بعناية عبر
أولويات األشخاص واهتماماتهم ،ومن األفضل إعدادها بشكل
مشترك مع المجتمع نفسه .وعالوة عىل ذلك ،فإن مهارات
اإلبالغ المطلوبة في هذه الفترات السابقة لألزمة والتصدي
لتغير المناخ هي مهارات بناء الشراكات التي تتمثل فيما يلي:
التيسير ،والتفاوض ،والتسوية.
ومع ذلك ،عندما تحدث كارثة مفاجئة ،قد تكون هذه
المداوالت "البطيئة بين الخبراء والجمهور غير مجدية ،وينبغي
ً
عوضا عن ذلك في تقديم رسائل متعلقة
أن تركز عملية اإلبالغ
بالمخاطر قابلة للتنفيذ سريعة وواضحة ومتسقة بشأن ما
يتعين عىل األشخاص القيام به (وود وآخرون ،)2012 ،من
خالل أي قنوات موثوق بها .فعىل سبيل المثال ،قام نموذج
عالئقي مجتمعي لإلبالغ عن المخاطر بتدريب المتطوعين عىل
إعطاء تحذيرات عاجلة بشأن الطقس واإلخالء لمجتمعاتهم في
بنغالديش والفلبين ،وذلك باستخدام العالقات القائمة واللغة
الواضحة للحد من التردد واتخاذ اإلجراءات الالزمة (ليجانو
وآخرون.)2022 ،
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وفي أعقاب األزمة مباشرة ،ربما يبدو إشراك الناجين في
الحوارات بشأن المخاطر أمرًا غير مناسب .ومع ذلك ،غال ًبا ما
تنطوي أوقات التعافي العاطفي هذه عىل سرد القصة ،والتي
يمكن أن تكون في شكل كتب ،وشعر ،وأفالم ،ومدونات
إلكترونية ،ومقاطع فيديو موسيقية (باردو وآخرون2015 ،؛
ميلر وآخرون2019 ،؛ هت .)2021 ،واعتمادًا عىل مجموعة
من مهارات التعاطف والثقة ،يمكن للممارسين في مجال
اإلبالغ جمع قصص مقنعة بشأن تجارب حية قد تفيد عمليات
اإلبالغ الالحقة بشأن المخاطر وتحفزها (سيلنو وسيغر)2016 ،
وتحفظ الذكريات التي تناهض الميل إىل عدم التذكر (ماير
وكونريوثر )2017 ،عند نسيان أحداث الكوارث التي وقعت في
الماضي (أرورا2018 ،؛ مونتيل وآخرون.)2020 ،
يستغرق إنشاء العالقات وبناء الثقة مع الفئات المعرضة
ً
ومااًل وجهدًا ،ال سيما إذا كانت المجموعات
للخطر وقتًا
مهمشة اجتماع ًيا بالفعل بسبب الفقر أو وضع األقلية .وينبغي
استعراض هذه العالقات ومراجعتها عىل مدى سنوات
عديدة ،ولكن في الكثير من األحيان ،ال تتوفر الموارد المالية
الكافية والتحوالت في الحوافز لدعم عملية المشاركة الدائمة

ً
وعوضا عن ذلك ،من المغري للسلطات اختيار
وإدارتها.
"االستماع الفعَّ ال" – المشاركات التي يتم إجراؤها لنشر
ً
عوضا عن الفرص الحقيقية لالستماع إىل
الرسائل التنظيمية
الشواغل العامة وجمع المعارف المحلية (عىل سبيل المثال
عبر "االستماع" عىل وسائل التواصل االجتماعي أو الطرق
التقليدية للتجمع معً ا) .وإذا فشل المجتمع في االستجابة
للنصائح المتعلقة بالمخاطر بالطريقة التي يتوقعها الخبراء،
يمكن أن تصاب السلطات المعنية بالمخاطر باإلحباط – مما
يؤول عنه تصور بشأن عدم القدرة عىل فهم المسائل المتعلقة
بالمخاطر أو عدم الرغبة في معالجتها – وقد يتضاءل الزخم
للمشاركة معها بشكل أكبر.
وتكمن الحقيقة في أنه عىل الرغم من أن األشخاص كثيرًا ما
يعربون عن رغبتهم في الحصول عىل دور أكبر والمشاركة في
التخطيط المحلي للكوارث (ماركون وآخرون ،)2013 ،ويمكن
للسلطات أن ترى فائدة في نقل بعض المسؤوليات ،فإن
المجتمعات تحتاج إىل الحافز ،والمهارات ،واألدوات التخاذ
إجراءات فعَّ الة .وبالتالي ،في حين يمكن تبادل المعلومات
المتعلقة بالمخاطر الفردية أو معرفتها في الوقت الفعلي

المربع  .9.1عملية اإلبالغ المجتمعية عن مخاطر بركان تونغوراهوا باإلكوادور
في اإلكوادور ،أدى ثوران بركان تونغوراهوا في أواخر عام  1999إىل إجالء قسري وفقدان سبل العيش ،مما تسبب
في زيادة التوترات بين مجتمع النازحين وسلطات الدفاع المدني .لتمكين المجتمع من البقاء عىل قيد الحياة
بالقرب من البركان ،عند عودتهم ،بدأت شبكة من السكان المحليين ،بما في ذلك العمال الزراعيون والمعلمون
وأصحاب األعمال وموظفو البلدية ،برنامج مراقبة مجتمعي .حافظ المتطوعون ،الذين يُطلق عليهم ( vigíasوهي
كلمة إسبانية للحراس أو المراقبين) ،في البداية عىل صافرات اإلنذار وأداروها وقدموا مالحظات بشأن حالة البركان.
وعىل مر السنين ،زادت أعداد متطوعي  vigíasلتنفيذ أدوار متعددة للحد من المخاطر ،والعمل عن كثب مع علماء
من مرصد البركان المحلي ليصبح وسيلة موثوقة إلبالغ اإلنذارات المبكرة إىل مجتمعهم ،وبالتالي دفع عمليات
اإلجالء في الوقت المناسب وبالتراضي .وبعد عقدين من الزمان ،ما زالت الشبكة تعمل وقد نمت – وتُعد ً
حاًل
محل ًيا عمل ًيا لمواجهة أي تهديد مستمر.
ويبرز متطوعو  vigíasبونغوراهوا الكيفية التي من خاللها يمكن للنقاشات المجتمعية بشأن المخاطر تشجيع اتخاذ
اإلجراءات التي تعزز القدرات االجتماعية والمؤسسية .وقد تتمثل اإلجراءات المحلية ببساطة في زيادة الوعي
والمساعدة في تحفيز األسر والمجتمعات عىل اعتماد تدابير تحضيرية .ويمكن لألبطال المحليين القيام بأدوار
كمرشدين أقران وحراس موثوق بهم لبوابات المعلومات ،إذ يمكنهم بناء القدرة عىل الصمود عىل مستوى الشارع،
عىل سبيل المثال ،تعزيز المشاركة في المجموعات المجتمعية التي قد تتطوع تلقائ ًيا للعمل في أثناء الكوارث.
يُعد الشعور القوي بالتضامن المجتمعي أمرًا حيويًا في أثناء األزمات وبعدها .ويمكن تعزيز ذلك من خالل تمارين
المحاكاة والتدريب أو من خالل ورش عمل رسمية تشاركية للتخطيط لحاالت الطوارئ.
المصدر :ستون وآخرون)2014( .
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من الوكاالت المعنية بالمخاطر ،قد يكون من الصعب
توصيل مهارات بناء القدرات التي تمكّن السكان المحليين.
وعىل الرغم من أن المجتمعات قد تصبح أكثر اطالعً ا عىل
التهديدات بالمخاطر ،فإنها تميل إىل الحفاظ عىل االفتراضات
التقليدية بشأن عبء المسؤولية الذي يقع عىل عاتق
السلطات.
يمكن للمجتمعات والسلطات المحلية عىل حد سواء أن
تكافح من أجل فهم المخاطر المعقدة والنظامية في منطقتها
المحلية وكيف يمكن أن يسهم ذلك في انهيار األنظمة التي
تعتمد عليها (مثل إمدادات الكهرباء والمياه ،واالتصاالت،
وسالسل اإلمدادات التي تؤثر في الصحة المحلية ،والتغذية،
وفرص العمل) (كويجلي وآخرون .)2020a ،ومع ذلك ،يمكن
أن يكون التواصل المجتمعي بشأن المخاطر فعَّ ً
ااًل للغاية
(المربع .)9.1

مهما
يمكن أن يكون عرض السيناريوهات ذات الصلة أمرًا
ً
للتغلب عىل العوائق المتعلقة بالكفاءة الذاتية .فعىل سبيل
المثال ،قد تُظهر هذه السيناريوهات "أشخاص مثلي"
يواجهون ظروف شاقة ويتغلبون عليها وتوضح إجراءات الحد
من المخاطر والنتائج الفعلية .ويمكنهم مساعدة الجماهير
ً
طرقا جديدة لفعل األشياء
عىل تصور أنفسهم وهم يجربون
وتحقيق النجاح ،مثل بناء منازل مقاومة للزالزل ألنفسهم
(المربع .)9.2
وبالنظر إىل التغير السريع في البيئات المحفوفة بالمخاطر،
التي يسببها عدم اليقين وتغير المناخ ،يجب أن تتوقع
إستراتيجيات اإلبالغ عن المخاطر السيناريوهات المستقبلية
ً
عوضا عن
واحتياجات المشاركين في حوار اإلبالغ وميولهم،
االعتماد بشكل حصري عىل األبحاث السابقة.

 9.1.2هل هذا خيار إستراتيجي؟
تصميم عملية اإلبالغ عن المخاطر استنادًا إىل مصالح
األشخاص واحتياجاتهم والدليل عىل ما يؤثر في عملية
صنع القرار
لن تكون جميع جهود اإلبالغ عن المخاطر رسمية ومنظمة.
بالنسبة إىل الخبير التقني ،قد تنطوي عملية اإلبالغ عىل
مقابلة معدة بعناية فقط .أما بالنسبة لوكالة األنباء ،فقد
ينطوي ذلك عىل إدراج المسائل المتعلقة بالمخاطر كجزء من
التقارير الروتينية .ولكن عند اتخاذ مبادرات رسمية أو منظمة
لإلبالغ عن المخاطر ،فإنها كثيرًا ما تركز عىل توفير المعلومات
فقط ،عىل الرغم من وجود أدلة كافية عىل أن التحيزات
والدوافع الكامنة والبيئات الثقافية واالجتماعية تؤثر تأثي ًرا
كبيرًا في تصرفات األشخاص.
عندما تخفق مبادرات اإلبالغ التي تركز حصريًا عىل المعلومات
في تغيير كيفية تعامل األشخاص مع المخاطر ،غال ًبا ما
يُستنتج أن الخطأ يقع عىل عاتق الجمهور لتجاهل الحقائق
ً
عوضا عن اتباع نهج خطأ لإلبالغ بشأن
وإساءة التصرف،
المخاطر .وكثيرًا ما تستند تلك اإلستراتيجيات (إذا وجدت
ً
أصاًل) إىل أهداف غامضة أو غير محددة ،مثل
إستراتيجيات
التعليم أو زيادة الوعي .ويخفق هذا في عكس مسارات التغيير
لمجموعات مختلفة ،بالمقارنة مع اتباع نهج قائم عىل الحوار
يستند إىل فهم عوامل ،مثل األنواع المختلفة من المعرفة،
ووجهات النظر والثقافات العالمية ،واألنظمة النفسية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تؤثر في السلطة
والقدرة عىل التصرف وعملية صنع القرار (كما هو موضح في
الفصلين  7و.)8

المربع  .9.2فيلم محلي عن البناء المقاوم للزالزل
في نيبال
فيلما
في نيبال ،أعدت مبادرة تعليمية عن الزالزل
ً
مدته  20دقيقة يصور عن قصد أفرادًا من المجتمع
ممن اتخذوا إجراءات ساهمت في إنشاء مدارس
َ
مقاومة للزالزل كنماذج يحتذى بها .وعكس الفيلم
الحياة الحقيقية للمشاهدين من خلفيات فقيرة في
مناطق مميزة وتحدثوا بشأن تجاربهم مع إدراكهم
للمخاطر ،واتخاذ القرار بشأن العمل ،والتغلب عىل
الحواجز وتحقيق ما تم تحديده للقيام به .وتم التأكيد
عىل الكفاءة الذاتية والفعالية المتصورة من خالل الحوار
والصور .وتُجنب التسليم بالقضاء والقدر والمناشدات
المستندة إىل الخوف.
أظهر الدراسات أن المشاهدين الذين كانوا يشاهدون
الفيلم (إحصائ ًيا) يكونون أكثر عرضة لما يلي :الحصول
عىل معلومات أكثر بشأن تصميم المباني المقاومة
للزالزل ،والمواد واألساليب المتعلقة بذلك؛ والثقة في
فعالية مواد البناء هذه؛ واعتزام توصية اآلخرين ببناء
منازل مقاومة للزالزل.
المصدر :سانكوينى وآخرون)2016( .
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االستثمار في البحث التكويني واالختبار المسبق للتوعية
بشأن إستراتيجيات اإلبالغ عن المخاطر
توجد حاجة إىل البحث التكويني واالختبار المسبق للتوعية
بشأن إستراتيجيات اإلبالغ بحيث تعكس ما يهم األشخاص
في حياتهم ،والسياقات التي يتخذون فيها القرارات بشأن
المخاطر ،والعوائق والحوافز التي يتعين تغييرها ،وكيفية
إبالغ األشخاص عن المخاطر .فيمكن إلستراتيجيات اإلبالغ
عن المخاطر التي تفهم الميول الفريدة هذه واالستدالالت
الخاصة بالجماهير المستهدفة فيما يتعلق بالمخاطر تشكيل
مبادرات وف ًقا لذلك (المربع .)9.3

التأكد من أن أهداف إستراتيجية اإلبالغ واضحة وواقعية
تحتاج إستراتيجية اإلبالغ إىل تفسير واضح لما تحاول تحقيقه،
والسبب في ذلك وكيفية ذلك .وفي بعض األحيان يُشار إىل
هذا "بنظرية التغيير" ،وسيتم االسترشاد بإطار العمل هذا
بشأن إستراتيجيات اإلبالغ واإلخطار بكيفية قياس فعاليته
جا لنظرية التغيير
مقابل أهدافه .يوضح الشكل  9.1نموذ ً
لإلبالغ عن المخاطر فيما يتعلق بالكوارث وتغير المناخ.

المربع  .9.3معالجة تأخير اإلجالء في كوستاريكا بسبب شواغل متعلقة بالحيوانات األليفة
في كوستاريكا ،التي تضم ما يقدر بنحو  500,000حيوان أليف ،كشفت األبحاث أن %75من أصحاب الحيوانات
األليفة في المناطق الحضرية لن يتخلوا عن حيواناتهم األليفة في أثناء اإلخالء حتى لو كانت لديهم  5دقائق
فقط .وسلط هذا الضوء عىل أهمية اعتبار الحيوانات األليفة جزءًا من رفاه اإلنسان في أثناء حاالت الطوارئ
(موراليس.)2019 ،

متطوعو حماية الحيوانات في العالم بكوستاريكا

صاحب الحقوق( World Animal Protection © :الجمعية العالمية لحماية الحيوانات)

إال أن دراسة وطنية أجرتها  CID Gallupعام  2013أوضحت أن %3فقط من جميع أصحاب الحيوانات األليفة
قاعدة أدلة محدودة .فقد كشف استعراض نظامي لتأثيرات
كانوا مستعدين جزئ ًيا إلخالء الحيوانات األليفة (عىل سبيل المثال من خالل وجود بطاقة تعريف للحيوانات األليفة
عمليات التدخل للتواصل بشأن مخاطر الكوارث عدم وجود
أو مجموعة أدوات الطوارئ في صندوق آمن) .ومن المحتمل أن يعكس هذا التحيزات المعرفية للقصور الذاتي
تجارب قوية وعالية الجودة (برادلي وآخرون .)2014 ،وربما
(الوضع الراهن أسهل من تعبئة اإلمدادات) واالنصياع ألفكار المجموعة ("إذا لم يكن %97من أصحاب الحيوانات
ناجما عن محدودية تمويل بحوث التأثير،
يكون هذا األمر
األليفة ً
غير مستعدين ،لماذا ينبغي أن أكون مستعدًا؟").
واألهداف غير المحددة بدقة وغير الواقعية ،وضعف مؤشرات
التواصل
جديدة من
قياس النجاح .بيد أن
الحيوانات األليفة في المناطق الحضرية باستخدام إعالنات تلفزيونية،
أصحاب
أشكال الحقة
اعتمادإعالمية
استهدفت حملة
التواصليخذل من
أدلة كافية
عىلقاعدة
وجود
بشأن المخاطر دون
االجتماعي ،وموقع إلكتروني ورسائل نصية .وكانت يمثلها كلب ألماني ناطق نشط
وسائل
ومنشورات
ومناقشته
وفهمه
بالمخاطر
يتعلق
محتوى
يحتاجون إىل
تلقيعائلته عىل اتخاذ إجراءات بسيطة وقابلة للتنفيذ حتى يمكن للعائلة بأكملها االستعداد قبل وقوع كارثة محتملة.
يشجع
عليه.
ء
والتصرف بنا
ً
وبعد الحملة ،سجل تقييم أن عدد األشخاص الذين ينفذون واحدًا عىل األقل من اإلجراءات الموصى بها قد تضاعف

تقري ًبا ،وزادت النسبة المئوية لألشخاص الذين لديهم خطة طوارئ عائلية من %2إىل %21وأن أولئك الذين لديهم
فيمكن أن يتعلم ممارسو التواصل بشأن المخاطر من أوجه
بطاقة تعريف للحيوانات األليفة قد زادت نسبتهم من %5إىل.%20
ً
نطاقا وفهم
التقدم في مجال االتصال لتحقيق تنمية أوسع
تاريخ) استنادًا إىل بحث أجرته ( CID Gallupعام )2019
(دون
لحماية
العالمية
أجلالجمعية
المصدر:
الحيواناتإىل نماذج
باالستناد
الفعال،
التواصل
المطلوب من
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الشكل  .9.1نظرية التغيير لإلبالغ عن المخاطر بشأن الكوارث وتغير المناخ
ﻫﺪف إﻃﺎر
ﺳﻨﺪاي:
ﻋﻤﻞ ِ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ...

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

إن ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻴﺎة ﻋﲆ اﻷرض ﺻﺤﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺔ وﻗ ّﻴﻤﺔ

وإن ]اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺤﺪدة[ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ]ﻣﻜﺎن[ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن
أﻣﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ووﻋ ًﻴﺎ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺨﻄﻮرة

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
اﻷﺟﻞ

اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ إﺟﺮاءات ﻣﺴﺘﻨﻴﺮة ﻋﲆ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ
ﺗﺮاﺑﻂ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ

اﻷوﻟﻮﻳﺘﺎن  1و2
ﻹﻃﺎر ﻋﻤﻞ
ﺳﻨﺪاي
ِ

ﺗﺼﻮّر ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﺪﻳﺪة • اﻹﻟﻬﺎم • اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ • اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻷﺟﻞ

زﻳﺎدة اﻟﺤﻮار واﻟﻨﻘﺎش

اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺧﻴﺎرات اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﺑﺸﺄن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

زﻳﺎدة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ أوﺟﻪ
اﻟﺨﻄﻮرة وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ

أن ﻳﻄﺮح اﻟﻨﺎس أﺳﺌﻠﺔ وﻳﺆﺛﺮون
ﻓﻲ ﻣَ ﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ إدراك أوﺟﻪ اﻟﺨﻄﻮرة
واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ

اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺼﻴﺮة
اﻷﺟﻞ

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻨﺎس
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﻛﺜﺮ
ﺗﻀﺮ ًرا

اﻟﺴﻴﺎق

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ

إﺟﺮاء اﻷﺑﺤﺎث:

ﻟﻔﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ
ﻋﻤ ًﻘﺎ وﻗﻴﺎس ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺘﻮى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم:

ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر

ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺸﺮﻛﺎء
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم:

اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎن
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

دﻋﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت:

ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ

إن ﻣﻌﺮﻓﺔ ]اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺤﺪدة[ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ]اﻟﻤﻜﺎن[ وﺗﺼﻮراﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻹدارﺗﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪودة .ﻳﻔﺘﻘﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮون إﱃ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات .وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮون أن ﻳﺘﺼﺮف اﻵﺧﺮون ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ.
ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ وﻧﺎد ًرا ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﻣﺴﺘﻨﻴﺮة ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﺗُﻌﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ وذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺸﻌﻮب.
وﻧﺎد ًرا ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث .وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻹﻋﻼم واﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮاء.

المصدر :إل روبنسونBBC Media Action/ ()2021
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 9.1.3هل هذا خيار مبتكر؟
استخدام أساليب تشاركية متجذرة في إستراتيجيات
قوية للتغيير
يمكن أن تظهر البيانات والعلوم واإلرشادات بشأن الحد من
المخاطر وتجنب خلق مخاطر جديدة عىل أنها مكثفة أو مملة
أو شاقة أو أقل أهمية من الشواغل اليومية ،مثل األسرة
واألصدقاء واألمور المالية والمتعة .ويمكن لألساليب المبتكرة
لإلبالغ اختراق هذه التحديات وإشراك األشخاص المشغولين
بمسائل ال يفضلون التفكير فيها ،بما في ذلك التعامل مع
المخاطر النظامية التي تبدو نظرية أو غير قابلة للتصديق .وقد
يكون هذا األمر ذا أهمية مماثلة بالنسبة لواضعي السياسات
الذين يواجهون أولويات متنافسة .يُعد اإلبالغ بطريقة إبداعية
مهما لجذب االنتباه ،ومساعدة األشخاص في
ومبتكرة أمرًا
ً
رؤية األمور بشكل مختلف ،وإثارة المشاعر وإقامة روابط
شخصية مع مفاهيم دنيوية أو معقدة أو مجردة ،باإلضافة إىل
تعزيز المناقشة وإثراء الحوار بالطرق الموضحة أعاله.
يتطلب التعاون مع الجمهور أو فئات محددة التواصل معهم
ً
وعادة من خالل األساليب والوسائط التي
وف ًقا لشروطهم،
يقدرونها بالفعل ويستمتعون بها .ويمكن للشراكة مع القنوات
القائمة بالفعل االستفادة من مدى الوصول الحالي وتوفير
الوقت والموارد .ومن شأن محتوى االختبار المسبق مع
الجماهير أن يساهم في تجنب الوقوع في أخطاء مكلفة وما
يترتب عليها من عواقب سلبية غير مقصودة.
ال يلزم أن يكون اإلبالغ بطريقة مبتكرة عن مخاطر الكوارث
صريحًا بشأن مخاطر الكوارث .فقد أقيم برنامج إذاعي في
اليابان لمسابقات الطهي من أجل معرفة َمن يمكنه إعداد
ألذ طبق من سلع غير قابلة للتلف موجودة في "حقيبة
العناصر" المخصصة للتأهب للكوارث فوق موقد صغير يعمل
بالغاز .وقد سخر برنامج تلفزيوني يُعرض في وقت متأخر
ً
لياًل في الواليات المتحدة األمريكية بشأن الحوافز الضارة
للتأمين والمنازل الساحلية في المناطق المعرضة باستمرار
للفيضانات واألعاصير ( Last Week Tonight.)2017 ،
وتحظى هذه األمثلة بجاذبية تجارية ،فهي تلبي احتياجات
الجمهور الخاصة بالترفيه العالي الجودة مع معالجة الشواغل
اليومية ،ويمكن أن تؤدي إىل زيادة أعداد الجمهور وجذب
عائدات إعالنية أعىل.
هذا وحدثت طفرة في السنوات األخيرة في استخدام أساليب
مبتكرة لإلبالغ عن المخاطر ،من اللوحات الفنية التي تعرض
البيانات إىل "التجمعات المفاجئة" للغناء والرقص استجابة
لتغير المناخ .ومع ذلك ،فاإلبداع وحده في ظل عدم وجود
إستراتيجية قوية متجذرة في فهم عميق لواقع األشخاص
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وكيفية اتخاذهم للقرارات قد يؤدي إىل تجربة مسلية أو مثيرة
لالهتمام ،ولكنه ال يؤدي إىل إحداث تحوالت ذات مغزى في
طريقة تفكير الناس أو شعورهم أو تصرفهم في ظل المخاطر.
فعىل سبيل المثال ،قد تولد صور جزئيات الهواء عن قرب
إحساسا بالرهبة ،ولكنها تفشل في التأثير في كيفية إدراك
ً
األشخاص للخطر الذي تشكله عىل صحتهم أو إثراء المحادثات
بشكل هادف بشأن كيفية تحسين جودة الهواء.
وفي مجال الفن والمناخ والبيئة ،يصنع الفنانون
الموهوبون نماذج جذابة ذات صلة بالعلوم تهدف بوضوح
إىل زيادة االهتمام بالبيئة .ومع ذلك ،توجد أدلة محدودة عىل
اتخاذ إجراءات مؤيدة للبيئة نتيجة لذلك وإشارة محدودة
إىل اإلستراتيجيات الواضحة المستنيرة بما يؤثر في سلوك
الجمهور المستهدف (كروشكفيتش2018 ،؛ كينيدي،
2019؛ هان وبيركرز .)2020 ،وقد تكون هناك إمكانية غير
مستغلة من أجل زيادة تأثير المنتجات الفنية (المتخصصة
أو الرئيسية) إذا كانت مدعومة بفهم لما يؤثر في عملية صنع
القرار بشأن المخاطر.
هذا ومن المرجح أن يكون لمبادرات اإلبالغ عن المخاطر التي
تجمع بين العلوم الفيزيائية والعلوم االجتماعية ،والتخطيط
ً
أهدافا
اإلستراتيجي واإلبداع في المنتجات التي تستهدف
وغايات واضحة التأثير األكبر .ويمكن الجمع بين هذه البرامج
لتوعية المجتمعات المحلية وتمكينها من البدء في الحد
من مخاطرها ،كما هو الحال مع برنامج تلفزيوني واقعي في
كمبوديا (المربع .)9.4

ً
فارقا؟
 9.1.4هل يُحدث هذا
قياس فعالية جهود التواصل بشأن المخاطر مقارنة بأهدافها

إن معرفة إذا كان التواصل بشأن المخاطر يُحدث ً
فرقا ويحقق
األهداف يُعد أمرًا بالغ األهمية لجميع أصحاب المصلحة.
ويشكل التقييم جزءًا من الممارسة السليمة ،وإثبات القيمة
مقابل المال ،وضمان الحصول عىل التمويل .لكن لسوء
الحظ ،في أغلب األحيان ال يفكر األشخاص في عمليات
التقييم حتى نهاية المشروعات عندما تكون الميزانيات
محدودة والمهلة الزمنية قصيرة وتضيع فرص تحديد خطوط
األساس .إن بناء أنظمة مراقبة وتقييم فعالة ضمن مبادرات
التواصل بشأن المخاطر يزيد من فرص النجاح ويوجه
عموما
االستثمارات في المستقبل .لذلك ،يوصي الخبراء
ً
بتخصيص ما ال يقل عن حوالي  %10–5من ميزانيات
المشروعات للمراقبة والتقييم (فيرنيكل.)2016 ،
ً
مجااًل ناش ًئا ذا
يُعد قياس فعالية التواصل بشأن المخاطر

المربع  .9.4مسلسل تلفزيوني وطني بشأن المخاطر في كمبوديا
في كمبوديا ،حيث يواجه الناس فيضانات متكررة وشديدة بشكل متزايد ،أظهرت األبحاث أن العديد من
المعرضين للخطر شعروا أنه ال يوجد الكثير مما يمكنهم فعله .هذا وضم برنامج تلفزيوني وطني واقعي
أشخاصا عاديين (ليعكس المشاهد
مليء بالتشويق والمناظر الطبيعية الجميلة والمضيفين الديناميكيين
ً
النموذجي) مع مجموعة من الخبراء المحليين الذين تغلبوا عىل التحديات .وفي إحدى الحلقات ،أعربت
مزارعة عن شعورها بالعجز عندما جرفت مياه الفيضانات جميع محاصيلها .وقد علمها خبير محلي كيفية
بناء حديقة نباتية مرتفعة لزراعة المحصول فوق مستويات الفيضان .وعندما تمت زيارتها مرة أخرى في
وقت الحق من الحلقة بعد حدوث فيضان آخر ،ظلت حديقتها الجديدة غير متأثرة بالفيضان .وفي حلقة
منفصلة ،تمت زيارة مجتمع فقد أحباءه بسبب الفيضانات وتم تزويده بخبير محلي ساعده في بناء نظام
اإلنذار المبكر بالفيضانات الخاص به ،وتم توضيح ذلك بطريقة يمكن للجمهور تكرارها .كما تم تصميم
تمرين إخالء لجميع القرى.
طاقم تصوير يوثق ممارسات النساء لزراعة األرز لوسائل اإلعالم المحلية في كمبوديا

صاحب الحقوقBBC Media Action : ()OI-m2563

أظهر بحث التقييم أن الجماهير شعرت بارتباط عاطفي مع المساهمين المميزين في البرنامج ألنهم كانوا
يشبهونهم .وجدوا أن المسلسل مورد للثقيف واإللهام عىل عكس وسائل اإلعالم التي رأوها من قبل.
وقد أحب المشاهدون رواية القصص والحلول العملية المعروضة ،وأُفيد أنهم كانوا عىل استعداد التخاذ
إجراءات وربما قاموا بها ،ال سيما التي كانت محدودة النطاق وتجريبية وبأسعار معقولة ،والتي جلبت
فوائد اقتصادية.
المصدر : BBC Media Action()2019

133

الصحة والسلوك (فيشبين وكابيال .)2006 ،باإلضافة إىل
دراسات الحاالت الفردية عن التأثير (عىل سبيل المثال،
الدراسات الموضحة في هذا التقرير) ،يمكن أن تقدم
اإلستراتيجيات المستخدمة في االتصال من أجل التنمية
إطار عمل مفيدًا للقائمين عىل التواصل بشأن المخاطر
ً
لالستفادة منها وتبنّيها عند تصميم المبادرات .ويمكن أيضا
أن تساعد قاعدة األدلة الموجودة في قطاع االتصاالت في
توجيه نظريات التواصل بشأن المخاطر المعنية بالتغيير
ومؤشرات المراقبة والتقييم التي يمكن قياسها.
يُعد تقييم التواصل بشأن المخاطر (أي تقييم فعالية عملية
التدخل) أم ًرا بالغ األهمية من أجل تحديد تأثيرات عملية
التدخل ونتائجها وعواقبها.

 9.2تأثير وسائل اإلعالم وأنظمة
االتصاالت في المخاطر وإدارتها
إن السياقات التي ينشئ فيها األفراد المعلومات ويشاركونها
ويتبادلونها ويستخدمونها تنعكس عىل كيفية إجراء التواصل
بشأن المخاطر في المجتمعات وتأثيرها .ويمكن أن تساهم
وسائل اإلعالم وأنظمة االتصال في اإلجراءات التي تدعم
القدرة عىل الصمود .لكن يجب أن يراعي مديرو المخاطر
العناصر الرئيسية لهذه األنظمة ،وكيفية تأثيرها في مستويات
المخاطر وإدارة المخاطر ،وكيفية استخدام الموارد وف ًقا
لذلك .فإن هناك العديد من العناصر التي تؤثر في التواصل
بشأن المخاطر ،وتشمل إمكانية الوصول إىل وسائل اإلعالم
وتكنولوجيا االتصاالت ،والمعلومات الكاذبة والمضللة ،وقدرة
اإلعالميين عىل التواصل بشأن المخاطر بفعالية.

 9.2.1التكنولوجيا المتطورة وقلة
الوصول إليها
االستفادة من التكنولوجيات الجديدة إىل جانب االنتباه لـ
"الفجوة الرقمية"
أفضت أوجه التقدم المحرزة في تكنولوجيا اإلعالم وانخفاض
تكاليف اإلنتاج إىل جذب أكثر من نصف سكان العالم إىل
فرصا مثيرة
استخدام اإلنترنت (غاريتي ،)2019 ،مما يطرح
ً
لزيادة إمكانية الوصول إىل المعلومات وأساليب التواصل
بشأن مخاطر الكوارث عىل نطاق واسع وبسرعة .ويُعد هذا
مهما للفئات المهمشة المعرضة للخطر التي كانت
األمر
ً
في السابق تعتمد عىل التواصل الشفهي ،ومستبعدة من
الوصول إىل المعلومات المفتوحة المصدر ،وتتأثر بمختلف
وجهات النظر التي قد تنعكس عىل قراراتها بشأن المخاطر
وقدرتها عىل المشاركة في حوار بشأنها .وفي الوقت الحالي،
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يستطيع العديد من األشخاص الوصول إىل معلومات بشأن
المخاطر التي يواجهونها (بمختلف أوجه الخطورة واألطر
الزمنية) ،والسبل الممكنة إلدارة المخاطر ،وأمثلة لألساليب
الفعالة في المجتمعات حول العالم.
تربط وسائل اإلعالم الرقمية األشخاص مباشرة بمختلف
مستويات الصالحيات والسلطة ،مما يمكّن العديد من األفراد
من طرح األسئلة وتبادل المعارف واآلراء والمشاركة في الحوار
المجتمعي .وهذا األمر يمكن أن يحفز االبتكار ،ويكشف عن
حلول ،ويسلط الضوء عىل األشخاص الذين تذهب أصواتهم
أدراج الرياح ،ويضع القادة تحت المحاسبة بطرق جديدة.
ملموسا .وهذا يشمل
ومع ذلك ،ال تزال الفجوة الرقمية واقعً ا
ً
الحواجز المتعلقة بالتعليم واللغة والثقافة والنوع االجتماعي
والعمر ،التي تؤثر في قدرة األشخاص عىل المشاركة الهادفة
في عملية التواصل حتى لو كانت التقنية متاحة في مجتمعهم
أو أسرهم .لهذا السبب ،يجب أن تلبي إستراتيجيات التواصل
بشأن المخاطر بالمثل احتياجات هذه الفئة من سكان العالم
التي تظل ،من الناحية العملية ،غير متصلة باإلنترنت ،وهي
تتضمن أفقر شعوب العالم وأكثرهم عرضة للخطر ،وكذلك
األشخاص الذين يتمتعون بقدرة محدودة عىل الوصول إىل
شبكة اإلنترنت بسبب التكلفة أو التوفر أو عدم التمكين أو
اإلعاقة أو باالختيار.
يمكن أن تساعد التطورات التكنولوجية وحدها في عرض
البيانات وخلق تجارب مخاطر تمثيلية يمكنها أن تشجع عىل
التفكير بذات آلية التفكير المتبعة في األحداث الحقيقية،
ً
وصواًل إىل الواقع االفتراضي.
بداية من عمليات رصد األرض
وهذه األدوات لها أهميتها الخاصة لفهم المخاطر النظامية،
التي غال ًبا ال يمكن "رؤيتها" بفضل أي شيء آخر إال النماذج
الرقمية ،وإنه قد يكون من الصعب تخيل تحقيق المخاطر
النظامية .فإن التقنيات المستخدمة لدعم الفهم التجريبي
للمخاطر لها أهميتها الخاصة ،مع العلم أن التعامل المباشر
مع الكوارث يمكن أن يؤثر في تصورات المخاطر ،وبالتالي
التحوط من الميل نحو محدودية التفكير.
في الواليات المتحدة ،عىل سبيل المثال ،استخدمت
قناة أخبار الطقس (" )Weather Channelالواقع المختلط
الميداني" إلظهار سيناريوهات الفيضانات قبل التنبؤ
تضمن السيناريو محاكاة
بالتهديدات .ففي إحدى الحاالت،
ّ
ارتفاع منسوب مياه الفيضانات حول مذيعة النشرة الجوية
وهي تنقل التأثيرات المحتملة واألخطار الناشئة ،وتحث
الشعب عىل اإلصغاء إىل النصائح (NewscastStudio،
 .)2018فقد أثبتت الدراسات أن ألعاب الفيديو والواقع
االفتراضي تجذب المشاهدين وتدعم التعلم ،ولكن ترافقها
تحديات كامنة من ضمنها التكلفة (ماني وآخرون2016 ،؛
سكينر .)2020 ،وأثبت بحث أجري في هولندا أن مستخدمي

بيئة الواقع االفتراضي التفاعلية للغاية التي تحاكي تأثير
الفيضان عىل المنازل كانوا أكثر استعدادًا لالستثمار في مجال
إجراءات مواجهة مخاطر الفيضانات (مول وآخرون.)2022 ،

الدراسات أن األخبار الزائفة عىل تويتر تنتقل بمعدل أكبر
وأسرع وأعمق وعىل نطاق أوسع من المعلومات الحقيقية
(فوسوغي وآخرون.)2018 ،

نظ ًرا إىل عدم توفر إمكانية االتصال باإلنترنت ،فمن المهم
فهم كيفية تدفق موجات بث وسائل اإلعالم التقليدية
ً
استجابة لذلك.
واالتصاالت وتصميم إستراتيجيات اتصال
ففي مثل هذه الحاالت ،تظل اإلذاعة والتلفزيون والرسائل
النصية الهاتفية وقنوات االتصال الموثوق بها بين األشخاص
وسائل قوية وفعالة للتواصل مع السكان الذين يعيشون في
أوضاع هشة.

تختلف مصادر المعلومات المغلوطة والمضللة ،بداية
من الحكومات أو السياسيين أو المحتالين أو أصحاب
ً
وصواًل إىل الزعماء الدينيين
نظريات المؤامرة أو المشاهير
أو زعماء القبائل واألقارب واألصدقاء (سبرينغ.)2020 ،
ويمكن للشخصيات العامة الموثوق بها ً
أيضا تضخيم
المعلومات المغلوطة أو المضللة من خالل لفت انتباه
الجماهير الغفيرة لها.

في المناطق "المحدودة التغطية اإلعالمية" أو "المظلمة
إعالم ًيا" ،غال ًبا ما تتشكل طرق التواصل بشأن المخاطر
وتحظى بالثقة عبر األجيال .هذا ويمكن أن تستند مبادرات
التواصل بشأن المخاطر إىل هذه الطرق ،وقد تتضمن سرد
القصص أو التواصل مع األشخاص الذين ينتقلون إىل هذه
المناطق وعبرها ومنها باعتبارهم قنوات محتملة لنقل
المعلومات حول المخاطر ،مثل مرتادي األسواق ،أو العاملين
في مجال الرعاية الصحية المتنقلة أو العاملين في مجال
التوعية ،أو سائقي الحافالت أو الدراجات النارية ،أو الفنانين،
وغيرهم .وكذلك تُستخدم أنظمة اإلنذار المبكر األساسية في
العديد من المناطق ،وقد تشمل األعالم واألجراس والطبول
واإلشارات الدخانية واألضواء ومكبرات الصوت وغيرها من
األساليب.

تتنوع األسباب التي تدفع األشخاص إىل تكوين معلومات
مغلوطة أو مضللة ومشاركتها وتبادلها واستخدامها ،فبعضهم
يهدف إىل أن يكون ذا فائدة أو للتكيف مع عدم اليقين ،أو
الشعور باالنتماء ،أو التسلية ،أو بغرض تشويه السمعة ،أو
التسبب في ضرر .وقد تنشأ هذه المعلومات في المحادثات
وجهً ا لوجه في المجتمع وتنتشر عبر اإلنترنت ،أو قد تنشأ
في شبكة اإلنترنت وتنتشر خارجها ،ويحتمل أن تصل إىل
مجموعات ال تتوفر لها إمكانية االتصال باإلنترنت عىل
اإلطالق.

 9.2.2صواب أم خطأ؟
اإلدارة االستباقية للمعلومات المغلوطة والمضللة التي
تؤدي إىل تفاقم المخاطر
إن سرعة التغيير في وسائل اإلعالم وأنظمة االتصاالت
قد فاقت سرعة التشريعات ونماذج األعمال القائمة عىل
المصلحة العامة ومعدالت المهارات اإلعالمية والرقمية ،مما
جعل الناس أكثر عرضة للحصول عىل المعلومات المغلوطة
والمضللة وأكثر احتمالية لمشاركتها .وفي ذلك أهمية خاصة
بالنسبة إىل األشخاص المنوطين باتخاذ قرارات حاسمة بشأن
مخاطر من شأنها التأثير في حياة األشخاص وسبل معيشتهم.
وهي مهمة كذلك بالنسبة إىل مسؤولي إدارة المخاطر ،فإن
الجمهور غير المطلع يمكن أن يتخذ قرارات تؤدي إىل تفاقم
ً
خاصة في حاالت عدم
المخاطر الحالية وخلق مخاطر جديدة،
اليقين .وقد يصارع المسؤولون أنفسهم لتحديد المعلومات
الصحيحة.
إن انتشار المعلومات التي تُعد مغلوطة أو مضللة ليس ظاهرة
جديدة .وهذه المشكلة محددة بالسياق وتؤثر في العديد من
الفئات السكانية بطرق مختلفة .فعىل سبيل المثال ،أظهرت

هذا وبإمكان علماء المخاطر الذين يتحدثون خارج إطار
خبراتهم ،عىل سبيل المثال عندما يتكهنون بالصور أو
البيانات ،إحداث ضرر من خالل نقل تحليالت غير كاملة
أو مضللة ،وبالتالي يقوضون الثقة بالمصادر الموثوق بها.
ولذلك ،يتعين عىل العلماء الذين يتحدثون في إطار نطاق
خبراتهم أو عىل هامشها التواصل بوضوح والتأكد من فهم
المحاورين لهم أو أقرانهم لما يقولونه ،لتجنب نقل المعلومات
المغلوطة نتيجة لذلك.
يجب أن تخطط إستراتيجيات التواصل بشأن المخاطر
للتعامل مع المعلومات المغلوطة والمضللة التي قد تفضي
إىل تفاقم مخاطر الكوارث وتضر بالثقة وإدارتها بطريقة
استباقية .وال يزال البحث جاريًا لتحديد أفضل اإلستراتيجيات
واألساليب ،التي ستختلف باختالف البلد والسياق والجمهور
المستهدف ،لمعالجة المشكلة.
وتتطلب إدارة المعلومات المغلوطة والمضللة في نهاية
المطاف تغييرات نظامية في كيفية صنع وسائل اإلعالم
واستخدامها وتنظيمها وتطويرها .فإن نماذج األعمال التجارية
لوسائل اإلعالم تكافئ المحتوى الذي يثير المشاعر أكثر من
التفكير النقدي .أما عىل مستوى الجمهور ،فيرجح أن يكون
استخدام مجموعة نُهج أمرًا أكثر فاعلية ،وقد تشمل تقديم
معلومات دقيقة في صيغة تفاعلية من مصادر موثوق بها
(بما فيها نُهج التحقق من الحقائق ودحض الشائعات)،
واالرتقاء بوسائل اإلعالم ،ومحو األمية الرقمية .وقد تشمل
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المربع  .9.5قائمة مراجعة إلدارة المعلومات المغلوطة والمضللة
●معرفة ما يؤجج الشائعات بين مجموعات معينة .فغال ًبا ما تدفع العاطفة ،وليس المنطق،
ردود الفعل تجاه المعلومات .ويمكن أن تؤثر أهمية المسألة وشعور األشخاص حيالها ومستوى
الغموض المحيط بها في مدى انتشار الشائعات واستمرارها (دونوفان .)2007 ،ويمكن أن يختلف
فهم ما يهم الناس ح ًقا ومدى الغموض عبر السياقات وداخل السكان.
●توقع الخطأ الذي يمكن أن يحدث واستخدام االتصاالت السريعة والمنتظمة والشفافة التي
تسد ثغرات المعلومات وتساعد الناس في الفهم واإلدراك لحالة عدم اليقين في وقت مبكر عبر
القنوات الموثوقة .وتقييم احتمال التأثير غير المتناسب للمعلومات المغلوطة والمضللة في
السكان المهمشين ،وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إىل زيادة المخاطر.
●االستماع إىل المعلومات التي لم يتم التحقق منها أو المغلوطة أو المضللة التي قد يتم تداولها
داخل شرائح مختلفة من المجتمعات .ويمكن لهذا أن يقدم نظرة متعمقة ق ّيمة حول ما يهتم به
الناس ،وكيف يتفاعلون معه عاطف ًيا أو كيف يتم تصور جهود اإلبالغ (أو االفتقار إىل وجودها).

