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شكر وتقدير
تعرب أمانة اإلطار العالمي للخدمات المناخية عن امتنانھا العميق للعديد ممن ساھموا في ھذا التقرير من أفراد
ومؤسسات .وتود أن تخص بالشكر الفريق االستشاري المعني بالحد من خطر الكوارث الذي مقره في جنيف ،برئاسة
اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة ،والذي بذل أعضاؤه وقتھم وخبرتھم بسخاء في العديد من
جوالت االستعراضات والنقاشات المتعلقة بالصيغة األولية للمثال النموذجي.
المؤلفون الرئيسيون
 Bonnie Galvinو Silvia LlosaوLucy Foggin

الفريق االستشاري المعني بالحد من مخاطر الكوارث
 ،Maxx Dilleyبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 ،Maryam Golnaraghiالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
 ،John Hardingإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث
 ،Daniel Kullالبنك الدولي /المرفق العالمي للحد من الكوارث ولإلنعاش
 ،Joy Mullerاالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
 ،Marjorie Sotofrancoاالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر

iii

ملخص تنفيذي
المثال النموذجي الخاص بالحد من الكوارث – استعمال الخدمات المناخية في بناء القدرة على التكيف مع الكوارث
تطرح التغيرات التي تعرفھا حاالت الطقس والمناخ الشديدة واآلثار المرتبطة بھا تحديات لنظم التصدي لمخاطر
الكوارث العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية .ومن شأن تحسين الخدمات المناخية المساعدة في التصدي لھذه التحديات
في األجلين القصير والطويل إعطاء صناع القرار أدوات ونظم متطورة لتحليل المخاطر والتصدي لھا في ظل األحوال
الجوية الھيرولوجية الراھنة وأمام تقلب المناخ وتغيره.
ويشرح المثال النموذجي كيف ستتم ھذه المساعدة ،ويوضح الرؤية فيما يخص الطريقة التي يمكن أن يساھم بھا تعزي ُز
الخدمات والنواتج المناخية المستھدفة وتطبيقھا من خالل اإلطار العالمي للخدمات المناخية في المضي قدما في الجھود
الرامية للحد من مخاطر الكوارث ذات الصلة بأخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية.
الرؤية
سيطور اإلطار العالمي للخدمات المناخية المعلومات المناخية والتوقعات المناخية وسيدرجھا في مجاالت التخطيط
والسياسات والممارسة بھدف بناء قدرة المجتمعات على التكيف في مواجھة مخاطر الكوارث .وسوف تتحقق ھذه
الرؤية من خالل تحسين جودة وفائدة المعلومات المناخية بھدف تحليل المخاطر ذات الصلة بأخطار األحوال الجوية
الھيدرولوجية والحد منھا والتصدي لھا وتمويل مواجھتھا.
الشروع في العمل على الفور
يقدم مجال الحد من مخاطر الكوارث فرصا سانحة لالستفادة من تحسين الخدمات الصحية .وھناك بالفعل اعتراف واسع
بقيمة الخدمات المناخية في الحد من مخاطر الكوارث ،وثمة طلب أساسي لم يلب بعد على خدمات موجھة نحو الفاعلين
ومخصصة لھم.
تقليص الفجوة بين الموردين وأصحاب المصالح
بالفعل ،تجري على قدم وساق جھود عالمية وإقليمية ووطنية ومحلية ،إستراتيجية ومنسقة ،للحد من مخاطر الكوارث
تشمل طائفة واسعة من األنشطة .غير أن الفاعلين ،السيما على الصعيدين الوطني والمحلي ،ال يزالون في حاجة إلى
معلومات مناخية أفضل :معلومات مخصصة الحتياجاتھم المحددة في اتخاذ القرارات ُتقدم بلغة وبصيغ تيسر العمل.
العمل مع الشركاء لمواصلة تنفيذ ست فئات من األنشطة ذات األولوية
استجابة لذلك ،يوضح المثال النموذجي ست فئات من األنشطة ذات األولوية ونتائجھا التي يمكن تنفيذھا ضمن اإلطار
العالمي للخدمات المناخية .ومن شأن األنشطة في ھذه الفئات حفز تقديم المنتجات والخدمات ذات الصلة باإلطار
العالمي للخدمات المناخية والتشجيع على توسيع نطاق تنفيذ البرامج والمبادرات التي تشتمل على المعلومات والخدمات
المناخية .وتتماشى ھذه األنشطة مع الھياكل القائمة للحد من مخاطر الكوارث وتتطابق مع المبادرات الدولية ذات
الصلة ،بما فيھا المخططات الدولية الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث الذي يعرف بإطار عمل ھيوغو للفترة
 :2015-2005بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجھة الكوارث .وسيجري إعداد مشاريع فردية انطالقا من ھذه الفئات
بالشراكة مع أصحاب المصالح اآلخرين .والمعلومات المناخية ھي األولوية األكثر فائدة من بين األولويات الدولية
للتحرك للحد من خطر الكوارث ،وذلك حينما تطبق في ست فئات ضمن مجاالت أوسع في تحليل المخاطر والحد من
المخاطر والحماية المالية ،وھذه الفئات ھي تحديداً:
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تقييم المخاطر

-2

بيانات الخسائر

-3

نظم اإلنذار المبكر
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الحد من المخاطر في القطاعات
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التخطيط لالستثمار في الحد من المخاطر
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تمويل ونقل المخاطر

األنشطة جارية بالفعل في ھذه الفئات على الصعيد العالمي .وسيوفر تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية دعما منظما
لألنشطة القائمة على أساس تجريبي في الفترة من  2013إلى  2015وسيتسع نطاق ذلك فيما بعد إلبراز نتائج خفية
للخدمات المناخية .ويوصى بعملية جامعة وشاملة تكفل أن تمثل المشاريع جزءاً من المجھود العالمي على نطاق النظام
لتحديد أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية في خالل إطارات زمنية مدتھا ست سنوات وعشر سنوات .ستستند
أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية الرامية إلى الحد من خطر الكوارث إلى خمس مكونات أو دعامات لإلطار
العالمي للخدمات المناخية .ويوضح ھذا المثال النموذجي األعمال المحددة لكل فئة من فئات النشاط ذات األولوية التي
يمكن أن تستند إلى تلك الدعامات.
االستناد إلى الھياكل والخبرات القائمة
يسعى اإلطار العالمي للمعلومات المناخية إلى حشد الدعم لرؤيته وأنشطته على الصعد اإلقليمية والوطنية والعالمية،
بنا ًء على الشراكات القائمة وتفاديا ً للتكرار .ويمكن تنفيذ ھذا المبدأ بالمشاركة النشطة في آليات عمل شبكات الحد من
خطر المناخ والمنظمات الرئيسية وبرامجھا وأنشطتھا .وتحدد ھذه الوثيقة بعض ھذه اآلليات الرئيسية فضالً عن وسائل
البحث عن أخرى قائمة ،وتقترح سبل إشراك اإلطار العالمي للخدمات المناخية في ھذه اآلليات .وتناقش كذلك
استراتيجيات التواصل وتعبئة الموارد.
تقييم التقدم المحرز في إدارة الخطر ورصده
سيكون التحدي الرئيسي أمام اإلطار العالمي للخدمات المناخية في مراحله األولى إظھار قدرته على تحقيق القيمة
المضافة .وبھذا المعنى ،فإن المخاطر المقترنة بتنفيذ األنشطة ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية تشمل
التعقيدات التنظيمية ،والقيادة واإلدارة ،وتوفير الموارد ،ودعم التنسيق بين الوكاالت الدولية والفاعلين في الميدان.
وبمعنى أعم ،يتمثل التحدي في إقامة تواصل فعّال بين مجتمع مقدمي الخدمات الذي يھتدي بالعلم ومجتمع الفاعلين الذي
تقوده االحتياجات .ولمواجھة ھذه المخاطر يقترح المثال النموذجي تكريس ممارسات التصدي والتقييم من أجل تقييم
مدى نجاح األنشطة في فئات أولوياته ،وقياس التقدم العام المحرز في المعرفة المناخية والتواصل بين الخبراء الفنيين
والممارسين في مجال الحد من مخاطر الكوارث وصناع القرار على كافة الصعد.
الخاتمة
يشكل الحد من مخاطر الكوارث ھدفا معقدا يشمل دمج تدابير الحد من خطر الكوارث في السياسات والخطط والبرامج،
ومع مرور الزمن ،في قطاعات متعددة ونطاقات تنظيمية واسعة .ومع ذلك ،فإن اإلطار العالمي للخدمات المناخية يتيح
إلى حد كبيرامكانية الحدمن مخاطر الكوارث ،في السنوات القادمة ،والخسارات المترتبة عليھا من خالل االستفادة من
قوة الخدمات المناخية المحسنة واألسھل استخداما ً.
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1

مقدمة

يتمثل ھدف ھذا المثال النموذجي في إبراز كيف يمكن أن يساھم تطوير النواتج المناخية المستھدفة وتطبيقھا عن طريق
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي الدفع قدما بالجھود الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث التي تتسبب
فيھا األخطار "األحوال الجوية والھيدرولوجية" 80 .في المائة من الكوارث التي تسببھا األخطار الطبيعية ذات طبيعة
أحوال جوية ھيدرولوجية أو لھا صلة بالطقس والمناخ .١وحسب الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ )،(IPCC
الكيان الدولي الرائد في علم تقييم تغير المناخ فإن ھذه األخطار ستتغير من حيث ترددھا وشدتھا ونطاقھا الجغرافي
ومدتھا نتيجة للتغيرات المرصودة في المناخ )الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ،التقرير الخاص عن إدارة
مخاطر الظواھر المتطرفة والكوارث للنھوض بالتكيف مع تغير المناخ  .(2012 ،IPCC SREXوتتعرض حاليا ،وإن في
ظل األحوال المناخية القائمة ،تجمعات سكانية وعتاد أكثر لم يسبق له مثيل ألخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية :فقد
ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يعيشون على ضفاف أحواض األنھار المھددة بالفيضانات لتصل  114في المائة ،بينما
ارتفعت نسبة الذين يعيشون بمحاذات السواحل المعرضة لألعاصير لتصل  192في المائة في خالل  30سنة الماضية
)إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من أخطار الكوارث .(2011 a ،UNISDR
ويمكن أن يساعد تحسين الخدمات الصحية على تناول ھذه المشكلة في األجلين القصير والطويل .إذ تعتمد شدة تأثير
ظواھر الطقس والمناخ بقوة على درجة سرعة التأثر بھذه الظواھر .٢وبالتالي ،فمن شأن التدابير ،مثل تحسين الخدمات
المناخية ،التي تساعد على التصدي لمخاطر الكوارث الراھنة من خالل مواجھة سرعة التأثر بھا و التعرض لھا أن
توفر منافع مباشرة وأن ترسي أسس التصدي للتغيرات المناخية المسقطة ).(2012 ،IPCC SREX
ويمكن أن يساعد تحسين الخدمات المناخية على الحد من مخاطر الكوارث من خالل تحسين تلبية احتياجات أصحاب
المصالح بطرق شتى .ولئن كان من غير اليسير رصد الطلب على الخدمات المناخية ،فإنه ممارسة الحد من مخاطر
الكوارث تقدم دليال ،من خالل عدم تلبية الطلب الكبير سواء على الخدمات المناخية أم المجاالت األوسع نطاقا ،على أن
الخدمات المناخية المحسنة يمكنھا ،مع مرور الزمن ،تعزيز جھود الحد من المخاطر ،بالنظر إلى ھيمنة أخطار األحوال
الجوية الھيدرولوجية في صياغة مخاطر الكوارث والدور األساسي الذي تلعبه المعلومات المناخية في جھود الحد من
مخاطر الكوارث .إال أنه أحيانا ال تتماشى الخدمات المناخية مع احتياجات أصحاب المصالح .ويتولى فريق موسع اتخاذ
القرار فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث ،ويضم ھذا الفريق مديري مخاطر الكوارث فضال عن القطاعات الحكومة
والوكاالت االنسانية والوكاالت اإلنمائية ،والمصارف ،والقطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجتمعات
واألفراد .وأظھرت المشاورات واالجتماعات والمطبوعات المتعددة أن ھؤالء الفاعلين يحتاجون إلى معلومات مناخية
مفصلة وفق احتياجاتھم الخاصة في اتخاذ القرار ،تو َّفر لھم باللغة والنسق المناسبين لتيسير العمل.٣
1.1

الغاية والنطاق والوظائف

يقدم المثال النموذجي رؤية للطريقة التي تساھم بھا الخدمات المناخية المحسنة في تطوير الجھود للحد من مخاطر
ً
الكوارث .ويضع المثال النموذجي أسسا ً
عامة مشفوعة بأمثلة عن الطريقة األمثل لتحسين الخدمات المناخية من أجل
الحد من مخاطر الكوارث ،ويحدد ما يتصل بذلك من فئات األنشطة ذات األولوية.

 ١باألخصُ ،تعرّ ف إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من أخطار المناخ خطر األحوال الجوية الھيدرولوجيا بأنه خطر ذو طابع جوي أو
ھيدرولوجي أو أوقيانوغرافي ،بما في ذلك األعاصير المدارية والعواصف الرعدية وعواصف بردية واألعاصير الحلزونية والعواصف
الثلجية وتساقط الثلج بكثافة واالنھيارات الثلجية وعرام العواصف الساحلية ،والفيضانات بما فيھا الفيضانات الخاطفة ،والجفاف ،وموجات
الحرارة ،ونوبات البرودة )إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من أخطار المناخ.(2009 ،
 ٢تعرف "سرعة التأثر" بأنھا الصفات ،من قبيل الھشاشة واالفتقاد للقدرة ،التي تمنح الشخص أو المجموعة قابلية التأثر سلبا باألخطار .بينما
يعني "التعرض" التواجد المادي للناس والماشية والبنية األساسية وغيرھا من العتاد في أماكن قابلة للتضرر من األخطار .وكالھما مطلوب
لكي تحدث الكوارث ) ،2012 ،IPCC SREXصفحة  ،32الفصل الثاني(.
 ٣انظر على سبيل المثال.WMO and others, 2009; Goddard and others, 2010; WMO 2011a; Hellmuth and others, 2011 :
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الرؤية
سيطور اإلطار العالمي للخدمات المناخية المعلومات المناخية والتوقعات المناخية وسيدرجھا في مجاالت التخطيط
والسياسات والممارسة بھدف بناء قدرة المجتمعات على التكيف في مواجھة مخاطر الكوارث .وسوف تتحقق ھذه
الرؤية من خالل تحسين جودة وفائدة المعلومات المناخية بھدف تحليل المخاطر ذات الصلة بأخطار األحوال الجوية
الھيدرولوجية والحد منھا والتصدي لھا وتمويل مواجھتھا.
ستتحقق ھذه الرؤية من خالل تنفيذ أنشطة في ست فئات ذات أولوية – وفي المجاالت األوسع لتحليل المخاطر والحد
من المخاطر والحماية المالية – وستدفع قدما استخدام الخدمات المناخية للحد من مخاطر الكوارث .وستن َّفذ األنشطة في
البداية في إطارات زمنية مدتھا سنتان وست سنوات وعشر سنوات ثم أكثر الحقا .وفيما يتعلق باإلطارين الزمنيين
اللذان مدتھما ست سنوات وعشر سنوات فيوصي المثال النموذجي بوضع عملية تحديد شاملة ألنشطة اإلطار العالمي
للخدمات المناخية بھدف كفالة إدماج المشاريع في الجھد الدولي ،على نطاق النظام القائم ،للحد من مخاطر الكوارث.
وتركز ھذه الوثيقة بشكل خاص على فئات األنشطة التي يجب القيام بھا .وانطالقا من ھذه الفئات يمكن تطوير مشاريع
فردية على الصعد العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية.
ولتكون رؤية اإلطار العالمي  GFCSواألنشطة التي تصفھا للحد من مخاطر الكوارث فعالة ،يجب أن تتماشى مع
الھياكل القائمة للحد من مخاطر الكوارث وتتطابق مع المبادرات الدولية األخرى ذات الصلة .ومن ثم ،فقد صُممت ھذه
الرؤية لدعم المخطط الدولي للحد من مخاطر الكوارث المعروف بإطار عمل ھيوغو للفترة  :2015-2005بناء قدرة
األمم والمجتمعات على مواجھة الكوارث )إطار عمل ھيوغو( . ٤وتدعم ھذه الرؤية ،على السواء ،األھداف الشاملة
إلطار عمل ھيوغو المتمثلة في " بناء التكيف وتحقيق التخفيض الكبير للخسائر الناجمة عن الكوارث" وأولويات عملھا
الخمس ،ويقدم ھذا الدعم كاآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5

ضمان أن يشكل مجال الحد من مخاطر الكوارث أولوية على المستويين الوطني والمحلي باالستناد
إلى قاعدة مؤسسية راسخة للتنفيذ.
تحديد وتقييم مخاطر الكوارث ومراقبتھا ،وتعزيز نظم اإلنذار المبكر.
استخدام المعارف والوسائل المبتكرة والتعليم لبناء ثقافة األمان والتكيف على جميع الصعد.
الحد من العوامل األساسية للمخاطر.
تعزيز التأھب للكوارث والتصدي لھا على نحو فعال وعلى جميع الصعد.

وعالوة على ذلك ،صِ يغت ھذه الرؤية لتدعم جھود التنسيق الدولية العالمية للحد من مخاطر الكوارث بعد عام – 2015
وھي عملية يشار إليھا عادة بإطار عمل ھيوغو اثنان ) .(HFA2ويتوقع أن تساھم في األھداف اإلنمائية المستدامة
المستقبلية التي يجري صياغتھا حاليا والتي ستخلف األھداف اإلنمائية لأللفية بعد عام  .2015وإضافة إلى ذلك ،يتماشى
إسھام اإلطار العالمي ) (GFCSفي الحد من مخاطر األحوال الجوية الھيدرولوجية مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCومؤتمر األمم المتحدة ريو  20 +للتنمية المستدامة )للمزيد من التفاصيل ،أنظر المرفق .(1
وللمساعدة على توضيح التنفيذ المقرر لھذه الرؤية ،تتضمن ھذه الوثيقة إطارات لدراسات الحالة ومصطلحات تعين على
بيان معنى بعض مفاھيم الحد من مخاطر الكوارث وصالتھا.
كيف تتفاعل الخدمات المناخ وخدمات الطقس؟
تكمل الخدمات المناخية ،ضمن اإلطار العالمي ) ،(GFCSدور خدمات الطقس في الحد من مخاطر الكوارث .وستسھل
الخدمات المناخية الفعالة اتخاذ قرارات تستھدي بالمناخ ستخفض ،بتنفيذ ھذا المثال النموذجي ،من الخسارة والضرر
أثناء حدوث الكوارث المرتبطة بالمناخ .ويمكن للخدمات المناخية توفير إنذار مبكر بالمخاطر المحتملة في المستقبل
)فضال عن الفرص المحتملة( ألسابيع وشھور وسنوات وعقود عدة قادمة حسب طبيعة الخطر .ويمكن لھذا اإلنذار
 ٤النص الكامل موجود على ھذا الرابط:

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/1037
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المبكر أن يكون فعاالً إذا جرى إدماجه في خدمات الطقس .وتتيح الخدمات المناخية لصناع القرار والمجتمعات تقييم
أحداث الطقس المضرة المحتملة والوقاية منھا واالستعداد لھا .وتمكن الخدمات المناخية من العمل على االستجابة
للظواھر الخاصة عندما تصبح داھمة.
ويحدد القسم الفرعي المقبل المجاالت التي يمكن فيھا للخدمات المناخية ،راھنا ،إضافة قيمة أكبر للحد من مخاطر
الكوارث.
1.2

الحاجة إلى اإلطار العالمي للخدمات المناخية في مجال الحد من مخاطر الكوارث

ولئن كان من غير اليسير رصد الطلب على الخدمات المناخية ،فإنه ممارسة الحد من مخاطر الكوارث تقدم دليال ،من
خالل عدم تلبية الطلب الكبير سواء على الخدمات المناخية أم المجاالت األوسع نطاقا ،على أن الخدمات المناخية
المحسنة يمكنھا ،مع مرور الزمن ،تعزيز جھود الحد من المخاطر .ومن شأن اختيار اإلطار العالمي ) (GFCSالح َّد من
مخاطر الكوارث كمجال يحظى باألولوية في تحسين إيصال واستيعاب الخدمات المناخية وتعزيز الجھود للحد من
مخاطر كوارث األحوال الجوية الھيدرولوجية .ولتوضيح فرص التقدم ھذه ،سوف يقدم ھذا القسم الفرعي مفاھيم الحد
من مخاطر الكوارث وممارسته ،ثم سيحدد فئات األنشطة التي يمكن أن تضيف إليھا الخدمات المناخية قيمة أعلى.
ما معنى الحد من مخاطر الكوارث؟
الحد من مخاطر الكوارث ھو فھم وممارسة تحليل العوامل المسببة للكوارث بتخفيض التعرض لألخطار وتقليل سرعة
تأثر الناس والممتلكات وتحسين إدارة األرض والبيئة وتعزيز التأھب لمواجھة الظواھر المعادية .ويشمل الحد من
مخاطر الكوارث أيضا توفير الحماية المالية الكافية ،بما فيھا التخطيط المالي واالستثمار باإلضافة إلى تقاسم المخاطر
عبر اآلليات المالية) .انظر اإلطار  1.1أسفله" ،المصطلحات ذات الصلة"( .ويوجه المخطط الدولي المعروف بإطار
عمل ھيوغو ،الذي اعتمدته الحمعية العامة لإلمم المتحدة في عام  ،2005أنشطة الحد من مخاطر الكوارث على الصعد
المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية .ويعكس اعتماده تحوال من إدارة الكارثة – أي من التأقلم مع آثارھا – إلى الوقاية
منھا .وتشدد أولويات العمل الخمس إلطار عمل ھيوغو )أنظر القسم  1.1أعاله( على أن الحد من مخاطر الكوارث
يحتاج إلى تعزيز االلتزام الحكومي واالستثمار ،والمعلومات المتعلقة بالمخاطر ،والقدرة على اإلنذار المبكر ،والتعليم،
والوعي العام ،إدراكا لعوامل الخطر األساسية ،والتأھب لمواجھة آثارھا التي ال يمكن تفاديھا.
ويھتم الحد من الكوارث الطبيعية أوال باألخطار التي مصدرھا الطبيعة – ومنھا الزالزل والفيضانات واألعاصير –
وما يرتبط بھا من تھديدات تكنولوجية .٥وتنبع ھذه األخطار من مصادر مختلفة جيولوجية وأرصاد جوية وھيدرولوجية
ومحيطية وبيولوجية وتكنولوجية ،وأحيانا تتضافر فيما بينھا )إستراتيجية األمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث
 .(UNISDR 2009bوإذا كان من الممكن أن تتباين ھذه الكوارث من حيث الحجم والوتيرة والمدة ،فإن العديد منھا
يشترك في بعض التدابير الوقائية لمواجھتھا .وذلك مما دفع الحد من مخاطر الكوارث إلى تبني نھج تعدد األخطار .إن
العمليات من قبيل إجراء تقييمات للمخاطر ،وتفادي االستيطان في المناطق المعرضة للخطر ،وتعزيز وعي الناس
بالمخاطر ،وتنويع الماشية ،ونقل عبئ مخاطر الكوارث من خالل التأمين ،وكفالة استجابة السكان لإلنذار المبكر،
تساعد كلھا في إدارة المخاطر في مجموعة من األخطار.
يتطلب الحد من مخاطر الكوارث مجموعة متنوعة للغاية من اإلجراءات ،ولذلك فمن التحديات الرئيسية ضمان وصول
الموارد الالزمة لدعم الحد من مخاطر الكوارث إلى جميع المستويات ذات الصلة ،وبخاصة المستوى المحلي ،حيث
تحدث الخسائر أو التلفيات .يشتمل خفض مخاطر الكوارث على إدراج إجراءات الحد من مخاطر الكوارث بصورة
منھجية ضمن السياسات والخطط والبرامج عبر العديد من القطاعات ،والمقاييس الجغرافية والتنظيمية ،والبيئات
المؤسسية .ونظراً ألن الكوارث ال تھدد األرواح فحسب ،ولكن تؤثر أيضا ً على جميع مجاالت االقتصاد ،فإن الحد من
مخاطر الكوارث يتطلب عمالً منسقا ً بين العديد من القطاعات والوزارات المسؤولة عن التنمية المستدامة والحد من
الفقر ،وتشمل التخطيط والمالية والصحة والبيئة والزراعة والتعليم والنقل والبنية التحتية .وتتولى الحكومات وأصحاب
 ٥تماما كما أشير إلى ذلك في الحاشية  3من إطار عمل ھيوغو ).(UNISDR, 2007a
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المصلحة غير الحكوميين ،متضمنين القطاع الخاص ،واألكاديميين منظمات المجتمع المدني ھذا العمل "متعدد
القطاعات".

المربع  1.1بعض المصطلحات ذات الصلة
إدارة مخاطر الكوارث
العملية المنھجية المتمثلة في استخدام اإلرشادات اإلدارية ،والمنظمات والمھارات التشغيلية والقدرات في تطبيق
االستراتيجيات والسياسات والقدرات المحسّنة على التأقلم بغرض تقليل اآلثار السلبية للمخاطر واحتماالت الكوارث.
الحد من مخاطر الكوارث
المفھوم والممارسة المتمثلة في تحليل العوامل المسببة للكوارث والحد مھا من خالل خفض التعرض للمخاطر،
وتقليل تعرض األشخاص والممتلكات لألخطار ،وتحسين إدارة األراضي والبيئة ،وتحسين التأھب لألحداث
المعاكسة.
التأھب
المعرفة والقدرات التي تطورھا الحكومات واالستجابة االحترافية ومنظمات التعافي ،والمجتمعات المحلية واألفراد
لتوقع تأثيرات الظروف أو األحداث الخطيرة المحتملة أو المحدقة أو الحالية واالستجابة لھا والتعافي منھا.
تعليق :ينفذ إجراء التأھب في سياق إدارة مخاطر الكوارث ويھدف لبناء القدرات الالزمة إلدارة جميع أنواع
الطوارئ بفعالية وتحقيق االنتقاالت المنظمة من االستجابة وصوالً إلى التعافي الكامل .ويبنى التأھب على تحليل
سليم لمخاطر الكوارث وروابط جيدة بين نظم اإلنذار المبكر  ،ويشمل أنشطة مثل التخطيط للطوارئ وتخزين
المعدات والمؤن ووضع الترتبيات للتنيسق واإلخالء وتوعية السكان ،وما يتعلق بھا من تدريب وتمارين عملية.
والبد أن يكون ھذا كله مدعومًا بقدرات مؤسسية وقانونية وبنود في الميزانية.
التعافي
استعادة المرافق ،والسبل المعيشية والظروف المعيشية للمجتمعات المحلية المتأثرة بالكوارث ،وتحسينھا حيثما كان
ذلك مناسبًا ،ويتضمن ذلك جھود خفض عوامل مخاطر الكوارث.
تمويل المخاطر
عملية إدارة المخاطر وتبعات المخاطر المتبقية من خالل منتجات مثل عقود التأمين ووثائق إعادة التأمين أو
الخيارات )كومينز وماھول .(2009
نقل المخاطر
عملية نقل التبعات المالية لمخاطر معينة من طرف إلى آخر ،سواء بصورة رسمية أو غير رسمية ،حيث تحصل
األسر أو المجتمعات المحلية أو المؤسسات أو سلطات الدولة على الموارد من طرف آخر بعد وقوع الكارثة ،في
مقابل منافع اجتماعية أو مالية مستمرة أو تعويضية يحصل عليھا ھذا الطرف اآلخر.
المصدر :استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث 2009 ،ب كومينز وماھول الھيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ،التقرير الخاص بإدارة مخاطر الظواھر المتطرفة والكوارث للنھوض بعملية التكيف مع تغير
المناخ ) ،(SREXمسرد المصطلحات

فئات األولويات ألنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية
في نطاق األولويات الدولية المتعلقة بإجراءات الحد من مخاطر الكوارث ،كما يحددھا إطار ھيوجو ،تحقق المعلومات
عن الطقس أقصى فائدة حين تطبق على ست فئات من األنشطة داخل المجاالت األعم لتحليل المخاطر وتقليلھا والحماية
المالية .وتتمثل "فئات األولويات" الست في:
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-1

تقييم المخاطر

-2

بيانات الخسائر

-3

نظم اإلنذار المبكر

-4

الحد من المخاطر في القطاعات

-5

تخطيط االستثمار في الحد من المخاطر

-6

تمويل المخاطر ونقلھا

الفئات الست لألولويات مبينة بالمربعات الخضراء في الشكل رقم  1.1أدناه .وھي الفئات التي لديھا احتياج معروف
للمعلومات عن الطقس ،ويمكن تحسين البرامج والخدمات القائمة من خالل مدخالت اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
لذا ،فمن خالل ھذه الفئات ،يمكن لإلطار العالمي للخدمات المناخية أن يبدأ على أفضل نحو في الدفع قدما ً بجھود الحد
من مخاطر الكوارث الجوية المائية.
وكما ھو مبين في الشكل رقم  ،1.1فإن الفئات الست لألنشطة مستقاة من مجاالت أكثر عمومية لممارسات الحد من
مخاطر الكوارث ،والتي قد تستفيد مع مرور الزمن بطرق أخرى من الخدمات المناخية المحسّنة .ويعد ك ٌل من تقييم
المخاطر وبيانات الخسائر صورتين من صور تحليل المخاطر .وتندرج نظم اإلنذار المبكر وخفض المخاطر القطاعية
تحت العنوان األشمل المتمثل في إجراءات الحد من المخاطر .وأخيراً ،يشكل ك ٌل من تخطيط االستثمار في خفض
المخاطر وتمويل المخاطر جزءاً من الفئة األعم المسماة بأنشطة الحماية المالية والتي تھدف إلى تقليل اآلثار االقتصادية
للكوارث .وغنيٌ عن القول أن ھناك الكثير من التقاطعات بين المجاالت وبعضھا البعض ،ألن تحليل المخاطر ،على
كل من تحليل
سبيل المثال ،يعد أساسا ً لخفض المخاطر بفعالية وللتخطيط المالي ،كما أن تخطيط االستثمار الز ٌم لتمويل ٍ
المخاطر وخفضھا.
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الشكل  1.1فئات األولويات لألنشطة التي تطبق اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSباللون األخضر(.

كما يتضمن الشكل رقم  1.1مستطيلين في األعلى واألسفل يمثالن الدور الرئيسي الذي تلعبه "أطر الحكم واألطر
المؤسسية" و "المعلومات وتبادل المعارف" في دمج الخدمات المناخية ضمن جميع ھذه األنشطة الخاصة بالحد من
مخاطر الكوارث .وجميع تلك العناصر تمثل جزءاً من كل فئات األولويات الست ،كما يجب أن تعتبر عناصر ذات
أولوية بالنسبة لإلطار العالمي للخدمات المناخية للحد من مخاطر الكوارث.
ومن الجدير بالمالحظة ،أنه لكون جميع األنشطة التي تندرج تحت فئات األولويات ھذه تساعد في إدارة المخاطر
وزيادة القدرة على التكيف مع اآلثار العكسية المحتملة للمخاطر المناخية المائية ،فإن العمل في جميع ھذه المجاالت
يسھم في التكيف مع تغير المناخ )الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،التقرير الخاص بإدارة مخاطر الظواھر
المتطرفة والكوارث للنھوض بعملية التكيف مع تغير المناخ ) ،SREX IPCCعام  .(2010وتعكس ھذه الفئات الحاجة
التي حددھا مؤتمر المناخ العالمي رقم ) 3والذي وضع بموجبه اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،((GFCSضمن
جھات أخرى )انظر الملحق رقم  2لالطالع على قائمة كاملة بتوصيات لجنة الخبراء لمؤتمر المناخ العالمي رقم .(3
وھناك وصفٌ لفئات األولويات الست بوجه عام أدناه .ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل فيما يخص أنواع
اإلجراءات ،والمدخالت والمخرجات ،والمنافع المنتظرة من أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية في القسم .2.3
-1

تقييم المخاطر يحدد تقييم المخاطر طبيعة المخاطر ومداھا من خالل تحليل األخطار المتوقعة ،واألصول
المعرضة لھا ،وظروف التعرض للخطر )مثل الجرحى ،وتلفيات المنشآت ،وخفض عائد المحاصيل أو نقص
المياه( التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان أو اتالف األرواح أو الممتلكات أو السبل المعيشية أو البيئة التي يعتمدون
عليھا )استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) 2007 ،(UNISDRب( .ويجب أن تتكامل
المعلومات عن الطقس والمناخ مع المعلومات عن مدى التعرض للمخاطر لتكوين صورة كاملة للمخاطر.
6

ويمكن لألفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات واألعمال التجارية والحكومات ،المدعومين باألدلة المتعلقة
بالمخاطر ،أن يتخذوا قرارا ٍ
ت لحماية أنفسھم من الخسارة والتكيف مع المناخ المتغير .وتعد معلومات الطقس
أمراً حاسما ً لتحليل أنماط األخطار واتجاھاتھا .ويعد تحليل أنماط األخطار اعتماداً على البيانات التاريخية أمراً
الزما ً ولكنه ليس كافياً ،فظھور أدوات توقع الطقس والتنبؤ به يتيح فرصا ً غير مسبوقة للتحليالت المتوجھة
نحو المستقبل فيما يتعلق بأنماط األخطار المناخية المائية وخصائصھا المتغيرة )مثالً ،يمكن للفيضان الذي كان
يحدث كل  100عام أن يحدث كل  30عام( .وإضافة إلى ذلك ،تتيح عمليات الرصد الساتلية القاعدة وسيلة
فريدة لتقديم معلومات موضوعية وشاملة عن المخاطر والتعرض لھا ،ويلزم تكريس مزيد من الجھود لتعزيز
الحوار بين األخصائيين في الحد من المخاطر وجماعات علوم األرض والسواتل.
-2

-3

بيانات الخسائر ،تتطلب مجموعات بيانات الخسائر والتلفيات ،والتي يتوافر منھا حاليا ً  60مجموعة على األقل
على المستوى اإلقليمي والقطري ،عدداً من المدخالت ولھا العديد من التطبيقات المتنوعة .فالبيانات التاريخية
والبيانات في الوقت الحقيقي المتعلقة بالخسائر والتلفيات توفر مدخالً حاسما ً لتقييم مخاطر الكوارث المستقبلية.
ورغم أن بيانات الخسائر والتلفيات السابقة ال تعطي الصورة الكاملة عن الخسائر المستقبلية  -بالنظر إلى تغير
المناخ ،وتنامي التعرض المجتمعي للمخاطر وتغييرات أنماط التھديدات  -إال أنھا تعد أساسية في التقييم الك ّمي
للتھديد للمساعدة في تقييم المخاطر المستقبلية .كما تمثل بيانات الخسائر والتلفيات مدخال لتقييم فعالية التكلفة
لالستثمارات المخصصة لخفض الخسائر ،وتقييم نجاح تدابير خفض المخاطر .وتوفر خدمات المناخ ،على
مدار الزمن ،معلومات حول األحداث المناخية الشديدة ،سواء التاريخية أو الجارية ،وتساعد في تحديد وبناء
إجراءات دمج ھذه المعلومات في نظم حسابات الخسائر والتلفيات.
نظم اإلنذار المبكر .في العقود الخمسة األخيرة ،تناقصت معدالت الوفيات من الكوارث في بعض المناطق
كنتيجة لتطور نظم اإلنذار المبكر من األخطار المتعددة .وتشمل نظم اإلنذار المبكر الفعّالة خدمات معرفة
المخاطر ورصدھا واإلنذار منھا ،ونشر المعلومات واالتصال ،وقدرات االستجابة )انظر الشكل رقم 1.2
أدناه(.