●االستجابة بحكمة إزاء المعلومات المغلوطة .فتتزايد خدمات التحقق من صحة المعلومات التي
تعمل عىل فضح المعلومات المغلوطة والمضللة .وتراعي النُهج الرائدة عوامل متعددة عند تقييم
االستجابة وتحديدها:
○فحص المصدر والمعلومات غير الدقيقة عند تقييم الصحة والغرض.
○التحقق من مدى انتشار المعلومات المغلوطة/المضللة .قد تستخدم وسائل اإلعالم
"الصمت اإلستراتيجي" لتجنب زيادة المعلومات غير الدقيقة.
○وفي حالة الكشف عن معلومات مغلوطة علنًا ،يتم التأكد من تقديم معلومات صحيحة
أو توضيحية في الوقت نفسه .ويمكن للعلماء المشاركة في وقت مبكر ومعالجة
"العلوم الزائفة" بفاعلية عند ظهورها.
○وضع إطار للمعلومات الواقعية بطريقة تستجيب لمخاوف األشخاص وقيمهم
والسياق الخاص بهم من أجل زيادة تأثيرها.
○استخدام اإلعالميين الموثوق بهم لنقل المعلومات التي تم التحقق منها  -وهو اختيار
يعتمد عىل السياق والجمهور ونوع المعلومات (يونج وآخرون.)2017 ،
○تجنب استخدام الحقائق باعتبارها اإلستراتيجية الوحيدة لمواجهة األكاذيب .إذا كان
التواصل بشأن المخاطر ال يعالج األسباب العاطفية للتصديق ،فإنه يمكن أن يكون غير
فعال أو يرسخ مواقف األشخاص بشكل أعمق (الرسون.)2020 ،
●االستعداد للمواقف الغامضة .فمن غير المرجح أن تزعزع الرسائل العلمية القائمة عىل الحقائق
المعتقدات والممارسات الراسخة .ويتعين فهم الكيفية التي تؤثر بها المعتقدات التقليدية أو
المحلية أو الدينية ووجهات النظر العالمية في الممارسات التي تؤثر في المخاطر .وعندما تزيد
أنظمة المعتقدات بوضوح من مخاطر معينة ،يمكن العمل عن كثب مع المجتمعات الستكشاف
ممارسات بديلة مقبولة (باتون وجونستون.)2017 ،
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نُهج "التنويه" ،التي تتضمن تحذير الناس من أنواع المعلومات
المغلوطة/المضللة التي قد يتعرضون لها ،أو تطبيق مبادرات
سرد القصص في وسائل اإلعالم الجماهيرية التي تعكس
العناصر غير المنطقية لعالقة الناس بالمعلومات (فان دير
ليندن وآخرون .)2020 ،وتراعي نُهج سرد القصص هذه
السياق االجتماعي أو العاطفي الذي يتبادل فيه األفراد
المعلومات ،وقد تؤثر هذه النُهج في معتقدات األفراد
والمواقف واألعراف المجتمعية المتعلقة بما ينطوي عليه
استخدام المعلومات اآلمنة والمسؤولة ونشرها ومشاركتها.
يجب ً
أيضا أن تراعي إستراتيجيات التواصل بشأن المخاطر
المعتقدات التي ال يمكن اعتبارها صحيحة أو مغلوطة ،بل
تعكس رؤى عالمية متنوعة تشكل عالقات الجمهور بالمخاطر.
فعىل سبيل المثال ،في نيوزيلندا ،تصور أفراد قبيلة ناغاتي
رانغي أن جبل روابيهو البركاني من أسالفهم الذين يقدمون
منافع للقبيلة وأن الجبل يحقق التوازن في أراضيهم (باردو
وآخرون .)2015 ،لذلك ،فقد تُصاغ المناقشات بشأن الحد
من المخاطر في صورة مثمرة من الحوارات تعتمد بشكل أقل
عىل موضوع التحكم في األرض ووصف العوامل الطبيعية
بأنها مخاطر ،وتعتمد بشكل أكبر عىل مسألة العيش في تناغم
مع النشاط البركاني باالستعانة بممارسات الحفظ التقليدية
وإستراتيجيات الحد من المخاطر المناسبة ثقاف ًيا.
يستطيع القائمون عىل التواصل بشأن المخاطر معالجة
المعلومات التي ربما تكون مغلوطة ومضللة بشكل
استباقي من خالل االستماع إىل مخاوف الناس ،والتنبؤ
بالمصادر المحتملة للمعلومات المغلوطة والمضللة ،واإلقرار
بعدم اليقين والمعتقدات المختلفة ،واالستجابة بحكمة
(المربع .)9.5

 9.2.3المهارة واإلرادة
بناء قدرات وسائل اإلعالم المحلية من أجل إنشاء
محتوى دقيق وجذاب بشأن الحد من المخاطر وخلق
حوافز للقيام بذلك
تؤدي المنافذ اإلعالمية واإلبداعية دو ًرا متمي ًزا في حياة الناس،
ولذلك فهي تمتلك إمكانات هائلة للتواصل مع الجماهير
بشأن المخاطر .ومع ذلك ،ال يمكن أن تُستغل إمكانات هذه
المنافذ كاملة دون وجود موارد كافية.
يتعرض اإلعالميون المحليون والوطنيون إىل ضغوط
لتقديم محتوى يجذب الجماهير في إطار مواعيد نهائية
ضيقة وميزانيات محدودة .ويتراوح هذا المحتوى من
األخبار واألحداث الجارية إىل الترفيه والرياضة.
قد يكون تحليل التفاصيل التقنية لمخاطر الكوارث وكيفية

ارتباطها بحياة الناس اليومية أمرًا معقدًا ،وقد تستغرق عملية
االستعانة بخبراء يمكنهم شرح هذه التفاصيل وقتًا أطول مما
يستغرقه الصحفيون والمنتجون.
ً
فارقا في حياة الناس
يمكن نشر المحتوى الذي يُحدث
من خالل بناء القدرات األساسية للمحررين اإلعالميين
والمراسلين والمنتجين والمبدعين بهدف (أ) فهم المخاطر
المحلية والمخاطر النظامية من زوايا متعددة (علمية،
واجتماعية ،وسياسية ،وما إىل ذلك) ،و(ب) تصميم برامج
فريدة وديناميكية وجذابة وتفاعلية تتمحور حول هذه القضايا.
إن تدريب الصحفيين عىل إعداد تقارير الحد من مخاطر
كاف غال ًبا .ويحتاج صناع القرار في
الكوارث يكون غير
ٍ
المؤسسات اإلعالمية إىل الدعم بهدف استكشاف المبررات
التجارية والتحريرية لالبتعاد عن المحتوى المعتاد الذي يحقق
إيرادات بالفعل.
في أقل البلدان نم ًوا ،سيحقق الدعم المالي لتكاليف اإلنتاج
الكثير .فقد يعاني العاملون في وسائل اإلعالم من العمل دون
أجر أو معدات أو وقود مولدات أو استخدام مركبات لزيارة
المناطق النائية واستقصاء القصص بشأن المخاطر من
الفئات المستضعفة.
إن االستثمار في بناء المهارات الفنية واإلرادة التحريرية عىل
مستوى الجهات اإلعالمية لمواجهة مخاطر الكوارث قد يمكّنها
من توسيع نطاق وصول برامجها إىل نطاق أكبر .وقد يؤدي
هذا بدوره إىل زيادة تأثير جهود الحد من المخاطر األخرى.

 9.3توجد حاجة إىل سبل
تعاون جديدة
تتوفر البيانات بشأن المخاطر أكثر من أي وقت مضى .إال أن
استخدام هذه البيانات لتغيير كيفية فهم المجتمع للمخاطر
ودراستها واتخاذ قرارات بشأنها يتطلب االرتقاء بعملية
التواصل بشأنها كلية ،بما في ذلك كيفية تحويل البيانات إىل
معلومات ثم إىل المعرفة التي تتيح لألفراد اتخاذ إجراء .وهذا
يتطلب سبل تعاون جديدة تجمع بين وجهات النظر المتعددة،
وتمد بالخبرات ،وتوائم الرؤية اإلستراتيجية ،وتعزز اإلبداع.
يحتاج هذا النهج الذي يشمل جميع أطياف المجتمع من أجل
التواصل بشأن المخاطر إىل أشخاص يفهمون المخاطر ،من
منظور تقني أو منظور آخر ،ويتفاعلون ويتواصلون ويتعاونون
مع اآلخرين بشأن المخاطر .وتزداد أهمية المهارات لتشمل
الحدود االجتماعية والمهنية ،ال سيما في ظل زيادة االهتمام
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الشكل  .9.2المعوقات والحوافز والعوامل التمكينية للتعاون بشأن اإلبالغ عن المخاطر

اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻗﺎدة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﲆ
دﻋﻢ أﻛﺒﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﺻﻮب اﻟﺨﻄﺮ.

ﻗﺪ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث.

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻋﺒﺮ
اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ
وﻣﻬﺎرة دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻗﻴﺎدة رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى.

ﻗﺪ ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺨﺒﺮاء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ
أو ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ إذا ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﺸﻮرة ﻋﺎﻣﺔ
"ﺧﺎﻃﺌﺔ" ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪدة.

ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
وﺷﺮﻋﻴﺘﻪ اﻟﻤﺘﺼ ّﻮرة إﱃ ﺣﺪوث ارﺗﺒﺎك.

ﻗﺪ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ أو
اﻷﻃﺮ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.

ﻗﺪ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻤﻄﻮرون ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ(.

ﻗﺪ ﺗﺠﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺴﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻛﺎرﺛﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﻮﻓﺮ
إن ﻋﺪدًا
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﺑﺸﺄن أوﺟﻪ
اﻟﺨﻄﻮرة أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ وﺟﺬب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺸﺄن أوﺟﻪ اﻟﺨﻄﻮرة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

138

ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ّﻮق
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻋﻴﻦ ﻣﻦ أن ﺗﺼﻤﻢ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻨﻮن اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ أدوارﻫﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو
ﻣﻮارد ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،واﻏﺘﻨﺎم
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻛﻘﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻢ
وﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

إن اﻟﺤﺮص ﻋﲆ إﺷﺮاك اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
واﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﺒﻜ ًﺮا ﻟﻺﺑﻼغ ﺑﺸﺄن
اﻟﻘﺮارات ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻔﺎدي اﻟﺮﻓﺾ
ً
ﻻﺣﻘﺎ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻹﻋﻼم واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﺠﺬاﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺠﺬب ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة.

ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺷﺮاك
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻹﺧﻼء
ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ،
وإﺻﺪار اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات.

ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻨﺎس
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻘﺎت )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
ﻟﻌﺎم  2021ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﻌﺪ أن
ﺷﻬﺪت اﻟﺒﻼد ﻣﻮﺟﺎت ﺣﺮ ﺷﺪﻳﺪة وﺣﺮاﺋﻖ ﻏﺎﺑﺎت(.

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﻴﺪ
اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ إذا ﺗﺴﻠﺢ اﻷﻓﺮاد واﻟﻮﻛﺎﻻت
ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم،
واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،واﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ،
واﻟﻤﺤﺎورﻳﻦ اﻟﻤﺎﻫﺮﻳﻦ ،ورؤى ﺑﺸﺄن
ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻜﻮارث ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم واﻷﻃﺮ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ )ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺎت إﱃ ﺳﻨﻮات ،اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﲆ
ﻧﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﻋﻼﻣﻲ(.

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺮاﻏﺒﻮن واﻷﻛﻔﺎء
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﺄن اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻼﻗﺎت
ﻗﻮﻳﺔ راﺳﺨﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﻫﺆﻻء

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺘﻌﺮﱠف ﻋﲆ أﻫﺪاف
اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻹﺑﻼغ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل.

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎون

ﺑﺸﺄن اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺰداد
أﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ )ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﲆ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ
أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ( ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ
 .COVID-19وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن
ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.

ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ
ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼﻣﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ دو ًرا ﺣﻴﻮﻳًﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد،
وﻳﺨﺪم اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،وﻳﺤﺘﻀﻦ
اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﻟﺨﺒﺮاء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﻮن
ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا
ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻜﻮارث ،وﻟﻜﻦ ً
أﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺪودﻫﻢ
واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺑﺪاء ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺑﺸﺄن
ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎق ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ.

"وﺳﻄﺎء اﻟﻤﻌﺎرف" ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ "ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷﻣﻮر"
ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻳﻬﺪف ﻣﺮﻛﺰ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻌﻠﻮم
)اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة( وﺟﻬﻮد ﻣﻜﺘﺐ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻜﻮارث اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة
اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﻣﻦ
ﺛﻢ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎء وﺧﺒﺮاء
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث وﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار.

واﺿﻌﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻤﻦ
ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون
اﻟﻌﻠﻤﻴﻮن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﻮازﻧﺔ

دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ
اﻟﺒﻌﺾ وﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر
واﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﺳﺘﺒﺮز
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺮأي ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ،
وﻟﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺰاﻳﺎ
واﻟﻌﻴﻮب ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار واﻟﻮﺻﻮل إﱃ
ﺣﻠﻮل ﻣﺜﻤﺮة.

آﻟﻴﺎت اﻹﺑﻼغ اﻟﻮاﺿﺤﺔ

ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت وﺧﻴﺎرات
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻌﺎون ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
)ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺘﺄﻫﺐ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ(.

المصادر :شراكة التأهب اآلسيوية (دون تاريخ)؛ مكمانوس وتينيسون ()2008؛ جلوكمان ()2014؛ المركز اآلسيوي للتأهب للكوارث ()2019؛
لومينات ()2020؛ كويجلي وآخرون)2020b( .؛ غلوكمان وآخرون)2021( .؛ إنك وثورمير ()2018
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بالطبيعة النظامية للمخاطر ،بما في ذلك زياد تنوع الجهات
الفاعلة في مختلف التخصصات العلمية والحكومة والمجتمع
(ديلوزير وبورباخ .)2021 ،بالرغم من ذلك ،وفي العديد
من القطاعات ،ال يكافأ الممارسون نظير محاوالتهم لتعزيز
مبادرات التعاون المتنوعة بمختلف التخصصات التي قد
تستهلك موارد ال تمتلكها المنظمة .وتواجه مبادرات التعاون
المتنوعة تحديات شائعة ،مثل اختالل توازن القوى ،وتضارب
المصالح والحوافز ،واختالف جداول األعمال ،واختالف
أساليب العمل (البروتوكوالت ،والتسلسل اإلداري والسرعة)،
واستخدام لغة ومصطلحات مختلفة ،وانخفاض مستويات
الثقة (تنسيون.)2011 ،
إن اختالف اآلراء واألولويات بشأن المخاطر قد يجعل مجرد
التطرق إىل موضوع الخطر أمرًا في غاية الصعوبة .وفي حين
أن الخبراء التقنيين قد يكونون غارقين في تفاصيل المخاطر
والتهديدات ،قد يعطي عامة السكان األولوية للمخاوف
الفورية مثل كسب أجر يوم واحد وتلبية االحتياجات الضرورية
لألسرة .عالوة عىل ذلك ،فإن الهياكل المختلفة والرؤى
العالمية ستصبغ المحادثات بشأن المخاطر في مختلف
الثقافات والمجتمعات ،وهنا نشير إىل أن كلمة "خطر"
عبارة عن مصطلح ال يترجم إىل جميع اللغات (غابريلسن
وآخرون.)2017 ،
ألجل بناء عالقات فعالة قوية بين القائمين عىل التواصل
بشأن المخاطر ،توجد تحديات رئيسية يواجهها صناع القرار،
وتشمل الحواجز والحوافز والعوامل المساعدة عىل التعاون
بشأن الحد من المخاطر وكيف يمكن مراعاة كل ذلك لمعالجة
المخاطر النظامية المتزايدة (الشكل .)9.2
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قدما
 9.4سبل المضي
ً
تشمل االستنتاجات الرئيسية لتعزيز التواصل بشأن
المخاطر ما يلي:
●إيالء األولوية لالستماع إىل األشخاص الذين يجري
استبعادهم في أغلب األحيان والتواصل معهم :فإن
التواصل بشأن المخاطر عبارة عن عملية ديناميكية
يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة ،وتتدفق
المعلومات بطريقة رسمية وغير رسمية بين الجهات
الفاعلة التقنية وغير التقنية.

●إجراء بحث هادف لتوجيه إستراتيجيات التواصل التي
من شأنها االستجابة لما يحرك عملية اتخاذ القرار
وتنفيذ اإلجراءات :فيجب أن تعكس الجهود الحثيثة
للتواصل بشأن المخاطر التأثيرات النفسية واالجتماعية
والسياسية التي تشكل كيفية فهم الناس للمخاطر
وإدراكهم لها واتخاذ إجراءات بشأنها.

●دعم المبادرات بالتمويل والخبرات المطلوبة :فيجب أن
تسترشد المبادرات الرسمية للتواصل بشأن المخاطر
بإستراتيجيات متينة للتغيير تقترن باإلبداع ،مع وضع
أهداف واضحة إلحداث فارق يمكن قياسه.
●ضمان أن تراعي مبادرات التواصل بشأن المخاطر
إمكانية الوصول إىل وسائل اإلعالم واالتصاالت،
واالطالع عىل المعلومات المغلوطة والمضللة ،وقدرات
وسائل اإلعالم المحلية :فيمكن أن تؤثر وسائل اإلعالم
وأنظمة االتصال تأثي ًرا كبي ًرا في مستويات المخاطر
وإدارة المخاطر.
●خلق الحوافز وبناء العالقات عبر مختلف الحدود
االجتماعية والمهنية لتحقيق التواصل الفعال:
فتوجد حاجة إىل مبادرات تعاون جديدة للتواصل
بشأن المخاطر عىل نحو فعال.

ﻋﲆ ﻣﺎ أﻇﻦ

ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ
اﻟﺮﻣﺰ x؟

ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ...

اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

أرى اﻷﻣﺮ
ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ...

ﺻﺎﻧﻌﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

إﻟﻴﻜﻢ اﻟﺨﻄﺔ...

ﻛﻠﻲ آذان ﺻﺎﻏﻴﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻛﻠﻲ آذان
ﺻﺎﻏﻴﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ...
)ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺴﻘﺔ(

اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺳﻤﻌﺖ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆاﻣﺮة
ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺤﺎك ﺿﺪﻧﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ
أﺛﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﺴﻤﻌﺔ ﻓﻘﻂ

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺘﺤﺪث
ﻋﻦ اﻗﺘﺮاح
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن...

ﻟﺪي ﻓﻜﺮة
ّ
أﻓﻀﻞ ﻟﻤﻨﻊ...

ﻗﺪ ﻓﻌﻞ
ﺟﺪي ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﺑﻬﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ...

ﻟﻠﺸﺎﺋﻌﺎت...

ﻟﻢ ﻧﺠﺪ أي أﺳﺎس

ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ
ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻪ!

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﺄن أوﺟﻪ اﻟﺨﻄﻮرة
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
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الجزء الثالث
نحو مستقبل أكثر
قدرة عىل الصمود

 .10ال ُنهج الجديدة
لتقييم المخاطر النظامية
أصبحت الشبكات ضرورية في الحياة المعاصرة ،لكنها تُعد
المروج الفعلي للمخاطر النظامية ً
أيضا .وال يلزم أن تكون
الكوارث مفجعة إلظهار هشاشة شبكات البنية التحتية
والعواقب غير المتوقعة لمدى ترابطها في كثير من األحيان.
أظهر حجم الكوارث التي وقعت في السنوات األخيرة (مثل
ظهور أمراض ُمعدية لم تكن معروفة ساب ًقا ،وحرائق الغابات
المدمرة ،واضطرابات سالسل اإلمداد) أن أمرًا جديدًا يحدث.
إال أن البنى التحتية الرقمية والمادية المترابطة وسالسل
اإلمداد المتكاملة عالم ًيا في عالمنا المعاصر المعولم إضافة
إىل تحسن التنقل البشري أدت إىل تضخيم مواطن الضعف
المجتمعية والمخاطر النظامية .فهذه الشبكات عرضة لالنهيار
والهجمات واإلصابة بالفيروسات ،عالوة عىل األعمال الكيدية
من قِبل أطراف خارجية.
يلقي هذا الفصل نظرة عىل الطرق الجديدة لتقييم المخاطر
النظامية .ويقدم لمحة عامة بشأن النماذج واألدوات
والمنهجيات التي يجري تطويرها في جميع أنحاء العالم بهدف
تحسين قياس المخاطر النظامية وتأثيراتها ،وكيف يمكن
استخدام هذه األدوات لدعم القرارات السياسية للحد من
المخاطر.

 10.1عصر المخاطر الشبكية
حفزت الهجمات اإلرهابية التي وقعت في  11سبتمبر عام
 2001في الواليات المتحدة قد ًرا كبي ًرا من األنشطة الجديدة
المتعلقة باألمن القومي ،وتشمل دعم قدرة أنظمة البنية

التحتية عىل الصمود .وفي ذات الوقت الذي حدثت فيه
التطورات في علم الشبكات ،أدت هذه األنشطة إىل ازدهار
سريع في فهم السلوك ،وال سيما عجز أنظمة البنية التحتية.
إن حدوث األعاصير البالغة الضرر في الواليات المتحدة ،وال
سيما إعصار كاترينا الذي وقع في نيو أورلينز في عام ،2005
وإعصار ساندي الذي وقع في نيويورك والواليات المجاورة
في عام  ،2012أبرز أن مواطن الضعف المستفحلة في البنية
التحتية تمثل حقيقة واقعة في االقتصادات المتقدمة .وأدت
الكوارث المرتبطة بالمناخ ،مثل إعصاري كاترينا وساندي،
ً
أيضا إىل زيادة الوعي بالتأثيرات المحتملة لتغير المناخ،
بما فيها ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة وتيرة األعاصير
وشدتها.

أدت التأثيرات الناجمة عن هذه األحداث ،وكارثة محطة
فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان التي نجمت عن زلزال
وتسونامي في عام  ،2011إىل إعادة النظر في قدرة البنية
التحتية عىل الصمود في البلدان الصناعية والنامية البعيدة
عن مكان حدوث هذه الكوارث .فعىل سبيل المثال ،وبسبب
هذه الكوارث إىل حد ما ،راجعت مدينة لندن معيار الحماية
من الفيضانات الناجمة عن ارتفاع المد بسبب العواصف
وغيرها من المخاطر التي تؤثر في البنية التحتية األساسية،
بينما جرت مراجعة إدارة مخاطر الفيضانات في هولندا
بشكل شامل لوضع خطط للتكيف مع التغييرات المستقبلية
( Deltacommissie2008 ،؛ بيت2008 ،؛ هال2018 ،؛
بيسكارولي وآخرون.)2022 ،
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تنطوي "المخاطر الكبرى" النظامية عىل احتمالية إلحاق
أضرار جسيمة باألنظمة الحيوية والبنية التحتية التي تعتمد
عليها المجتمعات واالقتصادات البشرية (الشكل .)10.1
ومن المعترف به حال ًيا أن تغير المناخ يخلق مخاطر نظامية
ً
عترفا به ساب ًقا فيما يتعلق بالبنية التحتية
أكبر مما كان ُم
األساسية ،بما في ذلك في الدول الجزرية الصغيرة النامية
( )SIDSوالمناطق الساحلية األكثر تضر ًرا من ارتفاع مستوى
سطح البحر (دير ساركيسيان وآخرون.)2022 ،

أوضحت الفيضانات التي وقعت في المملكة المتحدة منذ
عام  2007كيف يمكن أن تؤدي إحدى نقاط الضعف (عىل
سبيل المثال ،محطة الكهرباء الفرعية في النكستر التي
غمرتها المياه في عام  )2015إىل إعاقة عشرات اآلالف من
مستخدمي المرافق ،األمر الذي يهدد حياتهم في بعض
األحيان .فقد عرقل فيضان عام  2015الذي وقع في مدينة
يورك عمليات الشرطة والمستشفيات التي تقع عىل بعد أكثر
من مائة كيلومتر في نيوكاسل بسبب تضرر نظام االتصاالت
(بيت2008 ،؛ هال.)2018 ،

الشكل  .10.1المخاطر النظامية والبنية التحتية الحيوية

ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت
اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻣﻮادﻫﺎ
وﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻗﻄﺎع ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﻨﻘﻞ

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻄﻮارئ
ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﻄﺎع
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻗﻄﺎع
اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺬاء
واﻟﺰراﻋﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻗﻄﺎع
اﻟﺴﺪود

ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻗﻄﺎع ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ
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ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ

فمتوية" ("فمتو" عبارة عن بادئة تعني كوادريليون واحد)
(فرانك وآخرون2014 ،؛ بانت وآخرون .)2022 ،لذلك فإن
فهم إمكانية حدوث تأثيرات متعاقبة وإيجاد أساليب لعزل
المخاطر النظامية وقياسها وإدارتها ومنعها يمثالن تحديًا
جديدًا للمجتمع العالمي (الشكل .)10.2

تتسبب التأثيرات المتعاقبة للكوارث في صعوبات بالغة
للجهات الفاعلة في مجال إدارة المخاطر وتقاسمها ،بما فيها
قطاع التأمين والحكومات والقطاع الخاص ككل .ويتضح أكثر
فأكثر أن األحداث البسيطة يمكن أن تكون لها عواقب عىل
أعىل مستويات األنظمة ،غال ًبا من خالل سالسل األحداث
المعقدة .وقد أطلق الخبراء عىل هذه الظاهرة "مخاطر

الشكل  .10.2فئات مخاطر األنظمة حسب حجم حدث الكارثة وإجمالي الضرر المتوقع للنظام

ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻋﻄﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻤﺘﻮﻳﺔ
ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ إﺧﻔﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺳﻼت اﻟﺨﺒﺰ

اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻜﻠﻲ

ﺣﺪود

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺰﻻزل
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺧﻄﺮ ﻓﺸﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر
اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ
اﻟﻐﺬاء واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻈﺎم

ﻗﺪر

ة اﻟﻨ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﺄن
اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪ
ﺣﺪوﺛﻬﺎ

ﻋﲆ

اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻮﺟﻮدي
اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ

ﻤﻮد

اﻟﺼ

ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻋﻄﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

اﻟﺤﺠﻢ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺤﺪث اﻟﻜﺎرﺛﺔ
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 10.2وضع السيناريوهات
والتوائم الرقمية وإيجاد
نقاط التحول
ال يزال علم المخاطر النظامية وإدارة المخاطر النظامية في
بداياته .فغال ًبا ما يكون االنهيار الذي يشمل النظام بأسره
ناتجًا عن قصور أو خلل مفترض في مكون ،يبدو في ظاهره
ثانويًا ،من مكونات نظام يمرر الضغط أو التأثير إىل األنظمة
المجاورة في الشبكة .وبهذه الطريقة ،يمكن أن تنتشر
التأثيرات أو الضغوط البسيطة بسرعة في جميع أنحاء
الشبكة ،وينتج عن ذلك ترتيبات متعاقبة ذاتية التعزيز.
فغال ًبا ما يحدث االنهيار دون وجود سوابق يمكن اكتشافها أو
مالحظتها ،ما يجعل األمر يبدو كما لو أن الكوارث النظامية
المفجعة تنشأ من العدم .فحتى وقت قريب ،كان نقص
البيانات وإمكانات الحوسبة غير الكافية تعني أنه من غير
الممكن عمل ًيا "رؤية" هذه الشبكات المعقدة وتحديد أنواع
نقاط التحول التي تؤدي إىل حدوث أعطال .وعىل الرغم من
ذلك ،فإن آخر التطورات في فهم المخاطر النظامية وإمكانات
الحوسبة تتيح تقييم هياكل الشبكات األساسية وفهمها.
بعد عقود من محاولة العثور عىل نقاط تحول في السياقات
المختلفة (عىل سبيل المثال ،األزمات المالية أو فترات الركود
االقتصادي السريع ،أو االنهيار البيئي ،أو تغير المناخ) ،تَحدد
أصل المشكلة بوضوح ،أال وهو إدراك مدى أهمية تفاصيل
الشبكات المالية واالقتصادية والبيئية األساسية .وال يقتصر
فهم نقاط التحول عىل كيفية ظهور الشبكات وآلية عملها
فحسب ،بل يتعلق بكيفية ارتباطها داخل ًيا وبالشبكات
األخرى كذلك.
يمكن وضع نماذج للمخاطر النظامية ،التي يُطلق عليها
مصطلحات متنوعة مثل "هياكل االرتباط" أو "نقاط التحول"
(كرونكي وآخرون )2020 ،أو "انتشار المخاطر" ،باستخدام
مفهوم الشبكات .وغال ًبا ما توصف الشبكات بأنها سلسلة من
العقد والروابط التي ترتبط عىل طول الخطوط والمستويات
وكذلك في األبعاد الثالثة .فتفضي التقلبات في عقدة واحدة
في شبكة اقتصادية (عىل سبيل المثال ،سعر السلعة) إىل
حدوث تغييرات في العقد األخرى (مثل سعر سلع أو خدمات
البيع بالتجزئة) ،ما قد يؤثر بعد ذلك في فرص حصول الفقراء
عىل الغذاء والخدمات الصحية .ويمكن أن تكون الشبكات
متعددة األبعاد ،وتتألف من طبقات مختلفة تمثل أنواعً ا
مختلفة من التفاعالت (مثل السيولة المالية عىل مستوى
وهجرة العمالة عىل مستوى آخر) التي تتفاعل مع بعضها.
ومن أمثلة جدوى سياسات نماذج الشبكة ،اختبارات مقاومة
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الضغوط لدى البنوك وتحليالت المخاطر النظامية بعد األزمة
المالية التي وقعت عام  2008لضمان االستقرار المالي .فعىل
سبيل المثال ،أُجري اختبار مقاومة ضغوط السيولة للقطاع
المصرفي التركي عن طريق محاكاة مخطط تصميم الشبكة
لاللتزامات المتبادلة بين المؤسسات المالية (أكدوجان
ويلدريم .)2014 ،فالشبكات تكتسب ديناميكية بمرور الوقت،
ما يعني أن العُقد والروابط تتغير بين الفواصل الزمنية.
ال تتيح هذه األساليب الجديدة لوضع نماذج الشبكات إمكانية
التنبؤ بنقاط التحول ،مثل معرفة اليوم الذي ستنهار فيه
أسواق البورصة ،أو موعد توقف سالسل اإلمداد ،أو وقت
ضياع فرصة تحقيق هدف الحد من ظاهرة االحتباس الحراري
للوصول إىل  1.5درجة مئوية أعىل من مستويات ما قبل
عصر الصناعة بشكل ال رجعة فيه .فمثل هذه األحداث يكون
سببها في العادة هو أحداث أخرى غير متوقعة ،مثل فضيحة
سياسية .إال أن تلك األساليب الجديدة ،بالنظر إىل الحدث
المحفز ،تتيح التنبؤ بما ستكون عليه العواقب عبر النظام
بالكامل .عىل سبيل المثال ،إذا أعلن البنك "س" عن اإلفالس
في اليوم  ،1فما الذي يعنيه ذلك للبنك "ص" في اليوم 7؟ هل
سيستطيع البنك سداد الديون للبنك "ج" ،أم ستجري تصفيته
ويعلن إفالسه ً
أيضا؟ إن أساليب تصميم نماذج الشبكات
تتيح لجهات المراقبة معرفة ما سيحدث بعد بلوغ نقطة
التحول هذه.
في األساس ،يتمثل النهج األساسي لتصميم نماذج الشبكات
فيما يلي( :أ) تحويل مجموعات البيانات إىل معلومات شبكية
الكتشاف العُقد والروابط ،و(ب) استخدام هذه البيانات
إىل جانب معرفة كيفية انتشار الصدمات في ذلك النظام
المحدد ،ما يتيح إمكانية حساب المخاطر النظامية .وغال ًبا ما
يحدث ذلك في إطار "تصميم النماذج القائمة عىل العوامل"،
حيث يستطيع المحللون وضع السيناريوهات االفتراضية
لألحداث أو التدخالت السياسية المسببة للتحول والتحكم
فيها .وتهدف النماذج القائمة عىل العوامل إىل اختبار فعالية
أنواع معينة من التدخالت السياسية .فيمكن أن تساعد في
اإلجابة عن أسئلة مثل :هل سيكون من األفضل عىل المدى
الطويل للعاملين في هذا البلد أن تقوم الحكومة بإنقاذ البنك
"أ" باستخدام أموال الضرائب ،أم أن ذلك سيفيد مالكي البنك
فقط؟ وفي هذه الحالة ،إذا كان المحللون يعرفون شبكات
االلتزامات المتبادلة فيما بين البنوك في الشبكات المالية،
يمكنهم توقع الديناميكيات االفتراضية وعواقبها .فإذا أخذ
المحللون في الحسبان العديد من حاالت التخلف عن السداد
األولية المحتملة ،يمكنهم تحديد نقاط الضعف المؤسسية
في نظام المالي (أو أي نوع آخر من األنظمة) بطريقة نظامية.
وبهذا الشكل ،يكون التحدث عن المخاطر النظامية المتوقعة
لألنظمة أمرًا ممكنًا.

حدد الممارسون في الخطوط األمامية من إجراءات تقييم
المخاطر النظامية أربعة تحديات رئيسية:
1 .يجب إعداد نماذج مكونات المخاطر وعواملها المحركة
األساسية بنا ًء عىل عمليات "أولية" محددة (مثل التمايز
السلوكي للمجموعات الديموغرافية ،أو الضغط لتبسيط
سالسل اإلمداد لتحقيق مكاسب الكفاءة االقتصادية،
أو المكونات المتعلقة باألحوال المناخية الشديدة غير
التناظرية).
2 .تحتاج أساليب التقييم إىل إنشاء توائم رقمية قادرة
عىل إعادة إنتاج ظروف واقعية وفي الوقت نفسه إلقاء
نظرة متعمقة عىل أنماط المخاطر الناشئة الجديدة.
والتوأم الرقمي عبارة عن نموذج نظام محوسب فعال
لألنظمة التي تبين سلوك المخاطر النظامية .فإن إنشاء
التوائم الرقمية يتيح للمحللين دراسة المخاطر النظامية
الناشئة من خالل تجربة أنظمة التوائم الرقمية باستخدام
إستراتيجيات إدارة مخاطر مختلفة ،أو باستخدام
خوارزميات متطورة تهدف إىل تحسين النظام.
3 .غال ًبا ما تكون المخاطر النظامية نتيجة عمليات تعتمد
عىل المسارات (أي عندما تعتمد القرارات التي تُعرض
عىل العامة في الوقت الحالي عىل قرارات أو تجارب
سابقة متخذة في الماضي) .وترتبط المخاطر النظامية
كذلك بالعواقب الطويلة المدى وما يسمى بالعوامل
الخارجية التي غال ًبا ما تُغ َفل؛ ويعزى ذلك جزئ ًيا إىل
غياب السوابق التاريخية التثقيفية.
4 .غال ًبا ما تغفل أساليب التقييم العنصر البشري أو
مبسطا وموحدًا (عىل سبيل المثال،
تدمج سلو ًكا بشريًا
ً
دائما يفكرون مل ًيا في المخاطر
االعتقاد بأن البشر
ً
ُ
بأسلوب عقالني ومدروس ،في حين تظهر األبحاث أن
الناس غال ًبا ما يلجؤون إىل االستدالل ،أو االختصارات
العقلية ،أو يتخذون قرارات من منطلق التحيزات
المعرفية الموجودة مسب ًقا (الفصول من  7إىل .))9

 10.3نقل المعرفة من مرحلة
وضع نماذج المخاطر النظامية
المالية إىل مرحلة دعم الحد من
مخاطر الكوارث
 10.3.1وضع نماذج المخاطر المالية
النظامية

ظهر الكثير من األعمال التمهيدية المتعلقة بوضع نماذج
المخاطر النظامية في القطاع المالي .وبما أن الشبكات المالية
معقدة ،فهي ،عىل سبيل المثال ،تستولي عىل شبكات
األصول والخصوم والعالقات االئتمانية المفصلة بين الوسطاء
الماليين (بوس وآخرون .)2004b ،2004a ،وفي عمليات
المحاكاة الحوسبية للنظام المالي ،تستطيع الخوارزميات
في الوقت الحالي قياس الصدمات التي يتعرض لها النظام
بافتعال التخلف عن السداد لبنك تلو اآلخر .وفي لحظة
محددة ،يُعلَن إفالس البنك .وال يتلقى المقرضون في هذا
البنك ،في المقام الثاني ،السيولة النقدية المتوقعة وقد
يتحولون هم أنفسهم إىل أصول معدومة السيولة ،وبالتالي
يتسع نطاق الصدمة األولية في الشبكة .تتبع الخوارزمية تزايد
الضغط في جميع أنحاء الشبكة وتربط إجمالي الخسائر (من
المحتمل أن تكون عىل مستوى النظام بالكامل) بالبنك الذي
تخلف عن السداد في البداية .وبهذا الشكل ،يُخصص مستوى
مخاطر نظامي لكل بنك عىل حدة .وبذلك ،فإن إسهام أحد
البنوك في المخاطر النظامية يمثل الخسارة المتوقعة التي
تحدث في النظام ،بعد التخلف (المفترض) عن السداد لذلك
البنك .بعد ذلك ،توصف هذه الخسارة بأنها جزء بسيط من
الخسارة في النظام المالي بكامله.

ً
اختالفا كبي ًرا من بلد إىل آخر .فعىل
يمكن أن تختلف السمات
سبيل المثال ،تضمنت سمات المخاطر النظامية للنظام المالي
النمساوي في عام  20 2006بن ًكا ذا صلة من الناحية النظامية،
وتتراوح قيم المخاطر النظامية (احتمال حدوث الخطر) من
نسبة %80للبنك األكثر عرضة للمخاطر إىل أقل من%10
للبنك األقل عرضة للمخاطر (بوليندا وثيرنر .)2016 ،وعىل
النقيض من ذلك ،عند النظر إىل سمات البنوك في المكسيك
(بين عامي  2007وُ ،)2013وجدت نسبة %36لألكثر عرضة
للمخاطر ،ونسبة %3لألقل عرضة للمخاطر من الناحية النظامية
بين  20بن ًكا (بوليندا وآخرون .)2015 ،ويجب تفسير مقاييس
المخاطر النظامية هذه بعناية .فإنها تعتمد عىل هيكل الشبكة
الخاص بالشبكة االئتمانية واحتياطات رأس المال والعوامل
التي لم تؤخذ في االعتبار في عمليات الحساب .وتشمل هذه
العوامل الشروط الخاصة بكيفية حل البنوك في حالة اإلفالس
وكيفية تنفيذ تأمين االئتمانات الوطنية.
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الشكل  .10.3شبكة تعرض متعددة الطبقات للسوق
المكسيكي بين البنوك في يوم محدد في عام 2013
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إن تصنيف ديون الشبكات االئتمانية ال يمثل العملية
بالكامل ،إذ ال يعبر إال عن جزء بسيط من إجمالي
المخاطر النظامية في النظام المالي .ال يرتبط الوسطاء
الماليون ببعضهم بفضل حاالت التعرض الناشئة عن
مخاطر االئتمان فحسب ،بل يرتبطون بالمخاطر التي
تنشأ من التداول في فئات األصول المالية األخرى (مثل
أسواق المشتقات المالية ،وأسواق صرف العمالت
األجنبية والسندات) وكذلك المخاطر الناشئة عن إحالل
ً
اكتمااًل
المحافظ المالية .وللحصول عىل صورة أكثر
للمخاطر النظامية ،من الضروري مراعاة حاالت التعرض
المختلفة الموجودة في ما يسمى بنهج الشبكة المتعددة
الطبقات (ليون وآخرون2014 ،؛ بوليندا وآخرون)2015 ،
(الشكل .)10.3
في الشكل  ،10.3تُظهر الطبقة (أ) تعرض السوق
المكسيكية المشتركة فيما بين المصارف الناشئ عن
المشتقات المالية ،والطبقة (ب) التعرض الناشئ عن
السندات المالية عبر الحيازات المالية ،والطبقة (ج)
الناشئ عن العمالت األجنبية ،والطبقة (د) الناشئ عن
الودائع والقروض .أما الشكل (هـ) ،فيستعرض الشبكة
بمختلف طبقاتها المتشابكة .تمثل العُقد البنوك وهي
ملونة وف ًقا لنوع الخطر النظامي (احتمال حدوث الخطر) في
الطبقة المعنية :البنوك المهمة من الناحية النظامية
حمراء ،والبنوك اآلمنة من الناحية النظامية خضراء.
ويتوافق حجم العقدة مع إجمالي األصول ،ويُظهر عرض
الرابط بينها مدى التعرض.
يمكن كذلك توسيع نطاق القياس الكمي للمخاطر
النظامية ليشمل االقتصاد الفعلي (أي شبكات
اإلنتاج) .ففي االقتصاد الفعلي ،قد يؤثر تخلف الشركة
عن السداد في الشركات األخرى في أعىل سالسل
اإلنتاج وأسفلها .وإن حساب مؤشر المخاطر النظامية
االقتصادية لفرادى الشركات في بلد ما يتيح للمحللين
إمكانية تحديد نقاط الضعف النظامية الموجودة في
االقتصاد .وقد أظهر هذا أن تخلف مجموعة صغيرة
تتضمن أقل من  50شركة عن السداد يمكن أن يشكل
تهديدًا كبي ًرا لالقتصاد بكامله (ديم وآخرون.)2021 ،
وبمجرد بيان هذه المعلومات ،يصبح من السهل تحديد
نقاط الضعف النظامية للشبكات المالية أو االقتصاد
الفعلي .ويكون التحدي الجديد هو اكتشاف كيف يمكن
تطبيق أدوات قياس المخاطر النظامية ونقاط التحول
بفعالية أكبر في سياقات أخرى تحتاج إىل الدعم ،مثل
الحد من مخاطر الكوارث.

 10.3.2تحويل النمذجة إىل الحد من
مخاطر الكوارث

في  8سبتمبر عام  ،2011تعطل خط إرسال بالقرب من يوما
في والية أريزونا بالواليات المتحدة .وهذه الحادثة لم تكن
جسيما في حد ذاتها ،ولكنها تعني أن الطاقة
تشكل خطأ
ً
تتدفق آن ًيا ويُعاد توزيعها في جميع أنحاء النظام ،بما في
ذلك إىل البنية التحتية ذات الجهد المنخفض ،ما يؤدي إىل
انحرافات كبيرة في الجهد وأحمال زائدة عىل المعدات .وأدى
ذلك ،باإلضافة إىل ارتفاع الطلب بسبب الطقس الحار،
إىل وقوع هذه الحادثة التي تسببت في حاالت انقطاع تيار
كهربائي متتالية أفضت إىل انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء
المدينة (شركة  NERC )2012 ،وأثرت هذه الحادثة في مولدي
طاقة نووية بمحطة توليد الطاقة في سان أونوفر ،وقطعت
إمدادات الطاقة الكهربائية عن أكثر من  1.5مليون عميل
(شركة  NERC ،)2012 ،ما أثر في ما يصل إىل  5ماليين
شخص (صحيفة  The Guardian .)2011 ،ثم أدى انقطاع تيار
الكهرباء إىل تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة .وفي
فترة انقطاع التيار الكهربائي ،التي استمرت  12ساعة ،أدى
انقطاع االتصاالت بشأن الطوارئ إىل صعوبة إخطار الناس
بأن مياه الصرف الصحي قد تسربت إىل مياه الشرب في
ً
وإجمااًل ،تسرب حوالي  32,000متر مكعب من
سان دييغو.
مياه الصرف الصحي من المفاعالت في جنوب كاليفورنيا
والمكسيك ،وانقطع التيار الكهربائي عن  7ماليين شخص
(ليمان2014 ،؛ بانت وآخرون .)2022 ،ويتزايد اهتمام واضعي
نماذج المخاطر النظامية بمثل هذه الحوادث ،ويختبرون إذا
كان يمكن استخدام أساليب مماثلة لألساليب المطبقة عىل
األنظمة المالية للمساعدة في التخطيط لكيفية التعامل
مع المخاطر النظامية األخرى والنجاح في الحيلولة دون أن
تتحول إىل كوارث.

تعتمد المخاطر النظامية عىل طبيعة النظام قيد الدراسة.
وتختلف المخاطر النظامية المالية (عىل الرغم من ارتباطها
بها) عن المخاطر النظامية لالقتصاد ،أو عن طبيعة االنهيار
في النظام البيئي .هذا ألن شبكات التعرض تختلف بين
ً
اختالفا جوهريًا عن
الجهات الفاعلة في األسواق المالية
صدمات سلسلة اإلمداد في االقتصاد الفعلي ،عىل سبيل
المثال .ففي األنظمة المالية ،تتكون الشبكات من وعود
بتوفير السيولة النقدية المستقبلية .أما في االقتصاد الفعلي،
فتتكون الشبكات من تدفقات السلع المادية والخدمات
الفعلية .وبالتالي ،فإن تأثير تخلف شركة ما عن السداد في
سلسلة اإلمداد يؤدي إىل إطالق تأثيرات مختلفة عبر الشبكة،
ً
مقارنة بتأثير تخلف بنك ما عن السداد في الشبكة المالية.
ً
فضاًل عن
ويُعد وضع النماذج النظامية لألنظمة األخرى،

نظام األرض بكامله ،أكثر تعقيدًا .بالرغم من ذلك ،وفي عصر
البيانات الضخمة وبسبب تطور األساليب النظرية والرياضية
والحسابية الجديدة ،وبالدرجة األوىل في علم الشبكات
والتعقيد ،يزداد النهج الكمي لقياس المخاطر النظامية.

يجمع العديد من األساليب الجديدة لتقييم المخاطر
النظامية بين السمات الهيكلية للشبكات األساسية لنظام ما
وخصائص الجهات الفاعلة وأوجه االتساق (العناصر النظامية)
وكيفية تنظيم تفاعالتها.
ساهمت التطورات التي طرأت عىل إتاحة البيانات
والتحليالت المحسنة في تيسير قدرة المحللين عىل إجراء
تقييم مخاطر شبكة البنية التحتية عىل نطاق واسع ،بما
في ذلك عىل الصعيدين الوطني والعالمي .ومن أمثلة هذه
التطورات واألدوات المبتكرة ما يلي:

●البيانات العالمية بشأن طبقات المخاطر المناخية ،بما
فيها النماذج التي تق ّيم مخاطر الفيضانات محل ًيا وعالم ًيا،
مثل (أ) نموذج تقييم مخاطر الفيضانات التابع لمرفق
جنوب شرق آسيا للتأمين ضد مخاطر الكوارث
(،SEADRIF )2021؛ و(ب) مخاطر الفيضانات العالمية
باستخدام سيناريوهات نموذج متكامل لتقييم البيئة
العالمية ( ،)IMAGEوهي أداة إعداد نماذج لتقييم التغيرات
التي تطرأ عىل مخاطر الفيضانات عىل النطاق العالمي
في إطار مجموعة كبيرة من السيناريوهات المناخية
واالجتماعية واالقتصادية ( ،PBLوكالة التقييم البيئي
الهولندية)2020 ،؛ و(ج) النماذج التي وضعتها Fathom
للفيضانات للتأمين ضد الكوارث (،Fathom )2022
●مجموعات بيانات أصول البنية التحتية
العالمية ،مثل( :أ) ( OpenStreetMapمؤسسة
 ،OpenStreetMap Foundationدون تاريخ)؛
و(ب) قاعدة بيانات محطة الطاقة العالمية التابعة
لمعهد الموارد العالمية (مرصد الطاقة العالمي
وجهات أخرى)2021 ،؛ و(ج) أدوات تجميع مجموعات
البيانات هذه عندما تكون البيانات ناقصة ،مثل
 gridfinderالذي يتتبع البنية التحتية للطاقة العالمية
( ،gridfinderدون تاريخ).
●منحنيات هشاشة األصول العامة (عىل سبيل
المثال ،التقييم الهندسي الذي استخدمته شركة
 Miyamoto Internationalفي تقييم البنك الدولي
لهشاشة األصول في منطقة البحر الكاريبي) (روزنبرغ
وآخرون.)2021 ،

●مجموعات بيانات استخدام البنية التحتية عىل المستويين
الوطني والعالمي (مثل الوصول إىل شبكة الطاقة ،وبيانات
حركة المرور ،ونظام التحديد التلقائي لبيانات الشحن).
●نماذج المدخالت والمخرجات المتعددة األقاليم التي
تتيح وضع تقديرات للتكاليف االقتصادية الكاملة
الناجمة عن تعطل البنية التحتية.

●البيانات القديمة لمرحلة ما بعد إجراء التقييمات
االقتصادية التي تمكّن من التحقق من صحة النموذج
(عىل سبيل المثال ،بعد الفيضانات التي وقعت في
تايالند عام .)2011
●التقديرات الهندسية لتكاليف التكيف.

149

تدعم هذه األنواع من األدوات عملية تقييم المخاطر واتخاذ
قرارات الحد من مخاطر الكوارث ،باالستعانة بمجموعات
البيانات المحلية والعالمية.
أتاحت قاعدة البيانات األساسية كذلك إحراز تقدم كبير في
قياس أداء عمليات أخرى ،مثل الرقمنة والتزود بالكهرباء
لتحقيق زيادة الترابط بين البنية التحتية والشبكات األخرى.
وإنها تقدم رؤى متعمقة مهمة بشأن تأثير ندرة الموارد ،عىل
سبيل المثال في قطاعي المياه أو الطاقة ،في تفاقم أوجه
الترابط في مختلف األنظمة .ويمكن أن تكون أوجه الترابط
كما يلي:
●جغرافية (وجود نظامين أو أكثر في المساحة
المادية نفسها)

ً
مدخاًل
●مادية (مخرج مادي من نظام معين يمثل
ضروريًا في نظام آخر)
●سيبرانية (المعلومات التي ينتجها نظام تؤثر في
عمل نظام آخر)

●إنسانية (أوجه االعتماد المشترك بين الناس ،عىل سبيل
المثال ،العمال ،واألنظمة التنظيمية أو االجتماعية)

ً
تفصياًل ،قد
عندما تصبح هذه البيانات متاحة عىل نحو أكثر
يصبح القياس الكمي للخصائص النظامية أمرًا واقعً ا ألول
مرة .وهذا التوجه يشكل أفضل أساس من أجل فهم المخاطر
النظامية بهدف الحد منها.

إن تحليل هذه األنظمة يتيح لواضعي النماذج تحديد نقاط
الضعف في االقتصاد أو البنية التحتية األساسية ،وتوقع نقاط
التحول بشكل عام ،وفهم األدوار الجيوسياسية ،ونقاط القوة
والضعف في سالسل اإلمداد الوطنية .ويمكن استخدام هذا
التحليل لشبكات سالسل اإلمداد ،والبنية التحتية األساسية
مثل شبكة الطاقة الكهربائية ،وشبكات التوزيع والتجارة،
ً
وأيضا لشبكات الخدمات اللوجستية،
وتدفقات المواد،
أو شبكات تدفق المعلومات ،والشبكات االجتماعية بين
األشخاص والمؤسسات ،وعمليات تكوين الرأي وما إىل ذلك.
فإن كل هذه األنظمة تنطوي عىل مخاطر كامنة ،وغال ًبا ما
تتأثر تأثرًا مباشرًا أو غير مباشر بمخاطر مثل الفيضانات
والعواصف وحتى األوبئة والجوائح.
باعتبار وقوع سيناريو خطر معين مثل الفيضان ،فإن تحليل
احتمالية انهيار أصل معين تتضمن فهم الشكل الهندسي
لألصل (عىل سبيل المثال ،ارتفاعه مقارنة بمستوى الفيضان)
وحالته ووظيفته .ولهذه المعلومات أهمية بالغة لألشخاص
الذين يديرون البنية التحتية والخدمات األساسية للحد من
مستوى المخاطر النظامية في هذه األنظمة ولزيادة قدرتها
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عىل الصمود في مواجهة المخاطر األخرى .عىل الرغم من
أن التحليل الشامل عىل المستوى الوطني ال يعول عليه في
معظم البلدان ،فإن عناصر مهمة من التحليل موجودة بالفعل.
فعىل سبيل المثال ،يساعد تحليل قابلية التضرر في الشبكة
واالضطرابات عىل صعيد العمالء في تحديد المناطق الشديدة
التأثر بمواطن الضعف ،مثل شبكة الكهرباء في المملكة
المتحدة (الشكل  10.4والشكل .)10.5
بالنسبة إىل نهج الحد من مخاطر الكوارث ،فإن الخطوة
الحاسمة تتمثل في استخدام المعلومات المتعلقة بخصائص
األنظمة ومخاطرها النظامية ألجل تحديد أولويات عمليات
التدخل التي تزيد القدرة عىل الصمود .تستند دراسة جدوى
ً
عادة إىل مقارنة تكلفة التدخل بتكلفة
عمليات التدخل
الخسائر التي ستساعد عىل تجنبها .ولذلك صدرت نسخة
من حساب التكاليف والفوائد لمحطات الكهرباء الفرعية في
المملكة المتحدة الستكشاف مجموعة متنوعة من عمليات
التدخل الممكنة ،مثل إنشاء سبل الحماية من الفيضانات
حول المحطات الفرعية ،ورفع المفاعالت فوق مستوى
األرض ،ونقل المحطات الفرعية .وقد أدى ذلك إىل توجيه
أولويات بعض المحطات الفرعية نحو االستثمار في التدابير
الوقائية ،عىل الرغم من أن عملية توجيه األولويات كانت
تراعي ً
أيضا تقديرات حجم التأثير االقتصادي إذا أخفقت.
لذلك ،أُجري تحليل القوة لتوضيح مدى التأثيرات االقتصادية
التي قد تستمر مثل هذه االستثمارات في الحماية في جعلها
مفيدة من حيث التكلفة (بيت2008 ،؛ هال.)2018 ،
يوضح الشكل  10.4تمثيل نموذج نظام األنظمة لشبكات
البنية التحتية المترابطة التي تقدم خدمات الكهرباء للعمالء
في إنجلترا وويلز .ويوضح كذلك التسلسل الهرمي الفعلي في
شبكة الكهرباء التي تقدم الخدمة للعمالء في إنجلترا وويلز
(بانت وآخرون.)2022 ،
ً
عاماًل
كانت تمثيالت نظام األنظمة لشبكات البنية التحتية
أساس ًيا في فهم كيف ألوجه الترابط ،وإن كانت مرغوبة
لتحسين أداء البنية التحتية وزيادة أوجه كفاءة األنظمة ،أن
تخلف تأثيرات متعاقبة حيث تظهر أوجه القصور األولية
الصغيرة في شكل أحداث أكبر (واتس2002 ،؛ بانت وآخرون،
 .)2022فعىل سبيل المثال ،بدراسة بيانات الشبكة عىل
يد مشغلي شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها في إنجلترا وويلز
واستخدام األساليب اإلحصائية الستكمال البيانات الناقصة،
كان من الممكن وضع تسلسل هرمي كامل لشبكة الكهرباء
في إنجلترا وويلز واكتشاف ترابط معظم أصول البنية التحتية
األخرى الموجودة في تلك الشبكة (الشكل .)10.5

الشكل  .10.4تمثيل نموذج نظام األنظمة لشبكات البنية التحتية المترابطة التي توفر خدمات الكهرباء للعمالء في إنجلترا وويلز

المصدر :بانت وآخرون ،)2022( .مقتبس من ثاكر وآخرين)2017( .

الشكل  .10.5نموذج نقل وتوزيع الكهرباء في إنجلترا وويلز مع البنية التحتية

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ) 400ﻛﻴﻠﻮ
ﻓﻮﻟﺖ 275 ،ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ،
 132ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ(

آﻟﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 132ﻛﻴﻠﻮ
ﻓﻮﻟﺖ 33 ،ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ(

آﻟﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ) 33ﻛﻴﻠﻮ
ﻓﻮﻟﺖ 11 ،ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ(

آﻟﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
)ﺗﻴﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ(

اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻷﺳﻤﺎء
اﻟﺤﺪود
ﻻ
()2017
وآخرون.
ﺗﻨﻄﻮيثاكر
المصدر:
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عند تصميم النموذج الموضح في الشكل  ،10.5جُمع عدد من
مصادر البيانات .فاستخدم تحليل أوجه القصور في جسور
السكك الحديدية بسبب تجريف األساسات عند معابر األنهار
مجموعة بيانات فريدة عن أوجه قصور  100جسر في الفترة
ما بين  1830و 2003لتقييم هشاشة الجسور عند التعرض
لفيضانات األنهار ،ألنها غال ًبا ما تحمل البنى األساسية
إلمدادات الكهرباء .وتسنى كذلك تقدير عدد عمالء البنية
التحتية الذين يعتمدون عىل أي من أصول البنية التحتية (مثل
كبل واحد أو محطة فرعية واحدة في شبكة الكهرباء) ،باستخدام
مقياسا
عدد ساعات االضطرابات عىل صعيد العمالء باعتباره
ً
مشتر ًكا عبر قطاعات البنية التحتية المختلفة .وبعدها ،أمكن
تقدير عدد العمالء الذين قد يواجهون اضطرابات في إطار
مجموعة من سيناريوهات المخاطر ذات مستويات خطورة
مختلفة .واستخدمت هذه السيناريوهات بيانات مثل عالقات
المدخالت والمخرجات (العالقات بين المصدر والمفرغ) بين
نقاط إمدادات الكهرباء والمستخدمين ،لوضع نماذج توضح
مدى االضطراب في عدد كبير من السيناريوهات المحتملة
لتعطيل الشبكة .ويمكن أن تراعي هذه النماذج إمكانية إعادة
توجيه التدفق في إمدادات الكهرباء للتغلب عىل أوجه القصور
الجزئية (بيت2008 ،؛ هال.)2018 ،

توجد في الوقت الحالي عدة أمثلة الستخدام بيانات مماثلة
لتحليل مخاطر البنية التحتية ،بما فيها دراسات عىل
المستوى الوطني لتحليل مخاطر البنية التحتية للنقل المتعدد
الوسائط في األرجنتين وجمهورية تنزانيا المتحدة وفيتنام.
وشملت هذه األمثلة ،في األرجنتين وفيتنام ،تحليل التكاليف
والفوائد لمجموعة من خيارات التكيف محددة األهداف لمنح
األولوية بفعالية لالستثمارات في التكيف مع تغير المناخ.
في األرجنتين وفيتنام ،فإن مشاركات أصحاب المصلحة
المنسقة وجمع البيانات ،بالتعاون مع وكاالت مختلفة في
الوكاالت الحكومية المركزية وعىل مستوى المقاطعات مع
مهما من عملية وضع النماذج.
وزارات النقل ،مثلت جزءًا
ً
ففي األرجنتين ،تضمنت اإلجراءات توفير أداة جغرافية مكانية
مفتوحة المصدر لتمكين متخذي القرار من فحص النتائج
(بانت وآخرون( )2022 ،الشكل .)10.6
تتمثل الخطوة التالية في حشد هذه القدرات المتعددة لتوفير
منصة عالمية لتحليل مخاطر البنية التحتية ودعم قرارات
التكيف .وتوجد ثالث فئات رئيسية من نُهج إدارة المخاطر
النظامية بهدف تصميم

الشكل  .10.6أداة دعم القرار المتعلق بالبنية التحتية للنقل في األرجنتين
اﻷﺻﻮل ذات ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ < 1

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

اﻷﺿﺮار اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

اﻟﻔﻴﻀﺎن

اﻟﻤﻄﺎرات وﻣﻮاﻧﻲ اﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

ﺣﺪد اﻟﻄﺒﻘﺔ

اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻳﻮم )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ/ﻳﻮم(

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس 415,071

36,959 – 46,352

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

441,602

36,959 – 46,352

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺒﻌﻴﺪ

482,316

37,318 – 46,802

اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ

اﻟﺸﺒﻜﺎت
✔
✔
✔
✔

اﻟﻄﺮق اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

اﻟﺠﺴﻮر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ﺧﻂ اﻷﺳﺎس
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻋﺎل
ٍ

▶ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ
▶ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
▼ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻄﻞ )ﺑﺎﻷﻳﺎم(

ﺣﻮاف اﻟﻄﺮﻳﻖ

ﻧﻮع اﻟﻔﻴﻀﺎن
ﻧﻬﺮي

ﻣﻄﺮي

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻴﻀﺎن

30

✔
✔
✔
✔

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ )(%
2.8
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ

اﻟﻄﺮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻃﺮق اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت

ﻳﺸﻴﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ إﱃ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺸﺤﻦ

▼ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻜﻴﻒ
اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻔﻠﺖ اﻟﻘﻴﺮي 2L

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻔﺎﺋﺪة

اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس

28,015,257

19,802,243 – 16,557,828

0.71 – 0.59

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

22,886,630

20,044,616 – 16,800,201

0.88– 0.73

ﻻ ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

المصدر :بانت وآخرون ،)2022( .استنادًا إىل صور مشروع البنك الدولي لمخاطر النقل في األرجنتين
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اﻟﻄﺮق
ُ

 50ﺳﻢ إﱃ  1م

 1م إﱃ  2م

 2م إﱃ  3م

<4م

نماذج فحص يمكن تقييمها باستخدام األساليب واألدوات
التي تم عرضها:
1 .اإلستراتيجيات المصممة للحد من مواطن الضعف
والعقد غير المحكمة في النظام (عىل سبيل المثال،
بناء السدود لحماية محطات توليد الطاقة المهمة من
الناحية النظامية) ،ما يحد بفعالية من مخاطر حدوث
تأثيرات متعاقبة.
2 .اإلستراتيجيات التي تحد من انتشار المخاطر من
خالل تحديد أوجه الترابط أو بخلق حاالت التكرار،
بحيث عندما ينهار نظام معين ،يتوفر البديل.
3 .اإلستراتيجيات الرامية إىل تغيير سلوكيات األفراد
وهيكل شبكة النظام بحيث تتراجع نزعة انتهاج سلوك
محفوف بالمخاطر النظامية (مثل ضريبة المخاطر
النظامية).
العنصر األخير في هذه العناصر له أهميته الخاصة لتجنب
تطور االضطرابات الطفيفة إىل اضطرابات كبيرة.
تستعرض الدراسات كذلك تأثير العقد الحيوية في الشبكات
وكيف يمكن أن تنتقل االضطرابات الناجمة عن األخطار
الطبيعية وتغير المناخ بين مختلف القطاعات ،ما يؤثر سل ًبا
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (بانت وآخرون.)2022 ،

فعىل سبيل المثال ،أظهرت دراسة أن حاالت ارتفاع المد
بسبب العواصف في مدينة كاستريس وميناء فيجي لشحن
البضائع في سانت لوسيا يمكن أن تسبب خسائر محتملة في
طاقة الشحن ،ما يفضي إىل تعطيل ما يصل إىل  523,000طن
( 577,000طن) شحن سنويًا ،بقيمة  446مليون دوالر (أدشيد
وآخرون .)2020 ،وهذا األمر سيؤثر بقدر كبير في استيراد السلع
والخدمات بقيمة  650مليون دوالر سنويًا ،باإلضافة إىل العديد
من صناعات التصدير التي توظف أكثر من %25من القوة
العاملة (بانت وآخرون .)2022 ،وتشمل الواردات سلعً ا حيوية
(مثل القمح واألدوية واألغذية) ،وكذلك الوقود المستخدم في
الطهي وتوليد الكهرباء ،وهي من المواد األساسية بالنسبة
إىل معظم الصناعات األخرى في سانت لوسيا .وفي النهاية،
خلصت الدراسة إىل أن "طاقة الشحن المعرضة للخطر يمكن
أن تسبب ضر ًرا غير مباشر للعديد من مجاالت التنمية،
بما في ذلك الغذاء (هدف التنمية المستدامة  ،)2والرعاية
الصحية (هدف التنمية المستدامة  ،)3والكهرباء (هدف التنمية
المستدامة  ،)7والنمو االقتصادي (هدف التنمية المستدامة
( ")8بانت وآخرون .)2022 ،وسلطت هذه الدراسة الضوء عىل
أهمية االستثمارات في مجال الحد من المخاطر في مدينة
كاستريس وميناء فيجي للمساعدة في ضمان قدرة الدولة عىل
الصمود (الشكل .)10.7

الشكل  .10.7تحليل تعرض الموانئ والشحن لألخطار المتعلقة بالمناخ في سانت لوسيا واآلثار المترابطة في أهداف التنمية المستدامة

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻄﺎر واﻷﺻﻮل

ﻣﺪى ﺗﻌﺮض أﺻﻮل اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

دﻗﺔ ) 10-20ﻣﺘ ًﺮا(

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ:
 577,000ﻃﻦ/ﺳﻨﺔ 446 :ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

ً
ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻦ أﻫﺪاف
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ 75
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
%14
%88

ﻣﻄﺎر ﻓﻴﺠﻲ ﻟﻠﺸﺤﻦ
اﻟﻘﺪرة 1079 :ﻃﻨًﺎ/اﻟﺴﻨﺔ

 57%ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ:
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ:

• واردات اﻟﺴﻠﻊ ﻓﺎﺋﻘﺔ
اﻷﻫﻤﻴﺔ وﺻﺎدراﺗﻬﺎ
• اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ
• اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

%77
%40
%33
%38
%80
%50
%50

ﻣﻴﻨﺎء ﻛﺎﺳﺘﺮﻳﺲ ﻟﻠﺸﺤﻦ
اﻟﻘﺪرة 576 :أﻟﻒ ﻃﻦ/اﻟﺴﻨﺔ

%20
%50
%55

ﻗﻮة اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ) 4أﻣﺘﺎر(

اﻟﻔﻴﻀﺎن اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ )ﻣﺮة ﻛﻞ  50ﺳﻨﺔ(
ﻋﺎل(
اﻻﻧﺰﻻق اﻷرﺿﻲ )ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
ٍ

اﻟﺸﺤﻦ

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﻫﺪف
ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ(

%40
%40
%33
%17
%47

ﻻ ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
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تكتسب هذه النُهج أهمية جديدة في ضوء التأثيرات في
سالسل اإلمداد العالمية بفعل أزمة جائحة .COVID-19

 10.3.3أساليب أخرى لقياس المخاطر
النظامية كم ًيا

تجمع ديناميكيات النظام والنماذج المماثلة بين المعلومات
المناخية التجريبية وجوانب أخرى من النظام ،مثل العوامل
االجتماعية واالقتصادية .وتتسم نماذج ديناميكيات النظام
بمحدوديتها فيما يتعلق بالتعامل مع أوجه عدم اليقين مثل
تأثيرات تغير المناخ في المستقبل ،إذ ال يستطيع العديد منها
التنبؤ باالضطرابات المفاجئة .وبالنظر إىل هذه القيود ،يزداد
دمج أنواع مختلفة من النماذج بالنماذج المستندة إىل الشبكة
للمساعدة في معالجة أوجه عدم اليقين .يجري تطوير النماذج
المستندة إىل الشبكة لدمج أنواع مختلفة من البيانات،
مثل البيانات والتوقعات المناخية والقيم الكتابية والمعارف
المتخصصة .فعىل سبيل المثال ،حقق اتخاذ القرار باالستناد
حا تجىل في شكل دراسة تشاركية نوعية
إىل هذه النماذج نجا ً
لديناميكيات النظام ،حيث وضع أصحاب المصلحة من
الحكومة وصناعة اإلسكان والمجتمع واألوساط األكاديمية في
جا الستكشاف تأثيرات سياسات كفاءة
المملكة المتحدة نموذ ً
استخدام الطاقة في اإلسكان والطاقة والرفاهة (ماكميالن
وآخرون.)2016 ،
تشمل األساليب األخرى لقياس المخاطر النظامية كم ًيا
نماذج اللبنات األساسية وأشجار األحداث .فقد استُخدمت
هذه األساليب لوضع نماذج التأثيرات المتعاقبة التي تلي
المخاطر الطبيعية ،مثل الجفاف أو الزالزل ،لمساعدة متخذي
القرار عىل تطوير إستراتيجيات الحد من الكوارث (زوكارو
وآخرون .)2018 ،ويمكن تصور التأثيرات المتعاقبة ،وهي
سالسل غير متوقعة لألحداث المترابطة الناجمة عن خطر
ُمفعّ ل ،في أشجار األحداث .فتساعد هذه التأثيرات في تحليل
التسلسل الزمني للنتائج الالحقة ،مثل االتجاه المناخي أو
تفشي اآلفات أو الخسائر في المحاصيل .وتساهم نماذج
اللبنات األساسية في تقييم تأثيرات األحداث المعاقبة،
وتشمل جوانب التعرض وقابلية التأثر والسلوك البشري.
فتوضح هذه النماذج أوجه الترابط بين العناصر وكذلك أوجه
عدم اليقين (زوكارو وآخرون.)2018 ،
عند التركيز في هياكل االرتباط بين المتغيرات المناخية و/
أو غير المناخية المختلفة ،تبرز أداتان مفيدتان أخريان:
(أ) الروابط المتبادلة ،وتتسم بقدرتها عىل التعبير عن أوجه
الترابط غير الخطية مثل احتمالية تصادف حدوث هطول
أمطار شديد وتفشي اآلفات (جونجمان وآخرون2014 ،؛
غواب وآخرون )2020 ،و(ب) تحليل مصادفات األحداث،
ويساعد عىل تحليل ديناميكيات األنظمة المعقدة (دونجس
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وآخرون .)2016 ،ويقيس تحليل مصادفات األحداث القوة
والفجوة الزمنية واتجاهية العالقات اإلحصائية البينية بين
قياسا كم ًيا ،مثل الظواهر المناخية القاسية .وقد
األحداث
ً
جا لألنظمة البشرية والطبيعية
نموذ
التحليل
هذا
يكون
ً
المقترنة ،وقد استُخدم لتقييم العوامل االجتماعية
واالقتصادية التي تؤثر في قابلية تأثر الدولة بالمخاطر
الطبيعية والمسببات المحتملة للعنف والصراع.
يمكن استخدام السيناريوهات السردية النوعية لتطبيق
التجارب الحياتية التي عاشها أصحاب المصلحة فيما يتعلق
بالسيناريوهات المحتملة للكوارث أو تغير المناخ .وهذه
ً
تحلياًل كم ًيا ً
أيضا.
السيناريوهات السردية يمكن تحليلها
قياسا كم ًيا ،يجب
النوعية
ولقياس السيناريوهات السردية
ً
مراعاة العديد من الجوانب في االختيار المنهجي( :أ) توفر
البيانات ،حيث تعتمد بعض األساليب اعتمادًا كبيرًا عىل
ً
ً
طوياًل،
تسلساًل زمن ًيا
البيانات وتستلزم ،عىل سبيل المثال،
في حين يمكن أن تدمج أساليب أخرى المعارف المتخصصة
لسد الثغرات في المعلومات ،و(ب) مستوى التعقيد،
فبسبب االعتماد عىل محور السيناريوهات السردية والهدف
من تحليل المخاطر ،تظهر الحاجة إىل مستويات مختلفة
من التعقيد ،ما يستلزم تحديد المتغيرات المهمة والصالت
وعناصر المخاطر النظامية ذات الصلة .إال أن النماذج األكثر
تعقيدًا ال تضمن نتائج أفضل .وبحسب األسئلة المطروحة
عىل المشاركين الذين يضعون السيناريوهات السردية
َصدة)
(مقت ِ
ويقومون بتوفير البيانات ،قد تتفوق نماذج أبسط ُ
عىل النماذج المعقدة.
استُخدم شكل آخر من وضع النماذج المتعددة التخصصات،
والمعروف باسم "وضع النماذج االجتماعية البيئية"،
بهدف تحسين فهم المحددات المتعددة للصحة البدنية
والعقلية .وهذا األمر يمكن أن يساهم في فهم اآلثار النفسية
واالجتماعية للصدمات .فعىل سبيل المثال ،يوضح الشكل
 10.8إطار عمل للمسارات السببية تؤثر فيه الكوارث
المرتبطة بالمناخ في رفاهة المجتمع والصحة البدنية والعقلية.
في هذا المثال ،تنتج التأثيرات في الصحة العقلية عىل
ً
مباشرة من التعرض لألحداث المتعلقة
المستوى الفردي
بالطقس وبشكل غير مباشر من العوامل السياقية والبيئية
واالقتصادية واالجتماعية ،بما في ذلك القلق البيئي (جوس
ليسارد وآخرون.)2022 ،
ويجرى بحث كندي في الوقت الحالي ينظر في استخدام
تحليل شبكي مماثل للمساعدة في فهم تأثيرات التغير
المناخي واألحداث المتعلقة بالطقس في الصحة النفسية،
ومنها اضطرابات ما بعد الصدمة واالكتئاب والقلق وفقدان
الهوية الشخصية والمهنية وإدمان المواد ومشاعر اليأس
والخوف .فقد تتضمن التأثيرات األخرى عىل المستوى

الشكل  .10.8السياق المحلي والسياسي والثقافي واالقتصادي واالجتماعي والتنموي والبيئي :عوامل قابلية التضرر والتعرض للسكان

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه واﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ:
اﻟﻜﻮارث اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ

اﻷﺿﺮار

ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

اﻟﺼﺪﻣﺎت
اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺒﻴﺌﻲ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻲ ﺳﺒﻞ
اﻟﻌﻴﺶ ،واﻟﻔﻘﺮ ،واﻟﺤﺰن،
واﻟﻔﻘﺪ ،واﻟﻨﺰوح
المصدر :جوس ليسارد وآخرون ،)2022( .مقتبس من مجلس األكاديميات الكندية ()2019

المجتمعي الجريمة والصراع واالضطرابات المدنية
والتغيرات في أساليب الحياة االجتماعية والخلل االجتماعي
وفقدان األمان (جوس ليسارد وآخرون .)2022 ،وقد
استخدمت األبحاث في أستراليا والواليات المتحدة ً
أيضا
أساليب مماثلة لوضع نماذج للزيادات الكبيرة في حاالت
العنف المنزلي وانهيار الحياة الزوجية واالنتحار وإدمان
المخدرات بعد الكوارث الكبرى مثل حرائق الغابات (المائدة
المستديرة األسترالية لألعمال من أجل الصمود في مواجهة
الكوارث والمجتمعات األكثر أمانًا2012 ،؛ غيرهارت وآخرون،
2018؛ كاثبيرتسون وآخرون.)2022 ،
في كندا ،تم إنشاء شبكة مشتركة بين القطاعات معنية
بالفيضانات في كيبيك في عام  2019للمساهمة في الجهود
المبذولة نحو تحقيق التعاون بين الجامعات ومختلف الشركاء
االجتماعيين واالقتصاديين وبين التخصصات .فقد تم إنشاء
الشبكة بعد تكرار حدوث فيضانات كبيرة عىل مدى العقود
السابقة في مناطق مختلفة من كيبيك .وظلت الحماية
من الفيضانات تواجه عوائق تنظيمية شديدة وفشلت في
تقديم حلول متكاملة عىل الرغم من سنوات البحث النشط
والعمل الميداني .وتقدم الشبكة بيانات النماذج وتسهل ً
أيضا

التدريب المشترك بين األعضاء الذي "يعزز رؤية منهجية
ومشتركة بين القطاعات" للمسائل والحلول والمشروعات
(جوس ليسارد وآخرون.)2022 ،
ويمكن لنُهج وضع النماذج المتكاملة هذه المساعدة في فهم
العمليات الديناميكية القائمة عىل المعلومات الراجعة في
األنظمة المعقدة .فهي تمكّن صانعي القرار من فهم أوجه
عدم اليقين من خالل وضع السيناريوهات والنظر في خيارات
التكيف المحتملة المختلفة التي تفسر سلوك النظام المعقد.
عىل سبيل المثال ،في شمال نورفولك بالمملكة المتحدة،
وهي منطقة معرضة لخطر كبير في أثناء العواصف الساحلية،
تُجرى عمليات المحاكاة باستخدام سيناريوهات األحداث
المتطرفة التي تم فيها دمج بيانات استخدام األراضي مع أوجه
الترابط بقابلية التأثير وتدابير الحد من مخاطر الكوارث ،مثل
تشييد جدران الحماية من الفيضانات ،من أجل محاكاة النتائج
المحتملة عىل األشخاص والممتلكات واألنظمة البيئية (جاجر
وآخرون.)2018 ،
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 10.4التقنيات والعلوم الجديدة
والناشئة لتحسين فهم انهيار
النظام واألنظمة الطبيعية
تعد الكوارث المرتبطة بالمخاطر التي تؤدي إىل انهيار النظام
من أكثر األنظمة تعقيدًا ،لكنها ً
أيضا ضرورية لفهم األمور.
فعىل سبيل المثال ،أدى زلزال وأمواج تسونامي في عام
 2011باليابان إىل انصهار في أحد المفاعالت النووية وهو ما
تسبب في مقتل  18,000شخص وأضرار تزيد قيمتها عن
 350مليار دوالر .ومؤخرًا ،دمرت حرائق الغابات األسترالية
في الفترة بين عامي  2019و 3,000 2020منزل ،وتسببت
في  33حالة وفاة وكلفت االقتصاد ما يقدر بنحو  28.4مليار
دوالر (فيلكوف وآخرون .)2020 ،أما في الواليات المتحدة،
تركت موجات الصقيع الكبيرة في تكساس في فبراير عام
 2021أكثر من  4.5ماليين مستهلك (أكثر من  10ماليين
شخص) دون كهرباء خالل فترة ذروتها واستمر ذلك لعدة أيام
في بعض المناطق .وتضمنت التأثيرات المتعاقبة لموجات
الصقيع تداعيات عىل معالجة مياه الشرب والخدمات الطبية،
وأسفرت عن خسارة اقتصادية تقدر بنحو  130مليار دوالر في
تكساس وحدها (بوسبي وآخرون.)2021 ،
إن المخاطر النظامية معقدة بطبيعتها ومتعددة المستويات
وديناميكية .وتميل األنظمة الطبيعية إىل إعادة إنشاء ظروف
توازن محلية متعددة كلما وحيثما كان ذلك ممكنًا عىل الرغم
من أن أشكال االستقرار المحلية هذه هشة ويمكن عرقلتها
بسهولة .ومع ذلك ،فإن التوسع السريع في عمليات التصنيع
في جميع أنحاء العالم قد خلق اضطرابات كبيرة في الطبيعة،
لدرجة أن الناس في الوقت الحالي يواجهون التحدي المتمثل
انسجاما بين المجتمع
في محاولة الوصول إىل تعايش أكثر
ً
والطبيعة.
يحتاج إنشاء مفهوم النظام الكامل إىل جمع العديد من
الخبراء المتخصصين واألنظمة الفرعية والعلوم معً ا ،وهو ما
يتطلب سعي المحللين وصناع السياسات إىل فهم كيفية
ارتباط جميع األمور ببعضها واستمرارية تغيرها.
يستلزم الكشف عن المخاطر النظامية فهم كيف تؤدي
أحداث ذات سمة معينة في نطاق واحد إىل وقوع أحداث في
نطاقات مجاورة ،األمر الذي من شأنه أن يتسبب في حدوث
أزمات متعاقبة محتملة في جميع أنحاء النظام بأكمله أو نظام
األنظمة ،مثل سقوط قطع الدومينو.
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ويمكن وضع نماذج لألنظمة المعقدة وغير الخطية والتكيفية
عدديًا عن طريق استخدام مجموعة من نُهج مجاالت الفيزياء
والكيمياء والجيولوجيا وعلم الزالزل وعلم المحيطات وعلم
األحياء وعلم االجتماع ونظرية الشبكة والمرافق والتدفقات
التجارية والخدمات المالية واالقتصاد .وتزداد صعوبة وضع
النماذج من البداية إىل النهاية في هذه القائمة .هذا وتوجد
ثالثة أنواع أساسية للنماذج ،وهي :القائمة عىل الفيزياء،
والقائمة عىل الوكالة ،والقائمة عىل المخزون والتدفق .وقد
تمكنت التوائم الرقمية من جمع عناصر منها.
تأتي كميات هائلة من البيانات من األقمار ،والطائرات،
والطائرات دون طيار ،والسفن ،والمسابير الراديوية المحمولة
في الغالف الجوي التي تراقب األرض ،مثل بالونات الطقس
والليدار والرادار والسونار وأجهزة قياس الزالزل واألجهزة
والكاميرات من إنترنت األشياء .غال ًبا ما تتم معالجة هذه
البيانات بشكل مسبق عن طريق الهواتف الذكية واألجهزة
اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المحلية،
ثم يتم إرسالها السلك ًيا إىل اإلنترنت إلجراء معالجة إضافية
في مراكز البيانات الكبيرة .ومع ذلك ،فإن مقدار البيانات
التي يتم جمعها تتزايد كل عام بمعدل أسرع من سعة أجهزة
ً
وعوضا عن حدوث االرتباك
الكمبيوتر المتاحة لالستخدام.
نتيجة لهذه البيانات الضخمة ،فإن النمذجة الرقمية أداة
تساعد العقل البشري في تصور هذا القدر المهول من
البيانات وفهمها وإدراكها.
يتم استيعاب البيانات ً
أواًل في النموذج أو النماذج كحاالت
أولية يمكن من خالله بدء العمليات الحسابية عىل مراحل
زمنية لتقديم الحاالت المستقبلية .ويمكن بعد ذلك مقارنة
النتائج بقياسات العالم الفعلي ،وإذا كانت غير مرضية،
فيمكن تصحيح النموذج (النماذج) وتكرار دورات المحاكاة.
هذا ويمكن تحسين الدقة عىل المستوى اإلحصائي عن طريق
حساب متوسط النواتج من المجموعة ،حيث يبدأ كل عضو
ً
قلياًل .وبالنظر إىل حاالت التكرار الكافية،
بحاالت أولية مختلفة
فقد يؤدي االستخدام المشترك للذكاء االصطناعي وأساليب
التعلم اآللي في نهاية المطاف إىل توجيه إدخال التغييرات
عىل الهيكل الداخلي للنموذج والمعلمات ،مما ينتج عنه زيادة
معدل الدقة.
ً
بداية
يمكن عرض المخرجات من النماذج بتنسيقات مرئية،
من أجهزة الكمبيوتر المكتبية ووصوال ً إىل قاعات العرض،
وحتى القباب السماوية ،التي تُعد جميعها مالئمة للمشاركة
والمناقشة بين صانعي القرار .ويمكن طرح العديد من أسئلة
"االفتراضات" وتعديل المعلمات قبل اتخاذ القرارات النهائية.

تساهم طرق النمذجة والمحاكاة هذه بشكل كبير في
التحليالت التنبؤية وتحليالت سيناريوهات المخاطر النظامية،
ال سيما في األنظمة المعقدة .ومع ذلك ،لكي تكون تلك
الطرق فعالة في العالم الفعلي ،فإن النشر المشترك لموارد
النمذجة وعمليات اتخاذ القرار يحتاج إىل تقديم خيارات
كافية للعمل المسبق ،وذلك من أجل إتاحة الوقت لصانعي
القرار لتجنب التهديدات الوشيكة للمؤسسات أو للجمهور
بشكل عام .ولهذا السبب ،تشهد معدالت جمع البيانات
األسرع ودقة النمذجة األفضل والحوسبة ذات األداء األعىل
دائما طل ًبا متزايدًا من الحكومات والمؤسسات البحثية
ً
والقطاعات الصناعية.
ويمكن لعلم النمذجة المناخية جمع العديد من هذه العوامل
معً ا .فعىل سبيل المثال ،ثمة مشروعات للمقارنة بين النماذج
المزدوجة تحت إشراف البرنامج العالمي للبحوث المناخية.
وتعمل هذه المشروعات بشكل منتظم عىل وضع نموذج
للتغير المناخي المتوقع لألرض نتيجة لالنبعاثات المستمرة
لغازات الدفيئة البشرية المنشأ .وتراعي هذه المشروعات
مختلف المسارات االجتماعية واالقتصادية المشتركة الممكنة
التي تم إنشاؤها داخل مجتمع أبحاث الطاقة .ويتم تحديد
التوقعات ،التي سيتم استخالصها من كل مرحلة من مراحل
مشروع المقارنة بين النماذج المزدوجة ،بوقت ،لتقديمها
في تقرير التقييم المقابل للهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ .وتتم عملية الدمج الحالية بين المرحلة  6وتقرير
التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ،ومن المقرر االنتهاء منها في عام  .2022وأبلغت
التقارير المزدوجة السابقة في عام  2014األطراف المشاركة
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في أثناء
التفاوض عىل اتفاق باريس التاريخي في عام  2015بالكثير
من المعلومات.
يوجد أكثر من  100نموذج مقدمة إىل المرحلة  6من الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،وهي صادرة عن 25
مرك ًزا للنمذجة عىل مستوى العالم .وتوجد عناصر ترميز تمثل
الغالف الجوي وديناميكيات المحيطات وتطورات األراضي
ضمن هذه النماذج ،التي يمكن مشاركتها أو تطويرها محل ًيا.
وبعد االنتهاء من حسابات المسارات االجتماعية واالقتصادية
المشتركة المحددة عن طريق كل نموذج مقدم ،يتم اشتقاق
متوسط متعدد النماذج ،الذي سيصبح بعد ذلك النقطة
المرجعية الرئيسية عند إجراء مناقشات بشأن تقرير التقييم
السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
يتم تشغيل جميع النماذج لتعود بالوقت إىل الوراء ضمن
سلسلة مشروع المقارنة بين النماذج المزدوجة ،وذلك من
أجل إثبات مصداقيتها في توقع األحداث المناخية السابقة،

وكذلك التقدم بالوقت إىل المستقبل عىل فترات زمنية
مختلفة حتى عام  .2100ويتم تجميع نتائج كل نموذج
ومقارنتها باستفاضة ،ال سيما مقابل المعرفة المناخية
التي قد تكون متاحة من مصادر أخرى.
يتم ً
أيضا تحديد االختيارات من المجموعة الكاملة للنماذج
لتشكيل مجموعات فرعية ذات أغراض خاصة لتوقع
التأثيرات المناخية للتدخالت البشرية المحتملة ،مثل تعديل
استخدام األراضي وإزالة ثاني أكسيد الكربون أو الهندسة
الجيولوجية والتأثيرات عىل المحيطات.
وفي الوقت الحالي ،يوجد تح ٍد إضافي متعلق بقدرة الحوسبة.
فقد تجاوزت الحسابات ،التي أجرتها أجهزة الكمبيوتر العمالقة
التي تأتي في صدارة قائمة أقوى  500ألنظمة الكمبيوتر
المتوفرة تجاريًا ،مستويات األداء المعروفة ساب ًقا .ويتم قياس
أدائها عىل أساس "عمليات النقطة العائمة في الثانية" :لقد
حققت سرعة " 100بيتافلوب" (10 15عمليات النقطة العائمة
18
في الثانية) وتتجه نحو مستوى سرعة "إكسا فلوب" (10
عمليات النقطة العائمة في الثانية) .ومع ذلك ،من المتوقع أن
تدفع الدقة المتزايدة لعمليات رصد األرض من الطائرات دون
طيار ،والطائرات الشراعية ذات األمواج المحيطية وأنظمة
الليدار ،وأجهزة إنترنت األشياء ،وطلب تحديد المواقع بدقة
فائقة في التوقعات المناخية احتياجات حوسبة علوم المناخ
إىل أبعد من ذلك قري ًبا.
يُعد إنشاء خرائط طوبولوجية للمخاطر النظامية الطويلة المدى
أحد أمثلة التحدي الهائل الذي يحتاج مجتمع الحد من مخاطر
الكوارث أن يتبناه .هذا ولم تُصمم النماذج المناخية لتوقع
أحوال الطقس المتطرفة لعام  .2050ومع ذلك ،فسيتطلب
التخطيط القوي للتكيف مع المناخ في العديد من القطاعات،
التي تُظهر بالفعل مخاطر نظامية ،قدرات محسنة لنماذج
نظام األرض .وفي هذا السياق ،اقترحت مولي جان مفهوم
الخرائط الطوبولوجية للمخاطر النظامية عبر الزمن في عام
 2015وتم تضمينها في تقرير التقييم العالمي للحد من
مخاطر الكوارث لعام ( 2019مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث .)2019 ،وتُعد هذه عمليات تمثيل ديناميكية
وزمنية وجغرافية مكانية للمخاطر عىل مستويات متعددة ،بما
في ذلك تمثيل عمل األنظمة المتعددة والمعقدة وغير الخطية
والمتشابكة والروابط المتبادلة للمخاطر المحددة عىل نطاق
سنداي .ويتمثل الغرض منها في توفير
واسع في إطار عمل ِ
فهم لألوضاع الحالية والمستقبلية عىل األرض إلدارة حاالت
عدم اليقين من خالل تحديد إشارات اإلنذار وأوجه الخلل ،بما
في ذلك الحساسية من التغيير وتداعيات النظام والتأثيرات
المؤلمة والحلقات االرتجاعية ،من خالل استخدام الذكاء
االصطناعي والذكاء البشري الجماعي.
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تُستخدم ً
أيضا تطبيقات الذكاء االصطناعي/التعلم اآللي لدعم
تحليل المخاطر والحد من المخاطر النظامية .وتظهر البنيات
اآللية الجديدة بسرعة من أجل التعامل مع المتطلبات الخاصة
للشبكات العصبية االلتفافية (الشبكات العصبية االصطناعية
األكثر شيوعً ا في تحليل الصور المرئية) والتعلم العميق
والتدريب واالستدالل .ومع ذلك ،ما زالت سبل قياس أداء
اآللة ومقارنتها بالنسبة إىل هذه األغراض محل نقاش كبير.