وتشير الدروس المستفادة من عد ٍد من الممارسات الوطنية الجيدة في مجال نظم اإلنذار المبكر من األخطار المتعددة إلى
تمكين ھذه النظم من اتخاذ قرارات تحمي األرواح والسبل المعيشية خالل أطر زمنية قصيرة األمد وطويلة األمد من
خالل مد فترات التخطيط للطوارئ واالستعداد لھا )غولناراغي .(2012 ،يمكن لإلنذارات قصيرة األمد أن تتيح إخالء
السكان والنقل إلى مخابئ محددة سلفاً ،وحماية بعض األصول )على سبيل المثال ،من خالل استدعاء المراكب إلى
الشاطئ ،وسد المباني باأللواح ،والتوزيع المسبق لقدرات االستجابة للطوارئ( .أما نظم اإلنذار المبكر األطول أمداً
فتعطي مھالت زمنية تبلغ من بضعة أسابيع وحتى عدة أشھر بالنسبة لألخطار التي تبدأ ببطء مثل الجفاف .وھي تمكن
األفراد والمجتمعات المحلية من إجراء تعديالت تستھدف تحسين التخطيط الزراعي )مثل اختيار محاصيل مقاومة
للجفاف وتعديل أوقات الزرع والحصاد( وتمكن الحكومات من تعديل تقديم الخدمات الصحية )مثل التوزيع المسبق
للمواد الصيدالنية وأنشطة مكافحة ناقالت العدوى المحس ّنة بمعلومات الطقس( .كما تتيح إجراءات االستعداد على المدى
الطويل ،على النحو المفصّل أدناه.
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الشكل رقم  1.2المكونات األربعة لنظم اإلنذار المبكر

المصدر :إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) ،(UNISDRمنھاج تعزيز اإلنذار المبكر )،(PPEW
.2006

يمكن استخدام كل من تنبؤات الطقس قصيرة األمد والتنبؤات الموسمية إلعداد سيناريوھات قطعية أو احتمالية
للمخاطر ولتعزيز االستعداد للكوارث .ويتيح اإلنذار من الخطر الداھم تنشيط قدرات االستعداد لالستجابة المبكرة،
بما في ذلك توزيع مخزونات األدوية واألطعمة والمياه ومالجئ الطوارئ وأكياس حفظ الجثث ،وإرسال الموظفين
المھرة لإلنقاذ ،والمتخصصين لتقديم الخدمات الطبية والھندسية وخدمات االتصاالت والتغذية ،والقدرة على
الوصول إلى التمويل المخصص لحاالت الطوارئ .وتستخدم التنبؤات الموسمية في جھود االستعداد مثل تدريب
المتطوعين ،وحشد فرق المجتمع المحلي لالستجابة للكوارث ،وإعادة توزيع المخزون والتخطيط اللوجيستي بما في
ذلك ضمان استخراج التأشيرات لموظفي الطوارئ الدوليين وإقامة المعسكرات للمشردين .كما يمكن أن تستخدم
التنبؤات الموسمية لضمان التمويل في حاالت الطوارئ )انظر المثال في المربع رقم  .(1.2وعلى مستوى المجتمع
المحلي ،يتضمن االستعداد طويل األمد وضع خطط االستعداد للمجتمع المحلي والبنية التحتية الخاصة به ،مثل
المالجئ واألكوام المرتفعة لإلخالء في حاالت الفيضان ،باإلضافة إلى تدابير مثل تنفيذ بعض أنشطة المجتمع
المحلي الخاصة باالستعداد للكوارث والمشروعات متناھية الصغر لتجنبھا .وقد وجد أن التنبؤات الموسمية ال غنى
عنھا للتخطيط لحاالت الطوارئ ،وھي خطط للتعامل مع بعض األحداث أو السيناريوھات المحددة لبعض األخطار
والبيئات وعلى نطاقات مختلفة ،مثل الفيضانات التي تشمل مدينة بكاملھا أو الجفاف الزراعي ،واالستجابة لتلك
األحداث .وبالمثل ،تتيح التنبؤات الموسمية التنسيق عبر الحدود اإلقليمية إلدارة موارد المياه في الدول التي تشترك
في األنھار لتقليل اآلثار على من ھم في مصب النھر.
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المربع  1.2تحسين االستجابة للكوارث وتوفير النفقات  -أول نداء من الصليب األحمر قائم على التنبؤات مناخية
موسمية.
في عام  ،2008أصدر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCأول نداء له على اإلطالق
في حاالت طوارئ الفيضانات بنا ًء على تنبؤات مناخية موسمية) .تال .(2010 ،2008 ،وقد أشارت التنبؤات ،والتي
بمعدل أعلى من الطبيعي في موسم شتاء غرب أفريقيا
صدرت في أيار /مايو إلى ارتفاع احتماالت سقوط األمطار
ٍ
بين تموز /يوليو وأيلول /سبتمبر .ونظراً لقلق االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر بشأن
التغير المناخي ،وكان قد فوجئ بفيضانات مدمرة في غرب أفريقيا في العام السابق دون استعداد ،كان االتحاد
مصحوبا ً بجمعيات الصليب األحمر الوطنية ،تواقا ً إلى أن يستجيب مبكراً .ولذلك ،استشار مكتب االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCفي غرب أفريقيا ،المعھد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع،
للمساعدة في تفسير التنبؤات ووضع خطط الطوارئ للفيضان الخطير المترقب الذي يمكن أن يحدث من جرّ اء
األمطار األعلى من المعدل الطبيعي.
ولالستعداد لآلثار الوشيكة ،عقد الصليب األحمر أيضا ً فعاليات تدريب على مدار المنطقة ،بدءاً من حزيران/
يونيو .ثم ،مع بداية ھطول األمطار ،طلب االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر تمويل أنشطة
دول في غرب أفريقيا ) .(2008 ،IFRCورغم أن صناديق المانحين لم تتحقق حتى آب/
االستعداد في أربع
ٍ
أغسطس ،إال أن االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCتمكن من استخدام صندوق
مواجھة الطوارئ المخصص لمجابھة الكوارث لبدء أنشطة االستعداد لالستجابة في حاالت الطوارئ لمجابھة
األزمة المنتظرة.
ونتيجة لذلك ،كانت المجتمعات المحلية أكثر استعداداً عند بدء الفيضان .وأتاح التوزيع المسبق للمخزونات
لجمعيات الصليب األحمر الوفاء باحتياجات المستفيدين من المأوى ،ومستلزمات الطھي ،والمياه والصرف الصحي
في غضون  48-24ساعة  -مقارنة بفترة االنتظار التي بلغت  40يوميا ً بين وقوع الكارثة واالستجابة لھا حين حدث
الفيضان في غرب أفريقيا عام  .2007كما أتاح التوزيع المسبق للصليب األحمر تقليل تكلفة لكل مستفيد من
االستجابة إلى الثلث مقارنة بالتكلفة المرتبطة باإلغاثة من فيضان عام ) 2007بارمان وآخرون.(2010 ،
المصدر :ھيلموث،
-4

2011

الحد من المخاطر في القطاعات الحساسة للمناخ .البد أن تتخذ الحكومات والقطاع الخاص قرارات للحد من
مخاطر الكوارث في القطاعات الحساسة للمناخ لحمياة االستثمارات الحالية واألرواح .وتتضمن القطاعات
الحساسة للمناخ الزراعة والصحة والمياه والطاقة واإلسكان والبنية التحتية ،والسياحة والصناعة والتجارة
)الشكل رقم  1.3أدناه( .وتضع الخطط متعددة القطاعات للحد من المخاطر والتكيف مع التغير المناخي
المخاطر الحالية والتاريخية وطويلة األمد في اعتبارھا لتجنب االستثمارات التي قد تضيع في المخاطر
المستقبلية أو تؤدي إلى سوء التكيف ،مثل البنية التحتية التي ال تستطيع تحمل أوقات العودة القصيرة لألمطار
الكثيفة .وتتضمن قرارات التخطيط واالستثمار متعددة القطاعات التخطيط المالي وتقسيم األراضي إلى مناطق
والممارسات الزراعية وتدابير األمن الغذائي ،وإدارة المياه وتوفير الخدمات الصحية والتخطيط للتعليم وبرامج
الحماية االجتماعية وغيرھا.
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الشكل رقم  1.3أمثلة التخاذ القرارات للحد من المخاطر متعدد القطاعات والتكيف

-5

تخطيط االستثمار في الحد من المخاطر يلعب التخطيط المالي واالستثمار السليمين دوراً حيويا ً في الحد من
مخاطر الكارثة .وتحتاج الدول إلى تقييم مدى تعرضھا االجتماعي والمالي للكوارث واآلثار المتوقعة لھا
على األموال العامة لتزويد عملية اتخاذ القرار بالمعلومات حول أفضل االستثمارات ،سواء طبقا ً لقيود
الميزانية أو القيود القانونية المرتبطة بالتخطيط القطاعي )مثل البنية التحتية أو التقسيم إلى مناطق( ،وداخل
دورة إدارة مخاطر الكارثة .وھناك حاجة إلى أطر اإلرشادات التي تھدف إلى تحسين االستثمارات العامة في
الحد من المخاطر إلى أقصى ح ٍد ممكن وذلك لدعم التخطيط .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي على الحكومات تمكين
االستثمارات الخاصة وإدارتھا بحيث تكمل التمويل العام إلدارة مخاطر الكارثة .وبالنظر إلى المخاطر
االجتماعية والمالية المتعلقة بالكوارث ،يجب أن تضمن الحكومة والقطاع الخاص أوالً إتاحة جميمع الموارد
المالية لالستثمار في تنمية القدرة على التكيف بشكل عام ،ثم ترتيب استخدام تلك الموارد باألسبقية بين
المبادرات المحتملة ،بتقرير أنسب وقت لالستثمار وترتيبه.
وتحدد التقييمات المالية لمخاطر الكارثة ثمن المخاطر الذي يتيح تحليل التكلفة-الفوائد بطريقة أكثر منھجية
بالنسبة الستراتيجيات التخطيط واالستثمار .وتتضمن االستراتيجيات :برامج زيادة القدرات المالية للدولة أو
المنظمة لالستجابة لحاالت الطوارئ ،مع حماية التوازن المالي العام لھا؛ وتقييمات تحمل المسؤولية في حاالت
الطوارئ ،وتضمين الحد من مخاطر الكوارث في إدارة الدين الخاص والعام ،وغيرھا .المعلومات المناخية تعد
مكونا ً ھاما ً من مكونات قاعدة األدلة المطلوبة لتوجيه القرارات المتعلقة بمستويات االستثمار المناسبة لتقليل
اآلثار المحتملة على االقتصاد إلى الحد األدنى )مثل إعادة تأھيل الصناعة أو تغيير مكانھا( ،وضمان استمرار
تقديم الخدمات الحرجة وعمل البنية التحتية بال انقطاع )مثل تحصين شبكة النقل ضد الظروف المناخية(،
واالستثمار في تطوير نظم اإلنذار المبكر والتخطيط للطوارئ ،وحجز المخصصات المالية للطوارئ
10

الستخدامھا في حاالت الطوارئ ،وإمكانية دعم القطاعات المعرضة للخطر أو المتأثرة )مثل الزراعة(
للمساعدة في حماية الرفاه االجتماعي واالقتصادي.
-6

تمويل المخاطر ونقلھا .يمكن تعريف تمويل المخاطر ونقلھا بصورة عامة على أنه التقاسم الممنھج لآلثار
المالية المحتملة للكوارث التي تسببھا األخطار الطبيعية ،ويحدث ذلك عادة ،وإن لم يكن حصرياً ،من خالل
آليات التأمين .وتميل الحكومات والمجتمعات المحلية واألفراد المعرضون للخطر إلى االعتماد على االقتراض
بمعدالت فائدة مرتفعة ،و/أو البيع الطارئ لألصول المنتجة و/أو المساعدات الخيرية بعد الكارثة ،والتي يمكن
أن تؤدي في أسوأ الحاالت إلى زيادة تدھور الرفاه االقتصادي ،وفي أفضلھا إلى اإلبطاء بوتيرة التعافي
واإلجبار على إعادة تخصيص الميزانيات على حساب التنمية االجتماعية واالقتصادية .ولكن ،يمكن استخدام
مجموعة من نـُھـُج تمويل المخاطر على مستويات مختلفة لضمان إتاحة التمويل في ما بعد الكارثة مباشرة ،مع
تجنب مثل ھذه اآلثار السلبية على المدى البعيد .وتتضمن األمثلة على ذلك :االتحادات التأمينية اإلقليمية أو
الوطنية )مثل مرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي( وصكوك الكوارث ،والتأمين ضد
المخاطر الكارثية التي تلحق بالممتلكات لصالح أصحاب المنازل والمؤسسات ،وبرامج التأمين الزراعية
البارامترية والتقليدية للمزارعين ،وأصحاب القطعان ومؤسسات التمويل الزراعي )مثل البنوك الريفية
ومؤسسات التمويل متناھي الصغر(؛ ومنتجات التأمين متناھي الصغر لحماية السبل المعيشية للفقراء وتعزيز
الحد من مخاطر الكوارث باالرتباط مع البرامج االجتماعية مثل برامج تحويل النقد المشروط .ولكن ،البد من
مالحظة أن آليات تمويل المخاطر ونقلھا ليست ترياقا ً سحرياً ،ولھا تكلفتھا ،والبد من وضعھا كمكونات ضمن
استراتيجيات أوسع إلدارة المخاطر.
ويتطلب تمويل المخاطر ونقلھا الخدمات المناخية لتزويد تقييمات المخاطر وتحليل مخاطر الكوارث
بالمعلومات ،والتي يجب أن تستند في الحالة المثلى إلى معلومات عن العوامل المناخية المائية ،وغيرھا ممّا
يھدد األصول ،على مدار  30عاما ً على األقل .وتستخدم ھذه المعلومات لتحديد المؤشر ذا الصلة )في حالة
التأمين البارامتري( باإلضافة إلى أنسب مستويات)"طبقات"( نقل المخاطرة ،ولتصميم آليات التمويل ،وللتقييم
الكمّي لمتطلبات مدى مناسبة التكلفة وتحديد السعر وتخصيص رؤوس األموال .وفي حالة أدوات نقل المخاطر
المبتكرة )والتي يطلق عليھا عادة "نقل المخاطر البديل" أو  ARTاختصاراً( مثل المشتقات من الطقس أو
التأمين المبنى على المؤشرات ،تكون المعلومات المناخية مطلوبة أيضا ً لتحديد ھياكل المدفوعات ،نظراً ألن
المدفوعات ال تبنى على الخسائر الفعلية ،ولكن على بارامترات للطقس مثل الرياح ومعدل ھطول األمطار
لكل من محافظ إدارة المخاطر وألغراض
ودرجات الحرارة .وقد تم استخدام التنبؤات بمثل ھذه البارامترات ٍ
التنوع.

ويقدم القسم التالي معلومات تبين كيف يمكن لكل ركن من أركان اإلطار العالمي للخدمات المناخية الخمسة أن يدعم
األنشطة في ھذه الفئات الست لألولويات.
1.3

الروابط بين أركان اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللتعامل مع مخاطر الكوارث

سوف يؤدي اإلطار العالمي للخدمات المناخية إلى تحسين تقديم الخدمات المناخية وتلقيھا في فئات األولويات الست
المحددة أعاله من خالل األنشطة التي سوف تدعمھا المكونات الخمس لإلطار العالمي للخدمات المناخية ،أو األركان
الخمسة )انظر الجدول  1.3أدناه( .ھذه األنشطة تصفھا خطة تطبيق اإلطار العالمي للخدمات المناخية كما يلي:
•

برنامج التواصل مع المستخدمين :وسيلة ممنھجة للتواصل بين المستخدمين ،والباحثين في مجال المناخ،
ومزودي المعلومات المناخية على جميع المستويات.
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•

نظام معلومات الخدمات المناخية :اآللية التي تستخدم لجمع وتخزين ومعالجة المعلومات حول المناخ )في
الماضي والحاضر والمستقبل( بصورة روتينية ،إلنتاج منتجات وخدمات تزود عملية صنع القرار المعقدة
بالمعلومات عبر نطاق واسع من األنشطة والمؤسسات الحساسة بالنسبة للمناخ.

•

الرصد والمراقبة :لضمان جمع الرصدات المناخية وغيرھا من البيانات الالزمة لتلبية احتياجات المستخدمين
النھائيين ،وإدارتھا وتوزيعھا وأن تدعمھا البيانات اإلضافية ذات الصلة.

•

البحوث والنمذجة والتنبؤ :تعزيز البحوث التي تھدف إلى تحسين الجودة العلمية للمعلومات المناخية بصورة
مستمرة ،وتوفر قاعدة أدلة لتأثيرات التغير المناخي والتقلبات المناخية كما تھدف أيضا ً إلى تحقيق فاعلية التكلفة
الستخدام المعلومات المناخية.

•

تنمية القدرات :تناول متطلبات تنمية القدرات المعينة والتي تحددھا األركان األخرى ،وبمفھوم أوسع ،المتطلبات
األساسية لتمكين أي أنشطة تتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية من أن تتحقق.

ويوضح الجدول رقم  1.3أدناه األعمال المحددة لكل فئة من فئات األولويات التي يمكن أن تدعمھا األركان األربعة
للمساعدة على تحقيق الرؤية الشاملة لھذا النموذج ،وھي تطوير المعلومات المناخية والتنبؤ المناخي وتضمينھا في
التخطيط والسياسات والممارسة لبناء قدرات المجتمع على التكيف في مجابھة مخاطر الكوارث .يوفر الركن الخامس،
تنمية القدرات ،دعما ً شامالً لجميع األنشطة.
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الجدول رقم  1.3الفئات ذات األولوية لألنشطة للحد من مخاطر الكوارث ،بحسب الركيزة
برنامج التواصل مع المستخدمين
تقييم المخاطر

•
•

•

توفير فھم للطلب على تقييم المخاطر •
واالحتياجات إليه.
إدراج المالحظات المناخية ذات الصلة
والتحليل اإلحصائي والتنبؤات والتوقعات
بالطقس واألحداث الھيدرولوجية والمناخية •
المتطرفة في عمليات تقييم المخاطر.
تنسيق المدخالت ذات الصلة.
•

المالحظات/الرصد

نظام معلومات الخدمات المناخية )(CSIS
قواعد البيانات التاريخية للمخاطر )من •

شبكات مراقبة نظام األرض الموقعية •
والفضائية القاعدة للرصد والكشف
عن المخاطر ،المصممة مع مراعاة
المتطلبات المكانية والزمانية لصنع
الرصد
القرار.عمليات
الموقعية •
والفضائية القاعدة لألصول المعرضة ،بما •

المتغيرات البيئية الموقعية والفضائية
القاعدة( والبيانات الوصفية ذات الصلة -
أرشيف األحداث المناخية الماضية.
التحليل اإلحصائي لخصائص المخاطر.
توجيه عملية حساب فترات العودة،
في ذلك المستوطنات البشرية والبنية
واحتماالت الحدوث ،وعتبات التجاوز الخ
التوقعات المستقبلية وتحليل االتجاھات
األساسية واألنشطة االجتماعية -
االقتصادية.
لخصائص المخاطر في استبانات زمانية
 البيانات المجمعة باالستشعار عن بعد
ومكانية مختلفة.