قدما
 10.5سبل المضي
ً
ما زال هناك العديد من التحديات الخاصة بخلق سبل لفهم
المخاطر النظامية بشكل كامل .وعىل الرغم من وجود بعض
مجتمعات إدارة المخاطر النظامية (مثل مركز إدارة المخاطر
النظامية المعني بالتمويل) ،ال يتم تقييم المخاطر النظامية
في جميع دوائر الحد من مخاطر الكوارث .وال توجد حتى
الوقت الراهن البنى التحتية األساسية للبيانات من أجل
إجراء اختبارات معقولة عىل التوأمة الرقمية لتقييم المخاطر
النظامية لعملية صنع القرارات التنفيذية .فعىل سبيل المثال،
ال يكون اختبار التحمل لسلوك المخاطر النظامية في النظام
الغذائي العالمي ممكنًا حال ًيا ،ألنه ال تتوفر بيانات عالية الدقة
(مثل بيانات إدارة المحاصيل) لمعلومات اإلنتاج األساسية،
واألكثر من ذلك ،هو عدم توفر البيانات المتعلقة بسالسل
التوريد المعتمدة عالم ًيا .ويرجع هذا إىل العدد الكبير من
المزارعين والجهات الفاعلة في سلسلة التوريد ،باإلضافة إىل
عوامل أخرى ،مثل المشكالت المتعلقة بخصوصية البيانات.
المحرز في مجالي النمذجة والتحليالت،
عىل الرغم من التقدم ُ
يبدو جل ًيا أن طرق نمذجة النظام هي أداة مخصصة لفهم
المخاطر النظامية والمساعدة في الحد منها ،ولكنها ليست
ً
ً
حاًل
فعااًل .وعىل الرغم من أن األدوات قوية وتساعد عىل فهم
الروابط والمسارات المحتمل ،فإن الشكوك ما زالت قائمة.
قدما بشأنها،
وتتمثل األفكار الرئيسية ،التي يجب المضي
ً
المتخلصة من هذا الفصل حول قياس المخاطر النظامية
باستخدام النماذج وتطبيق النتائج عىل عملية صنع القرار للحد
من مخاطر الكوارث فيما يلي:

●إن العلم الذي يدور حول فهم المخاطر النظامية وقياسها
وإدارتها مدروس بدرجة كافية لدعم عمليات صنع القرار
المجتمعية التي تهدف إىل تجنب مخاطر إخفاق األنظمة
أو المخاطر الناجمة عن هذا اإلخفاق أو الحد منها.
●أثبتت النُهج المستخلصة من علم التعقيد فائدتها في
فهم المخاطر النظامية ،ال سيما نظرية الشبكة والنمذجة
القائمة عىل العوامل.
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●يمكن تحديد أفضل نقاط التدخل للحد من المخاطر
النظامية باستخدام المحاكاة والتهيئة .في هذا السياق،
اُستخدمت تدابير مواجهة المخاطر في حاالت إخفاق
األنظمة في أثناء الكوارث لعقود من الزمن وقد ُطبقت
لتحديد نقاط التدخل األكثر فاعلية لتقليل احتمالية
األحداث المسببة وزيادة القدرة عىل الصمود في
مواجهة المخاطر النظامية إىل مستويات مقبولة.
●وضعت نظريات بشأن األدوات السياسية المبتكرة
التي يمكنها المساعدة في الحد من المخاطر
النظامية .ويمكن اختبار فعالية األدوات السياسية
ً
وعادة ما توفر
هذه في تجارب المحاكاة المحوسبة.
مثل هذه األدوات السياسية عوامل تحفيز فردية
للوكالء لتغيير إستراتيجياتهم التي تتميز بخصوصية
معينة وإستراتيجيتهم المتعلقة بالشبكات ،بحيث
تكيف الشبكة بكاملها هيكلها وإجراءاتها للوصول إىل
مستويات أعىل من القضاء عىل المخاطر النظامية
والقدرة عىل الصمود في وضع التنظيم الذاتي.

●يبدو التوقيت المناسب للبيانات ومدى اكتمالها
وإمكانية الوصول إليها بمثابة العوائق الرئيسية لتطبيق
تقييمات المخاطر النظامية واستخدامها لتضمينها في
عملية صنع القرار المتعلقة بالسياسة والتشغيل .ويرجع
ذلك جزئ ًيا إىل أن المخاطر النظامية قد تكون مضمنة
في نظام ال تُعد فيه العقدة في حد ذاتها أمرًا يشكل
خطرًا أو أن تكون معرضة للخطر .وتُعد ضرورة تتبع
االعتمادات المتبادلة والتنبؤ بها وإدارتها أم ًرا غير واضح
عموما قبل وقوع الكارثة .وقد تساعد
أو غير مفهوم
ً
التوائم الرقمية للنظام الكلي والتي تقارب خصائص
السلوكيات غير المرصودة للعقدة والروابط في تحديد
ثم
النزعات المحتملة لسلوك المخاطر النظامية ومن ّ
توجيه جمع البيانات المستهدفة.

●تعدد استخدامات طبيعة المخاطر النظامية حسب
النظام .وال توجد حتى اآلن طريقة موحدة لوضع نماذج
للمخاطر النظامية .ومع ذلك ،فإن جميع تقييمات
المخاطر النظامية تشترك في ميزة أساسية وهي تتمثل
في تحويل مجموعات البيانات إىل معلومات تتعلق
بالشبكة الخاصة بالعقد والروابط ،ثم في الخطوة الثانية،
يتم تطبيق إجراءات مواجهة المخاطر النظامية لتحديد
ميل النظام إىل المخاطر النظامية .هذا وتظهر إجراءات
التقييم القياسية في عدد قليل من القطاعات ،مثل
القطاع المالي .ففي القطاع المالي ،تم وضع مقاييس
المخاطر النظامية المقبولة بشكل عام ،وجمعت
البيانات حول العديد من مؤشرات المخاطر النظامية

وكان معظمها من أجل أغراض اإلنذار المبكر .ويقتصر
قياس المخاطر النظامية وتقييمها حال ًيا عىل وجهات
نظر زمنية قصيرة المدى.

●يُعد تقييم المخاطر النظامية عىل المدى الطويل من
المجاالت التي تتطلب المزيد من التطوير والتقدم
المنهجي .وتتطلب هذه التقييمات توائم رقمية تعمل
بشكل جيد يمكنها توقع الحاالت المستقبلية للعالم.
وينتج عن تطويرها وتطبيقها إتاحة فهم أكثر ديناميكية
ودقة لألنظمة ،بما في ذلك توفير رؤى حول مستقبل
المناخ المعقد والمتقلب.
فهما
تظل األدوات الموضحة أعاله موارد قوية تدعم
ً
أفضل للمخاطر النظامية ،ويمكن أن توفر تحليالت
محسنة للمساعدة في تسريع إجراءات الحد من المخاطر.
ّ
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 .11من البيانات
الضخمة إىل القرارات
األفضل
تبدأ العديد من عمليات إدارة المخاطر المعقدة بتوفر البيانات
(مثل بيانات األقمار الصناعية غير المعالجة) ،ولكنها تنتهي
بقرارات ثنائية ،مثل ضرورة إصدار إنذار مبكر أو هل يتم دفع
تعويضات التأمين أم إن كان هذا هو الوقت المناسب لزراعة
البذور أو استخدام األسمدة؟
وينتج تعقيد هذه العمليات بسبب أن مورِّد البيانات أو
الخدمات يحتاج إىل فهم متطلبات المستخدم ،ويحتاج
المستخدم ً
أيضا إىل القدرة عىل طرح األسئلة الصحيحة
والتعامل مع حاالت عدم اليقين والثقة في النظام المستند
إىل البيانات.
ً
مثااًل عمل ًيا جيدًا لما يعنيه هذا األمر .فال
يُعد التنبؤ بالطقس
يفهم معظم الناس تفاصيل نموذج تنبؤ المجموعة العالمي
الذي يقدم لهم تقديرًا احتمال ًيا ألوقات هطول األمطار خالل
النهار .ويرغبون في الحصول عىل إجابات لألسئلة ثنائية
اإلجابة ،مثل "هل يجب أن أحضر مظلة أم ال؟" .ويثقون في
التوقعات ألنها في الغالب تكون صحيحة أكثر من كونها
خطأ .وهذا األمر يكون "جيد بما فيه الكفاية" .ويمكنهم تعديل
ً
عوضا
استفسارهم ،حيث يمكنهم االستعالم عن درجة الحرارة
ً
عوضا عن التنبؤات
عن هطول األمطار ،أو التنبؤات األسبوعية
اليومية .في حين أن التنبؤ بالطقس ليس مهمة بسيطة بأي
حال من األحوال ،لكن يمكن أن يكون بمثابة مثال بسيط
للحاجة إىل "فهم" البيانات في سياق التنمية المستدامة
وإدارة المخاطر والتمويل.
ثمة العديد من العناصر األساسية بالفعل ،حتى في األجزاء
النائية من العالم ،لتطبيق آليات الحد من مخاطر الكوارث
وإدارة مخاطر الكوارث المستندة إىل البيانات بشكل فعال.
وتوجد كميات كبيرة غير مفهومة من البيانات ،التي تشمل
عىل سبيل المثال ،المناخ أو االقتصاد االجتماعي أو الزراعة أو
التنوع البيولوجي أو التغيرات السكانية أو التغطية اإلعالمية
من مصادر مختلفة ويتاح معظم هذه المعلومات مجانًا.
وتوجد نماذج للمخاطر والقوة الحاسوبية الالزمة لتشغيلها.
فيوجد خبراء يركزون في ترجمة البيانات من التقييمات
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المنزلية واألقمار الصناعية والطائرات دون طيار والنماذج
الفردية أو الجماعية إىل معلومات عملية .وبنا ًء عىل هذه
المعلومات ،يمكن محاكاة األحداث المناخية المستقبلية
المحتملة التي لم تتم مالحظتها في الماضي وتطوير إجراءات
استباقية وأنظمة تمويل تُفعل قبل مالحظة تأثيرات الكوارث
وتحديد عائد االستثمار في التصرف مبكرًا أكثر من أي وقت
مضى .ومع ذلك ،فهناك شيء مفقود في هذا العالم الذي
تهيمن عليه البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي والحوسبة
السحابية.
نظرًا لتزايد تعقيد المخاطر المتعاقبة والمتفاقمة ،ستحتاج
الحلول التي تعتمد عىل البيانات ً
أيضا إىل التحسين .ومع
ذلك ،يمكن للبيانات تمكين تطوير األدوات والخدمات
فقط .هذا وتُعد "المرحلة األخيرة" أمرًا مترو ًكا لصانعي القرار
وأصحاب المصلحة المحليين .فعىل سبيل المثال ،يلزم وجود
نظام بيئي كامل ليس فقط من أجل جمع البيانات لتوليد
اإلنذارات المبكرة ،ولكن ً
أيضا لنشر اإلنذارات بشكل مفهوم
للمجتمعات المعرضة للخطر (المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية .)2020 ،ومن المهم إدراك أن الخوارزميات تنتج عن
وجهات نظر مطوريها وأولوياتهم وتحيزاتهم (روفاتسوس
وآخرون .)2019 ،ولهذا ،فإن هذه األدوات ليست محايدة.
ستحدد خيارات التصميم ما إذا كانت مبادئ حقوق اإلنسان
مضمنة في الحلول التي يقودها الذكاء االصطناعي أم ال
(مبادرة النبض العالمي لألمم المتحدة .)2018 ،فدون وجود
البيانات ،ستفتقر عملية صنع القرارات إىل البصيرة .ودون
المدخالت من الخبراء والمستخدمين النهائيين والبنية التحتية
للمشاركة والنشر لتفسير البيانات واالستفادة منها ،ال يمكن
للبيانات أن تدعم عملية صنع القرار.
حتما في عالم يتزايد فيه
تُعد عملية صنع القرارات أمرًا معقدًا
ً
التقلب وعدم القدرة عىل التنبؤ باألحداث المناخية والمخاطر
النظامية .ويتفاقم هذا التعقيد في العديد من البلدان النامية،
حيث تتفاوت جودة البيانات التي تستند إليها النماذج
وإمكانية الوصول إليها.

استنادًا إىل الفصل  10الذي ركز عىل التطورات الحديثة في
وضع النماذج للمخاطر النظامية المعقدة ،يسلط القسم األول
من هذا الفصل الضوء عىل أن البيانات متاحة في معظم
السياقات ،وإن كانت متفاوتة الجودة .هذا وثمة حاجة إىل
مزيد من االستثمار من أجل تحسين عملية جمع البيانات
األساسية المتعلقة بالمخاطر وقابلية التأثر والتعرض ،ال سيما
في المناطق األكثر عرضة للخطر واألقل في الموارد .ومع ذلك،
وفي الوقت ذاته ،تظهر طرق جديدة يمكنها المساعدة في
سد الثغرات الموجودة في البيانات عن طريق دمج المصادر
والجمع بين مجموعات البيانات ذات الجودة غير المتكافئة
مع صور األقمار الصناعية والتعلم اآللي وطرق االستشارة
المجتمعية والتحقق.
يركز القسم الثاني من الفصل عىل سبل ضمان تطبيق بيانات
أفضل لدعم عملية صنع القرار .واستنادًا إىل الفصول الواردة
في الجزء الثاني حول التحيزات المعرفية والحاجة إىل تجديد
المنتجات والخدمات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث،
فإنه يسلط الضوء عىل كيفية دمج النُهج القائمة عىل وضع
النماذج مع نُهج مبتكرة لإلنشاء والتحقق ألصحاب المصلحة
المتعددين لتحسين عملية صنع القرار .ومع ذلك ،يجب
ربط هذه العمليات بعملية صنع القرار الحكومية وتخصيص
الموارد لكي يحدث هذا.

 11.1سد الثغرات الموجودة في
مصادر البيانات

ما زالت ندرة البيانات تُشكِّل تحديًا رئيس ًيا لوضع نماذج
الجودة لدعم عملية صنع القرار للحد من مخاطر الكوارث في
العديد من البلدان .ومع ذلك ،فإن الجهود األخيرة للتغلب عىل
تحدي ندرة البيانات هذا تُعد واعدة ألنها تجمع بين عمليات
رصد األرض ومصادر البيانات األخرى بطرق مبتكرة.
ترتبط الثغرات الرئيسية في قواعد بيانات خسائر الكوارث
بمدى توفر البيانات وجودتها وحداثتها ،بما في ذلك االفتقار
إىل البيانات التاريخية الموثوق بها .وفي كثير من الحاالت،
ال يتم جمع المعلومات بشكل منهجي أو ال يتم تحديثها ،وهو
ما يؤثر في استخدامها من قِبل الحكومات وقطاع التنمية
والمساعدات اإلنسانية والتطبيقات المالية وغيرها .وغال ًبا ما
تفشل بيانات الكوارث ،ال سيما في المواقع الشديدة الخطورة
في التقاط المؤشرات الرئيسية مثل( :أ) وقوع أحداث في
الماضي لتقييم فترة التعافي المتوقعة للصدمات المختلفة؛
و(ب) التأثيرات والخسائر السابقة لتقدير المخاطر بأثر رجعي؛
و(ج) أوجه الضعف الحالية لدعم برامج القدرة عىل الصمود
وتقييم المخاطر المرتقبة؛ و(د) االستجابة الحالية وقدرات
التأقلم لدى الجهات الفاعلة المحلية والدولية.

لقد شدد البنك الدولي عىل التحدي العالمي المتمثل في
مدى توفر البيانات مفتوحة المصدر وجودتها وسهولة
استخدامها  ،ال سيما في البلدان المنخفضة الدخل (البنك
الدولي .)2021c ،ويقدر مركز األمم المتحدة للبيانات
اإلنسانية أن ما يزيد عن نسبة  %50من البيانات الكاملة ذات
الصلة الخاصة باألزمة في القطاع اإلنساني كانت متاحة عبر
 27عملية إنسانية في عام ( 2021مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية .)2021a ،وتتعلق فجوات البيانات الرئيسية
الملحوظة في السياقات اإلنسانية المتعلقة بقطاعي الصحة
والتعليم ،بما في ذلك المعلومات بشأن المرافق والحالة
السابقة للسكان المتعلقة بحاالت سوء التغذية .فعىل سبيل
المثال ،ال تزال الوفيات المرتبطة بالجفاف غير ُمبلغ عنها إىل
حد كبير في بعض البلدان اإلفريقية (بيج تان .)2022 ،هذا
وأظهرت دراسة أجريت عىل مستوى إفريقيا في عام 2020
سنداي الحاجة إىل اتخاذ إجراءات
لفحص أهداف إطار عمل ِ
عاجلة لتحسين جمع البيانات واإلبالغ عنها (فان نيكريك
وآخرون.)2020 ،
يستمر االفتقار إىل وجود محطات لألرصاد الجوية في عرقلة
الحصول عىل بيانات دقيقة بشأن المخاطر في العديد من
السياقات ،وما زالت بيانات قابلية التأثر والتعرض متفاوتة
في العديد من البلدان .ولسوء الحظ ،يتناقص عدد محطات
األرصاد الجوية بسرعة في بعض أكثر مناطق العالم تأثرًا
(البنك الدولي .)2021c ،وحتى في المناطق التي توجد بها
شبكات قوية لمحطات األرصاد الجوية ،ال تتبع العديد من
الحكومات سياسة البيانات المفتوحة .يمكن لالستثمارات
الطويلة األجل وبناء القدرات المساعدة في معالجة هذه
المسائل.
وفي حالة عدم وجود شبكة عالمية فائقة الدقة من محطات
األرصاد الجوية ،فإن تقديرات هطول األمطار المستخلصة
من األقمار الصناعية أو النموذجية تكون مفيدة عىل نطاق
عدة كيلومترات ،ولكنها تكافح عوامل ،مثل التضاريس،
كاف .هذا
وال يمكنها حتى اآلن تقديم مشورة محلية بشكل
ِ
وتُعد التنبؤات بهطول األمطار في فترات زمنية طويلة،
ً
غموضا ،لكنها ال تزال
مثل التنبؤات الموسمية ،هي األكثر
ذات قيمة محتملة هائلة .وال تحتاج عمليات إدارة المخاطر
بالضرورة إىل أن تكون مرتبطة بالتاريخ الدقيق للجفاف أو
الفيضانات أو األعاصير المدارية المتوقعة ،وهو أمر غير
ممكن بعد مرور فترات زمنية مدتها عدة أيام .وغال ًبا ما يكون
التصرف في نطاق عدم اليقين بالنسبة إىل المعلمات المتاحة
جيدًا بما يكفي لزيادة قدرات التكيف لدى السكان المعرضين
للخطر وتمكين قدرات السكان المحليين في التعامل مع
المخاطر وتقليل التعرض المحتمل (عىل سبيل المثال" ،توجد
فرصة بنسبة %xلمالحظة حالة خلل معينة في هطول األمطار
في األيام أو األسابيع أو األشهر القادمة").
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يتم بشكل متزايد تطوير تقنيات رصد األرض التي يمكن أن
تساعد في سد الفجوات ،مثل توفير معلومات في الوقت
المناسب وموثوقة بشأن أحوال المحاصيل لتقديم اإلنذار
المبكر عن النقص الوشيك ،مما يتيح اتخاذ إجراءات مبكرة
لتجنب حاالت نقص الغذاء .عىل سبيل المثال ،عمل مبادرة
الفريق المعني برصد األرض ومراقبة المحاصيل الزراعية
العالمية (بورخيس وآخرون .)2022 ،يمكن ً
أيضا استخدام هذه
التقنيات لرصد التأثيرات ،مثل تدهور جودة الهواء بسبب
حرائق الغابات أو غيرها من عوامل تلوث الهواء .فعىل سبيل
المثال ،في أمريكا الشمالية ،تُستخدم تقنية تحليل رصد
األرض لدراسة العوامل البيئية المسببة لتدهور نوعية الهواء
عىل المستويين اإلقليمي والعالمي .وتقترن بمعلومات تركيز
الهباء الجوي الحالية الذي يأتي من األقمار الصناعية لرصد
األرض ونماذج الطقس ومؤشرات جودة الهواء .وتستند هذه

النُهج إىل تقنيات غير مستخدمة أو غير مستغلة في السابق
ويتم استخدامها مع بيانات جديدة من أجل المساهمة في
تحسين فهم متعدد التخصصات لمخاطر الكوارث .فعىل
سبيل المثال ،إن تحليل حجب الراديو للنظام العالمي للمالحة
عبر األقمار الصناعية هو تقنية استشعار عن ب ُعد عبر األقمار
الصناعية تعمل عىل تحديد سمات الغالف الجوي لألرض
والغالف الجوي المتأين بدقة رأسية عالية وتغطية عالمية
باستخدام القياسات التي تتلقاها األقمار الصناعية المنخفضة
التي تدور حول األرض (تشين وآخرون2021 ،؛ أويوال ميرسيد
وآخرون .)2022 ،واُستخدمت هذه التقنية لرصد تركيزات
ً
عاماًل رئيس ًيا في التلوث الناتج عن
الكربون األسود ،التي تُعد
حرائق الغابات وتهديدًا رئيس ًيا للصحة العامة عندما تنتشر في
الهواء (الشكل .)11.1

الشكل  .11.1أوجه التفاوت في تركيز الكربون األسود في موسم الحرائق (ميكروغرام/م ،)3خالل موسم حرائق الغابات في
كاليفورنيا لعام 2020

عاما من بيانات اإلدارة الوطنية للمالحة والجوية والفضاء (ناسا) (ناسا)2019 ،
المصدر :أويوال ميرسيد وآخرون ،)2022( .استنادًا إىل ً 20
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يوضح الشكل  11.1اختالالت تركيزات الكربون األسود في
موسم الحرائق بالميكروجرام من الملوثات الغازية لكل متر
مكعب من الهواء المحيط (ميكروجرام/م)3خالل موسم حرائق
الغابات لعام  2020في كاليفورنيا .وتمت العملية الحسابية
باستخدام تحليل العصر الحالي بنظرة ارتجاعية من ناسا
عاما (اإلصدار ( )2أويوال
لألبحاث والتطبيقات عىل مدار ً 20
ميرسيد وآخرون ،)2022 ،حيث يوضح كيف يمكن استخدام
البيانات التي تم جمعها عىل مدار سنوات عديدة إلنشاء
خطوط أساسية إلثبات التغييرات واالختالالت الناجمة عن
األحداث الحالية.
ترتبط المشكالت المتعلقة بجودة البيانات بالتفاصيل
ً
فضاًل عن االفتقار إىل
المكانية والزمانية لبيانات المخاطر،
التعاريف القياسية للتأثيرات والتحيزات المحتملة األخرى
في عمليات جمع البيانات (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
 .)2021bوتتمثل الفجوة الرئيسية للبيانات في أن بيانات
ً
عادة إال في
التأثيرات الخاصة بكارثة معينة ال يتم جمعها
أعقاب الصدمة مباشرة ،وهو ما يحد من فهم التأثيرات
الثانوية والطويلة األجل وفعالية أنشطة التعافي من الكوارث.
قد تتوفر البيانات ً
أيضا ولكن يصعب استخدامها (عىل
سبيل المثال تكون غير متوفرة في شكل يمكن قراءته آل ًيا)،
األمر الذي من شأنه أن يحد بشدة من االستخدام المحتمل
لها .وكانت هذه مشكلة بالنسبة إىل بيانات  COVID-19في
بعض السياقات اإلنسانية (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
 .)2021bإن مشاركة جهات فاعلة متعددة في جمع البيانات
يعني ً
أيضا أنها ليست قابلة للتشغيل المتبادل بشكل دائم،
وهو ما يجعل من الصعب عىل أنظمة المعلومات تبادل
البيانات وعىل خبراء المخاطر استخالص األفكار منها .وتسعي
العديد من المبادرات إىل معالجة هذه المشكالت من خالل
توفير معايير لمشاركة البيانات بين المنظمات وإطار عمل
متسق لوصف األنواع األكثر شيوعً ا للبيانات المستخدمة
في تقييم المخاطر ومعايير اإلبالغ عن النماذج التحليلية
ومشاركتها (المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش
وآخرون2021 ،؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية2021b  ،؛
 ،Googleدون تاريخ).
وغال ًبا ما تنتج المشكالت ،التي تم تسليط الضوء عليها في
هذا القسم ،عن نقص الموارد والقدرات التقنية واإلرشادات
المقدمة إىل الجهات الفاعلة المشاركة في جمع البيانات،
ً
فضاًل عن ضعف البنية التحتية واالفتقار إىل المعايير والدعم
لتوفير المعلومات المتعلقة بالمخاطر .ويمكن معالجة هذه
المشكالت من خالل إيالء أولوية للبيانات ذات المستوى
العالي ،بما في ذلك التمويل الطويل األجل للمبادرات الحالية
والجديدة واالستثمارات في بناء القدرات وسن القوانين التي
تؤدي إىل اإلدارة األخالقية والفعالة للبيانات الشخصية.

 11.2الفوائد الفريدة لبيانات
رصد األرض لتقييم المخاطر
واألضرار

تُطبق أساليب التعلم اآللي عىل مصادر البيانات الضخمة
للمساعدة في سد الثغرات المتعلقة بالبيانات .وقد ينتج عن
ذلك رؤى جديدة منبثقة من البيانات التي سيصعب للغاية
الحصول عليها بشكل يدوي.

تأتي األقمار الصناعية التي تولد عدة تيرابايت
( 1تيرابايت =  1,000جيجابايت) من البيانات يوم ًيا في
طليعة اإلستراتيجيات التي تتبنى استخدام البيانات الضخمة
للحد من مخاطر الكوارث .واُستخدمت بالفعل عمليات رصد
األرض ،التي تشير إىل استخدام تكنولوجيا األقمار الصناعية
والتكنولوجيا الجوية وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار لمراقبة
الكوكب ،عىل نطاق واسع لرصد تأثيرات الكوارث والتعافي
منها .وخالل أحد األحداث الكارثية ،تشارك  17وكالة فضاء
دولية البيانات من أساطيلها المكونة من  61قمرًا صناع ًيا
مجانًا بموجب الميثاق الدولي للتعاون بشأن الفضاء
والكوارث الكبرى .ويتيح هذا األمر تنسيق الموارد والخبرات
من أجل االستجابة السريعة .ويتزايد ً
أيضا نشر الشركات
الخاصة للصور والبيانات المتعلقة بالكوارث علنًا .ونظرًا إىل
أن المخاطر المناخية التي تسبب الكوارث تكون مصحوبة
السحب ،فإن السجالت الزمنية الكثيرة من
بأنواع معينة من ُ
للسحب المستخلصة من بيانات
نوع "الشريط السينمائي" ُ
رصد األرض أصبحت حال ًيا أكثر قدرة عىل توفير تقييمات
أقرب إىل تقييمات التأثيرات في الوقت الفعلي.
يُعد استخدام بيانات األقمار الصناعية لتحسين المعرفة
بشأن المخاطر الطريقة األكثر شيوعً ا .فتتم مراقبة حاالت
الجفاف والعواصف والزالزل والبراكين والتغيرات في التيارات
البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر وظروف الطقس القاسية
بشكل روتيني باستخدام األجهزة الموجودة عىل األقمار
الصناعية .وتستخدم هذه البيانات من أجل إطالق اإلنذار
المبكر باألحداث التي تنطوي عىل مخاطر وفهم التغيرات
الطويلة المدى في المناخ والتأثيرات المحتملة في األشخاص
والكوكب .ومع ذلك ،تلعب األقمار الصناعية ً
أيضا دو ًرا في
العملية االستباقية للحد من مخاطر الكوارث ،ال سيما فيما
يتعلق بالتنبؤات الجوية الموسمية.
تكمل بيانات رصد األرض البيانات التي تم جمعها بريًا،
وتلعب دو ًرا بالغ األهمية في تقييم المخاطر والحد منها،
وتقدم ثالث فوائد رئيسيةً .
أواًل ،تلتقط األقمار الصناعية صو ًرا
لمساحة األرض بالكامل ،مما ينتج عنه إنشاء سجل بيانات
متسق وشامل حتى في األماكن النائية .ثان ًيا ،غال ًبا ما تكون
بيانات األقمار الصناعية ذات ارتباط مكاني واضح ،وذات دقة
مكانية عالية ،وتوفر مجموعة من البيانات ذات الصلة محل ًيا
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يتم تحليلها في الغالب عىل نطاق الحي أو حتى المبنى .ثال ًثا،
إن الفائدة األقل برو ًزا لبيانات األقمار الصناعية هي أنها تُجمع
باستمرار بمرور الوقت ويتم أرشفتها باستمرار.
عىل الرغم من ابتكارات بيانات األقمار الصناعية وفوائدها،
فإنه ال يمكنها أن تحل محل التقييمات الميدانية وأساليب
المسح التقليدية .ويلزم وجود هذه اإلجراءات إلنشاء تقييمات
حقيقية مستندة إىل االستشعار عن ب ُعد ووضع نماذج
حاسوبية للتعلم اآللي/العميق وتقييم العديد من الجوانب
واألنواع للمخاطر التي ال يمكن مالحظتها من الفضاء .تشمل
األمثلة مدى حساسية المباني للمخاطر ،أو مدى قدرة تكيف
السكان المعرضين للخطر ،أو كيف يمكن أن تزيد المخاطر
االجتماعية من أوجه عدم المساواة والتمييز ،مثل العنف
القائم عىل النوع الجنساني في أثناء الكوارث وعند التعافي.
وتم استخدام بيانات األقمار الصناعية وطرق التعلم العميق
لتقدير المتغيرات االقتصادية لألسر ،مثل الفقر أو أصول
الثروة ،التي تلعب دو ًرا في القدرة عىل التكيف (جان وآخرون،
2016؛ ييه وآخرون .)2020 ،ومع ذلك ،يتم تقييم العديد
من المتغيرات الديموغرافية األخرى بشكل أفضل من خالل
عمليات المسح األرضية.
يمكن أن تعمل مجموعات البيانات األخرى عىل توضيح صور
األقمار الصناعية من خالل توفير السياق؛ فيمكن استخدامها
بعد الكارثة كبيانات تدريبية للنماذج المستقبلية ويمكن
تخزينها ً
أيضا للمقارنة في حالة حدوث كوارث مستقبلية.
فعىل سبيل المثال ،قد تتضمن مجموعات البيانات الحالية
والجديدة القادمة من عمليات المسح األرضية عمليات مسح
منتظمة لسبل العيش تجريها الحكومات والمنظمات الدولية،
والتي يمكن أن تعمل بمثابة شكل من أشكال التعداد وتوفر
بيانات طولية لتحديد المناطق ذات المعدالت العالية من
مواطن الضعف عىل الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.
وبعد ذلك ،وفي أثناء الكارثة ،تُستخدم عمليات المسح لتقييم
االحتياجات اإلنسانية ،مثل المياه والصرف الصحي والغذاء
واإلمدادات الصحية األساسية ،بما في ذلك النوع الحنساني
وغيره من األبعاد االجتماعية لالحتياجات (مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ،دون تاريخ) .يمكن استكمال هذه البيانات
باستطالعات أجرتها منظمات الالجئين والمهاجرين لتتبع
عمليات الوصول إىل المخيمات ومغادرتها وبيانات استخدام
األراضي أو البنية التحتية التي ربما جمعتها الحكومة (المنظمة
الدولية للهجرة.)2019 ،
وف ًقا لمنظور النمذجة ،توجد العديد من الفوائد في الجمع
بين البيانات من األقمار الصناعية والبيانات االجتماعية
واالقتصادية (جان وآخرون .)2016 ،ويتيح ذلك عملية جمع
بيانات أكثر دقة وغير تدخلية للمجتمعات التي يصعب
الوصول إليها بطريقة أخرى ،مثل المجتمعات النائية جغراف ًيا
أو المهاجرين في حاالت النزاع الذين يمكن للعاملين في
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المجال اإلنساني تعقبهم بشكل أكثر أمانًا باستخدام بيانات
األقمار الصناعية .هذا وقد تتيح بيانات األقمار الصناعية ً
أيضا
تحليل االتجاهات بمرور الوقت ،في حين قد يشكل الحصول
عىل غيرها من البيانات التاريخية األخرى أم ًرا غير محتمل.
وباإلضافة إىل ذلك ،هناك أمور كثيرة يمكن تحقيقها من رسم
خرائط التعرض للمجتمعات من خالل دمج البيانات من األقمار
الصناعية مع مصادر البيانات األخرى من التعدادات أو عمليات
المسح أو سجالت بيانات المكالمات أو وسائل التواصل
االجتماعي أو قواعد البيانات المكانية الميدانية المجمعة.
استخدمت االبتكارات الحديثة األقمار الصناعية لقياس
مستوى التعرض لمخاطر المستوطنات واألشخاص والبنية
التحتية ،ولتقييم قابلية التضرر والقدرة عىل الصمود .ويمكن
حال ًيا استخدام قياسات الرادار المتطورة لتقييم األضرار
التي لحقت بالمباني وهبوط األرض وغيرها من األضرار
المادية الواضحة (بريتشارد ويون2018 ،؛ جي وآخرون،
 .)2020وقد اُستخدمت الصور البصرية عالية الدقة ،إىل
جانب طرق االستخراج اآللية المتطورة ،لتحديد مستويات
التعرض المادي للمباني المعرضة لخطر معين أو لقياس
الضرر باستخدام أصل الصور (التي تم التقاطها في الظروف
العادية قبل وقوع الكارثة) والصور التالية (التي تم التقاطها
بعد التعرض لتأثيرات الخطر) (إيرليش وتينيريللي.)2013 ،
وسعت بعض المبادرات اإلنسانية إىل استخدام صور
الطائرات دون طيار أو االستطالعات من أجل تسريع التخطيط
اللوجستي في أثناء األزمة ،ولكن قد تكون هذه الطرق تدخلية
بالنسبة إىل الفئات السكانية الضعيفة ومحفوفة بالمخاطر
ً
فضاًل عن احتمال انتهاكها
بالنسبة إىل جامعي البيانات،
للقوانين المحلية .وتُعد بيانات األقمار الصناعية أكثر أمانًا
ً
تدخاًل بالنسبة إىل الفئات السكانية المتضررة.
وأقل
تم استخدام أحد منتجات األقمار الصناعية لتقييم األضواء
الليلية – مجموعة منتجات  Black Marbleمن ناسا – في
أمريكا الشمالية لتتبع تداعيات الكوارث الكبرى عىل الشبكة
الكهربائية .ويحدد هذا المنتح أوجه الضعف في النظام
الكهربائي (رومان وآخرون .)2018 ،تسببت التأثيرات المدمرة
إلعصار ماريا في بورتوريكو في عام  2017في أطول انقطاع
للتيار الكهربائي في تاريخ الواليات المتحدة .وقد اُستخدام
منتج  Black Marbleلرسم خريطة لحاالت انقطاع الكهرباء
يوما التالية،
وتتبع توزيع جهود استعادتها عىل مدار الـ ً 120
مما أسفر عن تحديد المجتمعات التي شهدت تأثيرات أكثر
استدامة ،وكان معظمها في المناطق الريفية والجبلية من
الجزر التي يصعب الوصول إليها (رومان وآخرون.)2019 ،
يوضح الشكل  11.2صورة أولية اُلتقطت قبل حدوث اإلعصار
وصورتين في الشهر الـ  2وفي الفترة بين الشهر الـ  5والـ
 6بعد حدوثه (تصورات تعتمد عىل بيانات .)Black Marble
وتظهر الصور التأثير واستعادة شبكة الكهرباء من خالل البدائل
الضوئية في الليل.

الشكل  .11.2صور األقمار الصناعية تظهر حاالت انقطاع التيار الكهربائي في بورتوريكو بعد إعصار ماريا عام 2017
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مشاة يرتدون األقنعة بسبب ضباب المدينة الخطير

صاحب الحقوق/Shutterstock © :لنس هيتام

سيستمر تحليل المخاطر في االستفادة من التطورات
المستقبلية في الدقة المكانية والزمانية واإلشعاعية ألجهزة
االستشعار البصرية المستخدمة لرسم خرائط الهياكل والبنية
التحتية المبنية المهمة .وقد وجدت دراسة عن حرائق عام
 2015الواسعة النطاق التي اندلعت في كاليمانتان وسومطرة
بإندونيسيا أن أكثر من  2.6مليون هكتار من الغابات
والمستنقعات وغيرها من األراضي قد احترقت ،وهو ما أدى
إىل وجود ضباب كثيف من الدخان الذي حملته الرياح إىل
البلدان المجاورة (فينيجان .)2019 ،وتشير التقديرات إىل أن
الحرائق قد أثرت فيما يقرب من  185مليون شخص ،وقد تم
ً
أيضا وضع بعض النماذج من أجل تقدير عدد حاالت الوفاة
الزائدة في المنطقة بسبب التعرض لضباب الدخان ولكن
التقديرات تباينت عىل نطاق واسع وال توجد أرقام مؤكدة
(بيج تان.)2022 ،
تُعد القدرة عىل مراقبة الحاالت اإليجابية الزائفة والحاالت
السلبية الزائفة للتحذيرات من خالل التحليل التفاعلي وعند
الطلب أحد االحتماالت المثيرة ألنظمة اإلنذار المبكر المعتمدة
عىل األقمار الصناعية .ويساعد هذا األمر الممارسين في
فهم مقدار البيانات الميدانية الحقيقية التي يحتاجون إليها
بالضبط لتحقيق أهداف دقة محددة .فعىل سبيل المثال،
يكمن السؤال ،الذي يجب اإلجابة عنه بشكل تفاعلي ،في
التساؤل بشأن مقدار البيانات المطلوبة عىل مستوى األسرة
لتحقيق هدف دقة محدد عند وصف متى ستؤدي حالة جفاف
معينة إىل انعدام األمن الغذائي (إينكل وآخرون.)2020 ،
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تعمل استخدامات هذه البيانات ً
أيضا عىل تحسين كيفية
تقديم المساعدة والتأمين .تشمل بدائل تحسين سرعة
المساعدة واستهدافها حلول البيانات الهائلة ،عىل سبيل
المثال ،استخدام صور األقمار الصناعية في ضوء النهار أو
سجالت تفاصيل المكالمات للتنبؤ بحاالت الفقر وتحسين
الدقة المستهدفة.
ستزداد قيمة األرشفة الطويلة لبيانات األقمار الصناعية من
أجل تعديل نماذج المخاطر بشكل استباقي لمراعاة البيانات
التاريخية المتعلقة بالمخاطر المتكررة ،وكيف تسلط األحداث
المتكررة الضوء عىل مواطن الضعف األساسية وتؤثر في
استجابة السكان المتضررين وقدرتهم .فعىل سبيل المثال،
في أواخر عام  2019وأوائل عام  ،2020ضربت عدد من
ً
زلزااًل بقوة  5أو أكثر .وأظهر
الزالزل بورتوريكو ،بما في ذلك 11
تحليل صور القمر الصناعي  Black Marbleالتابع لوكالة
ناسا مرة أخرى التأثيرات في شبكة الكهرباء ،وأوضح أن هذه
التأثيرات كانت موزعة في نمط مشابه بشكل الفت للنظر
لتأثيرات إعصار ماريا قبل عامين (الشكل  11.2أعاله) ،عىل
تماما (رومان وآخرون،
الرغم من اختالف نوع هذه المخاطر
ً
 .)2018ومن ثم ،تم استخدام تقييم صور األقمار الصناعية في
المنطقة نفسها بمرور الوقت وعىل مدى عدة كوارث متكررة
لتحديد االتجاهات وفهم مواطن الضعف األساسية في نظام
نقل الكهرباء وتوزيعها.

المربع  .11.1من الوقائع المنظورة إىل تقدير المخاطر :المخاطر النظامية في قطاع الكاكاو
يستخدم مشروع التأثيرات المناخية البعيدة وتأثيرها في االستدامة األوروبية والسياسة والتجارة الوقائع المنظورة المناخية  -نهج
جديد يجمع بين األساليب النوعية والكمية  -لنمذجة تأثيرات المناخ في المجتمع واالقتصاد .فيوجه أصحاب المصلحة ،الذين
ً
فعوضا
يقومون بتقييم التأثيرات المناخية المعقولة في المجتمع الوقائع المنظورة ،من خالل األنشطة القصصية واالستكشافية.
عن تحديد االحتماالت ،تستكشف الوقائع المنظورة السيناريوهات المستقبلية المعقولة بنا ًء عىل عمليات المحاكاة والتوقعات
المتعلقة بالمناخ.
وكجزء من المشروع ،تم إنشاء قصة الكاكاو باالشتراك مع خبراء الكاكاو ،مثل المنتجين والمستوردين األوروبيين وممثلين من
المجتمع المدني والحكومة .وكان الهدف من التمرين هو فهم تصورات المخاطر المناخية ألصحاب المصلحة من قطاع الكاكاو
وتحديد احتياجاتهم من البيانات والمعلومات والتحليالت لالستجابة لألحداث المتطرفة التي يسببها تغير المناخ  -في الوقت
الحالي وفي المستقبل.
تم تعريف المخاطر النظامية عىل أنها أحداث مركبة ،مثل فترات الحرارة والجفاف المتزامنة أو هياكل االرتباط األخرى أو غير
الخطية ونقاط التحول أو التأثيرات المتعاقبة أو الحلقات االرتجاعية .وباإلضافة إىل ذلك ،كانت الجوانب الزمنية ،مثل الصدمات
المتزامنة واالتجاهات الطويلة األجل أو التأخيرات ،محل اهتمام .فإذا تم حذف عوامل الخطر النظامية في نماذج المخاطر ،يتم
سئل أصحاب المصلحة في قطاع الكاكاو عن العوامل المسببة لحالة عدم اليقين
إغفال المخاطر المهمة أو التقليل من شأنهاُ .
باإلضافة إىل المخاطر النظامية .وشملت هذا الفجوات المعرفية بسبب نقص البيانات أو بسبب إهمال الروابط والمتغيرات
المهمة وتجاهلها .وفي بعض األحيان ،تقتصر المعلومات المهمة عىل مجموعة معينة من األشخاص في تخصص معين أو في
منطقة جغرافية معينة.
وسئل أصحاب المصلحة ً
أيضا عن تأثيرات تغير المناخ في قطاع الكاكاو في غرب إفريقيا .وحدد سرد الوقائع الناتج أنماط هطول
األمطار غير المنتظمة الناتجة عن التغيرات المناخية باعتبارها مخاطر مناخية رئيسية أدت إىل عدم اليقين بشأن أوقات الزراعة،
أو انخفاض جودة حبوب الكاكاو أو خسائر المحاصيل .وتضمنت إستراتيجيات الحد من المخاطر المحتملة والتكيف معها تركيب
أنظمة الري أو إعادة التحريج أو الحفاظ عىل مياه التربة.
إن التخلي عن إنتاج الكاكاو والتحول إىل محاصيل مختلفة يُعد أمرًا صع ًبا؛ ألن الكاكاو محصول معمر منتِج لما يصل إىل
عاما .وعند السؤال عن المخاطر النظامية والمعلومات التي عادة ما يتم حذفها من تحليالت المخاطر ،حدد أصحاب المصلحة
ً 60
األهمية الثقافية لنباتات الكاكاو كرابط تم تجاهله .ويُنظر إىل أشجار الكاكاو كرموز للمكانة في بعض المجتمعات .لذلك ،قد
يحجم المزارعون عن االنتقال إىل محاصيل أخرى ،حتى عندما يصبح اإلنتاج غير مج ٍد اقتصاديًا .تمت تسمية أوجه الترابط بين
الصدمات المناخية واآلفات وإدارة المحاصيل عىل أنها عوامل مهمة لم تحظ باالهتمام الكافي حتى الوقت الراهن .وعىل وجه
الخصوص ،يجب فهم العالقة بين أنماط المناخ المتغيرة واألمراض ،مثل القرنة السوداء ،بشكل أفضل.
نظرًا للظروف المناخية المتغيرة وغيرها من المخاطر ،قد يقرر المزارعون تحويل اإلنتاج إىل محاصيل أخرى ،مثل المطاط .ومن
غير الواضح ما إذا كان هذا سيحدث أو متى سيحدث ،ولكن تم تحديده كنقطة تحول لها عواقب خاصة عىل صناعة الشوكوالتة
التي تعتمد عىل إمدادات الكاكاو الثابتة .وفي الخطوة التالية ،يمكن قياس مخاطر المناخ وتأثيرها في إمدادات الكاكاو باستخدام
واحد أو أكثر من مجموعة واسعة من األساليب الكمية التي يمكن استخدامها لتقدير المخاطر النظامية المعقدة عىل المجتمع
(فوريستر1968 ،؛ جنسن1996 ،؛ إيلورت2013 ،؛ ماكميالن وآخرون.)2016 ،
يوضح الشكل  11.3العناصر الرئيسية للوقائع المنظورة في قطاع الكاكاو التي تم تطويرها في ورشة عمل عن التأثيرات المناخية
البعيدة وتأثيرها في االستدامة األوروبية ،ومشروع السياسة والتجارة ،بنا ًء عىل آراء أصحاب المصلحة بشأن تأثيرات تغير المناخ
عىل قطاع الكاكاو في غرب إفريقيا.
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ﺟﻤﻮد/ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ ﻗﻄﺎع زراﻋﺔ اﻟﻜﺎﻛﺎو:
• ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻷﺳﻌﺎر
• إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
اﻟﻤﺰروﻋﺔ
• ﻗﺼﺮ ﺳﺒﻞ اﻹدارة ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
• ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ!

ﻣﺤﺪودﻳﺔ
اﻟﻮﺻﻮل
إﱃ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت:

اﻟﺘﺪﺧﻞ:
اﻟﺘﺤﻮل
إﱃ زراﻋﺔ
ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ
أﺧﺮى

ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﺎج
)ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ
ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق
وﻗ ًﺘﺎ(

اﻧﺨﻔﺎض
ﺻﺎدرات اﻟﻜﺎﻛﺎو
ﻣﻦ ﻏﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
إﱃ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ

ﻋﺪم وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻨﻄﺎق

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

• ﻗﻠﺔ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
• أﻧﻤﺎط ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
• درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ

اﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮدة
ﻣﻼءﻣﺔ اﻷرض

اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ

إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺎﻛﺎو

ﺗﺄﺧﺮ ﻫﻄﻮل
اﻷﻣﻄﺎر وﻋﺪم
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ

ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻋﲆ ﺟﻮدة

• اﻟﺮي
• اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﺘﺮﺑﺔ
• إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﺣﻮل
ﻣﺰارع اﻟﻜﺎﻛﺎو

ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺸﻜﻼت
اﻹدارة واﻵﻓﺎت
واﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
زﻳﺎدة
اﻵﻓﺎت

ﺗﺤ ّﻮل ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻟﻠﺰراﻋﺔ

اﻟﺤﺒﻮب وﺣﺠﻤﻬﺎ
ﺛﻤﺎر ﺻﻐﻴﺮة

ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﻮل

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆ
ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻘﺲ أﻫﻢ
ﻣﻦ آراء اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ

زراﻋﺔ أﺣﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺼﻮل

زﻳﺎدة ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ
ﺑﺸﺄن اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻠﺰراﻋﺔ

ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﺰرﻋﺔ:

ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺎﻛﺎو
)اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
أﻫﻢ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات
اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ(

اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ
أوﻗﺎت ﻣﺒﻜﺮة
ﺟﺪًا/ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺟﺪًا

ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن
اﻟﺰراﻋﺔ/اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
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وتميل العديد من األساليب الحالية الخاصة بفهم مخاطر
الكوارث وتقييمها إىل تجاهل األسباب التاريخية المزمنة
والطويلة األمد لمواطن الضعف والطبيعة النظامية للمخاطر،
وهو ما يؤدي إىل اتخاذ قرارات غير مدروسة .ويمكن للنُهج
المحدودة والثابتة والقائمة عىل البيانات وحدها أن تقلل من
أهمية الحاجة إىل موازنة النتائج اإليجابية والسلبية للمخاطر
عبر األنظمة واألنظمة الفرعية (كانجي وآخرون.)2022b ،
يبحث واضعو نماذج مخاطر الكوارث بشكل متزايد عن
طرق مبتكرة للجمع بين مشاورات أصحاب المصلحة
واألساليب الكمية لسد هذه الفجوات في الفهم وللمساعدة
في التحقق من النماذج عىل النحو المبين في دراسة حالة
الكاكاو (المربع  .)11.1وتُعد هذه األساليب مفيدة بشكل
خاص للمساعدة في وضع سياق لفهم البيانات اإلحصائية أو
بيانات رصد األرض في سياق معين والنظر في االتجاهات
السابقة والتطلعات المستقبلية.
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 11.3أساليب التعلم اآللي
يمكن أن تغير قواعد اللعبة،
لكنها تنطوي عىل تحذيرات
ومخاطر

ال يعني كسر الحواجز التكنولوجية التي تمنع استخدام بيانات
رصد األرض بالضرورة تحسين دقة المالحظات والتحليالت
أو حتى كونها قريبة من الكمال .ومثلما هو الحال مع النماذج
التي تعتمد عىل البيانات ،ال تُعد المراقبة عبر األقمار الصناعية
ً
تمثياًل مثال ًيا للواقع عىل األرض حتى عندما تُدمج مع البيانات
الواقعية واالجتماعية االقتصادية.

يجب استخدام البيانات االجتماعية االقتصادية بطريقة
تحد من القيود والمشكالت المتعلقة بالخصوصية والهوية
وعدم الدقة والتحيزات التي تزيد من المخاطر الشخصية
والظلم .وينبغي ً
أيضا أال تؤدي إىل عدم الكفاءة واألخطاء
في عملية صنع القرار .فعىل سبيل المثال ،يوجد خطر كبير
يتمثل في "إعادة تعريف" األشخاص بنا ًء عىل مزيج من
مجموعات البيانات التي لن تتمكن من تعريفهم إذا تم
استخدامها بمفردها .ويُعد هذا مصدر قلق بشكل خاص
عندما تكون البيانات المجهولة المصدر متعددة المستويات،
وهو ما قد يؤدي إىل "تأثير الفسيفساء" إلعادة تجميع صورة
البيانات الشخصية معً ا مرة أخرى (ماكينيرني .)2020 ،وهو
أمر محفوف بالمخاطر ال سيما في حاالت النزاع ،حيث يمكن
ً
معروفا ،إىل
أن يؤدي وضع السكان المعرضين للخطر ،إذا كان
مزيد من العنف (كورين ،)2019 ،أو عندما يقدم المستجيبون
خدمات سرية تتعلق بالعنف القائم عىل النوع الجنساني في
السياقات التي يكون فيها الضحايا و/أو الناجون قد يواجهون
عقوبات قانونية أو وصمة عار اجتماعية أو اتهامات عنيفة
(جيالرد وآخرون2017 ،؛ بهاال2018 ،؛ نظام إدارة معلومات
العنف القائم عىل النوع الجساني2021 ،؛ شركاء مبادرة
 ،Call to Actionدون تاريخ).
استنادًا إىل ذلك ،فإن االفتقار إىل إدارة آمنة وأخالقية وفعالة
للبيانات الشخصية وغير الشخصية يمثل أحد العوامل
الرئيسية التي تحد من استخدام البيانات لتقييم المخاطر.
وغال ًبا ما يكون تنفيذ المسؤولية المتعلقة بالبيانات عند
الممارسة غير متسق داخل سياقات ومنظمات االستجابة
وعبرها ،ال سيما فيما يتعلق بالتأثيرات االجتماعية
واالقتصادية للكوارث (اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،
 .)2021ويرتبط األمر بشكل أساسي بعدم وجود تعريفات
ومعايير مشتركة ،وما يرتبط بها من تناقضات في فهم حوكمة
البيانات واستخدامها ،بما في ذلك أدوار ومسؤوليات أصحاب
المصلحة المختلفين.
توفر بيانات األقمار الصناعية الدقة في السياقات التي ال
يمكن لعمليات المسح أو البيانات االجتماعية واالقتصادية
الوصول إليها ،ولكن يوجد ً
أيضا العديد من الحاالت التي ال
يرغب فيها السكان النازحون في تتبعهم .وكانت هناك تقارير
بشأن هذه البيانات التي اُستخدمت من أجل تحديد المناطق
التي قد يوجد بها أطفال لتجنيدهم لصالح الميلشيات
أو المنظمات اإلرهابية ،أو الستهداف المهاجرين عديمي
الجنسية بالعنف .في حين أنه توجد حاالت الستخدام هذه
البيانات ،إال أنه يجب توفير الحماية والمراعاة لخصوصية
السكان المعرضين للضرر وأمانهم وأمنهم السيبراني.
يمكن أن يؤدي استخدام بيانات االستشعار عن ب ُعد باألقمار
الصناعية ً
أيضا إىل وجود التعميم المتحيز إذا لم يكن هناك ما
يكفي من البيانات الميدانية الواقعية أو البيانات االجتماعية

االقتصادية .فعىل سبيل المثال ،يتم استخدام التفسير
بالوسائل الضوئية لصور األقمار الصناعية لتحليل البنية
التحتية للطرق والمناطق السكنية أو لفهم مدى تعرض
السكان للمخاطر المادية في موقع معين .ويمكن االستدالل
ً
مباشرة بطرق آلية ،عىل
عىل سمات معينة لهذه الميزات
سبيل المثال ،عن طريق تصنيف سمات الصور ،مثل أسطح
المباني ،بنا ًء عىل موادها أو أشكالها .ومع ذلك ،وفي كثير من
الحاالت ،يكون االستشعار عن ب ُعد بواسطة األقمار الصناعية
محدودًا في قدرته عىل تمييز إحدى السمات بدقة بالخصائص
نفسها التي يمكن مالحظتها عىل األرض .ويمكن أن يكون هذا
المبنى مدرسة أو مستشفى أو سكنًا أو وحدة تجارية ،ولكن
ً
مستحياًل .وغال ًبا ما
غال ًبا ما يكون تمييزه من الفضاء أمرًا
يمكن إجراء عمليات الرصد هذه والعديد من عمليات الرصد
اإلضافية األخرى عىل األرض فقط ،وتُستخدم لوضع نماذج
التعلم اآللي التي تصنف صور األقمار الصناعية واختبارها
(كونتجيس وآخرون .)2021 ،لذلك ،يمكن أن يظهر التحيز
عندما يُختزل الوضع المعقد إىل سرد شديد التبسيط .ويجب
أن يؤخذ في االعتبار تأثير هذه التبسيطات عىل الفئات
القابلة للتضرر من السكان (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
وآخرون.)2021 ،

 11.4المنظورات المحلية
للمعلومات المناخية :حالة
الدول الجزرية الصغيرة النامية
يمثل فهم المخاطر النظامية تحديًا في العديد من الدول
الجزرية الصغيرة النامية عىل الرغم من ارتفاع مستويات
التعرض وتزايد مخاطر التغير المناخي .ويرجع ذلك إىل
محدودية نطاق المعلومات المناخية المتاحة ذات الصلة
والمتحقق منها وندرة تجميع البيانات االقتصادية وتحليلها
ً
فضاًل عن المعوقات الثقافية في
في سياق الكوارث والمناخ،
فهم وجهات النظر المحلية .وتؤدي العوامل األساسية ،مثل
ارتفاع تكاليف المعامالت واالعتماد عىل رأس المال الخارجي
ومعدالت الديون المرتفعة ،إىل تفاقم القيود المفروضة عىل
الموارد اإلنسانية الصغيرة الحجم ومواطن الضعف متعددة
المستويات للدول الجزرية الصغيرة النامية.
ثمة جهود متواصلة لتحسين نوعية معلومات رصد
األرض والخدمات المناخية ومقدارها للدول الجزرية
ً
فضاًل عن القدرة واإلمكانيات لخدمات
الصغيرة النامية،
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية الخاصة بها
(مؤسسة  Climate Studies Group Mona.)2020 ،
ومع ذلك ،كانت التحسينات التي أُجريت عىل مختلف
المستويات محدودة بسبب التحديات في جمع البيانات
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للجزر الصغيرة وتصميم النماذج المناخية العالمية وشبكات
الرصد المحدودة والمقسمة وحاالت انقطاع نقل البيانات عبر
األقمار الصناعية وصعوبة الوصول إىل المعلومات المناخية
ونشرها (سيم.)2007 ،
أظهرت دراسة عن المعوقات وعوامل التمكين للطلب عىل
المعلومات المناخية واستخدامها في منطقة البحر الكاريبي
ً
حاسما ،فإنه يلزم توفير مجموعة
عاماًل
أنه بينما يظل التمويل
ً
واسعة من الظروف التمكينية لالستخدام الفعال للمعلومات
المناخية ،وتتعلق أكثر المعوقات التي تم االستشهاد بها
بتطبيق المعلومات المناخية في السياق المحلي ،بما في
ذلك القيود المفروضة عىل تفسير البيانات ومدى مالءمة
تنسيقها أو صلتها بالمنطقة وفهم البيانات وتوفرها في
الوقت الفعلي ومستوى اليقين (دوكي وآخرون.)2021 ،
تم ً
أيضا إلقاء الضوء عىل المستوى المنخفض من الوعي
بالمعلومات المناخية في الدراسة الكاريبية (عىل سبيل
المثال ،قد ال يعرف مسؤولو الوكاالت المحلية وجود البيانات
أو مكان الوصول إليها) .وأشار األشخاص الذين تمت
مقابلتهم إىل وجود حاجة إىل المعلومات المناخية التي
"تُترجم إىل العمل" ويطبقها المستخدمون بسهولة ،بما في
ذلك البيانات السياقية القائمة عىل الجزر أو البيانات ذات
الصلة بالقطاع ،وتتضمن ً
أيضأ التأثيرات الكمية أو الفوائد من
اتخاذ اإلجراء المقترح .وحددت الدراسة ً
أيضا وجود حاجة إىل
تحسين الوعي والوصول إىل المعلومات المناخية والتعاون
بشأنها (دوكي وآخرون.)2021 ،
يحتاج مقدمو البيانات المناخية والمستخدمون وصانعو القرار
إىل أن يكونوا عىل دراية جماعية بالسياقات والتعقيدات
الخاصة بالموقع ،وأن يعقدوا حوا ًرا مشتر ًكا حول فوائد
استخدام عمليات رصد األرض في صنع القرار .وخالصة
القول ،توجد حاجة إىل :الحد من المخاوف بشأن عدم اليقين
عن طريق تقليل حالة عدم اليقين إىل الحد األدنى وتطوير
فهم أفضل لسبل استخدام البيانات غير المؤكدة بطبيعتها؛
وترجمة البيانات إىل معلومات مفهومة حول المخاطر؛ وكسر
الحواجز التي تحول دون اإلنتاج المشترك من خالل التعرف
عىل االحتياجات واالهتمامات المحلية وتبنيها.

 11.5الوعي الجماعي القائم عىل
البيانات  -تعزيز القرارات من
خالل التصميم المشترك
إن فهم البيانات في سياق عمليات إدارة المخاطر المعقدة
يعني( :أ) فهم دور أصحاب المصلحة عىل مستويات مختلفة؛
و(ب) المشاركة في وضع الحلول؛ و(ج) تطوير أدوات أو
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منصات تربط المخاطر بالبيانات االجتماعية واالقتصادية
وغيرها من البيانات بموضوعية وشفافية (إيجان وآخرون،
 .)2018وقد يساعد هذا النوع من نهج الوعي الجماعي في
التحقق من النماذج واختبارها وضمان المرونة وتقديم
رؤى عىل الرغم من حالة عدم اليقين المتأصلة التي تتجىل
من خالل المخاطر النظامية المعقدة .وتتطلب مثل هذه
العمليات إشراك أصحاب المصلحة المهتمين والمختصين
والمتخصصين والمجتمعات المعرضة للخطر .باإلضافة إىل
ً
متباداًل للغة االصطالحية والمصطلحات
فهما
أنها تتطلب
ً
والتحديد التعاوني للعوائق والحلول .وتتطلب هذه الجهود
ً
ارتباطا مباشرًا بآليات الحوكمة وعمليات التمويل
أيضا
ً
والسياسات لضمان تطبيق الرؤى.

مهما في
يمكن أن تلعب عمليات الوعي الجماعي هذه دو ًرا
ً
وضع مفاهيم ،مثل قابلية التضرر والتعرض ،في سياق محلي
بطرق غال ًبا ما تغفلها المؤشرات الرقمية .عىل سبيل المثال،
تم إجراء أحد التحليالت كجزء من دراسات أوسع لقياس
مدى تأثير القدرة عىل الصمود في خطر جائحة COVID-19
في جميع أنحاء شيكاغو بالواليات المتحدة .ويوضح الشكل
 11.4كيف تصنف أربعة مؤشرات مختلفة لقابلية التضرر
االجتماعي السكان أنفسهم الذين يعيشون في المناطق
الحضرية في شيكاغو باستخدام ظالل أدكن باللون األزرق
لتشير إىل مناطق المجتمع ذات درجات أعىل من قابلة التأثر
االجتماعي (لويس وآخرون.)2022 ،
وغال ًبا ما تكون الفجوات بين مصادر بيانات االستشعار عن
ب ُعد والبيانات المنمذجة الرسمية وما يحدث عىل أرض الواقع
كبيرة للغاية ،مما يعيق استخدام البيانات بنجاح في عملية
صنع القرار (أوسجوود وآخرون .)2018 ،ومع ذلك ،يمكن
للعمليات التشاركية ونُهج االستعانة بمجموعة كبيرة من
المصادر الخارجية سد هذه الفجوات عادة ،ال سيما في ضوء
التقدم المحرز في تقنيات االتصاالت .فعىل سبيل المثال،
قد تتطلب نماذج االستشعار عن ب ُعد الخاصة بالمحاصيل
الزراعية معلومات عن موقع المحصول وتاريخ زراعة البذور
لإلشارة إىل المحصول الفعلي بشكل مناسب .ويمكن إدخال
المعلومات المتعلقة بالمحاصيل والمواقع وزراعة البذور في
النموذج من خالل دراسات االستشعار عن ب ُعد اإلضافية.
المزارع اتخاذ الخيارات في مواجهة
ومع ذلك ،يجب عىل ُ
الجفاف ،وقد يكون اختياره زراعة محاصيل مختلفة في
مواقع مختلفة عن خرائط المحاصيل الثابتة .ومن الممكن أال
تعتمد مواعيد زراعة البذر عىل هطول األمطار الذي تشير إليه
األقمار الصناعية ،ولكن ربما تعتمد عىل توفر عمال المزارع.
المزارع إعادة الزراعة باستخدام محصول مختلف
وقد يختار ُ
بعد بداية صعبة للموسم .يجب مراعاة هذه االختالفات فيما
يتعلق بالبيانات ،وينبغي أن يكون لدى المزارعين ومن حولهم
أفضل المعلومات المتاحة التخاذ أفضل القرارات .لذلك،

الشكل  .11.4درجات قابلية التضرر االجتماعي في مناطق المجتمع في شيكاغو مستمدة من أربعة نماذج مختلفة

مالحظة = IHDI :مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب عدم المساواة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)؛  = SDOHالمحددات االجتماعية للصحة؛ = SVI
مؤشر قابلية التأثر االجتماعي؛  = UICدرجة عوامل الخطر في كلية الصحة العامة بجامعة إلينوي في شيكاغو .النماذج األربعة لقابلية التضرر االجتماعي
الموضحة لخريطة المناطق المجتمعية في شيكاغو عىل النحو التالي :مؤشر قابلية التضرر االجتماعي لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بالواليات
المتحدة األمريكية (أعىل اليسار)؛ والمحددات االجتماعية للتقييم الصحي الخاصة بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات المتحدة (أعىل اليمين)؛
ومؤشر التنمية البشرية المعدل حسب عدم المساواة الذي وضعه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (أسفل اليسار)؛ ودرجة عوامل الخطر في كلية الصحة
العامة بجامعة إلينوي بشيكاغو (أسفل اليمين) .ال يشير التباين في اللون عبر المخططات األربعة إىل أن أيًا منها غير صحيح ،وإنما يشير فقط إىل أنها
تؤلف صورة لقابلية التضرر وترجح المتغيرات بشكل مختلف .يمكن مناقشة هذا النوع من التباين وفهمه من خالل عمليات أصحاب المصلحة المتعددين،
لذلك تعكس النماذج الظروف المحلية بشكل أفضل ويتم فهم الفروق الدقيقة مبكرًا لمنع األخطاء (لويس وآخرون.)2022 ،
المصدر :لويس وآخرون)2022( .
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تتطلب النماذج مدخالت من المحتمل أن تتجاوز دقة خرائط
المحاصيل أو تقديرات هطول األمطار أو دقة النماذج فيما
يتعلق بنمو المحاصيل .ومن الضروري ً
أيضا أن تعكس الوضع
اإلضافي الذي ال يمكن مالحظته عىل األرض ،بما في ذلك
الديناميكيات التي يقودها اإلنسان.
وتشتمل تقنيات االستشعار عن ب ُعد والنماذج التي تغذيها
عمليات الرصد عىل األرض عىل أوجه عدم يقين وعدم دقة
متأصلة .وعند المقارنة بين التقديرات المستمدة من مصادر
بديلة ،يكون لها اختالفات يجب التوفيق بينها .وفي عملية
التوفيق هذه ،يشكل إسهام الخبراء المحليين واألشخاص
الذين تمثلهم البيانات عنص ًرا أساس ًيا للتوصل إىل بيانات
تعكس الوضع الحقيقي .وحتى في الحاالت التي تكون فيها
ممثلة بدقة ،فإن المدخالت المحلية هامة للتوفيق بين
وجهات النظر والتوقعات مع البيانات ،ولإلخطار باإلجراءات،
وشرح أسباب اتخاذ إجراء ما أو شرح سبب مطالبة األشخاص
بتنفيذ اإلجراءات أو اتباع البروتوكوالت.
في مجال تغير المناخ ،يظهر جيل جديد من "مترجمي علوم
المناخ" لكسر حواجز العزلة بين موردي البيانات ،والمحللين،
ومطوري النماذج ،وصناع القرار (إينينكل وكوتشكيفيتش،
 .)2022وكما هو مفصل في الفصل  ،9يجري تجربة نُهج
متنوعة ،مثل اإلبالغ عن المخاطر القائم عىل العالقات مع
المجتمعات في كينيا (المربع .)11.2
توجد حال ًيا طرق مجدية لالعتماد عىل المجتمعات المتضررة
لجمع البيانات عىل نطاقات كبيرة وطوال فترات زمنية
قصيرة (إينينكل وآخرون .)2020 ،وباالعتماد عىل التكنولوجيا
والنمو السريع لتوفر االتصاالت السلكية والالسلكية ،أصبحت
العمليات التشاركية ممكنة في نوع جديد نسب ًيا من تعهيد
الجموع :العمليات التي يتم فيها جمع البيانات ،ومطابقة
البيانات ،وتصميم النموذج/المنتج عىل نطاق واسع ،مع جعل
ً
أساس ًيا في عملية جمع البيانات والتصميم.
الجمهور
عاماًل ً
وكثيرًا ما توصف هذه البيانات بأنها تجميع بيانات "يستند إىل
الجمهور" وهي طريقة تستخدم نُهج االستعانة بمصادر خارجية
تشمل أعدادًا كبيرة من األشخاص في مسارات عمل متعددة،
ً
وتفاعاًل بطرق منسقة لجمع البيانات وتجهيزها وتقديم
مالحظات في الخوارزميات.
يمكن للعوامل النفسية والسياسية أن تؤدي إىل تحيز
االستجابات في عمليات التشاور المجتمعية .وتختلف
البيانات المستخلصة من مجموعات التركيز والعمليات
الرئيسية عن استخدام أجهزة االستشعار ،وال بد من معالجتها
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بطريقة مختلفة دون افتراض أن التحيزات عشوائية ،وبالتالي
سيتم حساب متوسطها مع زيادة حجم البيانات .قد يكون
من الصعب للغاية الحصول عىل معلومات دقيقة وقد تكون
متحيزة تجاه أحداث معينة ذات دوافع قوية .وقد يكون اإلبالغ
متحي ًزا بسبب الحوافز االقتصادية ،عىل سبيل المثال ،إذا
تمكن المزارع من الحصول عىل المزيد من الموارد من خالل
اإلبالغ اإلستراتيجي عن أحداث معينة .وقد تكون العمليات،
والتكنولوجيات ،والوصول إىل االتصاالت منحازة إىل زيادة
أصوات األقوياء ويمكن أن تضعف وجهات نظر المرأة
والمجتمعات المهمشة.
لذلك ،ال بد من القيام بمزيد من العمل لمواجهة هذه
التحديات ،وكذلك لزيادة فعالية التكلفة والوصول إىل النُهج
ودمجها بشكل أكثر عم ًقا وكفاءة في عمليات التصميم وتنفيذ
المشروعات .تُعد األبحاث المتعلقة بإستراتيجيات التحديد
والمعالجة للتحديات النفسية أو العقلية في عملية التذكر
وتحفيز اإلبالغ الدقيق من خالل الحوافز المالية أو "التلعيب"
أمرًا ذا قيمة (أوزغود وآخرون .)2018 ،ويُقصد بالتلعيب
استخدام عناصر تصميم اللعبة في سياقات غير متعلقة
باللعبة لتوعية الالعبين ،وتحفيزهم ،وجمع المعلومات منهم
والتوفيق بين المعلومات معهم.
تُعد األبحاث المتعلقة بتحديد احتياجات البيانات للنساء
والفئات المهمشة بشكل أفضل أمرًا ضروريًا ً
أيضا لفهم
العمليات التشاركية والجماعية الفعالة بشكل أفضل ،وأينما
وجدت فجوات مهمة يجب معالجتها من خالل وسائل أخرى،
مثل البحث النوعي.
ثمة أدلة متزايدة تشير إىل أن بعض التأثيرات المتوقعة لتغير
المناخ عىل المزارعين وصيادي األسماك والرعاة وغيرهم من
منتجي األغذية في شكل أحداث جوية أو مناخية شديدة يمكن
الحد منها من خالل سبل التمويل وآليات العمل االستباقية
القائمة عىل البيانات والمصممة لمواجهة مخاطر الكوارث.
فتعمل آليات الحد من المخاطر المتفق عليها مسب ًقا ،وأطر
عمل نمذجة المخاطر ،وآليات الدفع عىل تحسين السرعة
والفعالية لالستجابة المالية خالل األوقات العصيبة ،مما يؤدي
بشكل مثالي إىل إنقاذ األرواح والحد من التأثير المالي وحماية
مكاسب التنمية .ومع ذلك ،فإن التعامل مع حاالت عدم
اليقين المتعلقة بالبيانات المميزة للصدمات المناخية قبل أن
تصبح تأثيراتها قابلة للقياس أو مرئية يزيد من تعقيد أنظمة
دعم القرار (االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر2019 ،؛ البنك الدولي .)2020b ،وتُعد مبادرة البنك
الدولي لمؤشر الجفاف للجيل التالي إحدى المبادرات الناشئة

المربع  .11.2بناء العالقات والمهارات بين العاملين في مجال اإلعالم وعلماء المناخ في مقاطعة بارينجو بكينيا
في مقاطعة بارينجو بكينيا ،يحتاج الرعاة والمزارعون والصيادون إىل الوصول إىل تنبؤات أحداث الطقس الشديدة التخاذ
قرارات حاسمة تؤثر في المحاصيل والحيوانات والسالمة ونوعية الحياة .ومع ذلك ،نشأت فجوة تواصل بين علماء المناخ
ووسائل اإلعالم المحلية .فترك هذا المجتمعات مفتقرة إىل التوقعات التي يمكنها فهمها والثقة بها.
وسلم مسؤولو األرصاد الجوية تقارير فنية عن حالة الطقس إىل محطات اإلذاعة وطلبوا قراءتها حرف ًيا عىل الهواء .ومع ذلك،
حتى المذيعون اإلعالميون لم يفهموها .كافح علماء المناخ لشرح االحتماالت وترجمة البيانات العلمية إىل معلومات مفيدة.
وكانوا يخشون رد الفعل السياسي أو المهني إذا تجاوزوا حدود أدوارهم الفنية .وافتقر مقدمو البرامج اإلذاعية إىل الثقة للتشكيك
في التقارير بسبب المصطلحات المستخدمة وموقف العلماء تجاهها .لذلك ،بدأت المحطات اإلذاعية المحلية تدريج ًيا في
استبدال تقارير الطقس هذه بالبرامج الترفيهية.
وفي نهاية المطاف ،اتفق المديرون المحليون لخدمة األرصاد الجوية الوطنية ومحطات اإلذاعة عىل شيء يجب القيام به حتى
يتمكن األشخاص العاديون من الوصول إىل تقارير الطقس واستخدامها .فأقاموا دورات تدريبية مشتركة لمقدمي البرامج
ً
خوفا من دعوتهم إىل ورشة عمل إعالمية
اإلذاعية وعلماء المناخ .في البداية ،كان علماء المناخ مترددين بشأن الحضور،
وتعرضهم للهجوم بشأن عملهم .ومع ذلك ،تعرف علماء المناخ ومنتجو وسائل اإلعالم عىل بعضهم في أثناء الجلوس جن ًبا إىل
جنب في ورش العمل ،واستفاد كال الجانبين من التعرف عىل أبحاث الجمهور المتعمقة في السياقات اليومية للمزارعين
والصيادين.
تعلم العلماء كيفية تفكيك المفاهيم المعقدة وكتابة نشرة صحفية جيدة .وتعرف منتجو الراديو عىل الجوانب الفنية الكامنة وراء
ً
نقاشا عمل ًيا بين الجماهير وتتوافق مع احتياجاتهم .وتحمس الممارسون بسرعة تجاه
التنبؤ وكيفية إنشاء برامج تفاعلية تبرز
عمل كل منهم .فعىل سبيل المثال ،وافق أحد االختصاصيين التقنيين عىل تسجيل تعليق صوتي بصوت "الجدة" في أثناء
تأدية دور درامي إذاعي بشأن االحتياجات القائمة عىل النوع الجنساني حول الطقس وبعد ذلك تمت اإلشارة إليه باسم "كوكو"
(الجدة) .وبنهاية التجربة التي استمرت لعامين ،قالت نسبة %97من الجماهير الذين تم التواصل معهم من خالل البحث ،إن
الموضوعات التي تم بثها كانت مهمة ،وشعرت نسبة %88أن المعلومات كانت واضحة وسهلة الفهم ،ووثقت نسبة %76في
معلومات المناخ والطقس المقدمة.
المصدر : BBC Media Action()2021

خبراء المناخ واإلعالميون يعملون معً ا في مقاطعة بارينغو بكينيا

صاحب الحقوق :نيك لينياكوبيرو ،مدير محطة Serian FM
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المربع  .11.3مبادرة البنك الدولي لمؤشر الجفاف للجيل التالي
تتصدر مبادرة البنك الدولي لمؤشر الجفاف للجيل التالي برنامج التمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث التابع للبنك
الدولي ،ويتم دعم المشروعات من خالل وكالة الفضاء األوروبية ومرفق تمويل المخاطر العالمية .ويتم تنفيذها
بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء ،بما في ذلك برنامج األغذية العالمي ،ومؤسسة  ،African Risk Capacityو
 ،Start Networkوبرنامج مرفق التأمين العالمي .وبقيادة فريق قطاع األدوات المالية في المعهد الدولي لبحوث المناخ
والمجتمع بجامعة كولومبيا ،تعتزم هذه المبادرة تجهيز البلدان منخفضة الدخل لمواجهة تأثيرات أحداث الجفاف األكثر
توات ًرا و /أو شدة من خالل:
●االعتماد عىل نهج تقارب األدلة (عىل سبيل المثال ،هل تؤكد تقديرات األقمار الصناعية المستقلة سرد تأثير
الجفاف أو ما أفضل متغير أو مجموعة من المتغيرات لتوصيف خصائص الجفاف؟).
●استخدام بيانات الجفاف التي أبلغ عنها المزارعون كمرجع ،بما في ذلك بيانات رطوبة التربة المستخلصة من
األقمار الصناعية لسد الفجوة بين أوجه التفاوت في هطول األمطار واالستجابة لسطح األرض ،مما يضاعف
تقري ًبا النتيجة المطابقة للدقة.

●ربط المنظورات النوعية والكمية لتعزيز ملكية المخاطر (عىل سبيل المثال ،هل تتطابق معرفة الخبراء
المحليين مع مؤشرات المخاطر والمخاطر المستمدة من األقمار الصناعية أو كيف يمكن أن تساعد تقييمات
الخبراء الموجهة والتفكير القائم عىل السيناريو في التعامل مع المعلومات االحتمالية؟).
●تعزيز دقة المتنبئين من خالل التقنيات اإلحصائية (عىل سبيل المثال ،ما المناطق التي من المحتمل أن
تتأثر بتأثيرات الجفاف في الوقت نفسه ،أم هل توجد اتجاهات في البيانات المناخية تحتاج إىل تصحيح قبل
إدخالها في نماذج التأمين؟).

●االحتفاظ بلوحة معلومات عبر اإلنترنت تحتوي عىل بيانات ُمعالجة مسب ًقا ونتائج نموذجية يمكن من خاللها
ألصحاب المصلحة المحليين الحصول عىل تعليقات في الوقت الفعلي بشأن تعديالت المؤشر (عىل سبيل
المثال ،هل سيظل تحويل نافذة التأمين من أواخر أبريل إىل أوائل مايو يمثل سنوات الجفاف التاريخية األكثر
أهمية؟).
في النهاية ،تحاول المبادرة الحد من المخاطر األساسية ،ولكن يمكن أن يكون لذلك ً
أيضا أبعاد متعددة تتعلق بالبيانات
التي تقود النموذج أو أخطاء النموذج أو العوامل غير النموذجية ،مثل الصدمات المناخية األخرى (مثل الفيضانات) أو
الصراع السياسي.
المصدر :بافاندي وآخرون)2021( .
امرأة تسحب المياه الملوثة لالستخدام المنزلي في أثناء الجفاف بمنطقة جوس إيست في والية بالتو بنيجيريا

صاحب الحقوق/Shutterstock © :أوني أبيمبوال
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التي تربط التوقعات بتمويل المخاطر (المربع  .)11.3يتمثل
نهج آخر لفهم تأثير تغير المناخ فيما يتعلق بمخاطر الكوارث
وما يرتبط بها من قابلية التضرر في العمل األخير الذي يوسع
نطاق مؤشر المخاطر  INFORMليشمل ً
كاًل من مخاطر
الكوارث والمناخ (مارزي وآخرون.)2022 ،
تستخدم مبادرة القدرة عىل الصمود في المناطق الريفية
(ً )R4 Rural Resilience Initiative
أيضا النُهج التي تستخدم
إستراتيجية تقارب األدلة (برنامج األغذية العالمي.)2022 ،
ويسعى هذا إىل استخدام مواطن القوة في كل مصدر من
مصادر البيانات ،مع معرفة مواطن الضعف ،واستخدام
المعلومات األخرى لمعالجتها .وفي السنوات األخيرة،
تضمنت هذه الجهود رسم ًيا معلومات من مئات القرى
في عمليات التصميم والرصد السنوية للتأمين عىل األقمار
الصناعية والنماذج .ويجري توسيع نطاقها من أجل تغطية
فعَّ الة لدول بكاملها .فعىل سبيل المثال ،أكملت زامبيا مؤخرًا
عملية تستند إىل الجمهور باستخدام نماذج إلكترونية وأخذ
نماذج من االجتماعات المنظمة.

ليس بالضرورة أن يمثل توفر الموارد ،أو التكنولوجيات،
قدما نحو الحد
أو حتى أطر العمل التنظيمية عقبة للمضي
ً
من المخاطر .ولكن قد يرجع األمر ،كما هو مبين في الجزء
الثاني ،إىل أن السرد األساسي للتقاعس عن العمل يتبع
أنماطا ثابتة ،مثل الرأي القائل ،إن هذه األحداث طبيعية وال
ً
ً
مقبواًل ألي سبب
يمكن تجنبها ،أو إن الخطر المتبقي يعتبر
من األسباب .وقد تؤدي التحيزات ،مثل التفاؤل المتأصل
أو محدودية التفكير ،إىل إعاقة التمويل االستباقي ،وقد يبدو
اإلنفاق غير مبرر ألنه ال يخدم االحتياجات الفورية ،قد يُنظر
إىل حاالت الطوارئ الكبرى عىل أنها حاالت نادرة للغاية،
لذلك ال تمثل خطرًا حقيق ًيا .وتتجاهل هذه الطريقة في
التفكير بشأن المخاطر ً
أيضا تأثيرات الكوارث الممتدة األصغر
والمتكررة الحدوث ،التي تكون مكلفة للغاية عند احتساب
اجمالي الخسائر .وقد تؤول الفوائد القصيرة األجل والتصورات
المجتمعية بشأن "المخاطر المقبولة" إىل زيادة الحد من
الطلب المجتمعي عىل قيام الحكومات باتخاذ إجراءات ،وهذا
بدوره ال يُشجع عىل اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه المعايير التي
حددها الجمهور.

يطبق عدد من مشروعات التأمين القائمة عىل المؤشرات
والتمويل القائم عىل التوقعات نُهجًا مختلطة تشتمل
عىل مجموعات التركيز الشخصية ،وتكنولوجيا المسح،
والمكالمات الهاتفية اآللية ،واستطالعات الرسائل الهاتفية
ثنائية االتجاه .يتم إدخالها مباشرة في أنظمة برامج لمؤشر
تنقية البيانات وتصميم محفز التنبؤات .يشغل أنظمة البرامج
الخبراء المحليون ،الذين يستخدمون تخصصاتهم وخبراتهم
ً
أواًل للتحديد ،ومن ثم المتابعة ،لمشكالت البيانات المنعكسة

غال ًبا ما تعتمد البلدان الفقيرة عىل المجتمع الدولي لتمويل
المساعدة اإلنسانية في أعقاب إحدى الكوارث الواسعة
النطاق .وقد يكون هذا بسبب االفتقار إىل وجود قدرة
مؤسسية كافية وإستراتيجيات فعالة للحد من المخاطر
وموارد لالستجابة .هذا وتساعد المبادرات الرامية إىل تطبيق
النمذجة والمقاييس المحسنة في تصميم استجابات العمل
االستباقي لمواجهة الكوارث في تحسين الكفاءة وتسريع
عملية تعبئة الموارد من المجتمع الدولي .ويحد هذا الوصول
إىل البيانات من احتمالية حدوث عمليات إغاثة "في وقت
متأخر للغاية" عندما تتسبب الكارثة بالفعل في انتشار انعدام
األمن الغذائي واألمراض والوفيات عىل نطاق واسع.

 11.6استخدام البيانات
بفاعلية إلدارة المخاطر
وليس الكوارث فقط

إن االستثمار في الحد من المخاطر القائمة ومنع توليد
مخاطر جديدة يُعد أمرًا أساس ًيا لتحقيق التنمية المستدامة.
ً
فعوضا عن أن يكون الحد من المخاطر الوقائية "عبث ًيا" إذا
لم تحدث المخاطر أو الصدمات المحتملة ،توجد أدلة عىل
أن التصرف قبل وقوع الكوارث يكون له تأثير إيجابي في
التنمية عىل نطاق واسع .عىل سبيل المثال ،في حالة المخاطر
الناجمة عن الجفاف ،تُظهر الدراسات أن القيمة االجتماعية
لكل  1.00دوالر أمريكي يتم إنفاقه تبلغ  1.60دوالر أمريكي
من خالل تأثيرات ،مثل زيادة استهالك الغذاء أو الدخل أو
صحة الماشية ،حتى في حالة عدم حدوث جفاف (وينجارتنر
وآخرون.)2020 ،

في عملية التسوية لمصادقة البيانات التي يستخدمها بعد
ذلك الخبراء المحليون في تصميم المنتج.