١
٢

البحوث والنمذجة والتنبؤ
الخسائر واألضرار االقتصادية
السببية ،ونمط األحداث المتطرفة
وتغيّرھا )على سبيل المثال بسبب
تغير المناخ( ،وتوصيف عدم التيقن.
ترجمة المتغيرات البيئية إلى مخاطر.
فھم وقياس االرتباطات بين األرصاد
الجوية والھيدرولوجية واألحداث
المناخية المتطرفة.

•

فقدان البيانات

•

•
•
نظم اإلنذار المبكر •
•
•
•

تحديد أصحاب المصلحة والعمليات القائمة •
•
لتنفيذ نظام حساب الخسائر.
تحديد قنوات المعلومات.
تنسيق المدخالت ذات الصلة.
تحليل المخاطر )مخاطر متعددة ،متعددة •
المستويات ،متعددة القطاعات(.
تحديد الھيئات المسؤولة عن وضع وتنفيذ
التدابير المناسبة ،وإبالغ اإلنذارات ،وأنشطة
التوعية والتعليم.
تحديد االحتياجات من المعلومات وقنواتھا.
تنسيق المدخالت ذات الصلة.

األحداث المناخية المتطرفة التاريخية.
أرشيف الخسائر السابقة.

•

اإلحصائية والتوقعات :التنبؤ وتحليل •
احتماالت األحداث المتطرفة على نطاقات
شبه موسمية وموسمية وفيما بين السنوات
وعقدية )مخاطر متعددة ،متعددة
المستويات ،متعددة القطاعات(.

األرشيفات وسجالت البيانات في
الوقت الحقيقي والبيانات الوصفية -
مع اإلنذار بتوقع وقوع األحداث للتقييم
الديناميكي للمخاطر.
الرصد في الوقت الحقيقي لألحداث •
المتطرفة لتعليل الخسائر المرتبطة
•
بھا.
رصد في الوقت الحقيقي لألخطار •
وتطوير لقواعد البيانات التاريخية
والبيانات الوصفية بحسب المعايير.
•

تنمية القدرات

والبيانات الملحقة الخاصة بمواقع الدراسة،
بما في ذلك طوبوغرافية األراضي
المستخدمة واكتشاف التغييرات.

توصيف األحداث المتطرفة ونسبة
الخسائر.
تحليل البيانات لتطبيقات محددة )مثل
التكلفة والعائد ،واتجاھات الخسائر(.
نمذجة األحداث المتطرفة والتنبؤ بھا
على نطاقات :شبه موسمية وموسمية
وفيما بين السنوات وعقدية.
البحث في العالقة بين المخاطر
والعوامل القطاعية )االتصاالت عن
بُعد(.

تنمية القدرات
 -UIPبرنامج التواصل مع المستخدمين؛  - CSISنظام معلومات الخدمات المناخية؛  - Obs/Monالمراقبات والرصد؛  - RMPالبحوث والنمذجة والتنبؤ
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٣
٤

١
٢
٣

الجدول ) ،1.3تابع( .الفئات ذات األولوية لألنشطة للحد من مخاطر الكوارث ،بحسب الركيزة
برنامج التواصل مع المستخدمين
الحد من المخاطر •
في القطاعات،
على سبيل المثال• :
 الصحة
 المياه
 الزراعة
•

تحديد المتطلبات .البيانات القطاعية األخرى • -
المدخالت غير المناخية.
تنسيق تطوير المنتجات والخدمات المناخية
ذات الصلة فيما يتعلق بتطبيقات محددة التخاذ •
القرارات.
)انظر نماذج المياه والصحة والزراعة(
•

تخطيط االستثمار •
في الحد من
المخاطر
•

تحديد المتطلبات من الخدمات المناخية •
والمدخالت غير المناخية األخرى.
إشراك أصحاب المصلحة في التنفيذ  -وزارات
المالية والتخطيط ،وسلطات إدارة مخاطر
الكوارث والسلطات المحلية والحكومات
والقطاع الخاص الخ.
إنشاء قنوات التنسيق والمعلومات للمدخالت
ذات الصلة.
•
قياس المخاطر والعالقات بينھا.
تحديد المتطلبات بما في ذلك المدخالت غير
المناخية األخرى.
تحديد أصحاب المصلحة من أجل تنفيذ -
وزارات المالية ،والقطاع الخاص ،وما إلى
ذلك ،وقنوات المعلومات.
•
تنسيق المدخالت ذات الصلة.

•
تمويل
ونقلھا

المخاطر •
•
•
•

نظام معلومات الخدمات المناخية )(CSIS
تتبع المتغيرات المناخية/البيئية ذات الصلة •
التي تؤثر على النتائج القطاعية المتعلقة
بالمناخ.
التحليل التاريخي للعالقة بين المعلمات
القطاعية بالطقس واألحوال الھيدرولوجية
والمناخ المتطرفة.
•
تحليل استشرافي ،والتنبؤات والتوقعات
باألحداث المتطرفة ذات الصلة ،وما
يتصل بھا من خصائص ،في نطاقات
زمنية مختلفة.
الخدمات المناخية التشغيلية بما في ذلك •
التحليل والتنبؤات والتوقعات باألنظمة
المناخية واالحتماالت والسيناريوھات
المتصلة بأنماط االحداث المتطرفة.

البيانات التاريخية عن الطقس والمتغيرات •
البيئية األخرى ذات الصلة لتطوير سلسلة
المؤشرات الزمنية والقيم محل الخطر )أي
المحصول( لتطوير منتجات مقل
المخاطر.
المدخالت لحساب أقصى خسارة محتملة.

المالحظات/الرصد

البحوث والنمذجة والتنبؤ

مصدر البيانات ذات الصلة  -تعزيز قابلية •
التشغيل المتبادل للبيانات الصحية
واالجتماعية واالقتصادية والبيولوجية مع
الطقس واألحداث الھيدرولوجية والمناخية
المتطرفة والتغيرات في خصائصھا.
التشغيل المتبادل لشبكات الرصد.

القطاعي/المتطرف
الحدث
)المخاطر المتصلة بالطقس
والھيدرولوجية والمناخ( تؤثر
على البحوث ) -انظر المياه
والصحة والنماذج الزراعية(.

الرصد في الوقت الحقيقي للمخاطر •
وأحوال األرصاد الجوية والھيدرولوجية
وتطوير قواعد البيانات التاريخية
والبيانات الوصفية بحسب المعايير.

البحوث التطبيقية لفھم الترابط
بين األنظمة المناخية ،مع أنماط
األحداث المتطرفة والمخاطر
المالية واالجتماعية في األطر
الزمنية الموسمية والسنوية
والعقدية )المرتبطة بتخطيط
االستثمار(.

تحريك مؤشرات الطقس/الدفعات ،والتي •
تعتمد بشكل كبير على المراقبة في الوقت •
شبه الحقيقي التي تم التحقق من جودتھا،
وعلى مجموعات البيانات التي تم ملؤھا
والمتجانسة )على سبيل المثال ،قواعد
البيانات المعززة للتحليل والدفعات(.

وضع المؤشرات.
تحسين فھم القيمة المضافة
لمنتجات تمويل المخاطر فيما
يتعلق بتقلبية المناخ وتغير
المناخ.

تنمية القدرات
 -UIPبرنامج التواصل مع المستخدمين؛  - CSISنظام معلومات الخدمات المناخية؛  - Obs/Monالمراقبات والرصد؛  - RMPالبحوث والنمذجة والتنبؤ
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٤
٥

لتوضيح كيفية يمكن لمختلف ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتفاعل للحد من مخاطر كوارث
األرصاد الجوية الھيدرولوجية ،البد من اتخاذ اإلجراءات التالية في البلدان ،مع االعتراف بأن كل دولة ستكون لھا
احتياجاتھا الخاصة وسياقھا.
-1

وستكون للبلدان الخيار لدعوة الوزارة أو الوزارات المعنية لتأسيس برنامج للتواصل مع المستخدمين ).(UIP

-2

من الناحية المثالية ،سيشارك أصحاب المصلحة المعنيين من قطاعات مثل الزراعة واإلسكان والصحة
وإدارة الموارد المائية وإدارة مخاطر الكوارث ويقدمون مدخالتھم.

-3

ويمكن لبرنامج  UIPأن يساعد في تحديد االحتياجات من الخدمات المناخية لتحسين فھم المخاطر المرتبطة
بأخطار األرصاد الجوية الھيدرولوجية في القطاعات الرئيسية المحركة لالقتصاد ،وقدرات المؤسسات
المكلفة على االستجابة لھذه االحتياجات.

-4

وسيكون من الالزم أن تكون سجالت المناخ والبيئية األخرى رقمية ،كما يجب أن تتم أرشفتھا )استعادتھا(
بشكل آمن.

-5

سيكون من الضروري تطوير بيانات المخاطر التاريخية والبيانات الوصفية )إن وجدت( ومحطات الرصد
اإلضافية كلھا على أساس المعايير المتفق عليھا دوليا ً.

-6

-7

يجب تحديد مواقع المحطات استناداً إلى المشاورات مع المنظمات المعنية مثالً باإلنذار المبكر والتأھب على
النطاق الوطني إلى المحلي ،فضالً عن خدمات اإلرشاد الزراعي .وينبغي تبادل المعلومات الصديقة
للمستخدم والمصممة خصيصا ً له مع الفئات الضعيفة وأصحاب المصلحة الرئيسيين لدعم تدابير الوقاية
والتأھب .وسيتم دعم ھذا الجھد من قبل ركيزة المالحظة والرصد في اإلطار العالمي ).(GFCS
وسوف تكون ھناك حاجة إلى البيانات االجتماعية واالقتصادية وبيانات الخسائر في حاالت الكوارث،
وتعرض األصول للمخاطر ،وغيرھا من المعلومات لتحديد مستويات المخاطر والعمل على أن تستھدف
التوقعات والتحذيرات األشخاص والضعاف والقطاعات المعرضة للمخاطر.

وسيكون نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISقادراً على مساعدة الھيئة الوطنية لخدمات األرصاد الجوية أو
المؤسسة المعينة لتحويل بيانات الطقس والمناخ إلى تنبؤات يومية إلى موسمية وتحذيرات باألحداث المناخية المتطرفة
)مثل حاالت الجفاف( .وسيتم ذلك من خالل الوصول إلى تحليل البيانات المناخية ونواتج التنبؤات التي تصدرھا مراكز
اإلنتاج العالمية والمراكز المناخية اإلقليمية من خالل شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية القائمة )نظام معلومات
المنظمة( والمعالجة الالحقة لتوليد المعلومات والخدمات المصممة خصيصا ً ألصحاب المصلحة .وسيكون لموظفي
األرصاد الجوية في البالد  -في الوضع األمثل  -الخيار للمشاركة والمساھمة في الدورات التدريبية التي تنظمھا مراكز
التدريب اإلقليمية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ،والتي سوف تسمح لھم باالستفادة من المعرفة اإلقليمية
والعالمية الرامية إلى تحسين التوقعات على المستوى الوطني إلى المستوى المحلي .سوف يعمل نظام  CSISعلى تيسير
التبادل المأمون للبيانات والتنبؤات والتحذيرات مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ،ومراقبة سياسات البيانات الوطنية
والدولية ذات الصلة ،واستخدام تنسيقات ومعايير البيانات المشتركة المتفق عليھا .ويُعد كل من توحيد وتبادل البيانات
وملء الثغرات في البيانات وتحديد أفضل السبل لتقديم التنبؤات ونشر اإلنذارات من المھام الرئيسية لإلطار العالمي
).(GFCS
من خالل ركيزة البحوث والنمذجة والتنبؤ ،سوف تكون البلدان قادرة على الدعوة إلى بذل الجھود البحثية اإلقليمية
والعالمية ،حسب االقتضاء ،لتعزيز المعرفة حول النظام المناخي وتأثير تغيير المعلمات على التنمية االجتماعية
واالقتصادية وعلى الحالة الفيزيائية الحيوية لألرض .بل وأبعد من ذلك ،س ُتوجه الجھود البحثية نحو مجاالت مثل تعزيز
فھم العالقة بين األنظمة المناخية وأنماط وخصائص مخاطر األرصاد الجوية الھيدرولوجية )على سبيل المثال ،كيفية
تأثير ظاھرة النينو الجنوبية/التذبذب الجنوبي على الطقس الشديد أو أنماط الجفاف محليا ً( ،مما يعزز التطبيقات العملية،
ويسھل استعمال التكنولوجيات الجديدة و/أو التقليدية مثل أجھزة الراديو.
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وينبغي أن تكون البلدان قادرة على االعتماد على ركيزة تنمية القدرات لدعم ھذه اإلجراءات على النحو المطلوب ،على
سبيل المثال لتعزيز القدرات المؤسسية ،مثل إطار للخدمات المناخية على المستوى الوطني .وينبغي أن تكون البلدان
قادرة على تحديد قدرات البنية التحتية والقدرات البشرية الالزمة لتوسيع شبكتھا لخدمات المناخ والطقس ،من أجل
قاعدة بيانات قابلة للتشغيل المتبادل ،ولتدريب الموظفين في أوساط األرصاد الجوية واالتصاالت والحد من مخاطر
الكوارث .كما أن القدرات اإلجرائية المعززة ستم ّكن من التشغيل السلس لألنشطة ،من مراقبة البيانات ،إلى إبالغ
الجمھور باإلنذارات المبكرة ،وتحليل المخاطر التخاذ القرارات القطاعية.
1.4

األنشطة القائمة ذات الصلة ،وتحديد الفجوات

1.4.1

مصادر المعلومات عن األنشطة الجارية

تھدف أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالمختصة بالحد من مخاطر الكوارث الجوية الھيدرولوجية إلى
استكمال وتعزيز المبادرات القائمة .فعلى الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي ،تجري بالفعل الجھود المنسقة
واالستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث ،وھي تضم على مجموعة واسعة من األنشطة ،حيث ُتستخدم الخدمات
المناخية من أجل الحد من مخاطر الكوارث .ويجري تنفيذ ھذه األنشطة على الصعيد المحلي من قبل المجتمعات المحلية
والمنظمات غير الحكومية والحكومة المحلية؛ وعلى الصعيد الوطني من قبل وكاالت إدارة مخاطر الكوارث والوزارات
القطاعية والوكاالت والمنظمات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية ،وعلى الصعيد العالمي من خالل إقامة شراكات
بين الحكومات الوطنية والمنظمات اإلنسانية الدولية ومنظمات التنمية ومؤسسات التمويل .كذلك يشارك القطاع الخاص
بشكل كبير في كل من إنتاج واستخدام المعلومات والخدمات المناخية.
غير أن إعداد تخطيط مفصل وشامل لألنشطة على المستويات دون الوطنية والوطنية أمر غير عملي نظراً للعدد الھائل
لھذه األنشطة وتطورھا المستمر .ويتم التقاط المعلومات بشأن األنشطة الجارية حاليا ً وعرضھا في العديد من المحافل.
للراغبين في االطالع على تفاصيل إضافية PreventionWeb ،ربما تكون البوابة األكثر شموالً لمصادر المعلومات عن
مجال الحد من مخاطر الكوارث على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية ،على الرغم من أنھا ال تقوم
بتوثيق البرامج ).(www.preventionweb.net
وعلى المستوى العالمي ،أشار عدد من البرامج والدراسات إلى أھمية وجود إستراتيجية متكاملة للرصد لنظام مراقبة
المخاطر .وينسق الفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOالجھود الدولية لبناء المنظومة العالمية لنظم
رصد األرض ) .(GEOSSوتربط المنظومة ) (GEOSSبين نظم رصد األرض القائمة والمزمعة ،وتدعم استحداث نظم
جديدة حيثما تنشأ الحاجة إلى ذلك .والھدف من ذلك ھو بناء بنية أساسية عامة عالمية لرصدات األرض تتألف من شبكة
مرنة وموزعة من موفري المضمون الالزم.
والفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOھو شراكة دولية بين الحكومات والمنظمات الدولية ،وھو يوفر
إطاراً يم ّكن ھؤالء الشركاء من إعداد مشاريع جديدة وتنسيق إستراتيجياتھم واستثماراتھم .وتعمل ھذه الشراكة على
الربط بين نظم الرصد التابعة لھا ،وتنسيق إستراتيجياتھا واستثماراتھا في مجال الرصد ،وتقاسم بياناتھا ومعلوماتھا
ودرايتھا الفنية في مجال البيئة .ونظراً إلى أن التكاليف واللوجيستيات الالزمة لزيادة البنية األساسية لرصد األرض
تتجاوز إمكانيات أي دولة بمفردھا ،فإن المنظومة ) (GEOSSتجعل من إنتاج الرصدات الشاملة لألرض عملية مستدامة
من خالل زيادة االستثمارات من مجموعة واسعة من الشركاء لضمان أن يظل الفريق ) (GEOسلعة عامة عالمية متاحة
للجميع .ولقد م ّكن التقدم التكنولوجي من جعل المنظومة ) (GEOSSأمراً ممكناً ،بينما جعلتھا المتطلبات المتزايدة
للمستخدمين أمراً ضروريا ً.
1.4.2