يمكن لألنظمة القائمة عىل البيانات المساعدة في إدارة
مخاطر الكوارث وتقليل المعاناة ،وذلك إن أصبحت إدارة
المخاطر ممارسة قياسية ألصحاب المصلحة عىل المستويات
المختلفة .بيد أن هذا النوع من فهم المخاطر النظامية
ً
طرقا جديدة للتفكير بشأن البيانات وأنواع جديدة من
يتطلب
ً
التشاور والتحقق مع الخبراء والمجتمعات .وهو يتطلب أيضا
دائما
االستعداد للقبول بأنه في عملية صنع السياسات ،توجد
ً
درجة من عدم اليقين بشأن المعلومات المتعلقة بالمخاطر.
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كما نوقش في الفصل الـ  ،8يتمثل التحدي األساسي في
كيفية خلق طلب اجتماعي للحد من المخاطر إذا كانت لدى
األفراد ،بما في ذلك صناع القرار الحكوميون ،أولويات أخرى.
أو كيف يمكن إعادة تصميم هياكل التمويل والمنتجات
والخدمات للحد من المخاطر ،وذلك لتمكينها بشكل أفضل
من استخدام المعلومات المتعلقة بالمخاطر بشكل أكثر
فعالية .هذا ويُعد كل من تعزيز شبكات األمان االجتماعي،
واإلجراءات االستباقية ،والتأمين المعياري ،ومستويات
المخاطر أمثلة لكيفية مواجهة هذا التحدي.
يمكن للحكومات أن تختار نُهج شبكة األمان االجتماعي
لتمويل تكاليف تأثيرات المخاطر وصدمات النظام من خالل
المساعدة االجتماعية ،بما في ذلك من خالل إنشاء صناديق
الحد من مخاطر الكوارث واالستجابة كجزء من الميزانيات
الحكومية العادية .وتُعد هذه المخططات ،في حالة تمويلها
من خالل عائدات الضرائب ،تدابير "مشاركة" بشكل أساسي،
ألنها تنطبق عىل الجميع من خالل السياسات الحكومية.
وهذا من شأنه أن يؤدي إىل تجنب الميل إىل التفاؤل وحواجز
الدخول االقتصادية للتأمين التي غال ًبا ما تواجه الفئات
السكانية األكثر عرضة للمخاطر واألكثر فق ًرا .وغال ًبا ما تكون
مثل هذه اإلستراتيجيات فعالة من حيث التكلفة إلدارة
المخاطر الممتدة ،ولالستجابة لألحداث الصغيرة والمتوسطة
الحجم التي لها بشكل تراكمي تأثيرات مماثلة أو حتى أكبر من
األحداث المتطرفة المعزولة ،ولكنها ال تحدث دفعة واحدة.
وتكون هذه أكثر فاعلية عندما يتم إعطاء األولوية لالستثمار
في الحد من مخاطر الكوارث مسب ًقا ودعمه بخطط الطوارئ
واإلستراتيجيات المالية ،التي تسمح للحكومات بالحد من
المخاطر والعمل في وقت مبكر.
إن إستراتيجيات الحد من المخاطر فعالة في الحماية ضد
الخسائر الطفيفة المتكررة .ومع ذلك ،بالنسبة لمعظم البلدان،
فإن االحتياطيات الالزمة لالستعداد للكوارث الكبرى مرتفعة
للغاية لدرجة أن تكاليف الفرصة البديلة ستفوق الفوائد
المتوقعة في حالة حدوث مثل هذه الكارثة .وبالتالي ،تحتاج
البلدان إىل إستراتيجيات بديلة لتمويل المخاطر (مثل نُهج
التقسيم إىل مستويات) للحصول عىل وصول سريع لمبالغ
نقدية كبيرة عند مواجهة كارثة كبرى (الشكل .)11.5
مهدت التطورات في استخدام بيانات األقمار الصناعية
والبيانات الضخمة والنماذج لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث
الموضحة في هذا الفصل الطريق لجيل جديد من حلول
التمويل المعيارية والقائمة عىل المؤشرات التي يمكن أن
تساعد في إدارة مخاطر الخسارة .ويمكن استخدامها في
السياقات التي توجد فيها طبقة متوسطة قادرة عىل دفع
أقساط التأمين (من الناحية المثالية ً
أيضا من خالل مخططات
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ً
عوضا عن مخططات المشاركة) وعىل نطاقات
عدم المشاركة
أكبر للحكومات.
المعْ لَمِ ي ،الذي يعتمد بشكل مثالي
يُعد التأمين أو التمويل َ
عىل سلسلة من التقديرات المستقلة المشتقة من األقمار
الصناعية لتحديد الخطر المؤمن عليه بوسائل موضوعية ،أداة
ً
تطرفا واألقل تكرا ًرا .ويمكن لألفراد
مناسبة لألحداث األكثر
أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات اختيار الحصول عىل
تأمين يؤدي إىل دفع مبالغ في حالة حدوث جفاف أو إعصار
أو تفشي مرض عىل سبيل المثال .وفي حالة التأمين ضد
المخاطر الزراعية في البلدان المنخفضة الدخل ،التي غال ًبا
ما تتميز بأحجام ميدانية صغيرة ،يمكن أن تكون األساليب
المعْ لَمِ ية أسرع بكثير وتؤدي إىل أقساط أقل ،ألنه ال توجد
َ
حاجة إىل تقييم الخسائر .هذا وبالنسبة للحكومات ،يمكن
معالجة المدفوعات بسرعة واستخدامها في تمويل عملية
االستجابة السريعة للكوارث إذا تم تصميمها في وقت
التسجيل بحيث يمكن لعوائد التأمين أن تحدد تلقائ ًيا بدء
عملية االستجابة.
يوضح الشكل  11.5كيف يمكن لالستثمار في الحد من
مخاطر الكوارث أن يتجنب وقوع العديد من الخسائر المتكررة
الناجمة عن الكوارث المنخفضة أو المتوسطة الشدة ،ولكن
توجد حاجة متزايدة ً
أيضا إىل استخدم تمويل المخاطر لنقل
الخسائر الناجمة عن األحداث المتوسطة الشدة أو المتطرفة
األقل تواترًا أو مشاركتها.
يركز قدر كبير من التركيز في العمل حول الحد من مخاطر
المعْ لَمِ ي أو القياسي والعمل
الكوارث من خالل التأمين َ
االستباقي عىل تحسين دقة النماذج أو مؤشرات التأمين،
وبعبارة أخرى ،الحد من "المخاطر األساسية" .ويمثل هذا عدم
التوافق بين مدفوعات التأمين واالحتياجات عىل أرض الواقع.
وعىل الرغم من أهمية تقليل المخاطر األساسية إىل الحد
األدنى ،فإن التأكيد عىل "الحصول عىل المؤشر الصحيح" قد
حول االنتباه بعيدًا عن جوانب األداء المهمة األخرى للتأمين
القياسي ويشمل ذلك( :أ) السرعة ،والدقة ،والتكاليف التي
تصل بها المدفوعات إىل المستفيدين؛ و(ب) أنواع المخاطر
التي تنقلها شركات التأمين إىل أسواق إعادة التأمين الدولية؛
و(ج) ما إذا كانت أدوات التأمين القياسي تستهدف المستوى
المناسب من المخاطر.
في حالة وقوع كوارث واسعة النطاق للغاية أو ممتدة عىل
وجه الخصوص ،قد يكون من المنطقي للحكومات أن تضع
إستراتيجيات لمشاركة المخاطر أو نقلها إىل األصول الحكومية
واألفراد واألسواق العالمية .فعىل سبيل المثال ،تم إنشاء
مؤسسة  ،African Risk Capacityوهي وكالة متخصصة
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المصادر :هوشرينر ستيجلر وآخرون ،)2018( .مقتبس من ميشلر وآخرين)2014( .

تابعة لالتحاد اإلفريقي ،لمساعدة الحكومات اإلفريقية في
تحسين قدراتها للتخطيط واالستعداد واالستجابة ألحداث
الطقس المتطرفة والكوارث .وقدمت أكثر من  60مليون
دوالر من المدفوعات لالستجابة المبكرة وساعدت أكثر من
 2.1مليون شخص معرض للخطر –وهو إنجاز كبير مهد
الطريق لحلول مماثلة في سياقات أخرى .ومع ذلك ،فإن
الفاصل الزمني البالغ  3أشهر بين تلقي المدفوعات وتحويلها
إىل المستفيدين طويل ،وحتى هذا الهدف غال ًبا ما يكون من
الصعب تحقيقه من الناحية العملية .وهذا يمثل مشكلة؛ ألنه
حتى التمويل القياسي األكثر دقة يكون له تأثير محدود في
ً
طوياًل قبل وصول المعونة الغذائية أو
التعافي إذا استغرق وقتًا
التحويالت النقدية ،مما يقلل من مكاسب الرفاه المحققة من
هذا النوع من التأمين (كالرك وهيل2013 ،؛ كرامر وآخرون،
 .)2020وجد تحليل التكلفة والعائد المحدَّث للمخطط ً
أيضا
ً
عوضا عن جعلها
أن إعادة التأمين عىل المزيد من المخاطر
عملية مثالية (مما قد يعكس تفضيل المانحين لحماية سداد
القروض الصادرة للرسملة األولية) زادت من التكاليف وقللت
من قدرة الصندوق عىل تجميع رأس مال إضافي (كرامر
وآخرون.)2020 ،

ﻓﺘﺮة
اﻟﻌﻮدة

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

توجد نُهج تقسيم المخاطر إىل مستويات للتعامل مع المخاطر
التي تتميز بخصائص إحصائية مختلفة ،ولكن غال ًبا ما تكون
هناك فجوة بين الحلول المحتملة والمنتجات التي تجد
طريقها في النهاية إىل المحفظة التشغيلية للمستخدمين
النهائيين العاملين عىل جميع المستويات.
ويمكن استخدام معلومات المخاطر المحسنة للمساعدة في
تطوير فهم أفضل لكيفية تجميع المخاطر عبر مناطق جغرافية
أوسع .فعىل سبيل المثال ،في البلدان الزراعية الكبيرة مثل
الهند ،توجد إمكانية لتقليل تكاليف إعادة التأمين في التأمين
عىل المحاصيل من خالل تجميع المخاطر عبر مجموعة واسعة
من المناطق اإليكولوجية الزراعية والمناخية ،مما يؤدي إىل
تباين مكاني في خسائر المحاصيل وتقليل التعرض للمخاطر
داخل الدولة.
يمكن ً
أيضا تطبيق هذه النُهج لتقسم المخاطر إىل مستويات،
بدءًا من الخسائر الصغيرة غير المؤمن عليها إىل صناديق
الطوارئ في الميزانية الحكومية لمواجهة الكوارث وخطط
التأمين وإعادة التأمين الوطنية ،للمساعدة في معالجة بعض
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التحديات الرئيسية الكامنة في التحول المناخي .فعىل سبيل
المثال ،في فيتنام ،تم تطوير خطة االستجابة للفيضانات
األصلية لمدينة هو تشي منه باستخدام أفضل التقديرات
المتاحة في ذلك الوقت ،لكن الظروف اختلفت بشكل كبير
عن تلك التوقعات .وزاد معدل حدوث أحداث هطول األمطار
الشديدة بمعامل ( 3ليمبرت وآخرون ،)2013 ،وأدى التوسع
الحضري غير المتوقع في المناطق المنخفضة عىل مدى
العقود القليلة الماضية إىل زيادة التعرض بشكل كبير بما
يتجاوز افتراضات التخطيط السابقة.

تتطلب المعالجة الفعالة للمخاطر النظامية مناقشة
الموضوعات غير المريحة ،مثل كيفية التهدئة والتوصل إىل
اتفاق جماعي في الرأي معترف به اجتماع ًيا حول المخاطر
المقبولة أو شيء قريب من ذلك .فعىل سبيل المثال ،كيف
تقرر مناطق مثل مدينة هو تشي منه التخطيط لمستقبلها
المناخي؟ ال يمكن ألي نموذج أو بيانات قمر صناعي تقديم
إجابة محددة عن مثل هذه األسئلة .فهذه التكنولوجيات تدعم
عمليات صنع القرار ولكن ال يمكن أن تحل محلها .ويمكن
أن تساعد النُهج القائمة عىل العلم في إقامة المناقشات
باستخدام البيانات الجيدة ،لكن العمليات التشاورية فقط
ستعزز الدعم والزخم السياسي لمثل هذه المشكالت
المستعصية.

تمثل أزمة  COVID-19وتوقعات تغير المناخ المتزايدة بشأن
ً
مثااًل عىل عدم اليقين المتأصل في
شدة المخاطر وتقلبها
المخاطر النظامية .وهذا يؤكد أهمية التأهب في الوقت
الراهن لمستقبل غير مؤكد.

يجب أن تكون األنظمة الحكومية قادرة عىل استخدام البيانات
ونتائج العمليات التشاركية لتحديد القرارات واإلجراءات
المتعلقة بالسياسة من أجل تجنب توليد المخاطر والحد من
المخاطر النظامية وإدارتها .ويمكن لدمج النمذجة وغيرها من
ابتكارات البيانات في عمليات صنع القرار تقديم إطار مرجعي
موحد ومشترك ضروري للتعامل بشكل أفضل مع الكوارث
المستقبلية والتخطيط للحد من المخاطر.

قدما
 11.7سبل المضي
ً

أظهر هذا الفصل كيف يمكن للتقدم التكنولوجي والنمذجة
أن يساعدا في سد فجوات البيانات المتعلقة بفهم المخاطر
عند اقترانها بالتحقق القائم عىل المجتمع المحلي والتحقق
عىل أرض الواقع .وسلط الضوء ً
أيضا عىل الكيفية التي يمكن
من خاللها لهذه األساليب المشتركة أن ترسي األساس إلدارة
أفضل للمخاطر النظامية ،حتى في المواقع األكثر عرضة
تصميما
للمخاطر .ومع ذلك ،فإن القيام بذلك سيتطلب
ً
مشتر ًكا ومرونة في النُهج ،وإحراز تقدم في تنفيذ اإلجراءات
ً
فضاًل عن المنتجات والنُهج
االستباقية وتدابير الوقاية،
الجديدة لمشاركة المخاطر ونقلها.
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 .12االنتقال إىل حوكمة
المخاطر النظامية
مع تغيير اإلنسان لبيئته الطبيعية وتحويلها إىل "عالم كبير
وكوكب صغير" (روكستروم وكلوم )2015 ،أو "عالم كامل"
(دالي ،)2005 ،فإن المنطق الذي نستند إليه لتحديد قيمة
القرارات واختيارها واتخاذها – بعبارة أخرى ،كيفية السيطرة
عىل األمور – قد تغير .وباإلضافة إىل ذلك ،لم تعد الطبيعة
حال ًيا قادرة عىل تحمل حجم األنشطة البشرية وتأثيرات
المتكررة التي أصبحت ظاهرة عىل نحو متزايد .وأصبحت
الدورات االرتجاعية أقصر وأسرع ،فالعواقب المترتبة
عىل ما يفعله اإلنسان بالطبيعة تؤثر في صحته ورفاهه
(الشكل  .)12.1ويسعى العديد من أصحاب المصلحة إىل
جعل األنظمة البشرية أكثر قدرة عىل الصمود ،عىل سبيل
المثال من خالل االنتقال إىل أنظمة مستدامة للطاقة أو الغذاء
أو إدارة النفايات.
يهدف هذا الفصل إىل تشجيع البلدان عىل التخطيط
واالستثمار من أجل التغيير التحويلي من خالل تحديد
المسارات والعوامل التمكينية الممكنة للتغلب عىل القوى
المثبطة والعقبات التي قد تحد من فاعلية هذه الجهود .فهو
جا معينًا ،ألن الخيارات تعتمد عىل
ال يصف نهجًا أو نموذ ً
التفضيالت المجتمعية لكل بلد  -وخصائصها السياسية
ً
وعوضا عن ذلك ،فإنه يركز
والثقافية واالقتصادية المحددة.
في كيفية تحليل النهج الحالي إلدارة المخاطر في كل سياق
وكيفية تحديد االبتكارات والمسارات نحو التغيير التحويلي.
فيزود صانعي السياسات والممارسين بالخيارات واالقتراحات
والتوصيات العامة حول كيفية انتقال المجتمعات من أنواع
الحوكمة المتكيفة مع المخاطر الفردية (الخطية) إىل أنواع
جديدة من الحوكمة يمكنها معالجة المخاطر النظامية.
ً
عوضا عن مجرد
يُشار أحيانًا إىل الحوكمة بـ "لعب اللعبة"
"قواعد اللعبة" (نورث2005 ،؛ شيبسل .)2010 ،وتُستخدم
في هذا التقرير لإلشارة إىل األنظمة والترتيبات والهياكل

واإلستراتيجيات والعمليات التي يتم من خاللها االتفاق عىل
القواعد والقوانين والسياسات واتخاذ القرارات الجماعية
وتنفيذها .وهذه أمور غير ثابتة .فيمكن أن تتكيف أكثر أشكال
ً
فضاًل
الحوكمة فعالية لتسهيل االستجابة السريعة لألزمات،
عن مراقبة التغييرات األبطأ واالستجابة بتدابير طويلة األجل
(كاهنمان2013 ،؛ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ2012 ،؛ أولسون2016 ،؛ المجلــس الدولــي لحوكمــة
المخاطــر.)2018 ،
ً
عادة إىل
تستند النُهج التقليدية المستخدمة في إدارة المخاطر
عالقات السبب والنتيجة الخطية أو المتعارف عليها للحوادث
أو األدلة .ويزداد خطر تدهور النظام عىل المدى الطويل ،مما
يؤدي إىل تأثيرات متعاقبة ونقاط تحول في حالة استمرار
األحداث و/أو التأثيرات لفترات طويلة أو حدوثها بشكل متكرر
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2021e ،
هذا وتتطلب الحوكمة في سياق المخاطر النظامية النظر في
الهياكل السببية والتطورات الديناميكية .وللمخاطر النظامية
أسباب وتأثيرات متعددة وآليات للتقييم تتميز بعدم اليقين
وإمكانية حدوث أحداث متعاقبة أو مركبة تؤدي إىل فشل
األنظمة التي يعتمد عليها البشر.
تتطلب إدارة المخاطر النظامية عمليات جديدة وإجراءات
ً
أيضا لتعزيز االبتكار والتشجيع الفعال للتغيير التحويلي ،مما
يعني حدوث تغيير في الطبيعة األساسية للنظام أو حالته
أو هيكله أو وظيفته (بيني وآخرون2012 ،؛ أوبراين وسيغنا،
 .)2013وبينما توجد مؤلفات ثرية بشأن مفهوم التحول
(روجيما وآخرون2012 ،؛ أوبراين وسيغنا2013 ،؛ المجلــس
الدولــي لحوكمــة المخاطــر ،)2018 ،تتكيف تعريفات الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشكل جيد مع موضوع
حوكمة مخاطر الكوارث .وقد عرَّف ملخص تقرير التقييم
الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التحول
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عىل أنه "تغير في الخصائص األساسية لألنظمة الطبيعية
والبشرية" (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،
 .)2014bوأوضح تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ بشأن تأثيرات االحترار العالمي عند
 1.5درجة مئوية أن التغيير التحولي "هو تغيير عىل نطاق
النظام يتطلب أكثر من التغيير التكنولوجي من خالل النظر
في العوامل االجتماعية واالقتصادية التي يمكنها ،من خالل
التكنولوجيا ،إحداث تغيير سريع عىل نطاق واسع" (الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.)2018b ،

 12.1تحويل حوكمة المخاطر
في عالم تتزايد فيه المخاطر النظامية ،يُعد اتباع "نهج األنظمة
الكاملة" ضروريًا من أجل تغيير الحوكمة وتمكين الحكومات
والجهات الفاعلة الخاصة والمجتمعية من التعامل مع
المخاطر النظامية .وكما نوقش في الفصول السابقة ،فإن

ظهور المخاطر النظامية يخلق للمجتمعات البشرية تحديًا
ً
متمثاًل في إعادة التفكير بشكل أساسي في وجهات النظر
والقيم والمعتقدات عىل الصعيد العالمي بشأن كيفية تفاعل
البشر مع بعضهم ومع الطبيعة .وهذا يشمل السؤال عن
درجة الترابط المتبادل بين هذه العالقات ،وكيفية تحويل
أنماط الحوكمة المعتادة لتجنب خلق المخاطر النظامية أو
المساهمة فيها أو تفاقمها.
إن مخاطر جائحة  COVID-19التي شهدها العالم في
العصر الحديث وغيرها من المخاطر التي ُ
شهدت في عصر
األنثروبوسين متجذرة في التعقيد متعدد المقاييس الذي
يربط بين الكوارث المحلية وخطر الكوارث العالمية (جايجر،
2022؛ اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،
 .)2021وأظهرت أزمة جائحة ً COVID-19
أيضا أننا "فشلنا
في قدرتنا الجماعية عىل العمل معً ا وتوحيد صفوفنا من أجل
إنشاء شبكة حماية لألمن البشري" (الهيئة المستقلة للتأهب
للجائحة واالستجابة لها 2021a ،.)2021c ،

الشكل  .12.1المشهد المتغير للمخاطر النظامية في "عالم كبير وكوكب صغير"

"ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺒﻴﺮ
وﻛﻮﻛﺐ ﺻﻐﻴﺮ"

"ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﻴﺮ
وﻛﻮﻛﺐ ﻛﺒﻴﺮ"

ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ
ﻗﺼﻴﺮة وﺳﺮﻳﻌﺔ

ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺑﻄﻴﺌﺔ

اﻟﻨﺎس
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زﻳﺎدة اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

ال تُعد جميع المؤسسات وأنظمة الحوكمة التي تم بناؤها في
الماضي مناسبة لمستقبل يتسم بتزايد مخاطر النظام .فلم
يستند في بنائها إىل فهم عميق لماهية األنظمة المعقدة،
وكيفية عملها ،والكيفية التي تعمل بها الحوكمة البشرية
كجزء من هذا التعقيد ،وفي بعض الحاالت ،مدى مساهمتها
في نقاط التحول النظامية .وتواجه الحوكمة عىل مستويات
متعددة وفي قطاعات مختلفة تحديًا لتبني التحول الذي
أظهرته البيانات والمعرفة والجهات الفاعلة الجديدة.
لقد أجهدت النُهج التقليدية إلدارة المخاطر الطبيعة المعقدة
والمتعاقبة للمخاطر النظامية والقرارات التي تنبع منها ،التي
تسهم ً
أيضا في الوصول إىل المراحل الفارقة ونقاط التحول
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2021e ،
وعىل الرغم من وجود توافق في اآلراء بشأن أهداف التكيف
التحويلي لتعزيز المجتمعات المستدامة والتي يسودها
ً
فضاًل عن العديد من األمثلة الناجحة ،فإن مسألة
اإلنصاف،
كيفية تحقيق ذلك عىل نطاق واسع ما زالت قيد التطور.

السياق والتحدي :عالم كبير وكوكب صغير

توجد نتيجتان مهمتان للعيش في عالم كبير عىل كوكب
صغير هما( :أ) تتزايد تأثيرات البشر في صحة الكواكب وتؤثر
في صحة اإلنسان ورفاهه بشكل أسرع وأكثر إثارة للدهشة
وبشكل مباشر أكثر مما كانت عليه في الماضي (ويتني
وآخرون )2015 ،و(ب) يجب عىل البشر أنفسهم إدراك أنهم
يكونون جزءًا من النظام األوسع الذي يسعون إىل تغييره.
ً
وعوضا عن عدم االنتماء إىل النظم البيئية والكوكبية والتحكم

دائما جزءًا منها –
فيها ،يوجد اعتراف متزايد بأن البشر كانوا
ً
وهذه هي الفكرة التي أدركتها بعض الثقافات منذ آالف
السنين (انظر الفصل  .)6وتحظى القيم الجوهرية ،مثل الهدف
والمشاعات والتبادلية التي لم َ
اهتماما كبيرًا في تقييمات
تلق
ً
التأثير االقتصادي ،في الوقت الحالي بمزيد من االهتمام كنُهج
معيارية للقدرة عىل الصمود (برونديزيو وجاتزويلر2010 ،؛
دي جونغ .)2021 ،وتكون لهذا تأثيرات مباشرة عىل نوع العلم
واختيار األساليب الالزمة لتوليد المعرفة من أجل التحول.
يتمثل التحدي الشامل في التحول إىل حوكمة المخاطر
التحويلية في كيفية معالجة التعقيد بطرق قابلة للتنفيذ،
بالنظر إىل حجم المشكلة .ونظرًا ألن مشهد المخاطر أصبح
أكثر تعقيدًا ،أصبحت التحوالت االجتماعية ً
أيضا أكثر تعقيدًا
ونظامية .و"بما أن المجتمع يواجه مخاطر متزايدة التعقيد،
فإن نظام الحوكمة نفسه يصبح أكثر تعقيدًا"(جاكوبزون
وآخرون .)2020 ،هذا ويجب ً
أيضا تغيير مفاهيم المخاطر

ولغتها لتتماشى مع الحجم واألنواع الجديدة للتهديد (هانجر
كلوب وهاندمير .)2022 ،يتمثل أحد النُهج للبدء في معالجة
هذا التحدي في الجهد األسترالي لالنتقال إىل نهج أكثر نظام ًيا،
ً
عوضا عن نهج المخاطر المتعددة ،للحد من المخاطر وإدارتها
(المربع  12.1والشكل .)12.2

يجب تحديد األعماق المختلفة لنقاط التأثير أو خصائص
النظام لتحويل األنظمة (ميدوس .)1999 ،ويبدو واضحًا أن
التغيير التحويلي يتطلب استخدام أدوات في جميع األصعدة
الثالثة :العملي والسياسي والشخصي .يمكن أن تكون التدابير
العملية أو التشغيلية غير كافية أو غير مؤثرة ،في حين أن
األدوات المستخدمة عىل الصعيدين السياسي والشخصي،
مثل النماذج والقيم ،يكون لها تأثير أكبر في التغيير التحويلي
(السويل1971 ،؛ أوبراين وسيغنا .)2013 ،ومع ذلك ،يتم
الحصول عىل الشراكات وتتطور الثقة عىل الصعيد العملي.
يمكن أن يؤدي التركيز عىل الصعيد العملي وحده إىل
إخفاقات؛ ألن البيئة التمكينية للتعامل مع المخاطر
الطويلة األجل قد تكون غير متوفرة ،أو قد تؤدي اإلجراءات
إىل نتائج قصيرة األجل تزيد من أوجه الضعف عىل المدى
الطويل .فعىل سبيل المثال ،كما نوقش في الفصلين  7و،8
قد ال يلتزم األشخاص بقيود الصحة العامة إذا كانت تحيزاتهم
المعرفية الحالية تعني أنهم ال يدركون وجود خطر يتطلب
اتخاذ إجراء .ويشمل الصعيد السياسي األنظمة االقتصادية
والسياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية .ويؤثر بشكل كبير
في كل من المؤسسات وهياكل الحوكمة ومدى قدرتها عىل
تحقيق فوائد عادلة ومستدامة بمرور الوقت ويحدد فعاليتهم.
وأخي ًرا ،يتناول الصعيد الشخصي القدرات والمعتقدات والثقة
والنماذج والقيم الشخصية.
تتطلب معالجة المشكالت المعقدة ،مثل انعدام األمن
الغذائي ،اتباع نهج طيف كامل ينظر عبر األصعدة العملية
والسياسية والشخصية (شارما .)2007 ،ويعني هذا أنه عند
تطبيق ذلك عىل األمن الغذائي ،عىل سبيل المثال( :أ) يؤدي
الصعيد العملي إىل توفير الغذاء من أجل اإلغاثة الفورية؛
و(ب) يغير الصعيد السياسي السياسات المتعلقة باإلعانات
الغذائية ويوفر حوافز سوقية إلنتاج األغذية وإمكانية الوصول
إليها ونوعيتها؛ و(ج) يجسد الصعيد الشخصي القيم العالمية
للكرامة والمساواة والتعاطف .ويتم وضع نُهج جديدة للعمل
عبر هذه األصعدة الثالثة ،وكذلك عبر التخصصات ،مثل
استخدام المسرح والفنون لتحديد المخاطر المعقدة وإدارتها
(المربع .)12.2
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المربع  .12.1معالجة المخاطر النظامية في أستراليا
منذ عام  ،2019شهدت أستراليا ظروف جفاف واسعة النطاق وممتدة ،وأسوأ حرائق غابات مسجلة ،وفيضانات شرق
أستراليا ( )2021وجائحة  .COVID-19عىل الرغم من أن هذه األحداث كانت غير عادية ،إال أنها لم تكن متوقعة أو ال
يمكن تصورها .ووضعت الحكومة األسترالية إطار عمل وطني للحد من مخاطر الكوارث وفي هذا السياق ،اقترحت
وضع "بيان وطني بشأن المخاطر" .وحددت العملية الوطنية الحاجة إىل دعم جميع القطاعات بمعلومات وإرشادات
موثوقة لتضمين المخاطر النظامية والقدرة عىل الصمود في ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بها .وقد تطلب ذلك
تحويل التركيز السائد إىل ما هو أبعد من وقوع أحداث المخاطر الطبيعية ليشمل قابلية التأثر النظامية والنُهج الجديدة
لتقييم مخاطر الكوارث والقدرة عىل الصمود.
ويتمثل أحد التحديات في عملية التحول إىل نهج الحد من المخاطر (بما في ذلك الوقاية من المخاطر وتجنبها) في
أن وكاالت إدارة الطوارئ ذات الموارد الجيدة واألداء العالي في أستراليا قد وضعت توقعات مجتمعية عالية لخدمات
االستجابة ومستوى منخفض للقدر ة عىل تحمل الخسارة .ومع ذلك ،وبصفته جهة تأمين المالذ األخير ،يتحمل دافع
الضرائب األسترالي في نهاية المطاف التكاليف المتزايدة لهذا النموذج من خالل حكومات الواليات والحكومات
الفيدرالية .وكما قال وزير الزراعة والجفاف وإدارة الطوارئ آنذاك ،ديفيد ليتلبراود" :إن أحد األهداف األساسية إطار
العمل الوطني للحد من مخاطر الكوارث يتمثل في أقل األهداف الملموسة :تغيير طريقة تفكير األستراليين" ،حيث
شدد عىل ضرورة النظر في كيفية "إدماج القدرة عىل الصمود في التخطيط والسياسات واألنظمة والخدمات" وتحقيق
التغيير الثقافي حول القدرة عىل الصمود في مواجهة الكوارث ،والتحول الواعي في تركيز السياسات والتفكير الجاد
في القيم (ليتل برود2020 ،؛ بوختمان (ني أوسوتشوفسكي) وآخرون.)2022 ،
بدأت العملية باستكشاف:
1 .ما الغرض الذي يهدف إليه بيان المخاطر الوطني ومن سيستخدمه؟
2 .إذا كانت المعلومات الموثوقة القائمة عىل المخاطر موجودة بالفعل ،فما األمر الناقص؟
3 .هل المعلومات الوطنية القائمة عىل المخاطر ضرورية للتأهب لمستقبل غير مؤكد؟
وحدد ما يلي( :أ) الحد من المخاطر هو عامل حاسم في خلق بيئات أكثر أمانًا ،حيث تتاح الفرصة لعدد أكبر من الناس
لممارسة القدرة عىل الصمود؛ و(ب) نظرًا ألن السالمة تستند إىل تقليل احتمالية حدوث ضرر ،فإن قابلية التأثر تحتاج
إىل معالجة مباشرة كعنصر أساسي في أي إستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث؛ و(ج) هناك فائدة من بناء قاعدة
معرفية لفهم الدوافع النظامية لقابلية التأثر والقرارات والخيارات التي تخلق مخاطر الكوارث بشكل أفضل.
وأكد ً
أيضا أن السياسات الرامية إىل الحد من تأثير الكوارث يجب أن تعترف بحدود العلم التنبئي لتمهيد الطريق
قدما نحو مستقبل غير مؤكد والتركيز في تصميم عمليات صنع القرارات السليمة .وتمت ً
أيضا مراعاة التمييز
للمضي
ً
بين النُهج القائمة عىل قابلية التضرر والمعيار المستند إىل المخاطر (االحتمالية مضروبة في النتيجة ،كما هو موجود
في معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( )31000ساريويتز وآخرون2003 ،؛ باليكي وآخرون2004 ،؛ ويسنر
وآخرون2011 ،؛ بوتشتمان (ني أوسوتشوفسكي) وآخرون.)2022 ،
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هذا ومن خالل هذه العملية ،يتم تجهيز القادة من أجل :فهم نظام مخاطر الكوارث المكون من أنظمة
المجتمع المترابطة؛ وإيجاد نقاط تدخل لمعالجة األسباب الكامنة وراء الكارثة؛ وتأييد األشخاص واألفكار
والعمليات لتمكين القيام بأنشطة ،مثل التقييمات أو المشاركة أو صنع القرار ،بشكل مختلف.
تدعم مجموعة من ست وثائق توجيهية صانعي القرار في كيفية :التحديد والتقييم لألسباب والتأثيرات
الخاصة بقابلية التضرر وما يمكن القيام به للحد منها؛ واجتياز قيود الحوكمة؛ ومراعاة عدم اليقين بشأن
الظروف المناخية المستقبلية ومخاطر الكوارث من خالل التفكير في السيناريوهات وتحليلها؛ وتحديد
خيارات االستثمار وتقييمها أو تحفيزها عندما يكون الغرض هو الحد من قابلية التضرر باإلضافة إىل إحداث
تأثير اقتصادي
المصدر :بوتشتمان (ني أوسوتشوفسكي) وآخرون)2022( .

في حين أن النهج المتبع يوضح وجود عملية وطنية فعالة لمعالجة المخاطر النظامية في أستراليا ،لكن ما
زال من الالفت للنظر أن المخاطر النظامية الكوكبية لتغير المناخ العالمي لم يتم تناولها بعد في إجراءات
المتابعة.
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الشكل  .12.2خارطة طريق لتحفيز العمل للحد من مخاطر المناخ والكوارث النظامية من أجل أستراليا قادرة عىل الصمود واالزدهار

"ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ أﻳﻦ
ﻧﻀﻊ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
وﻛﻴﻒ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ".

ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺰﺧﻢ ﻳﺘﺰاﻳﺪ

ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﻴﻢ ﺗﻬﺪف إﱃ اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻜﻮارث.

ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎدة.
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺗ ًﺮا وﺷﺪة

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ

ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

اﻷدوات

ﺗﺰاﻳﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻨﺎس وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
واﻷﺻﻮل ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻜﻮارث ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
وﻣﻌﻘﺪة

أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻨﻤﺎذج
واﻷدوات واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻜﻮارث

زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻮارث
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﺳﺘﻘﺮار
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣ ًﺮا
ً

ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻄﻞ

ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم ﻋﲆ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻛﺎف
أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ٍ

أﻳﻦ ﻧﺤﻦ اﻵن
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ﺲ

ُ أﺳ

ﻤﻞ

اﻟﻌ

ﻔﻴﺰ

ﺗﺤ

إ

ﻃﺎر

اﻟﻌ

ﺮك

اﻟﻮ

ﺸﺘ

لﻣ

ﻋﻤﺎ

لأ

ﺪو

ﺟ

ﻤﻞ

ﺳ
ﺎﻃﺔ و اﻟ
اﻟﺘﺨ ﻤﻌ

ﻄﻴ ﺮ
ﻂ ﻟﻠﺘﻮﺟﻓﺔ
ﻪإ

ﱃا

إﻋ

ﺎدة ﺗ ا
اﺗﺨﺎﺤﺪﻳﺪ اﻟﻹر

ﺷ

ﺎد

ذ ﻤ
ﻗﺮا ﻤﺎر
را ﺳﺎ
ت أﻓ ت
ﻣ
ﻀ ﻦ
ﻞ أﺟ

ﻷﻣ

ﺎم

ﺄﺛﺮ
ﺔ اﻟﺘ ﻴﺔ
ﺑﻠﻴ ﺎﻣ
واﻟ
ت
ﺎ
ﻨﻈ ﺎرا
ﺧﺘﻴ
ﻗ اﻟ
اﻻ

ﺿﻼ

ﻤﻔﺎ

ﻞ

كو

ﺴﻠﻮ

ﻢ اﻟ

ﻓﻬ

ت

ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﱃ

ﻓﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻴﻢ ﺗﻬﺪف إﱃ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺧﻄﻮرة ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻜﻮارث.
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺪرﻛﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
أدوات ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﺿﺮار
اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻊ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻴﻔﻲ واﺗﺨﺎذ
ﻗﺮارات ﻻ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺪﻣً ﺎ

ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺴﻮق واﻟﺤﻮاﻓﺰ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

أﻳﻦ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻜﻮن

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻋﺒﺮ
اﻷﺟﻴﺎل
اﻟﺮﻓﺎه واﻟﺜﻘﺔ

ﺗﺄﻗﻠﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﺮاﺑﻂ
ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ ﻣﻌﻪ أو
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻪ

185

المربع  .12.2مسرح القرار لدعم صنع القرار الحكومي بشأن المخاطر المعقدة
مسرح القرار هو نهج مبتكر لدعم صنع القرار الحكومي في سياق المخاطر الحديثة المعقدة .ويتمثل النهج
األساسي لمسرح القرار ،الذي وضعته جامعة أريزونا في الواليات المتحدة ،في دمج البيانات التجريبية
والنمذجة التفاعلية وتنسيق الحوار متعدد التخصصات .وعادة ما يتم ذلك في سلسلة من الجلسات
مدتها ساعتان أو أكثر ،ويناقش أصحاب المصلحة فيما بينهم ومع الباحثين المخاطر المعنية ،سواء كانت
متعلقة بتغير المناخ أو األزمات المالية أو الجوائح أو غيرها.
في حالة االفتقار إىل البيانات الرسمية ،غال ًبا ما توفر إحصاءات محرك البحث واالستشعار عن ب ُعد وما إىل
ذلك بيانات مكافئة أو أفضل .ويُعرض عىل المشاركين االختيار بين عدد صغير من الخيارات ،عىل سبيل
المثال ،كما في حالة جائحة  ،COVID-19أو عدم القيام بأي شيء ،أو االستثمار في المزيد من وحدات
العناية المركزة ،أو تغيير عادات الترحيب بالناس.
تتمثل أصعب أجزاء عملية صنع القرار عند مواجهة مشكلة معقدة في تحديد أفضل خيار ،والقدرة عىل
اإلبداع في العثور عىل خيارات قابلة للتطبيق تم تجاهلها ساب ًقا وصياغة مسارات للتنقل عبر الخيارات.
وفي مرحلة التفكير األخيرة لفعالية مسرح القرار ،يمكن تحفيز صانعي القرار المهرة وإلهامهم لتوجيه هذا
النوع من اإلبداع بشكل صحيح.
المصدر :جايجر ()2022

الشكل  .12.3عدم السماح بتوليد فرص لزيادة التعقيد
ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻔﺮص إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻌﻘﻴﺪ
اﻟﻤﺸﻜﻼت ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺠﺪﻳﺪة إذا ﻧﺠﺤﻨﺎ
ﻓﻲ إدارة ﻣﻮاردﻧﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ

اﺟﺘﻤﺎﻋ ًﻴﺎ

اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ

ت
ﻋﻼ
ﺘﻔ ﺎ
ﻧﻴﺔ
اﻟ ﺴﺎ
اﻹﻧ

اﻟﻔﺮدﻳﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ

المصدر :مقتبس من فاتن ()2005
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اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ذات ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻷﻧﻈﻤﺔ

اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻘﺪة

يوضح الشكل  12.3أنه توجد حاجة إىل االبتعاد عن نموذج
بسيط للعمل البشري ،ألنه في سياق كوكب صغير ،يؤدي
هذا إىل عوامل خارجية وإخفاقات متعددة .ويفترض
النموذج البسيط أن األشخاص هم جهات فاعلة اقتصادية
عقالنية تدفعها النتائج الفردية وحدها ،وأنه ال توجد تكاليف
للمعامالت وال توجد "سلع" قابلة للتسويق (الركن األسفل
األيسر في المخطط الثالثي األبعاد) .وبموجب هذا النموذج،
قد تأتي اإلجراءات الجديدة من مزيج من العقالنية الفردية،
والسلوكيات أو التفاعالت الفعالة أو اإلستراتيجية ،والسلع
البسيطة (الخاصة) في مجال حوكمة السوق .ولكن مع حدوث
تحوالت في القيم اإلنسانية والتفاعالت والعقالنية ،يتم توفير
فرص جديدة للقيام باألشياء بشكل مختلف ،ألن التغييرات
المؤسسية ذات الصلة تحدث ً
أيضا (الشكل  .)12.3وتوفر
الفرص المتاحة هذه مساحة للناس للتفاعل والتفكير بشكل
ً
ً
تواصاًل
عوضا عن الطرق المدفوعة باألغراض (الفعالة)،
أكثر
والتفكير بشكل اجتماعي أكثر من التفكير بشكل فردي .ويُعد
ً
مثااًل لزيادة التفاعالت البشرية
ظهور منصات الحوكمة التعاونية
والتواصل إلتاحة الفرص ومعالجة المخاطر النظامية بشكل
أفضل (أنسيل وجاش2018 ،؛ كريلينج وآخرون.)2020 ،
يوضح الشكل  12.3التوسع في مجال صنع القرار الالزم
للتحكم في المخاطر النظامية لزيادة التعقيد .ويتناول األبعاد
الثالثة لعملية صنع القرار العقالنية والتفاعالت البشرية
ومخاطر األنظمة .فمن أجل الحوكمة األكثر فاعلية للمخاطر
النظامية ،تحتاج عملية صنع القرار العقالنية إىل االنتقال من
المستوى الفردي إىل المستوى االجتماعي (المجتمعي)،
وتحتاج التفاعالت البشرية إىل االنتقال من كونها مفيدة إىل
ً
تواصاًل (تفاعلية) ويحتاج فهم المخاطر إىل احتواء
كونها أكثر
قدر أكبر من التعقيد .وعندما تعمل هذه األبعاد الثالثة معً ا،
تكون هناك فرص أكبر لمعالجة المخاطر النظامية المعقدة.
دائما إىل هياكل حكومية جديدة إذا
ال يحتاج تغيير النظام
ً
كانت ممارسات الحوكمة التعاونية الحالية وأطر العمل
القانونية ديناميكية بدرجة كافية .وأحد األمثلة عىل ذلك
هو العالقة الراسخة والطويلة األمد بين المجتمع العلمي
والحماية المدنية في إيطاليا (المربع .)12.3