الفجوات

استند تطوير رؤية وأولويات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي مجال الحد من مخاطر الكوارث إلى عمل
العديد من االستعراضات الدولية السابقة عن الحاجات غير الملباة في مجال الحد من مخاطر الكوارث والمعلومات
المناخية ،وإلى التحليل المستمر للفجوات من قبل الخبراء.
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وقد حددت عدة استعراضات دولية سابقة الحاجات غير الملباة أو 'الفجوات' في مجال الحد من مخاطر الكوارث .وعلى
نطاق عريض ،فإن إطار عمل ھيوغو نظام في إطار إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث )،(UNISDR
الذي قُدمت رصداته وتحليله في تقرير التقييم العالمي ) (GARالذي يصدر كل عامين )،(2013 ،2011 ،2009 UNISDR
واستعراض منتصف المدة إلطار عمل ھيوغو ) (UNISDR 2011cقد أشارا إلى أنه ال تزال ھناك حاجة إلى جھود
كبيرة لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث في جميع أنحاء العالم وتحقيق أھداف إطار عمل ھيوغو بحلول عام .2015
وتشمل المجاالت الرئيسية للتحسين ما يلي:
•
•
•

تحمل المسؤولية عن المخاطر من خالل االستثمار في الحد من المخاطر ،وحساب الخسائر ،فضالً عن
توقع ونقل المخاطر التي ال يمكن الحد منھا.
دمج إدارة مخاطر الكوارث في الصكوك واآلليات اإلنمائية القائمة.
بناء قدرات إدارة المخاطر من خالل إظھار اإلرادة السياسية ،وتقاسم السلطة ،وتعزيز الشراكات وتحسين
المساءلة ).(UNISDR 2011c

ويمكن االطالع على فجوات أخرى أكثر تحديداً في الخدمات المناخية من أجل الحد من مخاطر الكوارث في التقرير
الذي أعده الفريق الحكومي الدولي عام  2012بشأن إدارة مخاطر الظواھر المناخية المتطرفة والكوارث .وفي حين
أشار تقرير عام  2012إلى الحاجة إلى إجراء بحوث علمية إضافية لسد الفجوات في المعلومات المناخية على المستوى
التقني ،فقد حددت أيضا ً أنواع االحتياجات غير التقنية من المعلومات المناخية التي يسعى اإلطار العالمي )(GFCS
يسعى إلى معالجتھا على النحو التالي:
"يحتاج المستخدمون إلى معلومات ذات صلة عن المخاطر المناخية بحيث يسھل الوصول إليھا ويمكن
شرحھا بلغة مفھومة وتوفر تقديرات مباشرة عن جوانب عجم التيقن على أن تكون ذات صلة أو مصممة
خصيصا ً لمھام اإلدارة لديھم .وأفضل السبل لتحقيق ذلك ھو من خالل التفاعل المستمر بين العلماء
وأصحاب المصلحة وصناع السياسات ،الذي يتحقق في العادة من خالل سنوات من العالقات القوية وبناء
الثقة.
إن توقيت وشكل المعلومات المناخية )بما في ذلك التنبؤات والتوقعات( والوصول إلى التوجيه الموثوق به
للمساعدة في تفسير وتطبيق المعلومات والتوقعات في عمليات صنع القرار قد تكون أكثر أھمية بالنسبة
للمستخدمين األفراد من تحسين الموثوقية ومھارة التوقعات  ....وينبغي أن يكون الدافع وراء أنشطة دعم
اتخاذ القرار ھو احتياجات المستخدمين ،وليس أولويات البحث العلمي ،غير أن احتياجات المستخدم ھذه ال
يمكن التكھن بھا دائما ً مقدما ً ولكن ينبغي تحديدھا على نحو تعاوني متكرر في إطار التواصل الجاري في
٦
اتجاھين ما بين بين منتجي المعرفة وصناع القرار".

 ٦الفصل .2012 ،IPCC SREX ،3
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تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللحد من مخاطر كوارث األرصاد الجوية
الھيدرولوجية

2.1

شروط نجاح التنفيذ

يعتمد التنفيذ الناجح لإلطار ) (GFCSللحد من مخاطر الكوارث على:
-1

إشراك القادة الدوليين للحد من مخاطر الكوارث .إقرار اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى
أعلى المستويات من قبل الرؤساء التنفيذيين للمنظمات الدولية أمر بالغ األھمية .ويشمل ذلك الدعم من
الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(SRSGومدير برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPالذي يرأس أيضا ً مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية؛ ومنسق األمم المتحدة
لإلغاثة في حاالت الطوارئ ،الذي يرأس أيضا ً اللجنة الدائمة الدولية ،واالتحاد الدولي لجمعيات الھالل
األحمر والصليب األحمر؛ ونظرائھم في المؤسسات المالية الدولية ،من بين آخرين ٧.ومن المھم أيضا ً
حشد الدعم من قادة المنظمات الدولية اإلضافية )داخل منظومة األمم المتحدة وخارجھا( التي تم ّكن برامج
الحد من مخاطر الكوارث في البلدان ماليا ً و/أو تنفذھا.

-2

إقامة شراكات مع شركاء التنفيذ المحتملين .يجب على منفذي اإلطار العالمي ) (GFCSجمع الشركاء
والعمل معھم لتحديد أنشطة اإلطار العالمي وتولي القيام بھا .وعلى وجه الخصوص ،ينبغي عليھم
مشاركة أصحاب المصلحة على المستوى المحلي من خالل المنظمات المجتمعية ومنظمات المجتمع
المدني وجمعيات الھالل األحمر والصليب األحمر والمنظمات اإلقليمية والدولية .ويتعين على مثل ھذه
الشراكات االعتماد على مناھج عمل وطنية للحد من مخاطر الكوارث أو آليات مماثلة منشأة أو مزمع
إنشاؤھا بتوجيه من إطار عمل ھيوغو.

-3

تطوير وتسليم المشاريع التي تعالج الفجوات التي تم تحديدھا في المعلومات المناخية للحد من مخاطر
الكوارث وتحسين التعاون .يجب أن تجذب المشاريع اھتمام شركاء التعاون المحتملين .ويمكن أن يُثار
ھذا االھتمام إن أو متى نجح المشروع في سد الفجوة ،وتوسيع نطاق مبادرات الشركاء الناجحة.

-4

تعزيز قدرات مقدمي الخدمات المناخية اإلقليمية والوطنية .يجب أن تسمح المشاريع لھذه الجھات بتقديم
الخدمات المطلوبة للتنفيذ .وعالوة على ذلك ،ينبغي عليھم بناء القدرة على التواصل بشأن الخدمات
المناخية فيما بين مجموعات أصحاب المصلحة.

-5

ضمان التنسيق بين اإلطار العالمي ) (GFCSوالجھات الفاعلة العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية
األخرى .وينبغي أن يستمر تنسيق تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSليس فقط مع أكبر برنامج للحد من
مخاطر الكوارث ،ولكن أيضا ً في جدول األعمال العالمي بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة ،وينبغي
أن يبني الروابط مع القطاعات الرئيسية ،والقطاع الخاص ،والجھات الفاعلة األخرى ذات الصلة.

-6

وضع السياسات والمؤسسات :ينبغي على السلطات الحكومية القائمة على التنفيذ ،بدعم من شركائھا،
ضمان أن األطر اإلقليمية والوطنية للحد من مخاطر الكوارث تشتمل على عنصر المعلومات المناخية.
وينبغي بذل الجھود لوضع المعايير ورصد التقدم المحرز في توفير الخدمات المناخية ،بما في ذلك من
خالل إطار عمل ھيوغو.

 ٧أعرب االتحاد الدولي لجمعيات الھالل األحمر والصليب األحمر ) (IFRCبالفعل عن دعمه لإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل عدد من
التصريحات رفيعة المستوى ،مثل التصريح في المؤتمر االستثنائي األول للمنظمة )) ،WMOومؤخراً من خالل بيان األمين العام لالتحاد
الدولي في االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف .متاح على .www.ifrc.org
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تحديد المشاريع

2.2

في المناقشة التالية ،من المھم أن نفھم أن ھذا النموذج يشمل أربع فئات من المبادرات:
-1

فئات األنشطة ذات األولوية :يتم عرض الفئات الست ذات األولوية في صورة وصف عام لألھداف
والنواتج واألنشطة المحددة والمدخالت والشراكات .ويوضح ھذا الوصف أفضل السبل التي يمكن من
خاللھا لإلطار العالمي ) (GFCSإضافة قيمة لمجاالت العمل الموجودة في مجال الحد من مخاطر
الكوارث .ھذه ليست مشاريع قابلة للتنفيذ ،وإنما الھدف منھا ھو تعريف المجتمع األوسع لإلطار العالمي
) (GFCSببعض المنتجات والخدمات الرئيسية للحد من مخاطر الكوارث ،وشرح كيفية إنشاؤھا.

-2

المشاريع الفردية :يمكن للشركاء استخدام 'الفئات ذات األولوية' من ) (1أعاله مباشرة ،كقوالب أو معايير
عامة عند إعداد المشاريع الفعلية لتنفيذھا في سياقات محددة لتحديد المخاطر أو الحد منھا أو الوقاية منھا
ماليا ً .والتمويل الذي تم حشده لتنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSيمكن أن يتم توجيھه نحو ھذه المشاريع ،من
خالل عملية لم ُتحدد بعد .أو قد يجد شركاء الوصف العام في النموذج أدناه إرشادات مفيدة إلعداد
المشاريع التي تجسد ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSللحصول على تمويل من قبل
أطراف ثالثة.

-3

أنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSلبناء قدرات الحد من مخاطر الكوارث :في مرحلة البدء في اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي استغرقت عامين ،وذلك تعزيزاً لمجاالت العمل العام الواردة في
النموذج ،فمن المستحسن تصميم واقتراح مجموعة من أنشطة البدء في تنمية القدرات .ويمكن إدراجھا
في قائمة المشاريع المقترحة ،التي يعدھا مجلس مراقبة المشروع التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSوتجمعھا أمانة اإلطار ويتم تقديمھا إلى الھيئات الرئاسية في اإلطار .وتھدف ھذه المقترحات
إلى تحفيز مساھمات ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي فئات األنشطة المتعلقة بالحد
من مخاطر الكوارث والتي يتم تحديدھا في الجدول ) 1.3ص (19 .وأدناه .وستؤكد ھذه المشاريع األولية
على دعم إنشاء برامج التواصل مع المستخدمين أثناء العامين األولين من تنفيذ اإلطار العالمي
) ،(GFCSوالتي خاللھا يمكن للركائز األخرى في اإلطار العالمي أن تغذي وتشرع في دعم مجاالت
العمل الموضحة أدناه .كما أنھا ستدعم المبادرات األخرى الرامية إلى خفض الخسائر والتلفيات بشكل
مباشر في سياقات محددة )أي " .2مشروعات للتنفيذ" ،أعاله مباشرة ،و"  .4األنشطة الجارية "أدناه
مباشرة(.

-4

األنشطة الجارية :رغم أنھا غير مفصلة ھنا ،إال أن ھناك مجموعة كبيرة جداً من األنشطة الجارية على
المستوى القطري ،على غرار تلك التي يرد وصفھا أدناه ،والتي يمكن العثور عليھا في جميع أنحاء
العالم .توفر ھذه األنشطة نقاط دخول لمنتجات وخدمات اإلطار العالمي ) ،(GFCSوكذلك ،ومن
المحتمل ،الموارد لدفع جدول أعمال اإلطار العالمي بشأن المجتمعات المتجاوبة مع المناخ إلى األمام.

جميع المشاريع الفردية في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSسواء " .2المشاريع الفردية "و"  .3أنشطة
اإلطار العالمي ) (GFCSلبناء قدرات الحد من مخاطر الكوارث" ،أعاله( ينبغي أن تدعم أھداف التنمية الوطنية
المستدامة ،مثل تلك التي أُعرب عنھا في وثائق البلدان إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ) (UNDAFووثائق
إستراتيجية الحد من الفقر ) ،(PRSPحيثما ينطبق ذلك .كما ينبغي لھا أيضا ً أن تستأنف الجھود الحكومية األخرى للحد
من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك تنفيذ إطار عمل ھيوغو وتطوير .FAA2
وحدد تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى ) (WMO 2011bاألطر الزمنية التالية لتنفيذ المشروع :عامين )،(2015-2013
ستة أعوام ) (2019-2015وعشرة أعوام ) .(2023-2019المشاريع التي سيتم تنفيذھا في إطار زمني مدته عامان تختلف
بالضرورة في حجمھا وأھدافھا عن تلك التي يمكن أن تستفيد من إجراء تقييم أعمق ومشاركة أوسع مع الشركاء .أما
المشاريع في األطر الزمنية لمدة ستة أعوام وعشرة أعوام فيمكنھا االستفادة من دروس التنفيذ المستفادة في العامين
األولين ،لكنھا قد تكون أو ال تكون استمراراً أو توسيعا ً لمشاريع المرحلة األولى .وسوف تستجيب المشاريع طويلة
األجل لألولويات اإلستراتيجية الوطنية المعلنة وستكون جزءاً من عملية وضع برامج التنمية المنسقة على نطاق
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المنظومة والوكاالت اإلنسانية من منظومة األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الدولية ،والمنظمات غير الحكومية
الرئيسية في البلدان المستھدفة.
ومن بين الفئات األربع للمبادرات التي تمت مناقشتھا في ھذا القسم ،يصف القسم التالي الفئة األولى" :فئات األنشطة
ذات األولوية " المقترحة لإلطار العالمي ) ،(GFCSفي مجال الحد من مخاطر الكوارث.
فئات األنشطة ذات األولوية المقترحة

2.3

يحدد ھذا القسم الفئات الست للمشاريع ذات األولوية المقترحة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي مجال
الحد من مخاطر الكوارث .ومن شأن األنشطة في ھذه الفئات تحفيز توفير المنتجات والخدمات ذات الصلة باإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوتعزيز التنفيذ واسع النطاق للبرامج والمبادرات التي تتضمن المعلومات
والخدمات المناخية.
القسم  1.1والجدول  1.3أعاله ،حددا بالفعل الفئات العامة الست لألنشطة )المنتجات والخدمات( التي يمكن لإلطار
العالمي ) (GFCSأن يعززھا ويساھم فيھا خالل عملياتھا وركائزھا الخمس على النحو التالي:
-1

تقييم المخاطر

-2

فقدان البيانات

-3

نظم اإلنذار المبكر

-4

الحد من المخاطر في القطاعات

-5

التخطيط المالي واالستثمار في إطار الحد من مخاطر الكوارث

-6

تمويل المخاطر ونقلھا

تتضمن الصفحات القليلة القادمة مزيداً من التفاصيل ،فتتناول ھذه الفئات بالشرح من خالل وصف عام لألھداف
والنواتج واألنشطة والمدخالت والشراكات .ويوضح ھذا الوصف كيف يمكن لإلطار العالمي ) (GFCSإضافة قيمة
لمجاالت العمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث .ھذه ليست مشاريع قابلة للتنفيذ ،وإنما الھدف منھا ھو تعريف
المجتمع األوسع لإلطار العالمي ) (GFCSببعض المنتجات والخدمات الرئيسية للحد من مخاطر الكوارث ،وشرح كيفية
إنشاؤھا.
ويمكن تنفيذ مشاريع محددة في الفئات المبينة أدناه مع الشركاء في مرحلة التنفيذ االولى لإلطار العالمي )(2015-2013
لعرض نتائج منفصلة وقائمة بذاتھا في الخدمات المناخية  .ويُوصى بإجراء عملية شاملة واسعة النطاق تضمن كون
المشاريع جزءاً من جھد دولي على نطاق المنظومة وذلك بغية تحديد أنشطة اإلطار العالمي لألطر الزمنية ذات الستة
أعوام وعشرة أعوام.
الفئة  :1تقييم المخاطر
الوصف:
تھدف األنشطة في ھذه الفئة إلى تحديد طبيعة ومدى المخاطر عن طريق تحليل المخاطر المحتملة ،والعناصر المعرضة
للخطر )الناس والبنية التحتية واألنشطة االجتماعية واالقتصادية مثل اإلنتاج الزراعي( ،وتقييم األوضاع القائمة من
حيث التعرض للخطر.
الھدف:
وستكون النتيجة المرجوة ھي قاعدة أدلة لصنع القرار المتعلق بإدارة المخاطر )للحد من المخاطر ونقلھا ،وتوزيع
الموارد ،والتأھب(.
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الفوائد:





قدر أكبر من الفعالية في التأھب وخطط وسياسات االستجابة.
تخصيص أكثر كفاءة للموارد.
تأھب وأنشطة استجابة أكثر استنارة.
انخفاض الخسائر الناجمة عن الكوارث.

المخرجات:
 تقارير عن تحليل المخاطر لصناع القرار والجمھور.
 خدمات مناخية أكثر استنارة لتلبية االحتياجات المحلية.
 استراتيجيات وخطط عمل تستند إلى األدلة للحد من مخاطر الكوارث.
 تنفيذ األنشطة بغية معالجة العوامل المسببة للكوارث.
األنشطة المحددة:
 تطوير فھم لعملية صنع القرار/إدارة المخاطر والمتطلبات.
 تحديد طبيعة وموقع وشدة واحتماالت المخاطر الكبرى.
 تقييم التعرض  -تحديد الفئات السكانية المعرضة للخطر وترسيم المناطق المعرضة للكوارث.
 تحليل ھشاشة األوضاع  -تحديد قدرة العناصر المعرضة للخطر على تحمل سيناريوھات الخطر.
 تحليل الخسارة/األثر  -تقدير الخسائر المحتملة.
 تنميط المخاطر وتقييمھا  -تحديد خيارات للحد من المخاطر فعالة من حيث التكلفة.
 توجيه عملية رسم استراتيجيات وخطط عمل الحد من مخاطر الكوارث مراجعتھا.
 بناء مرصد وطني للكوارث ،للتعلم من تاريخ الكوارث ودمج ھذه المعرفة في استراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث.
 الضعف وتقييم القدرات  -تقييم المجتمعات المعنية ،والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة الرئيسيين )نھج من
أسفل إلى أعلى(.
المدخالت:
 بيانات عن:
o
o
o




فترات عودة المخاطر مع مختلف المقادير والمدد والمواقع والتوقيتات.
العناصر المعرضة للخطر.
عوامل الضعف.

المنھجية.
االتصاالت ،والتوعية ،واستراتيجية التطبيق.
الموارد البشرية.

الشركاء:
 اإلدارات الحكومية المحلية والوطنية.
 مقدمي البيانات بما في ذلك منظمة األرصاد الجوية بالبالد.
 المنظمات غير الحكومية ومنظمات اإلغاثة الدولية.
 أصحاب المصلحة في القطاع /في إدارة المخاطر.
 الجمعيات الوطنية للھالل األحمر والصليب األحمر.
 المجتمعات المحلية المعرضة للخطر.
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المربع  2.1الحد من المخاطر في بربادوس
على الرغم من أن بربادوس لم تستخدم تقييم المخاطر للتخطيط للتنمية ،تشير البالد إلى أن عمليات تقييم المخاطر
الشاملة للبنية التحتية الحرجة والمناطق المعرضة للخطر بشكل خاص يمكن االضطالع بھا عن طريق التنسيق بين
مختلف المؤسسات غير المسؤولة مباشرة عن إدارة مخاطر الكوارث .تشاركت وزارة بربادوس لتخطيط الحضر
والريف ووحدة إدارة المناطق الساحلية في وضع األنظمة الساحلية على أساس خط الغمر الناجم عن عرم العواصف
وعمره  100سنة .ويتم قياس النكسات الساحلية )مناطق عازلة فوق عالمة المياه عالية( اعتماداً على المسافة من ھذا
المعيار .وقد كرست الحكومة موارد كبيرة ) 30مليون دوالر أمريكي( إلجراء تقييم شامل للمخاطر الساحلية بالنسبة
لألخطار الساحلية الرئيسية التي تم تحديدھا.
وعلى الرغم من ھذا التقدمُ ،تخصص موارد محدودة للعمليات المماثلة في المناطق غير الساحلية من البالد .وللتغلب
على ھذه العقبة ،تقوم اإلدارات الحكومية المختلفة بدور المؤسسات الرائدة بشأن المخاطر األخرى .وقد وضعت
تقديرات محددة وخرائط للمخاطر لمنطقة في بربادوس عرضة بشكل خاص لالنھيارات األرضية وتآكل التربة ،ويتم
استخدام قانون المحافظة على التربة الموجود كقوة دافعة لتنفيذ جھود التخفيف من آثار الكوارث الھيكلية وغير
الھيكلية في المنطقة من خالل وحدة صيانة التربة بالبالد .وتشمل ھذه التدابير نقل المجتمعات الداخلية من المناطق
المعرضة للفيضانات واالنھيارات األرضية.
المصدر.UNISDR 2011a :
الفئة  :2قواعد بيانات الخسائر
الوصف:
يتألف ھذا المنتج من عملية تسجيل مستمرة للخسائر والتلفيات الناجمة عن األحداث المناخية المتطرفة في شبه الوقت
الحقيقي.
الھدف:
وستكون النتيجة المرجوة ھي بيانات تتعلق بمستويات وأنماط واتجاھات الخسائر والتلفيات الناجمة عن األحداث
المناخية المتطرفة ،كمدخل لعملية صنع القرار المتعلق بإدارة المخاطر وقياس النتائج.
الفوائد:





يسمح للحكومات بالوقوف على مستواھا من حيث قابلية التأثر العام واإلقليمي واالستجابة للتخفيف من حدة
المخاطر واالستعداد لھا ،إلى جانب توجيه برامج اإلغاثة واإلنعاش وإعادة اإلعمار في أعقاب الكوارث.
تمكين الحكومات من أجل تحديد مخاطر الكوارث في المستقبل ،وبالتالي تنفيذ برامج وسياسات ذات كفاءة
وفعالية في الحد من مخاطر الكوارث .
تحديد المناطق المعرضة للكوارث واألخطار على أساس عدد من المتغيرات مثل الخسائر في األرواح،
والتكلفة المالية ،لتوضيح مستويات مختلفة من الضعف.
وبمجرد إنشاء قاعدة بيانات بالخسائر ،يمكن استخدامھا لرصد التقدم المحرز في مبادرات الحد من مخاطر
الكوارث ،والسماح للحكومات بتحديد أولويات األنشطة في المستقبل.
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المخرجات:
 قاعدة بيانات بالخسائر توفر مجموعة منتظمة من البيانات ذات الصلة عن التحليل التاريخي للكوارث
والكوارث المحتملة في المستقبل على أساس أدلة من الماضي.
 تحليل لقابلية تأثر البالد وخسائرھا الماضية من جراء الكوارث من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
 قاعدة بيانات متجانسة بالخسائر النجمة عن الكوارث في مختلف البلدان و/أو المناطق المختلفة داخل البلد لتقييم
قابلية التأثر اإلقليمية.
األنشطة المحددة:
 رصد ألحداث المخاطر.
 رصد الخسائر والتلفيات.
 تعليل الخسائر والتلفيات.
 تسجيل البيانات.
 النشر.
 ضمان الجودة.
 التحليل.
 التطبيق.
المدخالت:
 تعريف األدوار المؤسسية والشراكات.
 تعريف البيانات.
 تنفيذ النظام.
 الموظفون.
 جمع البيانات.
 اإلبالغ.
الشركاء:
 الھيئة الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
 السلطات البلدية.
 مرصد الكوارث الوطنية )مثل الھيئة الوطنية إلدارة الكوارث أو منظمة غير حكومية أو مؤسسة بحثية(.
 شركات التأمين.
 البحث.
الفئة  :3نظم اإلنذار المبكر من األحداث المتطرفة )ذات األخطار المتعددة(
الوصف:
تم تصميم ھذه الفئة لتوفير منتجين .األول ،باستخدام تحليل المخاطر لألخطار المتعددة ،يوفر األساس لصنع القرار
لتصميم وتطوير نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة .والثاني ،يوفر التنبؤات االحتمالية واإلنذار المبكر ذا الصلة
باألحداث المناخية المتطرفة )الجفاف( قبل وقوعھا بفترات معقولة عمليا ً من خالل الرصد والتنبؤ الموسمي ٨.على ھذا
النحو ،سيتم توفير المعلومات لقطاعي الجمھور والمتضررين لتحسين النتائج .ويشمل اإلعداد المسبق لعناصر مثل
خيارات االستجابة بناء على التحذيرات .وفي حين أنه قد تكون ھناك بالفعل خطط جيدة للتنبؤ والتأھب ،فإن الھدف من
نظام اإلنذار المبكر ھو جعل العناصر المنفصلة تعمل كنظام واحد .ووفقا ً لحدود القدرة على التنبؤ وتكنولوجيا التنبؤ،
فمن الممكن أن تغطي نطاقات زمنية تتراوح ما بين الفصلية/السنوية إلى أيام/ساعات.

 ٨مالحظة :التكنولوجيات الحالية للتنبؤ المناخي ال توفر تنبؤات احتمالية موثوقة بھا باألحداث المناخية المتطرفة مثل األعاصير المدارية.
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الھدف:
وستكون النتيجة المرجوة ھي ضمان وجود شبكة متكاملة تقوم بإنتاج ونقل المعلومات الحيوية الالزمة لمعرفة متى وأين
سيقع الحدث المتطرف ،وذلك للتأھب وتنفيذ خطة طوارئ من شأنھا أن تساعد على تجنب الخسائر والتلفيات.
الفوائد:





وقد أثبتت أنظمة اإلنذار المبكر نجاحھا في الحد من الخسائر في األرواح وسبل العيش والممتلكات الناجمة عن
آثار األحداث الطبيعية الخطيرة ،بما في ذلك في البلدان ذات المخاطر العالية والمنخفضة الدخل مثل
موزمبيق وكوبا وبنغالديش.
الفوائد االقتصادية/القطاعية ،وذلك بفضل تحسين األنشطة باستخدام معلومات الطقس ،مثل الممارسات
الزراعية األفضل ومكافحة األوبئة )انظر نماذج المياه والصحة والزراعة(.
استعداد المجتمعات المحلية والسلطات المحلية/الوطنية والمنظمات الستخدام المعلومات واتخاذ القرارات
والتدابير الالزمة للحد من المخاطر التي تتعرض لھا.

المخرجات:
 الكشف عن المخاطر ورصدھا والتنبؤ بھا.
 تحليل المخاطر وتضمين المعلومات في رسائل التحذير.
 إصدار التحذيرات من مصدر رسمي/محدد مسبقا ً ونشرھا بطريقة بسيطة وفي الوقت المناسب للسلطات
وللعامة عبر قنوات محددة مسبقا ً.
 تفعيل خطط/قرار التأھب استجابة لتحذيرات بالحد من التأثيرات المحتملة )مثل االستجابة المجتمعية/خطط
اإلجالء وخطط إدارة المخاطر القطاعية(.
األنشطة المحددة:
 جمع البيانات وتحليل التنبؤات ونقاط التحول التاريخية.
 قيام محطات األرصاد الجوية الميدانية بتسجيل ونقل بيانات األرصاد الجوية في الوقت الحقيقي.
 صور ونواتج األقمار الصناعية للمنطقة.
 إدارة البيانات في الوقت الحقيقي  -إدخال البيانات ومعالجتھا من وإلى نموذج التنبؤ.
 استخدام المعلومات عن المخاطر والتعرض وقابلية التأثر إلجراء عمليات تقييم المخاطر.
 إنشاء عتبات حرجة لألحداث متعدد األخطار ،وتطوير تحذيرات يسھل التعرف عليھا وفھمھا في الوقت
المناسب.
 يتم تحديد أصحاب المصلحة وأدوارھم ومسؤولياتھم وآليات التنسيق بينھم وتوثيقھم بوضوح ضمن الخطط
المحلية إلى الوطنية والتشريعات والتوجيھات ومذكرات التفاھم ،وغيرھا من السبل.
 وضع خطة نشر  -بما في ذلك وسائل اإلعالم والسياسيين والمنظمات غير الحكومية ووكاالت األنباء
والسفارات األجنبية ،الخ
 إجراء المجتمعات المحلية والسلطات المحلية والمنظمات األخرى لتحليل للمخاطر وإقامة اتصال وتنسيق وثيق
مع دوائر األرصاد الجوية الوطنية الرئيسية ومكاتب إدارة مخاطر الكوارث ،الستكمال الواليات
الحكومية ،وأيضا ً لتحفيز الحوار حول أي النظم الوطنية مطلوبة ،وعند االقتضاء ،للعب دور في دعمھا.
 تعزيز الوعي المجتمعي ووعي السلطات المحلية حول كيفية استخدام المعلومات واالستعداد الستخدامھا.
المدخالت:
 الترتيبات المؤسسية والسياسات والقوانين ،وما إلى ذلك ،لتوجيه مدخالت ومخرجات نظم اإلنذار المبكر.
 نظام مراقبة األرصاد الجوية الفعال ،مع وجود الموارد المادية والبشرية المالئمة.
 مسارات التواصل الفعال بين نظام مراقبة األرصاد الجوية ومؤسسات الدفاع المدني.
 الموارد البشرية  -الخبرة التقنية والتنظيمية.
 تكنولوجيا االتصاالت  -منشآت االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكاتھا اآلمنة.
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الخطط الموضوعة لحاالت مختلفة ،على أساس سيناريوھات الكوارث المحتملة ،وبدعم من جميع الموارد
المتاحة.
حمالت التوعية العامة المستمرة بنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة.
أنشطة التأھب المجتمعي للكوارث على المستويات المحلية.

الشركاء:
 منظمة األرصاد الجوية بالبالد.


مقدمو البيانات والخدمات الساتلية.
 المكتب أو األنظمة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث.
 الوزارات ذات الصلة ،مثل البيئة والنقل والصحة والزراعة والسياحة.
 السلطات الوطنية ودون الوطنية/المحلية والمنظمات الرئيسية مثل جمعيات الھالل األحمر والصليب األحمر
والمنظمات غير الحكومية الوطنية .
 المنظمات غير الحكومية ومنظمات اإلغاثة الدولية.
 السفارات والقنصليات األجنبية.
 أصحاب المصلحة من القطاعات االجتماعية واالقتصادية.
 المجتمعات.
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المربع  2.2اإلبالغ بمعلومات المناخ للتحذير المبكر والتصرف المبكر
يمكن أن يشكل غياب الحوار بين مقدمي خدمات المناخ والمجتمعات المعرضة للخطر حاجزاً يعوق
االستفادة من التنبؤات المناخية .وقد ال تتطابق التنبؤات مع متطلبات المعلومات واألطر الزمنية لصنع
القرار في الجھات الفاعلة المحلية وقد يتم تلقيھا كمعلومات تقنية للغاية على المستوى المجتمعي .وعلى
النقيض من ذلك ،ضمان أن تلقي المجتمعات وفھمھا وقدرتھا على التصرف حيال التحذيرات حول األخطار
الوشيكة قد يكون حيويا ً لنجاتھا .لمواجھة ھذه الفجوة في التواصل وتقديم تحذير مبكر فعّال ،قام االتحاد
العالمي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCواالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة
لألمم المتحدة ) (UNISDRبدعم ورش العمل على المستوى المجتمعي في إفريقيا بين عامي  2009و.2011
أقيمت ورشة عمل "اإلنذار المبكر للتصرف المبكر" في السنغال وكينيا وأوغندا وأثيوبيا .وشملت متنبئين
من خدمات األرصاد الجوية المائية الوطنية ومصممي نماذج المناخ من مراكز البحث المناخية العالمية
وعلماء المياه وخبراء االستشعار عن بعد وعلماء األرصاد الجوية المتعلقة بالزراعة باإلضافة إلى ممثلين
من المجتمعات المتأثرة بمخاطر األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والقائمين على إدارة مخاطر الكوارث على
المستوى الوطني ودون الوطني وغير ذلك من ممثلي المؤسسات المستندة إلى المجتمع والمؤسسات غير
الحكومية الدولية التي تعمل على المستوى المجتمعي والجھات الفاعلة الوطنية االخرى المشاركة في منع
الكوارث والتكيّف مع التغيرات المناخية .في معظم الحاالت ،ال يحضر ممثلون من أوساط مقدمي الخدمات
والجھة الفاعلة أبداً.
أثناء ورشة العمل التي امتدت لثالثة أيام ،كانت مھمة المشاركين ) (1بشكل مشترك تطوير خطة إلبالغ
التحذيرات في الوقت المناسب وبشكل قابل للتحقيق للسكان الذين يواجھون مخاطر المناخ (2) ،تطوير
استراتيجية لتمكين الوصول إلى معلومات المناخ إلرشاد المجتمع المعرض للكارثة المشارك في ورشة
العمل .وقد شملت زيارة إلى المجتمع القريب حيث ستتم تجربة استراتيجية اإلبالغ .تشتمل نتائج ورش
العمل على فتح قنوات اتصال بين خدمات األرصاد الجوية الوطنية ومكاتب إدارة مخاطر الكوارث الوطنية،
وإنشاء نظام وطني عبر اإلنترنت لنشر التحذيرات ،وتطوير شراكات مع منظمات التأھب للطوارئ.

الفئة  :4الحد من المخاطر في القطاعات التي تتأثر بالمناخ
الوصف:
تقوم ھذه الخدمة على تحديد المخاطر المتصلة بالمناخ في القطاعات التي تتأثر بالمناخ والحد منھا ،بما في ذلك الغذاء
والزراعة والمياه والصحة والتعليم واإلسكان والطاقة.
الھدف:
تشمل النتائج المرجوّ ة الحد من الخسائر الخاصة بالقطاع والمتصلة بالمناخ ،وتحسين النتائج الخاصة بالقطاع والمتصلة
بالمناخ من خالل تطوير وتطبيق معلومات مناخية مالئمة من أجل تحسين اتخاذ القرارات.
المنافع:
تسمح للقطاعات فھم كيفية تأثير تقلبية المناخ وظواھره المتطرفة على النتائج القطاعية ومستويات التعرّ ض وأوجه
الھشاشة .ويمكن عندئذ تطوير المعلومات المالئمة لتحسين اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة المخاطر ضمن القطاع ،وذلك
من خالل اعتماد خطط وسياسات وتدابير تتسم بالكفاءة والفعالية .ويؤدي تحديد المخاطر والحد منھا ونقلھا إلى تقليل
الخسائر الناجمة عن الكوارث وإلى تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.
النواتج:
•

تقييمات المخاطر الخاصة بالقطاعات.
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•
•
•

استراتيجيات وخطط وسياسات الحد من مخاطر الكوارث.
معلومات مالئمة تتبادلھا القطاعات والدوائر العلمية.
تدابير الحد من المخاطر الخاصة بكل قطاع واإلسھام في في التكيّف مع تغير المناخ.

األنشطة المحددة:
تحديد المتغيرات المناخية والبيئية ذات الصلة التي تؤثر على النواتج المناخية القطاعية وتتبعھا والتنبؤ بھا.
•
تنسيق وتطوير النواتج والخدمات ذات الصلة ،وتحديد التدابير ذات الصلة للحد من المخاطر.
•
تعميم القضايا المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في إطار خطط العمل والميزانيات القطاعية.
•
مراقبة النواتج.
•
المدخالت:
تحديد األطراف المعنية.
•
تحديد السياقات التخاذ القرارات والمتطلبات الخاصة بدعم القرارات.
•
•
إجراء البحوث لتحديد كيفية تأثير المناخ على القطاعات والقدرة على التنبؤ ،والختبار الخيارات المتعلقة
بالقرارات.
البيانات الموثوقة بشأن العوامل المناخية وغير المناخية الضرورية لدعم القرارات.
•
االتصال بين األطراف المعنية القطاعية والعلمية.
•
الموارد المؤسسية والمالية والفنية والبشرية.
•
تنفيذ النظام.
•
مراقبة النتائج.
•
الشركاء:
•
•
•
•

األطراف المعنية في ھذا القطاع ،بما في ذلك الوزارات ذات الصلة )وقد تشمل القطاع الخاص(.
شركات التأمين.
شركاء البحث.
مقدمو البيانات.