 12.2كيف يحدث التحول؟
تحدد إحدى النظريات المتعلقة بحوكمة التعقيد نمطين
أساسيين مختلفين للعمل :االستغالل واالستكشاف
(دويت وجالز .)2008 ،ويقصد بـ "االستغالل" تقليل تكاليف
العمليات إىل الحد األدنى ضمن مجموعة معينة من القواعد.
في حين يتعلق "االستكشاف" بالتعلم والتجربة .وينطوي
عىل جمع المعلومات وتحليلها وتجميعها ،والمراقبة الذاتية،
وخلق المعرفة حول الحالة التي يوجد فيها النظام .ويتعلق
االستكشاف ً
أيضا بالمحاولة والخطأ والتجربة واالختبار،
باإلضافة إىل إعادة تقييم القواعد والسياسات والممارسات
الجديدة وإعادة تطبيقها .لذلك ،يمكن أن يكون أكثر تكلفة من
حيث الوقت وبناء الثقة والموارد من االستغالل .ويمكن ً
أيضا
تعريف االستغالل واالستكشاف كنوعين للسلوك الذي يتبناها
األشخاص أو المؤسسات ،فقد يتصرفون ضمن مجموعة
معينة من القواعد أو يحرضون عىل استكشاف طرق جديدة
للقيام باألشياء في الظروف المتغيرة (أوستروم.)1983 ،
تؤدي المجموعات المختلفة لهذين النوعين من السلوك
إىل ترتيبات حوكمة مختلفة أو أنواع مختلفة من الحوكمة.
وتتميز أنواع الحوكمة الثابتة والمستقرة بمستويات عالية
من االستغالل وانخفاض مستويات االستكشاف .ويمكن
أن تصبح أنواع الحوكمة الثابتة هذه فعالة طالما أن الظروف
التي تعمل فيها آمنة ومستقرة .هذا وتكون االستجابة
للتغيرات الخارجية بطيئة .ويوجد إحجام عن التغيير بسبب
حجم التكاليف غير المستردة في شكل االستثمارات التي
ً
فعااًل في عملياته ضمن
تُجرى لتحسين النظام ليصبح
النموذج المحدد.
تتمتع أنواع الحوكمة المرنة بقدرة عالية عىل االستكشاف
ولكنها قد تفتقر إىل القدرة عىل االستغالل .وتظهر أنواع
الحوكمة الهشة ضعف قدرات االستغالل واالستكشاف.
وغال ًبا ما تُستخدم اإلخفاقات المؤسسية لتفسير الهشاشة،
مثل االفتقار إىل حقوق الملكية ،وانخفاض مستويات
الثقة ورأس المال االجتماعي ،أو غياب سيادة القانون
ووجود الفساد.
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المربع  .12.3الحد من مخاطر الكوارث في إيطاليا  -التعاون بين الحماية المدنية والعلم
يوصف علم الكوارث بشكل متزايد بأنه ينتقل تدريج ًيا من البحث أحادي التخصص ،من خالل
نُهج متعددة التخصصات ،نحو البحث المتعدد التخصصات والمشترك بين التخصصات ،ولكن
حتى الوقت الحالي يميل هذا المسار إىل أن يكون داخل المجتمع العلمي أو األكاديمي (إسماعيل
زاده وآخرون .)2017 ،وفي إيطاليا ،تهدف التشريعات والممارسات التي تم وضعها عىل مدى ثالثة
عقود تقري ًبا إىل ضمان أن هذا التعاون ،في شكل بحث متعدد التخصصات موجه نحو العمل،
يتم ً
أيضا إنتاجه باالشتراك مع صانعي القرار التقنيين في وكاالت الحماية المدنية (دولتشي ودي
بوتشي.)2022 ،
تُعد إدارة الحماية المدنية جزءًا من مكتب رئيس الوزراء .وهي إدارة متعددة المستويات ولديها
مسؤوليات في مجموعة واسعة من المجاالت المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والتأهب للكوارث
واالستجابة والتعافي .وتستند إىل المرسوم التشريعي  1/2018لقانون الحماية المدنية الذي ينظم
الخدمة الوطنية للحماية المدنية .ويصف هذا القانون المجتمع العلمي باعتباره جزءًا من الهياكل
التشغيلية بموجب القانون ،مما يشير إىل تعاون يعود تاريخه رسم ًيا إىل عام  1992عندما تم إصدار
أول قانون للحماية المدنية ،ولكن بدأ العمل به في عام  1976في أعقاب زلزال فريولي (دولتشي ودي
بوتشي.)2022 ،
يُعد ما يسمى "بالخبير المختلط" إحدى اآلليات التي ساعدت في البناء والتعزيز لهذا التفاعل الفعال
بين مجال اتخاذ قرارات الحماية المدنية والمجتمع العلمي .والخبراء المختلطون هم موظفون مدنيون
لديهم خبرة قوية في مجالي البحث واإلدارة العامة ،وقادرون عىل فهم لغة المجالين واستخدامها.
وتعترف المجتمعات العلمية ومجتمعات صناعة القرار بتخصصاتهم ،ويلعبون دو ًرا مشتر ًكا لربط
المطالب والتوقعات والنطاقات الزمنية (التي غال ًبا ما تكون قصيرة) لصانعي القرار والبيانات
والمعلومات والشكوك والنطاقات الزمنية (األطول) للعلماء (دولتشي ودي بوتشي.)2022 ،
تتمثل بعض المخرجات المحددة والتعاون بين الحماية المدنية والعلم في:
●نموذج مخاطر الزالزل الوطني اإليطالي المدرج في تقييم المخاطر الوطني المقدم إىل المفوضية
األوروبية في عام ( 2018إدارة الحماية المدنية اإليطالية .)2018 ،ويستند إىل إجماع علمي واسع
حول نموذج صممه مجتمع كبير من المهندسين يضم معظم الجامعات في إيطاليا ومعاهد
البحوث المتخصصة في مجال مخاطر الزالزل (دولتشي ودي بوتشي.)2022 ،
●نظام اإلنذار الوطني اإليطالي للتسونامي الذي يعمل منذ عام يناير  2017ويتكون من المعهد
الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين ،والمعهد اإليطالي لحماية البيئة والبحوث ،وإدارة الحماية
المدنية (كانمان2013 ،؛ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ2012 ،؛ أولسون2016 ،؛
المجلس الدولي لحوكمة المخاطر.)2018 ،
●المركز اإليطالي لبحوث الحد من المخاطر ،وهو اتحاد تأسس تحت رعاية إدارة الحماية المدنية
وشكلته معاهد ومراكز بحثية (المركز اإليطالي لبحوث الحد من المخاطر ( ،)CI3Rدون تاريخ).
ويهدف إىل إنشاء شبكة من الكفاءات متعددة التخصصات للقيام بأنشطة الوقاية والتأهب
للحماية المدنية ،وبشكل أعم ،نحو الحد من مخاطر الكوارث من خالل نهج متعدد المخاطر
ومتعدد القطاعات ونظامي (دولتشي ودي بوتشي.)2022 ،
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يتميز النوع القوي من الحوكمة بمزيج من القدرة العالية عىل
االستغالل والقدرة العالية المماثلة عىل االستكشاف .ومن
ناحية ،توفر المؤسسات االستقرار والموثوقية اللذين يمكن
من خاللهما تحسين كفاءة التفاعالت وخفض التكاليف عىل
المدى الطويل .ومن ناحية أخرى ،فإن قدرتها عىل التكيف
واالستجابة السريعة تكون عالية بما يكفي للتعامل مع
التغيرات المفاجئة والعمل التعاوني ومواقف صنع القرار
المعقدة .هذا وتشكل أنظمة مراقبة الحركة الجوية والمنظمات
العسكرية أمثلة عىل هذه القوة (دويت وجالز.)2008 ،
تُعد أنواع الحوكمة القوية األفضل للتعامل مع المخاطر
النظامية .ويعني هذا أن مسارات تحول الحوكمة نحو حوكمة
نظامية أفضل للمخاطر ستتحول من كونها هشة وثابتة
لتصبح أكثر قوة.
كيف يمكن ألصحاب المصلحة معرفة أنواع المخاطر
التي يتعاملون معها وأنواع الحوكمة التي يحتاجون إىل
استخدامها لتحقيق أفضل النتائج الممكنة؟ يتمثل أحد النُهج
في استخدام أداة نمذجة النظام التعاوني التي توضح كيف
يمكن تحديد المخاطر النظامية العالية أو المنخفضة
(فيستر .)2007 ،2014 ،وإذا كانت جميع مكونات النظام
مترابطة بشكل كبير ومحكم ،يكون النظام في حالة حرجة
حيث يمكن أن تؤدي التدخالت الصغيرة إىل تغييرات كبيرة
عىل مستوى النظام وتأثيرات متعاقبة وانهيار النظام .وفي
هذه الحالة ،تكون المخاطر النظامية عالية ،لذا يجب أن
تكون نُهج الحوكمة قادرة عىل االستكشاف واالختبار والتجربة
بعناية لتقليل العواقب المكلفة غير المرغوب فيها .وإذا لم
تكن مكونات النظام مترابطة بشكل كبير كما في السيناريو
السابق ،فسيحتاج تغيير النظام إىل المزيد من الوقت وتصبح
مخاطر انهيار النظام أقل (واجنر لوهسي وآخرون.)2011 ،
وتقييما عىل المستوى
فهما
تتطلب إدارة المخاطر النظامية
ً
ً
المحلي للمخاطر من خالل عدسة تحليل األنظمة وفي ضوء
أوجه الضعف الهيكلية األساسية .هذا وتم إجراء مثل هذا
التقييم في مدينة أحمد آباد القديمة بوالية غوجارات بالهند
في عام  2020خالل الذروة األوىل إلصابات COVID-19
(المربع  12.4والشكل .)12.4

خطوات نحو نهج أنظمة شامل

أصبحت نمذجة األنظمة مستخدمة عىل نطاق واسع
كوسيلة مفيدة لفهم المخاطر النظامية ،وبالتالي العتماد
أساليب فعالة لحوكمة المخاطر النظامية ،كما تمت
مناقشته في الفصلين  10و.11
ويمكن تحديد ثماني خطوات لنمذجة النظام تحدث
بشكل متكرر وتشبه دورة التعلم (بولوارتي وآخرون،
2009؛ فيستر:)2014 ،
1 .البدء بسؤال ووصف النظام وتعريف أصحاب
المصلحة.
2 .تحديد معايير ومتغيرات النظام.
3 .التحقق من األهمية النظامية لمتغيرات النظام.
4 .تحديد تأثير جميع متغيرات النظام في جميع
المتغيرات األخرى.
5 .تحديد الدور النظامي لمتغيرات النظام وتحديد
العوامل الدافعة إىل تغيير النظام.
6 .تحديد الترابطات والحلقات السببية والمالحظات.
7 .إجراء تحليل السيناريو والمحاكاة.
8 .تقييم متغيرات النظام وإعادة صياغة سؤال البداية.
جا
وضع المركز الدولي لحوكمة المخاطر نهجًا متدر ً
مشابهً ا لمعالجة المخاطر النظامية في المواقف التي
تتطلب التكيف مع السياقات الجديدة ،أو تحويل مؤسسة
لمنع تغيير النظام غير المرغوب فيه وإلطالق عمليات
تحول لنظام إىل أنظمة مفضلة (المجلس الدولي لحوكمة
W
المحاطر .)2018 ،وقام معهد  uppertal Institute
( Wuppertal Institute )2022 ،بتحويل هذه األفكار
إىل مفهوم تحول معرفي تنطوي عىل ثالث خطوات
(الشكل :)12.5
1 .اكتساب المعرفة بالنظام في أثناء مرحلة تحليل
المشكلة.
2 .وضع رؤية ومبادئ إرشادية في أثناء بناء المعرفة
المستهدفة.
3 .تحويل المعرفة المستخلصة من التجرية والتعلم.
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المربع  .12.4العوامل النظامية في حاالت  COVID-19وتدابير الصحة العامة في مدينة التراث العالمي أحمد آباد
بالهند عام 2020
كشفت المقابالت التي أجريت مع سكان مدينة أحمد آباد القديمة أن تصورهم لمخاطر جائحة  COVID-19طغت عليه
المخاوف المالية خالل فترة تطبيق لوائح تقييد التنقل بين شهري مارس ويونيو عام  .2020وأدت التفسيرات الشعبية
للمعلومات وفيض المعلومات إىل انعدام الثقة وأثارت األنشطة التي تتعارض مع البروتوكوالت األمنية الموضوعة .ومع ذلك،
فإن التماسك االجتماعي في شكل العالقات والروابط االجتماعية بين المجتمع وداخله كان بمثابة "إسفنجيات ممتصة للتوتر"
لمواجهة الضغوط النفسية والمالية.
أثر اإلغالق وعمليات اإلغالق القسرية عىل مستوى البالد بشكل مباشر في سبل العيش وقطاع التعليم بالمدينة القديمة.
ويعني انخفاض مستويات الدخل وأنماط سبل العيش أن معظم الناس لم يكن لديهم مدخرات لدعمهم عىل مدى فترة طويلة
من انعدام الدخل تقري ًبا.
تم إعداد مخطط حلقة سببية استنادًا إىل الموضوعات المذكورة أعاله ،وذلك لتوضيح أسباب ارتفاع حاالت اإلصابة وارتفاع
معدل الوفيات في مدينة أحمد آباد القديمة (الشكل  .)12.4وهذا يوضح بعض نتائج الدراسة ويُظهر عىل سبيل المثال ما يلي:
●تتمتع األسر ذات الدخل المرتفع بفرص أفضل للوصول إىل أنظمة الرعاية الصحية ومرافقها من األسر ذات الدخل
المنخفض .ومع ذلك ،مع تزايد عدد حاالت اإلصابة ،ازداد العبء عىل مرافق الرعاية الصحية الحالية وأنظمتها ،مما أدى
إىل حلقة ارتجاعية للوصول المحدود إىل الرعاية الصحية ،حتى بالنسبة ألولئك الذين لديهم موارد مالية أكبر ،مما أدى إىل
المزيد من حاالت اإلصابة والمزيد من حاالت الوفاة.
●تطلبت المدارس التي تحولت إىل التعلم عبر اإلنترنت من األسر الوصول إىل اإلنترنت والهواتف وأجهزة الكمبيوتر
المحمولة .وأصبحت مشاركة هذه الموارد في األسر المعيشية الفقيرة أو المتوسطة التي لديها أكثر من طفلين أو ثالثة
مشكلة إن تمكنوا من الوصول إليها .كان شراء تكنولوجيا جديدة ،مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف ،أم ًرا غير
وارد ،حتى بالنسبة ألولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها ،ألن اإلغالق قد منع الشركات بالفعل من العمل (باستثناء
الشركات العاملة في مجال الخدمات األساسية) .لذلك ،لم تكن األسر ذات الموارد المالية المنخفضة (مع تأثير محتمل
في المستقبل عىل القدرة عىل الكسب) قادرة عىل الوصول إىل التعليم.

●ومع مرور الوقت ،أدى إغالق الشركات ً
أيضا إىل تدهور األوضاع المالية لدى األسر بشكل عام ،وبدأت قدرتهم عىل الوصول
إىل الضروريات األساسية تتأثر .تمت تلبية الضغط عىل توفير الغذاء وغيره من االحتياجات األساسية أو الوصول إليها من
خالل مجموعات مختلفة من المتطوعين ومبادرات خاصة للحكومة المحلية ،مثل عربات الخضراوات المتنقلة ،ولكن في
الغالب اعتمد الناس عىل بعضهم البعض وعىل الجمعيات بين المجتمعات وداخلها ("بولز") للحصول عىل الدعم والتمويل
والضروريات األساسية .وهكذا ،ظهر التماسك االجتماعي  -قدرة نظامية  -الذي ُوجد أنه متجذر بعمق في المدينة القديمة
ولعب دور المنقذ.
●نظرًا لتناقص الوصول إىل الضروريات األساسية ،بدأ الناس في زيارة األسواق للحصول عىل المستلزمات وبدأوا ً
أيضا
في تخزين مستلزمات إضافية ،ومثل ذلك كله سلوكيات تنتهك القيود المفروضة عىل التنقل وقواعد السلوك المتوقعة
في ظل جائحة  .COVID-19وزاد انتشار الفيروس ،مما أدى إىل زيادة عدد حاالت اإلصابة ،وهو األمر الذي أسفر في نهاية
المطاف عن إغالق سوق كالوبور للخضراوات ،وهو أكبر سوق للخضراوات الطازجة في المدينة .وزاد هذا األمر بدوره من
صعوبة حصول الناس في المدينة القديمة وأجزاء أخرى من أحمد آباد عىل ما يكفي من الطعام الطازج.

غال ًبا ما تراعي الطرق المعاصرة لفهم المخاطر وتقييمها الوضع الراهن وناد ًرا ما تنظر في كيفية تشكيل المخاطر في األنظمة
عىل مدار فترة زمنية .فعىل سبيل المثال ،في سياق  COVID-19في مدينة أحمد آباد القديمة ،بدت النسب المئوية للسكان
المقيمين في أسرة مكونة من غرفة واحدة أو مع أكثر من خمسة أشخاص يعيشون في منزل من العوامل الرئيسية التي تسببت
في انتشار المرض .وهذا هو نتيجة الحقائق االجتماعية واالقتصادية التاريخية .وبالتالي ،فإن تكرار تفشي مماثل قد يؤدي إىل
عواقب مماثلة إذا لم تتم معالجة مواطن الضعف الكامنة هذه .هذا وتتمثل إحدى النتائج المهمة لواضعي السياسات في هذا
الصدد في التحقيق بشأن هذه األسباب المعاصرة والتاريخية لمواطن الضعف االجتماعية واالقتصادية ،بحيث يمكن معالجتها
من خالل دمج الحد من المخاطر في السياقات التي تعمل عىل استدامة قابلية التأثر وتولد المخاطر.
المصدر :كانجي وآخرون(2022)a .
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الشكل  .12.4مخطط الحلقة السببية لتجربة  COVID-19في مدينة أحمد آباد القديمة عام 2020

+
+

+
اﻟﻮﻓﻴﺎت

اﻟﺤﺎﻻت

–

–

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

–

ﺗﺄﺧﺮ ﻇﻬﻮر
اﻷﻋﺮاض

–

–

+
ﻋﺪم اﻟﺨﻀﻮع
ﻟﻠﻔﺤﻮص

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

+
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

+
+

+
+

+
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺳﺮي

+

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

+
–

–

اﻟﺴﻠﻮك
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

–
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
اﻷﺳﻮاق

ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ

+

–
+

اﻟﺘﺤﻴﺰات

اﻟﺘﺮاﺑﻂ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

+
ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ

اﻹﻏﻼق اﻟﻜﺎﻣﻞ

–

+

+
اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

+

–

المصدر :مقتبس من كانجي وآخرين)2022a( .
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الشكل  .12.5عملية االنتقال من معرفة األنظمة إىل معرفة
التحول

ﺪﻓﺔ
ﺘﻬ
ﺴ
ﻤ

اﻟﻤ
ﻌﺮ
ﻓﺔ

ا

ﻼت
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5 .ضمان التنوع داخل عملية تشغيل األنظمة.
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المصدر :معهد Wuppertal Institute (2022)

ً
استجابة للتعقيد المتزايد والمخاطر النظامية التي يواجهها
البشر ،تشمل مبادئ التصميم والتشغيل االحترازية لتجنب
انهيار النظام (هيلبينغ:)2013 ،
1 .اعتماد التنظيم الذاتي الموجه (كوهين وأكسيلرود،
 ،)1999وهو بديل واعد عندما يجهد التعقيد اإلدارة
التنازلية .ويمكن استخدام الميل الجوهري للنظام
للتنظيم الذاتي إلنشاء حالة نظامية مستقرة أو منظمة.
ولتحقيق ذلك ،قد تحتاج البيئة المؤسسية (قواعد
اللعبة) إىل تعديل .وتُعد إشارات المرور الذاتية التحكم
ً
مثااًل لذلك.
2 .إضفاء الالمركزية عىل إدارة المخاطر ،واستخدام نظام
يسمح للوحدات الفردية داخل المؤسسة بإدارة المخاطر.
فقد أصبح هذا اتجاهًا في إنتاج طاقة الشبكة الذكية
(أمين وولنبرغ.)2005 ،
3 .إنشاء فرق بحثية تعاونية مستوحاة من االستخدام
ومتعددة التخصصات تركز عىل اإلبالغ وتوجيه
التحوالت (بولوارتي وآخرون.)2009 ،
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6 .تحديد حجم النظام.
7 .إنشاء نقاط االنهيار في النظام (مثل الصمامات
في الدوائر الكهربائية).
8 .إبطاء النظام من خالل التأثيرات االحتكاكية
(مثل رسوم المعامالت المالية).
9 .تقليل االتصال لتقليل قوة االقتران وتأثير االنتشار
المعدي للنظام.

ﻌﻠﻢ
ﺠ

4 .امتالك أنظمة احتياطية لألنظمة األساسية التي
تعمل بالتوازي معها وتعمل وف ًقا لمبادئ مختلفة.

ومع ذلك ،فإن اتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر ال يماثل
التحول إىل نظام أكثر قدرة عىل الصمود .هذا ويقدم تحليل
ابتكارات النظام األخضر أفكا ًرا إىل األنظمة الرئيسية ،مثل
الكهرباء والنقل .وتتحول هذه األنظمة من خالل عملية إعادة
توجيه تدريجية تصاعدية تؤدي فيها االبتكارات المتخصصة
ببطء إىل تغييرات في النظام .وتُعد الشركات القائمة جزءًا
من المشاهد االجتماعية والمؤسسية والتقنية والبيئات
االجتماعية والسياسية واالقتصادية المعقدة .وتواجه ً
أيضا
ضغوطا فيما يتعلق بالسمعة واألرباح والقدرة التنافسية.
ً
تعيد الشركات القائمة توجيه إستراتيجياتها تدريج ًيا أو تعيد
توجيهها نحو االبتكار .وبمرور الوقت ،تنشأ عمليات إعادة
التشكيل والتحالفات الجديدة للنظام بين الشركات القائمة
والشركات المنافسة الجديدة في القطاع (جييلز.)2020 ،
وتتحول الشركات القائمة بأبطأ قدر ممكن للحصول عىل
عائد من االستثمارات وتجنب المخاطر المستقبلية .تبدأ
العملية بما يلي:
1 .المقاومة (االدعاء بأن التغيير والتكاليف األولية
مكلفة للغاية وصعبة).
2 .التحوط (استمرار المقاومة مع استكشاف البدائل
الجديدة).
3 .التنويع (فتح أسواق جديدة ومحاولة فهم فوائد
المتحرك األول/المتبني األول).
4 .إعادة التوجيه (تغيير اإلستراتيجية والرسالة
االقتصادية وتوسيع نطاق اإلنتاج (جييلز.))2020 ،

مثال عىل عملية المقاومة األولية للتغيير التي تليها إعادة
التوجيه هو استجابة صناعة السيارات في الواليات المتحدة
بشأن ابتكارات السالمة .لقد استغرق األمر من الصناعة 30
عاما ،فكانت في البداية تقاوم وتنفذ لوائح السالمة الجديدة
ً
بالكامل فقط عندما جعل المستهلكون ميزات السالمة في
السيارات خيارهم المفضل .وفي الواليات المتحدة ،ما زالت
صناعة السيارات في مرحلة التحوط فيما يتعلق بتغير المناخ
وتكنولوجيا الحد من االنبعاثات .وتتمثل الرسالة الرئيسية
هنا في الحاجة إىل فهم الشركات القائمة باعتبارها جزءًا من
ً
وأيضا كجزء من الحل المحتمل للتحول إىل أنظمة
المشكلة
خضراء أكثر استدامة (جييلز.)2020 ،
تحتاج العديد من األنظمة إىل إعادة التوجيه بسبب
الترابط المتزايد لألنظمة االجتماعية والبيئية .ومع زيادة
التعقيد االجتماعي البيئي ،تؤدي التأثيرات البيئية المدمرة
للمجتمعات البشرية إىل الحاجة إىل االبتكار المؤسسي
ليصبح انعكاس ًيا وليس مجرد استجابة (جاتزويلر وآخرون،
 .)2022يمكن أن تكون ردود الفعل المستجيبة ضمن نظام
مؤسسي قائم مفيدة لحماية النظام ومنعه من االنهيار في كل
مرة يحدث تغيي ًرا في البيئة .وتؤكد هذه السمة المستجيبة
الغرض األصلي للقواعد في المجتمع ،وهو خلق استقرار

وموثوقية للتفاعالت االجتماعية .ومع ذلك ،فإن التكامل أو
المركزية أو الالمركزية ليست انعكاسات كافية لمؤسسات
عصر األنثروبوسين ،التي يجب أن تبتكر باستمرار للحفاظ
عىل بقائها في بيئة متغيرة (جاتزويلر وآخرون.)2022 ،
يُعد استخدام الحلول القائمة عىل الطبيعة للحد من مخاطر
الكوارث والتدهور البيئي من المجاالت المهمة لالبتكار في
هذا الصعيد .ويشمل هذا المفهوم نُهجًا متنوعة ،مثل التكيف
القائم عىل النظام اإليكولوجي والحد من مخاطر الكوارث
والبنية التحتية الزرقاء والخضراء وتدابير االحتفاظ بالمياه
الطبيعية .هذه الحلول "مستوحاة من الطبيعة وتدعمها ،وهي
فعَّ الة من حيث التكلفة ،وتوفر في الوقت نفسه فوائد بيئية
واجتماعية واقتصادية وتساعد في بناء القدرة عىل الصمود.
وتجلب مثل هذه الحلول المزيد من السمات والعمليات
المتنوعة والجوهرية والطبيعية إىل المدن والمناظر الطبيعية
والمناظر البحرية ،من خالل تدخالت نظامية ومكيفة محل ًيا
وفعالة في استخدام الموارد" (المفوضية األوروبية ،دون
تاريخ) .وتُعد طريقة مهمة لمعالجة المخاطر النظامية والتكيف
التحويلي (بالومو وآخرون .)2021 ،تكون النُهج القائمة عىل
الطبيعة مدعومة بفهم المجتمعات البشرية باعتبارها جزءًا
من النظم البيئية .فعىل سبيل المثال ،نفذت الصين ً
بعضا

المربع  .12.5الحلول القائمة عىل الطبيعة في وولونج بالصين
إن برنامج الحفاظ عىل الغابات الطبيعية في محمية وولونغ الطبيعية الوطنية في مقاطعة سيتشوان بالصين هو
برنامج للحد من المخاطر النظامية الناجمة عن الفيضانات واالنهيارات األرضية في منطقة تقع في بؤرة ساخنة
عالمية للفيضانات الموسمية واالنهيارات األرضية ،باإلضافة إىل وجود تهديدات للتنوع البيولوجي (ال سيما حيوانات
الباندا العمالقة المهددة باالنقراض).
ونُفذ مشروع التحريج في وولونغ في الفترة بين عامي  1999و 2001في روافد المنبع لنهر اليانغتسي في محمية
وولونغ الطبيعية الوطنية بجبال سيتشوان الغربية .وقدمت اإلدارة الحكومية المعنية بالغابات التمويل المباشر
جا رائدًا في
المطلوب وإدارة الغابات الالحقة .قدم هذا المشروع
ً
نظاما تعاقديًا المتياز إدارة الغابات ،الذي كان نموذ ً
الصين ،وشارك فيه عن كثب أصحاب المصلحة المحليون .وكان اإلطار التنظيمي موجهً ا جزئ ًيا إىل المنازل ،حيث
قدم مكافآت لرصد قطع األشجار غير القانوني في مناطق معينة ،فضال ً عن فرض عقوبات رسمية ضد قطع األشجار
غير القانوني (مارتين وآخرون.)2021 ،
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أبلغت المجتمعات المحلية واألشخاص الذين تمت مقابلتهم عن نتائج فعالة مثل :الحد من مخاطر االنهيارات
األرضية والفيضانات اإلقليمية وزيادة الوعي والقبول لنهج الحفاظ عىل الطبيعة (مارتن وآخرون)2021 ،؛ وعكس مسار
إزالة الغابات في محمية وولونغ الطبيعية الوطنية مع تحقيق مكاسب كبيرة في الغابات وأنظمتها البيئية في بضع
سنوات فقط؛ والتأثيرات اإليجابية في االقتصاد المحلي ورفاه المجتمع عن طريق زيادة دخل األسرة (من خالل نظام
الحوافز) والبنية التحتية البيئية الالزمة لتطوير السياحة القائمة عىل الطبيعة (مارتن وآخرون .)2019 ،وبالتالي ،عزز
ً
فضاًل عن التوزيع العادل
المشروع الحد من المخاطر ،والتنوع البيولوجي ،والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته،
للمنافع والتكاليف (بوليت وآخرون2017 ،؛ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2020b ،
اعتبر المشاركون في المشروع أن هناك العديد من عوامل التمكين للحوكمة التي ساهمت في التنفيذ الفعالً .
أواًل،
لفت حادث كارثي االنتباه الرسمي الدولي والوطني إىل التهديد الذي تواجه ولونغ باعتبارها "موطن الباندا العمالقة"
(ليو وآخرون2001 ،؛ مارتن وآخرون ،)2021 ،2019 ،وثان ًيا ،كانت مكانة وولونغ كمنطقة محمية وكمنطقة خاصة ذات
وظائف حكومية مستقلة وموارد مالية أمرًا ضروريًا لتمكين البرنامج ،ألنه يوفر المرونة والتمويل للحلول التكيفية
محل ًيا (مارتن وآخرون .)2021 ،2019 ،وثال ًثا ،نسقت مجالس اإلدارة والهيئات اإلدارية للمحمية عىل مستوى البلدات
والمستويات األدنى لجنة برنامج الحفاظ عىل الغابات الطبيعية عبر اإلدارات المبتكرة ،التي كانت قادرة عىل دمج
جداول األعمال المختلفة للحماية من الكوارث والحفاظ عىل الغابات والتنمية االقتصادية (مارتن وآخرون.)2021 ،
ويمكن وصف هذا بأنه ترتيب متعدد المراكز عبر القطاعات والنطاقات اإلدارية من النوع الذي تم توضيحه في سياقات
أخرى ،وهو ضروري إلدارة المخاطر النظامية (كيكبوش وغاليشر2012 ،؛ فريق العلماء المستقل المعين من قِبل
األمين العام2019 ،؛ مارتن وآخرون .)2019 ،في وولونغ ،أدى التعاون عبر القطاعات والمتعدد النطاقات الذي ظهر إىل
كسر العزلة اإلدارية المعتادة في اإلدارات العامة (مارتن وآخرون.)2021 ،
كان العامل الرابع واألساسي في تمكين الحوكمة في وولونغ هو إشراك سكان وقادة المجتمع المحلي .واستشار
مسؤولو الحزب زعماء القرى واألسر بشأن نظام الحوافز لمنع قطع األشجار غير القانوني (مارتن وآخرون،)2019 ،
باستخدام اجتماعات البلدية في جميع أنحاء المحمية الطبيعية لتحقيق إجماع في اآلراء واسع النطاق بشأن
إصالحاتهم وإعادة تشكيل المخطط بنا ًء عىل مدخالت القرويين (مارتن وآخرون.)2021 ،
بينما تُظهر الدراسات أن برنامج الحفاظ عىل الغابات الطبيعية والبرامج الالحقة قد أدت إىل زيادة كبيرة في الغطاء
الحرجي وتقليل التعرية ،اعتمادًا عىل المنطقة والسياق المحلي ،كانت هناك نتائج مختلطة بشأن سبل عيش
المزارعين (كاو وآخرون2010 ،؛ يانج ،)2013 ،وتوفر المياه والتنوع البيولوجي (هوا وآخرون )2016 ،ومأوى حيوانات
الباندا العمالقة (لي وآخرون.)2017 ،
ومع ذلك ،يوضح برنامج الحفاظ عىل الغابات الطبيعية كيف يمكن استخدام أوجه التآزر في الحماية من الكوارث،
وتخفيف تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه ،والتنوع البيولوجي والمساواة االجتماعية ،ورفاه اإلنسان من خالل االنتقال
المنسق والشامل إىل الحلول القائمة عىل الطبيعة .واألهم من ذلك ،وعىل الرغم من أن تعاونه المتعدد النطاقات
مخصصا جزئ ًيا ويعتمد عىل القادة المحليين ،إال أنه تم إضفاء الطابع
والمجرى عبر القطاعات (متعدد المراكز) بدأ
ً
المؤسسي عليه ،مما منحه االستمرارية الالزمة إىل االرتقاء .ويوضح هذا ً
أيضا الخصائص األساسية لعمليات الحوكمة
التي يمكن أن تشكل مسارات نحو التكيف التحولي وإدارة المخاطر النظامية (مارتن وآخرون.)2021 ،2019 ،
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من أكبر البرامج في العالم للحلول القائمة عىل الطبيعة
لمعالجة المخاطر النظامية المتزايدة الناجمة عن الفيضانات
ً
فضاًل عن التحديات
واالنهيارات األرضية وغيرها من المخاطر،
البيئية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة (ليو وآخرون،
2008؛ يانج2013 ،؛ مارتين وآخرون( )2021 ،المربع .)12.5

قدما
 12.3سبل المضي
ً
تناول هذا الفصل مسألة كيفية اتباع نهج نظامي كامل
للتحول نحو حوكمة المخاطر النظامية .ويتطلب تحقيق
حسنة متعددة
األهداف الطموحة قيادة ،وحوكمة ُم َّ
المستويات ،ورؤية ،ومشاركة واسعة النطاق في التغيير
التحويلي ،واألهم من ذلك ،عمليات الستدامة الشراكات.
أظهرت جائحة  COVID-19أن االستجابات الوطنية
للمخاطر العالمية ليست كافية لتحقيق التحوالت
األساسية في الحوكمة الالزمة إلدارة المخاطر االستباقية
والمستقبلية الناجحة (اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي ومكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث.)2021 ،
تشمل هذه التحوالت التخطيط المتكامل الذي يتناول
قرارات محددة بشأن استخدام األراضي أو التخطيط التشاركي
البيئي المحلي ،واإلدماج القائم عىل النوع الجنساني،
والمشروعات الصغيرة ،والمؤسسات المحلية .ويمكن أن
تحدد هذه المناطق النقاط الساخنة ،والضغط عىل استخدام
األراضي والمياه ،وتوسيع نطاق خيارات استجابة اإلدارة
المستدامة والشاملة (لينجر وآخرون2017 ،؛ مكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،)2021e ،وكما هو موضح
في دراسة حالة وولونغ ،فإن نافذة الفرصة التي يوفرها الحدث
المفاجئ ومشاركة سكان المجتمع المحلي والقادة يُعدان
أمرين محوريين .وأظهرت الحالة من إيطاليا أهمية االستعانة
بخبراء ذوي تخصصات متنوعة ،ويُشار إليهم ً
أيضا باسم
ً
موثوقا بهم
"رواد األعمال العاديين" الذين يصبحون وسطاء
وذوي معرفة فيما يتعلق بتسهيل عمليات التحول والحفاظ
عىل مراعاة تعقيدات النظام المهمة في سياقات معينة
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2021e ،
ويُقصد بتبني التوجه السياقي لتطوير الشراكات واستدامتها
بشكل منهجي تحديد الطرق التي تؤثر بها القرارات والتي
تتأثر بعناصر العمليات االجتماعية :وهي المشاركون،
ووجهات النظر ،والمواقف ،والقيم ،واإلستراتيجيات ،والنتائج
والتأثيرات (السويل1971 ،؛ ستيبي وآخرون2018 ،؛ مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2021e ،

ردًا عىل السؤال المتعلق بماذا وكيف يمكن تغيير أنماط
الحوكمة عند مواجهة مخاطر نظامية ،يتم تحديد الظروف
التمكينية التالية كجزء من نهج أنظمة كامل يمكن أن يسهل
التحول إىل الحوكمة التحويلية ،ويضع أصحاب المصلحة في
وضع أفضل لمعالجة المخاطر النظامية:

●تنشأ المخاطر النظامية من خصائص النظام المعقدة
وتحتاج إىل فهم أفضل ومعالجتها من خالل نهج
األنظمة بأكملها .وتوجد حاجة ملحة إىل المزيد من
االستثمار (بما في ذلك من خالل آليات التعاون
الدولي) في القدرة عىل الرصد وجمع البيانات والبحوث
التطبيقية وإتاحة المعلومات .وهي أمور الزمة لدعم
إدارة المخاطر المحتملة .ويجب أن تكون ترتيبات
الحوكمة شاملة لجميع أصحاب المصلحة المتأثرين
بالمخاطر النظامية الناشئة.
●يجب أن يفهم أصحاب المصلحة ،الذين يهدفون إىل
التحول نحو إدارة المخاطر النظامية ،أنهم أنفسهم جزء
ً
عوضا عن
من النظام وأنهم يؤثرون فيه ويتأثرون به،
النظر إىل كونهم ال يشكلون جزءًا من النظام ويسعون
إىل السيطرة عليه.

●تجعل طبيعة المخاطر النظامية نُهج التصميم والتحكم
أقل فعالية ،وتدعو إىل نُهج حوكمة المركزية ومركزة
ومتعددة المراكز.
●تعد دورات التعلم المستمرة والتداولية والمتسارعة
أساسية لترتيبات الحوكمة الفعالة للمخاطر النظامية.

●تم العثور عىل عوامل التمكين وعوامل الدفع نحو
تغيير ترتيبات الحوكمة القادرة عىل االستجابة للمخاطر
النظامية في األصعدة العملية والسياسية والمؤسسية
والشخصية.

●يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة للمخاطر النظامية جزءًا
من دورات التعلم المستمرة والمتسارعة.
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●إن القيادة مفيدة لتوجيه تحوالت الحوكمة نحو إدارة
المخاطر النظامية ويمكن أن يحدث هذا عىل مستويات
متعددة داخل المنظمات.

●يجب أن يعتمد هيكل ترتيبات حوكمة المخاطر النظامية
وتشغيلها عىل علم األنظمة وأن تكون قادرة عىل توليد
معرفة األنظمة ،والمعرفة المستهدفة ،ومعرفة التحول.
●يمكن أن تساعد التطورات في محو األمية العلمية في
التعقيد العام في توجيه صانعي القرار وموظفيهم نحو
ترتيبات الحوكمة التي تستجيب بشكل أفضل للمخاطر
النظامية.
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يتم تحديد استدامة الشراكات بشكل أساسي من خالل الثقة
ً
وعوضا عن
وتتشكل من خالل استمرار العالقات بين الناس.

االعتماد فقط عىل الدوافع الخارجية لالمتثال الفردي (مثل
العقوبات والحوافز) ،يفضل التركيز عىل المحفزات الداخلية،
بما في ذلك الثقة في اآلخرين (أوستروم1990 ،؛ هام وآخرون،
2013؛ ستيرن وكولمان2015 ،؛ سونج وآخرون.)2019 ،
وترتكز هذه الثقة فيما يلي :القدرات التي تشمل التفكير
العقالني المستند إىل معلومات موثوق بها ويمكن الوصول
إليها وذات صلة؛ والجوانب اإلجرائية مثل العمليات من
أجل المشاركة المنصفة وبناء القدرات؛ والصعيد الشخصي،
أو األطر المترابطة ،باعتبارها أسباب القدرة عىل وضع الثقة
باآلخرين والقدرة عىل ذلك.

دراسة حالة

األنظمة الغذائية
والمخاطر النظامية
في أواخر عام  ،2021سجلت أسعار الغذاء العالمية أعىل مستوى لها منذ  10سنوات بسبب مجموعة من العوامل بما في
ذلك ضعف محصول القمح في البلدان المنتجة الرئيسية وانخفاض إنتاج زيت الطعام بسبب نقص العمالة (سيلفر2021 ،؛
منظمة األغذية والزراعة .)2021c ،وكان هذا الحدث ،الذي أتى بعد عامين من االضطرابات االجتماعية واالقتصادية الناجمة
عن جائحة  ،COVID-19تذكيرًا صار ً
خا بالمخاطر النظامية الكامنة في النظم الغذائية العالمية والروابط الوثيقة بين األمن الغذائي
واالقتصاد العالمي األوسع .ومع قيام تغير المناخ بتسريع شدة المخاطر وزيادة التقلبات في أسعار الغذاء ،أصبح من الضروري
بناء قدرة أكبر عىل الصمود في النظم الغذائية (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2021e ،
يتم دعم توفير الغذاء لمختلف المجتمعات والبلدان من خالل أنظمة متقلبة وهشة في كثير من األحيان لإلنتاج والمعالجة
والتوزيع ،ويكون ذلك مصحوب ًا بأوجه عدم مساواة عالمية عميقة (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
 .)2021bيدعم الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء عىل الجوع االعتراف بأن الوصول إىل نظام غذائي
صحي يُعد ح ًقا من حقوق اإلنسان ،وأن المساواة في األنظمة الغذائية أمر أساسي لتحقيق ذلك .ومع ذلك ،فقد تم تحسين
األنظمة الغذائية عىل مدى عقود من أجل "اإلنتاجية" (الغنية بالسعرات الحرارية) والفعالية ،مما يوفر أنظمة غذائية غنية
بالسعرات الحرارية ولكنها كثيرًا ما تفتقر إىل العناصر الغذائية .ويعني تحقيق القدرة عىل الصمود في مواجهة الكوارث
وتغير المناخ بالنسبة إىل األنظمة الغذائية معالجة األسباب الجذرية والدوافع وراء انعدام األمن الغذائي .ويتطلب التخطيط
والمراقبة لتدخالت سياسة الحد من مخاطر الكوارث لضمان عدم استثناء أحد ً
أيضا مزيجًا من المعارف التقليدية واألصلية
والتفكير التجريبي.
تنطوي أنظمة الحوكمة والسوق الخاصة بإنتاج األغذية وتوزيعها عىل مستويات عالية من المخاطر النظامية .فعىل سبيل
المثال ،عادة ما تتم إدارة تأثيرات الجفاف في اإلمدادات الغذائية العالمية من خالل االستبدال من مصادر أخرى (مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .)2021e ،لكن انخفاض إنتاج الغذاء المرتبط بالجفاف في البلدان الزراعية الكبرى
يمكن أن يؤثر بشدة في تجارة األغذية العالمية وتسعيرها ،مع وجود تداعيات خاصة عىل السكان األكثر فقرًا في المناطق
التي قد تكون بعيدة عن الجفاف.
في أسوأ الحاالت ،يمكن أن تؤدي اإلخفاقات المتزامنة في العديد من مناطق إنتاج الغذاء األساسية ("سالت الخبز") إىل
تأثيرات نظامية أوسع مع تداعيات خطيرة ،بما في ذلك االضطرابات االجتماعية (غوب وآخرون .)2020 ،ويمكن أن تؤدي
أحداث الجفاف أو الفيضانات أو حرائق الغابات المتزامنة التي تؤثر في سالل الخبز المتصلة ،مثل األرجنتين وأستراليا
والبرازيل وأوروبا والواليات المتحدة ،إىل خلق أزمة عالمية في أسعار الغذاء وقد تؤدي إىل مخاطر نظامية أخرى .وفي ظل
تقلب المناخ عىل النطاق العالمي ،يوجد احتمال متزايد بشأن فشل العديد من سالسل الخبز (غوب وآخرون.)2020 ،
بالنسبة لواضعي السياسات ،يتطلب دعم أنظمة غذائية أكثر قدرة عىل الصمود معالجة "التحدي الثالثي" للتوازن( :أ) األمن
فهما أفضل لكيفية تفاعل أنظمة إنتاج األغذية،
الغذائي والتغذية ،و(ب) سبل العيش و(ج) االستدامة البيئية .كما يتطلب
ً
ً
فضاًل عن هياكل تجهيز األغذية وتوزيعها ،مع بعضها ومع األنظمة األخرى .وسيتطلب تحقيق ذلك آليات حوكمة وتمويل
ً
واستجابة تحفز التكرار الداخلي والتنويع في األنظمة وتعمل عىل تضمين فهم أفضل للمخاطر ومشاركة أكبر
أكثر مرونة
ألصحاب المصلحة في عملية صنع القرار (الفصل .)12
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دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺻﻮﻻ ً إﱃ ﻗﺮارات أﻓﻀﻞ:

إن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻣﺘﻼك ﺑﻴﺎﻧﺎت ذات ﺟﻮدة .ﺗُﻌﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو ﺷﺒﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺟﻮدة
اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

اﻟ ُﻨﻬﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ:

ﻳﺠﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﲆ ﺧﺒﺮات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة وﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻬﺎ وﻋﲆ
اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:

إن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار .وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ إﻳﻼء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺸﺄن إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء
واﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.

2
3

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﻴﺰات ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:

ﺗﻨﺒﻊ ﻗﺪرة اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد .إن اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺬاﺗﻲ ،أو اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻘﺼﻴﺮ
اﻟﻤﺪى ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻴﺎه أو اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ أو اﻟﻬﺠﺮة أو اﻟﺼﺮاﻋﺎت.

ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺤﻴﺰات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:

اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﲆ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻜﻮارث
اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق .ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﺠﻨﺐ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
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اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ:

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﲆ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ أن ﺗﺒﺎدر ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر وأن ﺗﺪرك أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻧﻈ ًﺮا إﱃ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮارد واﻟﺴﻠﻊ واﻷﺷﺨﺎص ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ إدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻋﲆ
ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ.

ﻣﻘﺪﻣﺔ – إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد:

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻧﺤﻮ ﺣﺪوده
اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﺗﺘﻌﺮض اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ.

12

11

ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ:

ﻣﺘﺴﺎو .ﺗﺸﻴﺮ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
ٍ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻳﺘﻢ
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻋﲆ
ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻤﻮت ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ،وﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻼﻳﻴﻦ آﺧﺮون إﻋﺎﻗﺎت ﻣﺪى
اﻟﺤﻴﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.