الفئة  : 5وضع خطط االستثمار للحد من المخاطر
الوصف:
تواجه الھيئات العامة والخاصة القيود المالية التي تحد من نسبة االستثمار في الحد من المخاطر .ومع أنه ،في عالم
مثالي ،يمكن الحد من المخاطر إلى مستوى ال يكاد يذكر ،ففي أغلب الحاالت ال يكون ذلك ممكنا ً على المستوى المادي
أو المالي .ولھذا يلزم توافر إطار تخطيط منظم لتحقيق أكبر قدر من االستثمارات في دورة إدارة الكوارث ،بما في ذلك:
الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارھا إن أمكن وبتكلفة معقولة ،واالستعداد لالستجابة للتأثيرات المباشرة ،ونقل
المخاطر للتعويض عن الخسائر المالية الممكنة )أنظر الفئة  ،(6واالعتراف المجتمعي بالمخاطر التي ال يمكن تفاديھا،
وال سيما عن طريق تخصيص التمويل لحاالت الطوارئ .ويجب أن يسترشد إطار التخطيط المالي المعني بالمعلومات
الموثوقة وبتوقعات مخاطر الكوارث القصيرة األجل والطويلة األجل .ومن الضروري اعتماد ھذا النھج في األوساط
العامة والخاصة على حد سواء.
الھدف:
تكون النتيجة المرجوّ ة تحقيق أكبر قدر من االستثمارات في إدارة الكوارث على المدى القصير وعلى المدى الطويل
ضمن ميزانيات محدودة ،لتحقيق توازن بين خفض مخاطر الكوارث إلى مستويات مقبولة وتكاليف الفرص البديلة
المحتملة الناجمة عن خفض االستثمار في األنشطة اإلنمائية.
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المنافع:
•
•
•
•
•

خفض مخاطر الكوارث إلى مستويات مقبولة اجتماعيا ً.
استخدام الميزانية المحدودة بالشكل األكثر فعالية للحد من المخاطر.
إدماج تغير المناخ والديناميات في التخطيط الطويل األجل ،مع االعتراف بالقضايا المتصلة بعدم اليقين.
االعتراف بأھمية إدارة المخاطر في التخطيط الطويل األجل.
توفير التمويل الطارئ في حاالت الكوارث.

النواتج:
•
•
•

تقييم المخاطر المالية يتضمن التوقعات وجوانب عدم اليقين.
إطار تخطيط ّ
منظم.
خطط مالية قوية تتضمن أحكاما ً م ّتفق عليھا بصورة مسبقة يمكن تعديلھا أثناء وقوع األزمات وبعدھا.

األنشطة المحددة:
تقييم احتمالي للمخاطر المالية باستخدام توقعات المناخ والطقس.
•
•
الحوار المتعدد القطاعات واألطراف لالتفاق على األولويات فيما يتعلق باألنشطة في مجال إدارة المخاطر.
تسعير األنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر المتفق عليھا والتخطيط لھا.
•
نشر خطط الميزانية وإطار إدارة المخاطر ،يتبعه التغذية المرتدة من األطراف المعنية والتعديل عند
•
االقتضاء.
التنفيذ ،بما في ذلك أثر متغيّرات إدارة األزمات/األنشطة لمواجھة حاالت الطوارئ عند وقوع الكوارث.
•
المدخالت:
•
•
•
•
الشركاء:
•
•
•

السجالت والتوقعات المناخية.
الخبرة االقتصادية والمالية لنمذجة آثار الكوارث.
الخبرة في مجال إدارة الكوارث للمساعدة على تصميم استراتيجية منظمة ومتسقة إلدارة المخاطر.
خبرة متعددة القطاعات تمثل الجھات المساھمة الرئيسية في االقتصاد )أو في الشركة في حالة القطاع
الخاص(
الحكومة.
المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف.
القطاع الخاص ،وال سيما قطاع الخدمات المالية.

الفئة  :6تمويل الحد من المخاطر ونقلھا
الوصف:
تتوافر مجموعة من اآلليات المختلفة لتمويل الحد من المخاطر ونقلھا على نطاقات مختلفة .ويستخدم ھذا الوصف كمثل
التأمين على المحاصيل المستند إلى مؤشر الطقس فيما يتعلق بصغار المزارعين .وعلى الرغم من اختالف التفاصيل،
يعتبر النھج العام لتنفيذ اآلليات المختلفة لتمويل الحد من المخاطر ونقلھا على نطاقات مختلفة متسق نسبيا ً.
ويوفر المنتج التغطية المالية لحماية صغار المزارعين من التأثيرات المحتملة الناجمة عن قلة األمطار وعدم انتظام
سقوطھا ،ودرجات الحرارة القاسية والمتغيرات البيئية األخرى .و تسدد عقود التأمين حسب قيمة المؤشر ،وفي ھذه
الحالة يقوم المؤشر على متغيرات أرصاد جوية ھيدرولوجية مقاسة مثل سقوط األمطار ودرجات الحرارة أو مستويات
النھر .ومع أن ھذه المتغيرات ال تتأثر بسلوك المزارع المؤمّن عليه ،فال بد من أن ترتبط خسائر المزارع المحتملة
الناجمة عن الكوارث ارتباطا ً شديداً بالمتغيرات المختارة )يجوز أن يقوم المؤشر على متغير واحد أو على مجموعة من
المتغيرات مثالً( ،وذلك بھدف ضمان فعالية خطط التأمين .وعلى سبيل المثال ،إذا كان سقوط األمطار أقل مما ھو من
المتوقع استناداً إلى الرصدات التاريخية أو مما ھو ضروري لمحصول معيّن ،يسدد عقد التأمين المبلغ لمالكي بوليصة
التأمين سواء عجزت محاصيلھم أو لم تعجز .فال بد من توافر بيانات مناخية مفصلة وبيانات زراعية لتقليل "المخاطر
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األساسية" ،أي المخاطر الناجمة عن عجز محاصيل المزارع بدون تلقيه لدفوعات التأمين .ويجب أن يقوم طرف محايد
آخر بمراقبة المؤشر والعوامل المسبّبة لتفادي الخطر المعنوي )أي الغش واالحتيال المتعلق بالتأمين(.
الھدف:
تكون النتيجة المرجوة توفير الحماية من اآلثار المالية الناجمة عن ظواھر الطقس المتطرفة )مثل الجفاف( .ومع أن
مؤشر التأمين لن يمنع عجز محصول المزارع ،فھو سيقدم المساعدة المالية للتعويض عن خسائر المزارع لدخله وفقا ً
للمؤشر بدالً من خسارته الفعلية لممتلكاته.
المنافع:
•

•
النواتج:
•
•
•

تأمين التغطية المالية في حال وقوع كارثة ،علما ً أنه سيتم توفير التمويل إذا دعت الحاجة/عند الضرورة.
ويسمح ذلك للمزارعين القيام باستثمارات أكثر خطورة وربحاً ،مما يؤدي إلى النمو االقتصادي على المدى
الطويل.
ومن المعتاد أن يتم تسديد الدفوعات بسرعة ،مما يسمح بتوفير استجابة عاجلة للكوارث ويضمن احتفاظ
األشخاص بممتلكاتھم )وتج ّنب بيعھا بثمن رخيص في حاالت الطوارئ( وتعافيھم من األزمة بشكل أسرع.
يمكن أن تكون اإلغاثة من الكوارث أكثر فعالية وأقل تكلفة نظراً لسرعة االستجابة.
يكون للمزارعين فرصة أكبر لتج ّنب مصيدة الفقر المرتبطة باألخطار الطبيعية.
فقدان سبل العيش والممتلكات األخرى.

األنشطة المحددة:
تحليل الجدوى :ھل يوجد أو من الممكن أن يوجد طلب على مثل ھذا المنتج؟ ھل ستكون تكلفته معقولة في
•
ً
نھاية المطاف ومفيدا للزبائن المحتملين؟ ھل ستتوافر بيانات كافية وبنية أساسية لمراقبة تطوير المنتج
وإدارته؟ ھل تتوافر منظمات محلية للمساعدة على توزيع المنتج ومراقبة متغيرات األرصاد الجوية
الھيدرولوجية ،وھل يثق الزبائن المحتملون بھذه المؤسسات؟
مراقبة متغيرات األرصاد الجوية الھيدرولوجية بواسطة تحليل عالي الجودة على النطاق المحلي؛ على سبيل
•
المثال ،فيما يتعلق بسقوط األمطار ،إن القاعدة األساسية ھي وجود المزارع على بعد  25كلم على األقل من
جھاز مؤھل لقياس األمطار بھدف الحد من الخطر األساسي.
االستشعار المحتمل عن بعد لسقوط األمطار بغية ضمان دقة األرقام القياسية لكميات األمطار ووضوحھا.
•
تحليل إكتواري لألخطار الطبيعية استناداً إلى السجالت التاريخية :يجب أن تكون إمكانية وقوع حدث قابلة
•
للقياس.
النمذجة وتحليل التفاعل بين المحاصيل التي ينبغي تأمينھا ومتغيرات األرصاد الجوية الھيدرولوجية في
•
اإلقليم المحدد.
تطوير المؤشرات ومعالجة المسبّبات وقياس الخطر األساسي والحد منه.
•
التوعية والتعليم وإذكاء وعي المزارعين والمجتمعات الريفية من خالل المنظمات المحلية الموثوقة القائمة
•
ومقدمي الخدمات.
إبرام العقود مع قطاع الخدمات المالية على المستوى المحلي وإشراكه.
•
المدخالت:
حكومة ملتزمة أو وكالة إغاثة أو مزرعة تعاونية أو منظمة غير حكومية أو منظمة مجتمعية تريد التوقيع
•
على العقد وإشراك أعضائھا.
شبكات رصد الطقس موثوقة وعالية الجودة تعمل في الوقت المناسب ويقوم بتشغيلھا طرف محايد آخر
•
لتفادي التالعب بالبيانات.
•
خدمة موثوقة في مجال األرصاد الجوية ذات الموارد البشرية المناسبة لتوفير البيانات والتحليل والخدمات
االستشارية.
سجالت تاريخية طويلة ومتسقة للمتغيرات الجوية وإنتاجية المحاصيل.
•
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•
الشركاء:
•
•
•
•
•
•

الوصول إلى رصدات عالية الجودة في الوقت الحقيقي للمتغيرات الجوية خالل مدة العقد.
الحكومة ،على األقل فيما يتعلق بإتاحة بيئة تمكينية لتطوير التأمين.
وكاالت اإلغاثة والتنمية.
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التابعة للدولة.
المزارعون والمجتمعات الريفية والمنظمات.
شركات التأمين المحلية و/أو المصارف.
الدعم المحتمل للخطة من شركات التأمين.

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الفئات  ،الرجاء االطالع على "المراجع الخاصة بفئات األنشطة" في القسم
الخاص بالمراجع في نھاية ھذه الوثيقة.
2.4

أنشطة التنفيذ األولية ونھج التنفيذ )بما في ذلك الجوانب التشغيلية والتنظيمية(

من أجل تنفيذ األمثلة النموذجية حول الحد من مخاطر الكوارث الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
تكمن الخطوات األولى في تحديد كل من القطاعات ذات الصلة وسبل إدماج األنشطة التي تم وصفھا ،على المستويين
التنظيمي والتطبيقي ،في البرامج والمبادرات القائمة .وستكون األنشطة مو ّجھة نحو الطلب ،ولكن نظراً لإلطار الزمني
القصير األجل الخاص بالمرحلة األولى التي تستمر سنتين ،لن يتم تقييم الطلب ضمن اإلطار العالمي ) (GFCSبشكل
مباشر إنما بطريقة غير مباشرة من خالل العمليات القائمة لدى الشركاء .لذلك ،سيقتضي تنفيذ األنشطة الموصوفة في
األمثلة النموذجية إجراء مناقشة مع الشركاء المحتملين لزيادة التعريف بنطاق األنشطة ،وتحديد األدوار والمسؤوليات،
وكسب دعم الحكومة والمجتمع ،وحشد الموارد وتخصيصھا ،واالتفاق على طرق المراقبة والتقييم ،واتخاذ اإلجراءات
اإلدارية األولية .وستقوم المنظمات الشريكة بتنفيذ األنشطة بدعم من ركائز اإلطار العالمي )(GFCS؛ ويحتوي كل من
الجدول  1.3الوارد في الصفحة  20والمرفقات بخطة تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSتفاصيل خاصة باألنشطة الداعمة.
وسيتم تقييم األنشطة في عام  2015كما سيحدد الشركاء مدى أھمية متابعة مبادرات المرحلة األولى أو تعديلھا أو
إتمامھا .وفيما يتعلق باألطر الزمنية من ست سنوات وعشر سنوات الخاصة باإلطار العالمي ) ،(GFCSسيتم تنظيم
أنشطة أخرى للحد من المخاطر الجوية والھيدرولوجية مع شركاء إضافيين.
وأكد المشاركون في العملية االستشارية أثناء تطوير ھذه األمثلة النموذجية ضرورة إشراك األطراف المعنية
بالمعلومات المناخية ،بما في ذلك المجتمعات على المستوى المحلي ،لضمان مالءمة المعلومات المناخية واستخدامھا.
ومن المھم بدرجة كبيرة ،بغية تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSبنجاح ،إقامة شراكات رسمية وتعزيز أواصر التعاون مع
الوكاالت والمنظمات في مجال الحد من مخاطر الكوارث .ويحتوي اإلطار  2.3على مثل عن شراكة ناجحة بشأن
المعلومات المناخية.
اإلطار  2.3إتاحة المعلومات المناخية للمجتمعات في الباراغواي
تقع مقاطعة بوكويرون ومقاطعة بريزيدنت ھايس في منطقة شاكو في باراغواي .ويقطن في ھذه المناطق الريفية
السكان األصليون ومجتمعات أخرى معرضة لحاالت الجفاف والفيضانات السنوية .وعلى الرغم من توافر التنبؤات
المناخية ،لم تكن متاحة على نطاق واسع أو ذات نوعية جيدة .ووقعت كل من األمانة المكلفة بمواجھة الطوارئ على
المستوى الوطني ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومجلس إدارة الھيدرولوجيا واألرصاد الجوية والمجلس الوطني
للطيران والمنظمات غير الحكومية ،على اتفاق للتعاون من أجل إصدار نشرات مناخية وتوزيعھا .وقامت ھذه
المؤسسات باستحداث نظام لمراقبة المناخ وتوفير اإلنذار المبكر يمكن اإلبالغ عنه عبر الصحافة واإلذاعة .وقام
الخبراء الفنيون والخدمات الراديوية بتكييف اللغة المستخدمة لضمان فھم الجميع لھا ،بما في ذلك عدد كبير من السكان
غير الناطقين باالسبانية .وتشمل النشرات المناخية توصيات بشأن زراعة األراضي وريّھا وزراعة النباتات واالستعداد
لمواجھة حاالت الجفاف .وتعتبر ھذه المعلومات مفيدة التخاذ القرارات اليومية بشأن المحاصيل ،ولتوفير إمدادات
المياه لمواجھة حاالت نقص المياه .وستقوم الخطوات التالية على متابعة الجھود الحالية واالستثمار في محطات
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األرصاد الجوية بغية تحسين دقة التنبؤات لمناطق جغرافية محددة .ويجب تدريب عدد أكبر من محطات الراديو
إلصدار النشرات المناخية بلغات السكان األصليين أيضا ً.
المصدر :غلوبال إنفانسيا ومنظمات أخرى.
2.5

مراقبة األنشطة التنفيذية وتقييمھا

سيلزم مراقبة أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوتقييمھا على مستويين على األقل :تقييم التقدم المحرز
على صعيد األنشطة وقياس التقدم المحرز في تحقيق األھداف األكبر لإلطار العالمي ) (GFCSالرامية إلى تحسين
المعرفة واالتصاالت المناخية .وبالنسبة لكال المستويين ،يمكن استخدام أدوات قياسية إلدارة المشاريع وإجراءات
اإلبالغ ،حسب االتفاق المبرم بين الشركاء ذات الصلة .ويتم تحديد اآللية للقيام بالتقييم النھائي لألنشطة بموجب اتفاق
بين الشركاء المشاركين في األنشطة لضمان استيفاء كل وكالة لمتطلبات اإلبالغ.
ويكون لكل مشروع تعريف خاص لمعايير المراقبة والتقييم .وتحتوي المؤلفات في مجال الحد من مخاطر الكوارث
على قوائم مرجعية عديدة ذات صلة ،وعلى مبادئ توجيھية ومبادئ عامة تساعد على استخالص المعايير .وفيما يتعلق
باإلنذار المبكر على سبيل المثال ،قد يكون دليل اإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة لتقليل المخاطر )" :(UNISDRتطوير
أنظمة التحذير المبكر :قائمة مرجعية ، "٩والكتيّب الصادر عن مؤسسة مرسي كور)  ( Mercy Corpsومنظمة براكتكال
آكشن )" :(Practical Actionإنشاء نظام اإلنذار المبكر القائم على المجتمع – كتيّب الممارسين "١٠وكتيّب جمعيات
الصليب األحمر والھالل األحمر :اإلنذارات المبكرة الخاصة بالمجتمعات  :المبادئ التوجيھية ١١والمبادئ األساسية
العشرة لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة الخاصة بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ، ١٢(WMOمن بين مؤلفات
أخرى ،مفيدة لتطوير المعايير .ولعله من المفيد األخذ في االعتبار المعايير المحددة فيھا عند وضع نسق التقييم الذي
ستستخدمه الوكاالت الشريكة.١٣
وإضافة إلى ذلك ،يجب استحداث طريقة تسمح بالقياس الكمي للتكاليف المالية والمنافع الناجمة عن تنفيذ أنشطة اإلطار
العالمي ) (GFCSفي مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدماجھا في عمليات المراقبة والتقييم .وستعتبر ھذه المعلومات
إسھاما ً ھاما ً في الجھود العالمية الرامية إلى إيالء أھمية أكبر إلجراءات الحد من مخاطر الكوارث ،وذلك بھدف تشجيع
االستثمار للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.
وعالوة على ذلك ،ونظراً ألھمية المعلومات وتبادل المعرفة والتدريب لتحقيق نجاح اإلطار العالمي ) ،(GFCSال بد من
القيام بعملية المراقبة والتقييم بھدف تقييم ما إذا كانت أنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSالرامية إلى الحد من مخاطر
الكوارث تحقق ھدف تحسين المعارف المناخية واالتصاالت في ھذا المجال .ھل ساعدت األنشطة على فھم احتياجات
األطراف المعنية بغية تقديم خدمات مناخية أفضل؟ ھل ساھمت ھذه األنشطة في تعزيز الحوار بين مقدمي الخدمات
المناخية ومديري مخاطر الكوارث؟ ھل ساھمت في مراقبة فعالية اإلطار العالمي ) (GFCSوتقييمه؟ ھل ساعدت على
تحسين اإللمام بمسائل المناخ بين مديري مخاطر الكوارث واألطراف المعنية األخرى؟ وستكون أمانة اإلطار العالمي
) (GFCSفي الوضع األمثل إلطالق العملية وإدارتھا بغية مراقبة التقدم على ھذا المستوى ،نظراً لضرورة اإلشراف
على المجاالت الثالثة األخرى لتنفيذ األولويات )الزراعة والصحة والمياه( وتقييمھا.
2.6