10
9

6

7

8

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺪﻳًﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:

ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺪﻋﻮات إﱃ اﻋﺘﻤﺎد "ﻧﻬﺞ أﻧﻈﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ" ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﺎدل واﻟﺸﺎﻣﻞ إﱃ
اﻷﻏﺬﻳﺔ .وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﺑﺸﺄن "اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﺜﻼﺛﻲ" اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ )أ( اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،و)ب( ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ ،و)ج( اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

ﻛﻴﻒ ﺗﺆدي اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻀﺮر واﻟﺘﻌﺮض وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث:

إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ إﻣﺪادات ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ ،واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻴﺴﻮرة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻪ
)أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  1و 2و 3و 6و 7و.(13

ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻠﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻷﺻﻮل
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ:

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺼﻮرات ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:

ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺤﻔﻆ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻋﻲ
اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺠﻔﺎف.

ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺒﻠﺪان إﱃ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺗﺠﻨﺐ
اﻷزﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ،
وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺒﺆ
واﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.
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يوضح تقرير التقييم العالمي بشأن الجفاف لعام 2021
(مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2021e
والعديد من األمثلة في تقرير التقييم العالمي لعام  2022أن
التغيير أمر ممكن ،وأنه توجد ممارسات جيدة يمكن توسيع
نطاقها لمعالجة المخاطر النظامية في االنظمة الغذائية بشكل
أفضل .فعىل سبيل المثال ،يتم االعتراف بشكل متزايد
ببعض ممارسات إدارة األراضي الجافة التقليدية والمحلية في
الشرق األوسط ،التي تستخدم الرعي بالتناوب والوصول إىل
المحميات في موسم الجفاف ،بأنها تتكيف بشكل فعال مع
تقلبات هطول األمطار (منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة .)2020 ،هذا وستساعد تحليالت المخاطر
المحسنة ،مثل مبادرة مؤشر الجفاف من الجيل التالي للبنك
ّ
الدولي ،في نمذجة التأثيرات النظامية للتنبؤات الموسمية
في الجوع وغيره من المخاطر (الفصل  .)11وتُعد األدوات التي
يمكنها الجمع بين بيانات المناخ والتنمية ذات أهمية متزايدة

ً
أيضا لرصد األنظمة الغذائية ،بما فيها أداة رسم الخرائط
المرئية التي تم تطويرها مؤخرًا وتجمع بين حالة مؤشرات
المناخ الخاصة بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومؤشرات
أهداف التنمية المستدامة (هاران وآخرون .)2022 ،وتساعد
تكنولوجيات االتصاالت المبتكرة في كينيا وجمهورية تنزانيا
المتحدة في جمع المزارعين والعلماء والحكومة معً ا لتطبيق
معلومات المخاطر بشكل أفضل في الزراعة (الفصل .)6
ومع ذلك ،فإن إنشاء أنظمة غذائية أكثر قدرة عىل الصمود
وفهما
سيتطلب االستثمار في قياس أفضل لما نقدره،
ً
أفضل لكيفية اتخاذ العقول البشرية للقرارات المتعلقة
بالمخاطر ،والعمل إلعادة تكوين أنظمة الحوكمة والتمويل
للعمل بشكل تعاوني عبر القطاعات.
ً
مثااًل عىل المخاطر النظامية التي يتعرض لها
يقدم المربع
األمن الغذائي في الصومال.

إدارة الثروة الحيوانية في هرجيسا بالصومال

صاحب الحقوقShutterstock/Free Wind © :
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األمن الغذائي في الصومال
في الصومال ،يعيش ما يقرب من%70من إجمالي عدد السكان البالغ  15.4مليون نسمة في فقر (البنك الدولي،
 .)2021dوتشمل المخاطر النظامية تاريخًا طويل األمد للنزوح الداخلي والصراع ،مما يؤدي إىل تفاقم مواطن ضعف
النظام الغذائي الناجمة عن الجفاف وغيره من المخاطر (أوتو وآخرون .)2018 ،وكان االنتعاش االقتصادي للبالد
قدما في مسار تصاعدي للتعافي من جفاف عام  2016حتى عام  ،2018لكن الصدمات الثالثية لجائحة
يمضي
ً
 COVID-19والفيضانات وغزو الجراد أدت إىل تراجع التوقعات االقتصادية بحلول منتصف عام ( 2021البنك الدولي،
2021d؛ تالهايمر وآخرون .)2022 ،يوضح الشكل الجوانب النظامية لألمن الغذائي في الصومال ومدى تعقيدها.

مسألة األمن الغذائي المعقدة في الصومال وخصائصه النظامية المتأصلة

ﺿﻌﻒ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ/ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻘﺼﻮدة
اﻟﺘﺮاﺑﻂ
ﺑﻴﻦ اﻟ ُﻨ ُﻈﻢ

اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ
أﻧﻈﻤﺔ إدارة رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي

اﻟﺮواﺑﻂ
اﻟﻤﺘﺠﺎﻫَﻠﺔ

ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ا

ﻟﺘﻌ

اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺒﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ
اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

اﻷﺣﺪاث
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل ﺗﻜﺮار
ﺣﺎﻻت اﻟﺠﻔﺎف
واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت

اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺨﻄﻴﺔ

ﺪ/ﻋ
ﻘﻴ

اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻧﻘﺺ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺪم

ﻴﻦ
ﻟﻴﻘ
ا

اﻷﺣﺪاث
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ

ﻧﻘﺺ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﻮارد
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺘﺮﺑﺔ
اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻧﻤﻮذج )اﻟﻤﻨﺎخ(
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻟﻴﻘﻴﻦ

اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻦ ﺑ ُﻌﺪ

ﻗﻮى اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ

ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﻮل

ﺼﺎﺋ
ﺧ

ﺺ

ﻤﺔ
ﻧﻈ
اﻷ

ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب
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 .13االستنتاجات
تتزايد المخاطر عىل الصعيد العالمي ،وكذلك عدد الكوارث
وتكاليفها .وتشهد المخاطر الشديدة والممتدة تزايدًا بمعدل
لم يسبق له مثيل .وتتسبب أفعال البشر في حدوث مخاطر
أكبر وأكثر خطورة .ومع تضاعف المخاطر ،يتزايد تأثيرها
في المجتمعات واألنظمة بكاملها .فيعاني كل شخص من
تأثيرات مسألة أخرى .لذلك ،يكون للتأثيرات العالمية صدى
عىل المستوى المحلي والعكس صحيح .فتتعاقب التأثيرات
في مختلف القطاعات ،مما يخلق تحديات جديدة .وفي حالة
استمرار االتجاهات الحالية ،قد يزداد عدد الكوارث سنويًا عىل
سنداي من
مستوى عالمي بنسبة  %40خالل دورة إطار عمل ِ
عام  2015إىل عام  .2030بالنسبة إىل حاالت الجفاف ،يوجد
تباين كبير من عام آلخر ،ولكن االتجاهات الحالية تشير إىل
زيادة محتملة بأكثر من  %30بين عامي  2001و .2030ويتزايد
ً
أيضا عدد حاالت الوصول إىل االرتفاع الشديد في درجات

الحرارة سنويًا ،واستنادًا إىل االتجاهات الحالية ،سيزداد هذا
العدد بمقدار ثالثة أضعاف بين عامي  2001و .2030عىل
حا أقل سنويًا ،فإنها تتسبب
الرغم من أن الكوارث تحصد أروا ً
في خسائر أكثر وتزيد من مستويات الفقر .فقد تضاعفت
الخسائر االقتصادية السنوية الناجمة عن الكوارث خالل العقود
الثالثة الماضية ،فشهدت زيادة قدرها  %145من متوسط 70
مليار دوالر أمريكي سنويًا في التسعينيات إىل أكثر من 170
مليا ًرا سنويًا في العقد الذي انتهي عام .2020
مؤمنة .إال أن خدمات التأمين
إن  %40تقري ًبا من هذه الخسائر
َّ
ترتكز بدرجة كبيرة في البلدان المتقدمة ،حيث يبلغ متوسط
معدالت التغطية التأمينية في البلدان النامية أقل من .%9
ويوجد العديد من المخاطر واالتجاهات النظامية ،مثل ارتفاع
مستوى سطح البحر ،ال تتوفر له تغطية تأمينية.
أوضح تقرير التقييم العالمي لعام  )GAR2022( 2022أنه
من الممكن والحتمي في آن واحد التسريع باتخاذ اإلجراءات
لتحقيق التنمية المستدامة الواعية بالمخاطر .وليس بالضرورة
أن تخلق التنمية الجيدة مخاطر .عندما يحد االستثمار من
المخاطر ،ستتعاقب الفوائد النظامية ً
أيضا عبر األنظمة كافة.
فعىل سبيل المثال ،يقلل الحد من االنبعاثات الضبابية
الدخانية السوداء في المناطق الحضرية بدوره من ثاني أكسيد
الكربون ،ويحفز استخدام الطاقة النظيفة ،ويقلل معدالت
ويحسن من النتائج العائدة عىل الصحة .وبهذا
التلوث،
ِّ
الشكل ،من الضروري مواءمة االستثمارات في تغير المناخ
والتعافي من جائحة  COVID-19للحد من المخاطر وتحقيق
االستقرار في التنمية المستدامة.
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 13.1التعايش مع مشهد
المخاطر الجديد

أوضح تقرير التقييم العالمي لعام  2022أن حالة الطوارئ
المناخية والتأثيرات النظامية لجائحة  COVID-19تشير إىل
وجود واقع جديد .ففي عالم يسوده عدم اليقين ،أصبح فهم
شرطا أساس ًيا لتحقيق التنمية المستدامة
المخاطر والحد منها
ً
الحقيقية .فأفضل خط دفاع في وجه الصدمات المستقبلية
يتمثل في تغيير األنظمة في الوقت الراهن وبناء القدرة عىل
الصمود بالتصدي لتغير المناخ وغيره من المخاطر .وهذا
يشمل الحد من قابلية التأثر والتعرض وعدم المساواة التي
تؤدي إىل حدوث كوارث .ولكن ثمة فرصة للعمل الفعال.
فيوجد كم هائل من التجارب والدروس المكتسبة في إطار
ممارسات الحد من مخاطر الكوارث التي يمكن االسترشاد
بها .وإن التعلم الفوري من التأثير النظامي لألحداث الكبرى
مثل جائحة  COVID-19أمر له أهميته ً
أيضا.

 13.1.1ضرورة االنتقال إىل مؤسسات
ً
تقباًل لحاالت عدم اليقين
أكثر

عملت أنظمة التخطيط والثقافة المؤسسية في القرن
العشرين عىل وضع أطر زمنية محددة للوصول إىل نتائج
معروفة في مجاالت كانت مستقرة وخطية بشكل كبير،
أو من المفترض أنها كانت كذلك .ولكن نظرًا إىل التعقيد
الذي يشهده العالم اليوم وعدم استقرار النظم اإليكولوجية
العالمية بسبب تغير المناخ وغيره من التأثيرات البشرية
المباشرة ،أصبح من الضروري أن تكون الثقافات المؤسسية
ً
تقباًل لحاالت عدم اليقين.
للقرن الواحد والعشرين أكثر
فتحتاج المؤسسات إىل إدارة شؤونها عىل نحو مسؤول
ضمن معايير أوسع للنتائج المحتملة ً
بداًل من افتراض وجود
أهداف ثابتة يجب تحقيقها.
وهذا ال يعني إقصاء العلم الذي يوفر رؤى أساسية بشأن
االتجاهات والعالقات والحلول .بل يعني إدراك العدد الهائل
من المتغيرات ضمن المخاطر العالمية النظامية التي تجعل
من المستحيل االستكانة إىل مسار واحد .يحتاج المخططون
إىل األخذ في االعتبار "مجموعات" من النتائج المحتملة
للتحلي بمرونة أكبر في التعرّف عىل األوقات التي ال بد فيها
تغيير االفتراضات واالستجابة لهذه التغييرات عىل نحو فعال.
تحتاج أنظمة الحوكمة بشكل عاجل إىل تكييف أساليبها

المقبولة لتحديد األهداف ،واإلشادة بالتعلم من األخطاء،
وإعادة تقييم كيفية التواصل بوضوح بشأن االتجاهات
وعدم اليقين .وقدم هذا التقرير رؤى متعمقة بشأن آلية تنفيذ
ذلك ،بداية من فرقة العمل الوطنية المعنية بالقدرة عىل
ً
وصواًل إىل المجهود
الصمود في أستراليا (الفصالن  6و،)12
الكبير لتطوير أساليب وضع النماذج النظامية (الفصل
 )10واستخدام التقنيات المدمجة والمعلومات المجتمعية
باالستعانة بأدوات مثل مبادرة البنك الدولي لمؤشر الجفاف
للجيل التالي (الفصل .)11

 13.1.2بناء القدرة عىل الصمود مسألة
أساسية في العمل المناخي وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة

تستحق المجتمعات في جميع أنحاء العالم أنظمة حوكمة
تلقي نظرة شاملة عىل كيفية التفاعل بين الناس والكوكب
واالزدهار ،ليس في الوقت الحالي فحسب ،بل في مستقبل
المناخ .فقد أظهرت عمليات الخبراء ،ومنها ً
مثاًل عمليات
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،أكثر فأكثر
مدى المخاطر المستقبلية في مختلف األنظمة .إال أنه مثلما
ترتبط المخاطر ببعضها ،ترتبط الحلول ببعضها ً
أيضا .فعىل
سبيل المثال ،يمكن أن ينطوي تجديد األنظمة البيئية من
خالل إعادة زراعة الغابات في محيط أحواض األنهار عىل تأثير
مضاعف إيجابي يتمثل في الحد من تآكل التربة والتعرض
للفيضانات وتنظيف مصادر المياه وعزل الكربون وتحسين
سبل العيش المحلية.
سنداي
توجد أوجه تآزر مماثلة ضمن اإلجراءات في إطار عمل ِ
واتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة لخطة عام .2030
ويُعد تسخير الكفاءات في مختلف األنظمة أم ًرا له أهميته
الخاصة لتسريع وتيرة التنمية في البلدان المحدودة الموارد.
فتحتاج الحكومات إىل بذل جهد أكبر في التخطيط الشامل
لتحسين االستفادة من إدارة المخاطر من خالل العمل في
مختلف القطاعات وعىل مستويات مختلفة لتحقيق هذه
التأثيرات اإليجابية المضاعفة .وأفضل األمثلة لذلك تشمل
الجهود المبذولة للمشاركة في تصميم الممرات المائية
لحوض نهر السند في المستقبل (الفصل  ،)4وسندات القدرة
عىل الصمود التي تحقق منافع مشتركة لمكافحة تغير المناخ
وتطوير بنية تحتية أكثر قدرة عىل الصمود (الفصل .)8

 13.1.3خط الدفاع األول في بناء القدرة
عىل الصمود هو معالجة األسباب الجذرية
لقابلية التضرر ودوافعها

تمثل الخيارات المجتمعية لب أسباب زيادة قابلية تأثر األفراد
والجماعات بالكوارث ،ومعاناتهم من تأثيرات فورية أكبر نسب ًيا
بسبب التعرض ونقص الموارد ،والمعاناة من التعافي البطيء
واإلفقار الطويل األجل .ويُعد تبسيط الديناميكيات التي تؤدي
ً
عاماًل
إىل زيادة قابلية التأثر ،بما فيها الالمساواة الهيكلية،
أساس ًيا في وضع أهداف لجهود الحد من المخاطر وتنفيذ هذه
األهداف بفعالية بحيث "ال يُستثنى أحد" .وتأتي التصورات
بشأن كيفية تحقيق هذه النتائج من االستعانة بالتحليل
التفصيلي للكوارث في جواتيماال ونيبال (الفصل  ،)4والنُهج
الجديدة لدراسة المخاطر النظامية (الفصل  ،)6واالستشارات
المبتكرة وأساليب التواصل بشأن المخاطر (الفصل .)9
يحدد تقرير التقييم العالمي لعام  2022ثالثة معوقات
رئيسية تعرقل مسيرة التقدم في الحد من المخاطر:
●اضطالع أنظمة الحوكمة بقياس األمور الخطأ
وتقييمها (الفصل .)5

●تعارض المنتجات والخدمات مع كيفية اتخاذ
القرارات في عقول البشر والمؤسسات وعدم
مجاراتها لها (الفصول من  5إىل .)8

●إخفاق األساليب الحالية في فهم المخاطر وإدارتها
مع تفاقمها في مختلف األنظمة والقطاعات
(الفصل  5والفصول من  10إىل.)12
يمكن اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لكل من هذه المعوقات.
ويعرض التقرير أمثلة حيث يتم تنفيذ هذه اإلجراءات ،إال أن
تحويل األنظمة يتطلب إجراءات فورية ومتضافرة.

 13.2دعوة إىل التحرك لتسريع
إجراءات الحد من المخاطر
اإلجراءات الرئيسية الثالثة ،مجتمعة ،المتوفرة أمام
واضعي السياسات التي من شأنها إحداث التحوالت
المطلوبة والضرورية لمواجهة المخاطر النظامية:
1 .قياس ما نق ِّيم.

2 .تصميم أنظمة تراعي الطريقة التي تتبعها العقول
البشرية عند اتخاذ القرارات بشأن المخاطر.
3 .إعادة تشكيل أنظمة الحوكمة واألنظمة المالية للعمل
عبر النماذج المنعزلة وتصميمها مع مراعاة األشخاص
المتضررين.
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 .1المساعدة في قياس ما نق ِّيم

ال يسير العالم في المسار الصحيح للحد من المخاطر .وتزداد
التكاليف المتكبدة بسبب الكوارث من الناحية االجتماعية
واالقتصادية عىل السواء ،ما يهدد التنمية المستدامة
(الفصالن  2و .)3وتتجاهل الميزانيات العمومية متغيرات
رئيسية ،ال سيما التقليل من شأن مخاطر تغير المناخ
والخسائر التي تتكبدها النظم اإليكولوجية والفوائد االجتماعية
اإليجابية للحد من المخاطر .يتم التقليل عىل نحو خاص من
التكاليف الفعلية للمخاطر الموسعة ،وتزداد هذه الفجوة
في التوسع مع تفاقم اآلثار البالغة لتغير المناخ ،مثل ارتفاع
مستوى سطح البحر .للمساعدة في قياس ما نق ِّيم ،تتمثل
اإلجراءات الرئيسية فيما يلي:
 1.1إعادة صياغة األنظمة المالية لمراعاة التكاليف الفعلية
للمخاطر ،ال سيما المخاطر الطويلة األجل ،وإعادة صياغة
أنظمة االستثمار والتأمين لتحفيز الحد من المخاطر

جهات التخطيط المالي التكيف بصورة أكبر مع التخطيط
التكيفي وتكون قادرة عىل توجيه الموارد في مواقف األزمات
عىل نحو أفضل .تُظهر تقنيات نمذجة التأثير الجديدة كيف
يمكن أن ينطوي ارتفاع المد بسبب العواصف في أماكن مثل
سانت لوسيا عىل تأثيرات متعاقبة في االقتصاد ،ما يهدد
التنمية المستدامة (الفصل  .)10وعالوة عىل ذلك ،توفر النُهج
الوطنية واإلقليمية لتمويل مخاطر الكوارث والمناخ ،التي
تغطي المخاطر بمختلف أشكال التأمين وأموال الطوارئ،
ً
طرقا للتعامل مع مستويات متنوعة من المخاطر وحالة عدم
اليقين (الفصول  2و 8و.)11

 .2المساعدة في تصميم أنظمة تراعي
الطريقة التي تتبعها العقول البشرية عند
اتخاذ القرارات بشأن المخاطر

ال يزال واضعو السياسات ،ومقدمو منتجات الحد من مخاطر
الكوارث وخدماته إىل األسر والمجتمعات ،يقللون من قيمة
مدى تأثير التصورات ،بما يتضمن التحيزات المعرفية في
اتخاذ القرار .للمساعدة في تصميم أنظمة تراعي الطريقة التي
تتبعها العقول البشرية عند اتخاذ القرارات بشأن المخاطر،
هناك إجراءات رئيسية تتمثل فيما يلي:

تحتاج الحكومات والقطاع المالي بشكل عاجل إىل تحسين
كيفية حساب حجم األصول المالية المعرضة للمخاطر
بموجب سيناريوهات مستقبلية مختلفة لتغير المناخ .يجب
توسيع نطاق تقييمات اآلثار االجتماعية والبيئية التي تُجرى
أثناء إطالق المشروعات لتضمين اإلبالغ الدوري من جانب
القطاع العام والشركات الكبرى واالستثمارات وصناديق
التقاعد .وتعني النظرة ضيقة األفق للمخاطر أن الخيارات
اآلمنة المتاحة لالستثمارات القادرة عىل الصمود في مواجهة
المخاطر قليلة .ساعدت السندات الخضراء كذلك في تسريع
تمويل الطاقة المتجددة ،وهناك حاجة إىل منتجات مالية
مماثلة لتحفيز وتسهيل االستثمار الذي يتسم بقدرته عىل
الصمود أمام مخاطر الكوارث وتغير المناخ .فعىل سبيل
المثال ،منذ عام  ،1997احتلت كوستاريكا الريادة في استغالل
األدوات المالية لتعزيز إجراءات الحفاظ وتغير المناخ،
مستخدمة في ذلك عائدات ضريبة الكربون لتمويل إجراءات
الحفاظ والتنمية المستدامة (الفصل  .)8ومؤخ ًرا في ،2020
أصبح البنك المركزي الهولندي أول بنك مركزي يتتبع التنوع
البيولوجي باعتباره مخاطرة مالية جوهرية .وكشف هذا اإلجراء
أن  %36من قيم محافظ المؤسسات المالية الهولندية كانت
معرضة لمخاطر ذات صلة بالطبيعة (الفصل .)5

إن تعديل طريقة تسويق منتجات التأمين يُحدِث أث ًرا
تحويل ًيا في ضمان توافر االستثمارات القادرة عىل الصمود
أمام المخاطر .ويتضمن ذلك إعادة تأطير نُهج المخاطر مثل
استخدام خيار "عدم المشاركة" ً
بداًل من مخططات "المشاركة"
بالنسبة لمنتجات التأمين ضد الفيضانات (الفصالن  8و.)11
ومن األمور األساسية ً
أيضا تحسين القوانين والمعايير وكذلك
ً
فمثاًل ،بعد زلزال عام
آليات االتصال حول مدى ضرورتها.
 2010وأمواج تسوماني ،ساعدت حكومة تشيلي في تحفيز
البناء اآلمن عن طريق توفير أموال لألسر الفقيرة لتغطية
تكلفة "نصف منزل صالح" يلتزم بقانون البناء ،ولكنها سمحت
ً
أيضا بإضفاء الطابع الشخصي للمنازل من قِبل المالكين
(الفصل .)4

 1.2تكييف التخطيط المالي الوطني وتمويل المخاطر
لمراعاة المخاطر وحالة عدم اليقين

 2.2إدراك قيمة تحليالت المخاطر باعتبارها أداة وليس
ً
حاًل ناجعً ا

إن منهجيات "اختبار الضغط" الخاصة بمالية القطاع العام
بحاجة إىل التوسع لالستفادة من تجارب جائحة ،COVID-19
والختبار مجموعة عريضة من المخاطر النظامية مع اآلثار
المتعاقبة المحتملة .تحتاج الميزانيات الوطنية ً
أيضا إىل
التطور لتتضمن عناصر المخاطر وعدم اليقين ،بحيث تستطيع

تبين الدروس المستفادة من جائحة  COVID-19أن معدالت
نجاح النماذج كانت غير متكافئة في التنبؤ بانتشار المرض في
البلدان وفيما بينها .وبدال ً من االعتماد المفرط عىل النماذج،
أصبح القائمون عىل اتخاذ القرار في غاية التشكك من مدى
نفعها .تستطيع أدوات تصميم النماذج مساعدة األشخاص
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 2.1إدراك دور التصورات البشرية للمخاطر والتحيزات في
سد الفجوة بين النوايا والعمل للحد من المخاطر

في التفكير بشأن األمور بطريقة أفضل ،ولكنها غير قادرة
عىل التنبؤ بالمستقبل بدقة كبيرة .ال توجد نماذج يمكن
تماما .ومع ذلك ،فهي أدوات أساسية ما دام
التعويل عليها
ً
األشخاص الذين يفسرونها ليست لديهم توقعات غير واقعية
حول قدرتها المطلقة أو غير أكفاء في تفسيرها .تستطيع
الحكومات ،بل ينبغي لها ،االستثمار في تحليالت البيانات،
ولكن بشرط االعتماد عىل نماذج عالية الجودة وبيانات
ضخمة جن ًبا إىل جنب مع أساليب الجتذاب المعرفة المحلية
والمالحظات المجتمعية وآراء الخبراء .فعىل سبيل المثال ،في
غرب إفريقيا ،يجري إعداد إستراتيجيات القدرة عىل الصمود
لصناعة الكاكاو باستخدام نماذج تغير المناخ باالقتران مع
السيناريوهات السردية التي ينشئها المزارعون والمستوردون
وممثلون من المجتمع المدني والحكومة (الفصل .)11
في فنلندا والنرويج ،تُستخدم عمليات استشراف استخدام
األراضي للمساعدة في تقصي آثار اتخاذ القرارات في
المجتمع واالقتصاد والبيئة .تجمع األساليب بين المنصات
الرقمية حيث يشارك أصحاب المصلحة ،والبيانات المكانية،
ومجموعة متنوعة من أدوات التوعية إلشراك الجمهور في
عمليات التخطيط (الفصل .)4

التخطيط وإعداد الميزانيات (الفصل  .)11في مقاطعة
سامبورو في كينيا ،احتاج الرعاة والمزارعون والصيادون
إىل معرفة توقعات الطقس الشديد من أجل اتخاذ قرارات
حاسمة تؤثر في المحاصيل والحيوانات وسالمتهم الشخصية
ونوعية حياتهم .تم التغلب عىل الفجوة التي واجهت عملية
التواصل التي نشأت بين هؤالء المستخدمين النهائيين
وعلماء المناخ ووسائل اإلعالم المحلية من خالل تعاون مبني
عىل الثقة تطورت عىل أساسه طرق لترجمة البيانات العلمية
إىل معلومات مفيدة للمجتمعات المحلية (الفصل .)11
وعىل الصعيد العالمي ،توجد مبادرات تساعد في تعزيز تبادل
البيانات واالستفادة من أنظمة البيانات ،ومن بينها مبادرة
"مراجعة تعريفات األخطار وتصنيفاتها" المشتركة بين مكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والمجلس الدولي
للعلوم ،و"مركز التميز المعني بالقدرة عىل الصمود أمام المناخ
والكوارث" الجديد الذي أسسه مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (الفصل
 ،)1وجهود تعاون مماثلة فيما بين الوكاالت ترتقي بآليات
اإلبالغ عن تلفيات الكوارث وخسائرها .تحتاج هذه الجهود إىل
الدعم لتمكين الفهم المعزز للمخاطر عىل المستوى العالمي.

 .3المساعدة في إعادة تشكيل أنظمة
الحوكمة واألنظمة المالية للعمل في
مختلف النماذج المنعزلة وتصميمها مع
مراعاة األشخاص المتضررين

 3.2زيادة المشاركة والشفافية والحوار المدني في اتخاذ
القرارات المعنية بالمخاطر لتسريع عملية التعلم وإجراء
التعديالت الضرورية

لم تعتمد بعد أنظمة الحوكمة واألنظمة المالية نُهجًا متعددة
التخصصات ،وتميل إىل اعتماد النُهج التنازلية .للمساعدة
في إعادة تشكيل أنظمة الحوكمة واألنظمة المالية للعمل عبر
النماذج المنعزلة وتصميمها مع مراعاة األشخاص المتضررين،
تتمثل اإلجراءات الرئيسية فيما يلي:

 3.1اعتماد "لغة مخاطر" جديدة تتخلل التخصصات المتعددة
تتحدث الجهات الفاعلة في مجال إدارة مخاطر الكوارث
وغيرها من القطاعات بشكل مختلف عن المخاطر ،وغال ًبا ما
تعمل في عزلة بعيدًا عن القطاعات األخرى .وهناك حاجة إىل
التركيز أكثر عىل األنظمة بدال ً من األخطار الفردية ،والعمل
عبر التخصصات المختلفة .ويتطلب ذلك إثراء الجهود
إلنشاء مصطلحات مشتركة وتوفير بيانات يسهل وصول
التخصصات إليها إلنشاء معرفة مشتركة وتشجيع التعاون
الجانبي وتسريع وتيرة التعلم .يتعلم القائمون من تصميم
النماذج لمخاطر الكوارث من أدوات تم تطويرها لتقدير اآلثار
المتعاقبة في أثناء األزمة المالية األخيرة ومن نُهج إدارة
المخاطر المؤسسية .ولكن هذا التعلم يجب أن يعكف عليه
كل من الحكومات والمجتمعات ،وأن يُدمج في عمليات

فرصا لتسريع عملية التعلم وسرعة
توفر التكنولوجيا الحديثة
ً
االنتباه لإلشارات األساسية إلدارة المخاطر الفعالة في
مستقبل يتسم بعدم اليقين .ولكن العمل عىل هذه اإلشارات
يتطلب أشكاال ً متفاوتة من التواصل مع الجمهور وخاصة
آليات التواصل مع الفئات األكثر قابلية للتضرر للمخاطر.
يمكن أن تكون أنظمة الحماية االجتماعية المعززة التي
تستهدف الفئات المعرضة للمخاطر وسيلة جيدة لتحسين
فهم الفئات األكثر قابلية للتضرر من المخاطر الناشئة
ولضمان اتخاذ إجراء استباقي فعّ ال يهدف إىل منع وقوع
أزمات إنسانية حادة .فعىل سبيل المثال ،أظهرت تحليالت ما
بعد الكارثة في غواتيماال كيف كان للوعي والحوار المجتمعي
واإلجراءات دور محوري في اتخاذ إجراءات فعالة بعد الثورات
البركانية (الفصل  .)4وفي نيوزيلندا ،كان الحوار المجتمعي
قاد ًرا عىل تسخير المعارف المحلية الحيوية الضرورية لتحسين
إدارة النظام البيئي (الفصل  .)6وفي وولونغ بالصين ،كانت
أنظمة الحوكمة القائمة عىل المشاركة بين القطاعين الخاص
والعام لحفظ الغابات أساسية للدعم المحلي لالنتقال إىل
الحلول القائمة عىل الطبيعة والتكيف وإدارة المخاطر النظامية
(الفصل .)12
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 3.3تعزيز إدارة المخاطر المتعددة النطاقات
يمكن أن تظهر الخالفات بين المستويين الوطني والمحلي
أثناء األزمات الكبرى ،كما كان الحال في العديد من الواليات
القضائية خالل أزمة جائحة  .COVID-19ال بد أن تتسم
اإلجراءات المحلية المستوى باالستقاللية .تأكيد أكثر مطلوب
في تخطيط السيناريوهات إلدارة الكوارث واسعة النطاق
ومعالجة قضايا الحوكمة الناتجة من اآلثار المتعاقبة .فعىل
سبيل المثال ،التعديالت التي أُدخلت عىل األنظمة الصحية
استنادًا إىل المعرفة والمالحظات المحلية كانت أساسية
لبناء الثقة في أثناء تفشي فيروس إيبوال عام  2014في
ليبيريا (الفصل  .)7وفي كندا ،قدمت الشبكة المشتركة بين
القطاعات المعنية بالفيضانات في كيبيك بيانات تصميم
نماذج ،ويسرت كذلك التدريب المشترك فيما بين األعضاء
للترويج لرؤية نظامية تناسب قطاعات متعددة ،وأشركت
في ذلك الجامعات ومختلف الشريكات والتخصصات
االجتماعية واالقتصادية (الفصل .)10
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يبين هذا التقرير كيف أن اإلجراءات الفورية بخصوص هذه
المجاالت الثالثة يمكن أن تساعد الحكومات والمجتمعات
المحلية واألفراد في إعداد أنفسهم بشكل أفضل للتكيف مع
أحداث المستقبل المضطربة غير المؤكدة .إن مفاتيح بناء
القدرة عىل الصمود والتسريع بالتنمية المستدامة تقاس فيما
نق ِّيم ،وتصميم األنظمة التي تراعي كيفية اتخاذ األشخاص
للقرارات المعنية بالمخاطر ،وإعادة تشكيل أنظمة الحوكمة
واألنظمة المالية للعمل بشكل تعاوني وعبر النماذج المنعزلة.
مع تزايد وتيرة آثار تغير المناخ ،نعلم حجم المخاطر التي
ستواجهها أجيال المستقبل .خط األساس تم وضعه ،وقت
العمل هو اآلن.

كيفية تحسين التصدي
للمخاطر النظامية:
أمثلة رئيسية
لدراسات الحالة
من تقرير التقييم
العالمي لعام 2022
المربع

أمثلة رئيسية لدراسات الحالة من تقرير التقييم العالمي لعام 2022

رابط إىل أهداف التنمية
المستدامة

الجزء األول :التحدي
3.1

في زامبيا ،تم استخدام تقنية توقع ديناميكية لوضع نموذج لالقتصاد الكلي إلثبات
حالة االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل تحديد تحليل التكلفة والعائد
بمرور الوقت لتقييد استخدام األراضي المعرضة للفيضانات والمنتجة حال ًيا

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 8
هدف التنمية المستدامة 11

4.1

في نيبال ،تم الوصول إىل السكان المعرضين للخطر من خالل عمليات اإلبالغ بشأن
مخاطر الفيضانات باستخدام مواد مصممة بالتعاون مع المجتمعات ومصممة لتلبية
احتياجات المستخدمين المتنوعين

هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 5
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 11

4.2

في جمهوريو الوس الديموقراطية الشعبية ،يعترف بناء القدرة عىل الصمود
في المجتمعات الريفية النائية بمواطن الضعف الناجمة عن المخاطر االجتماعية
واالقتصادية المتقاطعة (الفقر ،والعرق ،ومستويات اإلعاقة المرتفعة ،وعدم المساواة
بين الجنسين) ،وكذلك الحاجة إىل الحد من التعرض المادي للفيضانات

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 11
هدف التنمية المستدامة 13

4.3

في موزمبيق ،تم وضع السياسة واإلستراتيجية الوطنية إلدارة النزوح الداخلي من
خالل عملية مبتكرة مرتبطة عبر الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين وتراعي جميع
مسببات النزوح ،بما في ذلك الكوارث وتغير المناخ والصراع

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 11
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4.4

في األوروغواي ،تم استخدام أسلوب تحليل "استقصائي" لما بعد الكارثة بعد
فيضانات أرتيغاس التي حدثت في عام  2015لتعزيز القدرات التحليلية للحكومة
المحلية ووضع خطة عمل للحد من تأثيرات الفيضانات المستقبلية

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 13

4.5

في حوض نهر السند ،شاركت البلدان التي تشترك في هذا المستجمع المائي
الرئيسي في تصميم مسارات موارد المياه المستقبلية ،وتطبيق أداة سياسة قائمة
عىل السيناريو للحصول عىل رؤية مشتركة حول التحديات القائمة والمسارات
المحتملة للحوض والمشاركة في تحديدها.

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 8
هدف التنمية المستدامة 13
هدف التنمية المستدامة 15

6.1

في أستراليا ،شاركت والية فيكتوريا في وضع إستراتيجية الحرق الثقافي للسكان
الفيكتوريين التقليديين مع المالكين التقليديين وإدارة البيئة إلعادة تقديم ممارسات
الحرائق الثقافية التي تحد من المخاطر البشرية ومخاطر األنظمة البيئية الناجمة عن
حرائق الغابات

هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 12
هدف التنمية المستدامة 13
هدف التنمية المستدامة 15

6.2

في فيتنام ،تشارك مجموعة من أصحاب المصلحة في التخطيط للتعافي من
جائحة  COVID-19باستخدام نهج "التوضيح العميق" الذي يركز في األعمال التجارية
الصغيرة والحوافز المالية من أجل المساعدة في االنتقال إىل مستقبل اقتصادي
دائري متوافق مع التنمية المستدامة

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 9
هدف التنمية المستدامة 11
هدف التنمية المستدامة 12
هدف التنمية المستدامة 15

6.3

في كينيا وجمهورية تنزانيا الديموقراطية ،يؤدي تطوير الوعي بالمخاطر من
خالل نهج العمل المشترك إىل ترجمة المعلومات التقنية المتعلقة بالطقس والمناخ
التي يصدرها العلماء والمتنبئون إىل معرفة مفيدة يسهل وصول المستخدمين
المحليين إليها

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 9
هدف التنمية المستدامة 13

6.4

في أستراليا ،قادت فرقة العمل الوطنية المعنية بالقدرة عىل الصمود عملية تفاعلية
حول ما يجعل أستراليا عرضة للكوارث ،بما في ذلك تحليل تعرضها للمخاطر النظامية

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 13
هدف التنمية المستدامة 15

الجزء الثاني :دور التحيزات والتواصل في الحد من المخاطر
7.1

في ليبيريا خالل وباء اإليبوال عام  ،2014قام االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر بتحسين التدريب واإلبالغ بشأن المخاطر ،والعمل مع قادة المجتمع
المحلي الموثوق بهم ،مما أدى إىل تغييرات في ممارسات الدفن التي قللت من المخاطر

هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 6
هدف التنمية المستدامة 9

7.2

في إندونيسيا ،في أعقاب التدفق الطيني الذي غمر  12قرية ،أظهر مجتمع واحد
كان قاد ًرا عىل التكاتف معً ا خالل فترة التعافي التي تدعمها الحكومة عودة سريعة
ومرنة نسب ًيا إىل الوضع الطبيعي بسبب الترابط االجتماعي والحفاظ عىل الهوية

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 10

8.2

في باربادوس ،تم تطبيق النمذجة المبتكرة القائمة عىل السيناريو لتقدير الخسائر
االقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة من عاصفة محتملة من الفئة  ،5مما
يُظهر التأثيرات النظامية المحتملة في جميع أنحاء االقتصاد

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 9
هدف التنمية المستدامة 13

8.3

هدف التنمية المستدامة 1
في نيبال ،تم استخدام برنامج إذاعي أسبوعي طويل األمد لتبادل األفكار بين الناس
هدف التنمية المستدامة 5
العاديين حول كيفية تعديل منازلهم بتكلفة زهيدة لمقاومة الزالزل؛ كما أنه كان
جا يحتذى به إلعادة تدريب النساء كبناءات ماهرات من أجل تعزيز سبل عيشهن هدف التنمية المستدامة 9
نموذ ً
هدف التنمية المستدامة 10

8.4

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 11
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في بنجالديش ،تم استخدام برنامج تلفزيوني وطني واقعي لتسليط الضوء عىل
المجتمعات التي تتكاتف معً ا التخاذ إجراءات للتكيف مع تغير المناخ والحد من
المخاطر

 8.5في كوستاريكا ،تم تطبيق ضريبة الكربون منذ عام  ،1997التي تشمل ربط دافعي
الضرائب بين استخدام الوقود والفوائد التي تعود عىل مجتمعاتهم المحلية ،مع
دفع جزء من اإليرادات للمزارعين ومجتمعات السكان األصليين لحماية الغابات
االستوائية وإعادة إنمائها

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 15

 8.6في فرنسا ،والمكسيك ،ومنغوليا والسويد ،يتم استخدام التمويل المبتكر للحد
من المخاطر في شكل سندات خضراء وغيرها من التمويالت في مجال القدرة عىل
الصمود لمواجهة تغير المناخ من أجل دعم استثمارات القطاعين العام والخاص في
البنية التحتية القادرة عىل الصمود في مواجهة تغير المناخ والكوارث وغيرها من
المشروعات الواسعة النطاق

هدف التنمية المستدامة 7
هدف التنمية المستدامة 8
هدف التنمية المستدامة 9
هدف التنمية المستدامة 11

 9.1في اإلكوادور ،يستخدم التواصل المجتمعي بشأن المخاطر لبركان تونغوراهوا شبكة
من السكان المحليين الذين يرتبطون بنظام إدارة المخاطر المعمول به ،مما يمكّن
المجتمع من العيش بالقرب من البركان الذي ال يهدأ

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 9
هدف التنمية المستدامة 10

 9.2في نيبال ،نجح فيلم محلي عن البناء المقاوم للزالزل الذي سلط الضوء عىل أفراد
المجتمع كنماذج يحتذى بها في إعالم المستمعين المحليين وتحفيزهم لبناء منازل
مقاومة للزالزل

هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 11

 9.3في كوستاريكا  ،عالجت حملة مبتكرة لإلبالغ عن المخاطر المخاوف المحلية لزيادة
االهتمام واإلجراءات الوقائية في الحد من المخاطر ،بما في ذلك أن الخوف عىل
سالمة الحيوانات األليفة من المرجح أن يؤخر اإلخالء

هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 15

 9.4في كمبوديا ،ساعد برنامج تلفزيوني وطني واقعي أظهر أفراد المجتمع الذين
يتعلمون كيفية الحد من مخاطر الفيضانات في تغيير وجهة النظر السائدة القائلة ،إن
هناك القليل مما يمكنهم فعله ،من خالل إظهار النجاحات العملية

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 10

الجزء الثالث :نحو مستقبل أكثر قدرة عىل الصمود
حسنة ألحداث الطقس
 11.2في كينيا ،تمكن منتجو األغذية من الوصول إىل تنبؤات ُم َّ
الشديدة التخاذ قرارات حاسمة تؤثر في المحاصيل والحيوانات وسالمتهم ونوعية
حياتهم

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 13
هدف التنمية المستدامة 15

 12.1في أستراليا ،يتم تعديل نُهج التخطيط لتشمل قابلية التأثر النظامية والنُهج الجديدة
لتقييم مخاطر الكوارث والقدرة عىل الصمود

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 8
هدف التنمية المستدامة 13

 12.3في إيطاليا ،يدعم التشريع التعاون لضمان أن البحوث متعددة التخصصات الموجهة
نحو العمل يتم إنتاجها باالشتراك مع صانعي القرار التقنيين في وكاالت الحماية
المدنية

هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 8
هدف التنمية المستدامة 9

 12.4في الهند ،في مدينة أحمد آباد القديمة ،قدمت التجربة األولية لتأثيرات جائحة
دروسا مهمة للنُهج الحكومية الالحقة ،مما يُظهر أنه في منطقة اجتماعية
COVID-19
ً
واقتصادية فقيرة ،لم يكن لدى الناس الموارد المالية والغذائية لالمتثال للقيود
المفروضة عىل التنقل في ظل غياب تدابير الحماية االجتماعية

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 3
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 11

 12.5في الصين ،يوضح البرنامج الوطني للحفاظ عىل الغابات في محمية وولونغ الطبيعية
الوطنية كيف يمكن لنهج الحوكمة المحلية وعبر القطاعات أن يحقق أوجه تآزر إيجابية
بين الحماية من الكوارث (الحلول القائمة عىل الطبيعة للفيضانات) ،وتخفيف حدة تغير
المناخ والتكيف معه ،والحفاظ عىل التنوع البيولوجي ،والعدالة االجتماعية ،ورفاه اإلنسان

هدف التنمية المستدامة 1
هدف التنمية المستدامة 10
هدف التنمية المستدامة 13
هدف التنمية المستدامة 15
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االختصارات
والتسميات
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تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام 2030

AIDS

متالزمة نقص المناعة المكتسبة

COVID-19

مرض coronavirus

DRM

إدارة مخاطر الكوارث

DRR

الحد من مخاطر الكوارث

EM-DAT

قاعدة البيانات الدولية للكوارث

G20

مجموعة العشرين

GAR2022

تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2022

GDP

الناتج المحلي اإلجمالي

GHG

غازات الدفيئة

IFRC

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

IPCC

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

MERS

متالزمة الشرق األوسط التنفسية

MSME

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم

NASA

اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء

ODA

المساعدة اإلنمائية الرسمية

SARS

المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة

SDG

هدف التنمية المستدامة

Sendai Framework

سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة بين عامي  2015و2030
إطار عمل ِ

SFM

سنداي
مرصد إطار عمل ِ

SIDS

الدول الجزرية الصغيرة النامية

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNDRR

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

UN DESA

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية الدولية في األمم المتحدة

WHO

منظمة الصحة العالمية
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