إدارة المخاطر فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة

يكمن التحدي الرئيسي الذي يواجھه اإلطار العالمي ) (GFCSفي مراحله األولية في إثبات قدرته على تقديم قيمة
مضافة .وبھذا المعنى ،تشمل المخاطر المرتبطة بتنفيذ األنشطة ذات األولوية لإلطار العالمي ) (GFCSللحد من مخاطر
 ٩متاح على الموقع على الموقع الشبكي التالي:
١٠
متاح على الموقع على الموقع الشبكي التاليwww.preventionweb.net :
١١
متاح على الموقع على الموقع الشبكي التاليwww.ifrc.org :
١٢
متاح على الموقع على الموقع الشبكي التاليwww.wmo.int :
١٣
متاح على الموقع على الموقع الشبكي التاليwww.preventionweb.net :
www.unisdr.org
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الكوارث ،التعقيد التنظيمي والقيادة واإلدارة والموارد والدعم من أجل التنسيق بين الوكاالت والجھات الدولية التي تعمل
في الميدان على النحو الذي تمت مناقشته في المرفق الخاص بنظام معلومات الخدمات المناخية التابع لإلطار العالمي
).(GFCS
وبشكل عام ،يكمن التحدي الذي يواجھه اإلطار العالمي ) (GFCSفي تحسين فعالية االتصاالت بين مجتمع المو ّفرين
الذين يخضعون لعلوم المناخ ومجتمع القائمين باألعمال المعتمد على االحتياجات .وسيتم اتخاذ القرارات سواء توافرت
معلومات مناخية كافية أم ال .ومع ذلك ،يُؤمل أن يساعد تحسين إتاحة المعلومات المناخية من خالل تنفيذ اإلطار العالمي
) (GFCSبأسرع وقت ممكن ،وال سيما على المستويات الوطنية وربطھا باألنشطة المحلية ،عملية اتخاذ القرارات ،وأن
يتم تعزيز النتيجة المرجوة والمتمثلة في الحد من المخاطر أو في خفض تكلفة القرار.
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3

آليات التمكين

3.1

التضافر مع األنشطة الموجودة

3.2

االشتراك في آليات العمل الخاصة بالشركاء المحتملين على كافة المستويات

تكمن إحدى المبادئ األساسية لإلطار العالمي ) (GFCSفي اعتماد ھيكله وأنشطته على الشراكات القائمة وفي تفادي
االزدواجية .وفيما يتعلق بأنشطة الحد من مخاطر الكوارث ،يمكن تنفيذ ھذا المبدأ من خالل اإلشراك الناشط في آليات
العمل والبرامج واألنشطة التي تقوم بھا شبكات الحد من مخاطر الكوارث القائمة والمنظمات الرئيسية على المستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية .ولعل التواصل مع الشركاء لمواصلة العمل على المستويين اإلقليمي والوطني ھو أھم
مكوّ ن في عملية اإلشراك .ويحدد ھذا القسم بعض اآلليات الھامة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية كما يتناول
كيفية مشاركة اإلطار العالمي ) (GFCSفيھا.
على المستوى الوطني :بما أن المسؤولية األولى للحد من مخاطر الكوارث تقع على الحكومات الوطنية ،ستكون
المشاركة في األنشطة الجارية على المستوى القطري بالغ األھمية لتحقيق نجاح اإلطار العالمي ) .(GFCSولدى البلدان
آليات وطنية لتنسيق عملية الحد من مخاطر الكوارث ،فال بد لإلطار العالمي ) (GFCSأن يرتبط بھا ويعتمد عليھا.
وتختلف ھذه المنتديات أو اللجان التي يشارك فيھا أصحاب مصلحة متعددين والتي تعمل في مجال الحد من مخاطر
الكوارث من حيث نسقھا من بلد إلى آخر .وتشير إليھا الحكومات "كبرامج وطنية للحد من مخاطر الكوارث" في
الوثائق المتفق عليھا دوليا ً مثل إطار عمل ھيوغو .وتساعد ھذه البرامج على تحديد كيفية تطوير الجھود الرامية إلى
الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذھا على المستوى الوطني إذ تقوم بتنسيق تنفيذ إطار عمل ھيوغو وتكون بمثابة آلية
لتعميم الحد من مخاطر الكوارث في السياسات والخطط والبرامج اإلنمائية.
وفيما يتعلق بالدعم الذي يقدمه الشركاء الدوليون لتعزيز الجھود الوطنية والمحلية الرامية إلى الحد من مخاطر
الكوارث ،يجب أن يتسق اإلطار العالمي ) (GFCSمع اآلليات القائمة التي وضعھا النظام الدولي ،والتي يتم استخدامھا
بشكل متزايد إلعداد برامج شاملة للحد من مخاطر الكوارث يشارك فيھا أصحاب مصلحة متعددين وتمتد على عدة
سنوات ،كما يكون نطاقھا واسعا ً لدرجة أنه يساعد البلدان على خفض الخسائر الناجمة عن الكوارث إلى حد كبير.
ويعتبر إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ) ،(UNDAFالذي يرأسه المنسق المقيم لألمم المتحدة والذي يدعمه
الفريق القطري لألمم المتحدة ) (UNCTالمؤلف من وكاالت عاملة في البلد ،اآللية الرئيسية لتوفير المساعدة اإلنمائية.
وتساھم الوكاالت غير المقيمة كذلك في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ) ،(UNDAFفمن خالل ھذا اإلطار،
تساعد األمم المتحدة الجھات المشاركة في الحد من مخاطر الكوارث لدعم االستراتيجيات والخطط التي تنفذھا
الحكومات .وتشمل الفرق القطرية اإلنسانية المنظمات التي تضطلع باألعمال اإلنسانية في البلدان التي تعمل فيھا
المنظمات اإلنسانية.
على المستوى اإلقليمي :على المستوى اإلقليمي ،يجب أن يقوم اإلطار العالمي ) (GFCSبتمثيل الخدمات المناخية
بشكل منھجي وفعّال في الحاالت التي تجتمع فيھا الحكومات في المنتديات اإلقليمية ،وخالل االجتماعات الوزارية التي
تترأسھا المنظمات الحكومية الدولية .وتعتبر المنتديات اإلقليمية منتديات يشارك فيھا أصحاب مصلحة متعددين مما
يعكس التزام الحكومات بتحسين تنسيق أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذھا ،مع ربطھا في الوقت نفسه بالجھود
الدولية والوطنية .وتختلف وتيرة عقد اجتماعات المنتديات اإلقليمية ،إال أن ھذه االجتماعات تستضيف المناقشات الوزارية
مرة كل سنتين على األقل .وتدرج ھذه النواتج في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث )أنظر الجدول .(2.2
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المنتديات اإلقليمية واستراتيجيات الحد من مخاطر
اإلقليم
أفريقيا

الكوارث3.2

الجدول
المنظمات االجتماعية االقتصادية

المنتدى العالمي للحد من اإلستراتيجية المعتمدة
أخطار الكوارث/االجتماع
واللجان
األفريقي
وافق "المؤتمر الوزاري برنامج العمل الممتد فيما يتعلق بتنفيذ االتحاد
األفريقي الثاني للحد من اإلستراتيجية اإلقليمية األفريقية للحد من االقتصادية دون اإلقليمية
مخاطر الكوارث وبرنامج مخاطر ) (2015-2006الكوارث
العمل" المعقود على ما الذي وافق عليه المجلس التنفيذي التابع
يلي 2010:في نيروبي في لالتحاد األفريقي
متاح على الموقع الشبكي التالي:
عام
www.unisdr.org

األمريكتان

وافق المنتدى اإلقليمي للحد
من مخاطر الكوارث في
األمريكتين المعقود في
المكسيك في عام على ما
يلي2011:

الدول العربية

وافق اجتماع مجلس وزراء
جامعة الدول العربية
المسؤولين عن البيئة
والمعقود في عام
على ما يلي:
وافق "المؤتمر الوزاري
اآلسيوي الرابع المعني
بالحد من مخاطر الكوارث"
على ما يلي:

2010

آسيا

أوروبا

"بيان ناياريت بشأن خطوط العمل لتعزيز مركز تنسيق الوقاية من الكوارث
الحد من مخاطر الكوارث في األمريكتين" الطبيعية في أمريكا الوسطى
متاح على الموقع الشبكي التالي(CEPREDE NAC) :
وبلدان السوق المشتركة للمخروط
www.unisdr.org
الجنوبي MERCOSUR
ومنظمة الدول األمريكية )(OAS
ومنظمة دول شرق البحر
الكاريبي )(OCS
ووكالة إدارة التصدي لطوارئ
الكوارث في منطقة الكاريبي
)(CDEMA
"االستراتيجية العربية للحد من " 2020جامعة الدول العربية
مخاطر الكوارث لعام
متاحة على الموقع الشبكي التالي:
www.preventionweb.net

"إعالن إنشيون" و"خريطة طريق إنشيون رابطة أمم جنوب شرق آسيا
اإلقليمية وخطة العمل بشأن الحد من )(ASEAN
مخاطر الكوارث من خالل التكيف مع ورابطة جنوب آسيا للتعاون
اإلقليمي )(SAARC
تغير المناخ في آسيا والمحيط الھادئ"
)إنشيون (REMAP
وخطة عمل إنشيون REMAP
"المنتدى األوروبي للحد من اجتمع في عام  2010واعتمد القرارات االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا
مخاطر الكوارث"
وحدد وسيلة لتحقيق التقدم )متاح على
الموقع الشبكي التالي:
www.unisdr.org/files/19800_efdrrwebfin

(al.pdf
المحيط الھادئ "منتدى المحيط الھادئ لعام اعتمد وثيقة ختامية رئيسية مع توصيات لجنة العلوم األرضية التطبيقية
مخاطر بتعزيز تنفيذ إطار العمل إلدارة مخاطر لجنوب المحيط الھادئ )(SOPAC
إلدارة
2010
الكوارث" المعقود من  9إلى الكوارث ) 2015 – 2005متاح على الموقع
 13آب /أغسطس عام  2010الشبكي التالي:
http://www.pacificdisaster.net/pdna
في سوفا ،فيجي
dmin/data/original/PP_PDRMPN_5t
hmeeting_summary_outcome.pdf
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المستوى الدولي :يجب أن يواصل اإلطار العالمي ) (GFCSالمشاركة مع ھيئات التنسيق الرئيسية المعنية بالحد من
مخاطر الكوارث على المستوى الدولي و السيما مع نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت ) (IASCسعيا ً إلى الحصول على موافقة الشركاء من أجل تنفيذ مبادراته .وباإلضافة إلى ذلك،
تتاح فرص لإلطار العالمي ) (GFCSلتحقيق تزامن أنشطته وحشد الموارد في إطار الشراكات الدولية التي تم تطويرھا
من خالل المجلس لمراقبة المشاريع المتعلق باإلطار العالمي ) .(GFCSويرد أدناه وصف لتلك الھيئات الثالثة.
-1

نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
يتيح نظام االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الفرصة لإلطار العالمي ) (GFCSلتعزيز التعاون ودعم اإلطار
العالمي ) (GFCSعلى المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية .ويعتبر نظام االستراتيجية الدولية للحد من
الكوارث نظام من الشراكات يشمل الحكومات ومنظومة األمم المتحدة والھيئات والمنتديات اإلقليمية والمؤسسات
المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص ووسائط
اإلعالم .وتشكل الوكاالت والشبكات التي تقوم بتشجيع وتنفيذ األنشطة في مجال الحد من مخاطر الكوارث جزءاً
من ھذا النظام .والھدف العام للشراكات ھو إطالق حركة عالمية للحد من مخاطر الكوارث ودعمھا .ويقوم نظام
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على اآلليات الفعالة التالية:
•
•
•
•
•
•
•

المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث )المنتدى العالمي(.
البرامج اإلقليمية )التي سبقت مناقشتھا(.
البرامج الوطنية )التي سبقت مناقشتھا(.
البرامج المواضيعية.
فريق الدعم التابع لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )(lSDR
الفريق المشترك بين الوكاالت والتابع لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )(lSDR
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )(UNISDR

وتعتبر أھم اآلليات لتنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSدورات المنتدى العالمي )الذي تتم مناقشته أدناه( والبرامج
اإلقليمية والوطنية ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ).(UNISDR
المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث :المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ھو آلية تعقد دوراتھا مرة
كل سنتين بھدف تبادل المعلومات وتحديد األولويات مرة كل سنتين ،استناداً إلى مراقبة التقدم في تنفيذ إطار عمل
ھيوغو بانتظام .وھو مكان فريد يسمح للممثلين الحكوميين وللمنظمات غير الحكومية وللعلماء والممارسين
ولمنظمات األمم المتحدة بتبادل الخبرات وبتقديم اإلرشادات والمشورة اإلستراتيجية لتنفيذ إطار عمل ھيوغو.
أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث :األمانة )أي مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث( ھي
إحدى كيانات منظومة األمم المتحدة يترأسھا الممثل الخاص لألمين العام للحد من مخاطر الكوارث.
ويجب أن يعمل اإلطار العالمي ) (GFCSمع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث خالل اجتماعات
البرامج اإلقليمية القادمة واالجتماعات األخرى بشأن الحد من مخاطر الكوارث .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
يسعى اإلطار العالمي ) (GFCSإلى ضمان المشاركة المالئمة للخدمات المناخية وانعكاسھا في آليات المنتدى
العالمي للحد من مخاطر الكوارث )المنتدى العالمي( وعملية ) HFA2إطار لما بعد عام  .(2015وأخيراً ،ينبغي أن
يلتمس اإلطار العالمي ) (GFCSالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بغية إدماج المراقبة
والتقييم ألنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSضمن رصد إطار ھيوغو )تحت أولوية اإلجراء  :2تحديد وتقييم
ومراقبة مخاطر الكوارث وتحسين التحذير المبكر(.
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-2

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

)(IASC

ستتيح اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) (IASCلإلطار العالمي ) (GFCSوسيلة إلشراكه مع األوساط
العاملة في المجال اإلنساني وال سيما مع صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف( وبرنامج األغذية
العالمي وجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCالتي أعربت عن اھتمامھا بالمشاركة .ويجب أن
يواصل اإلطار العالمي ) (GFCSالتعاون من خالل الفريق العامل الفرعي المعني بالتأھب والتابع للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت ،بما أنه يقوم بأھم عمل ذات صلة بنشاط اإلطار العالمي ) (GFCSفي ھذا المجال .ويجب
أن يدعو اإلطار العالمي ) (GFCSالفريق العامل الفرعي المعني بالتأھب إلى تحديد أنشطة التأھب لتلبية
احتياجاته من الخدمات المناخية.
وتجمع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) (IASCالمنظمات الدولية التي تعمل على تقديم المساعدة اإلنسانية
إلى المحتاجين نتيجة الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الناجمة عن النزاعات واألزمات الغذائية العالمية
واألوبئة .ويقوم األعضاء ،من خالل تنسيقھم األنشطة ،بتحسين تقديم الخدمات بصورة عامة وتبادل الموارد
وتجميع الدراسات التحليلية و ونشر أفضل الممارسات .ويستخدم المشاركون المنتدى لالتفاق على السياسات على
نطاق المنظومة بغية تحقيق استجابة عامة أفضل ،مع السعي إلى احترام والية كل منظمة .ويتم التنسيق في إطار
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) (IASCعلى مستويات مختلفة .وتتألف الجھات المشاركة الرئيسية في
اللجنة ) (IASCمن رؤساء المنظمات التي تشكل اللجنة ،بينما يجمع الفريق العامل التابع للجنة المدراء في حاالت
الطوارئ أو المدراء اآلخرين في منظمات اللجنة ) .(IASCوإضافة إلى ذلك ،يجتمع الممثلون عن المنظمات
اإلنسانية في نيويورك وجنيف بطريقة غير رسمية لتبادل المعلومات حول حاالت الطوارئ الحالية ولمناقشة
التطورات الحديثة ،مثل استخدام التكنولوجيا الجديدة في االستجابة اإلنسانية.
والمنظمات األعضاء في اللجنة ) (IASCھي التالية:
•
منظمة األغذية والزراعة )(FAO
•
ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )(OCHA
•
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP
•
وصندوق األمم المتحدة للسكان )(UNFPA
•
وبرنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية )(UNHABITAT
•
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )(UNHCR
وصندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف(
•
•
وبرنامج األغذية العالمي )(WFP
•
ومنظمة الصحة العالمية )(WHO
وتشمل قائمة المدعويين الدائمين تسع منظمات أخرى ،بما في ذلك جمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
) (IFRCوالبنك الدولي.
الفريق العامل الفرعي المعني بالتأھب والتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) :(IASCيقوم الفريق
العامل الفرعي المعني بالتأھب والتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) (IASCبتعزيز التعاون للتأھب في
حاالت الطوارئ بين الجھات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني بھدف دعم استجابة إنسانية فعالة ومناسبة التوقيت.
وتقوم اللجنة ) (IASCبتقصي وتطوير مجموعة متنوعة من النھج واألساليب والمواد التدريبية للتأھب والتخطيط
للطوارئ والتحذير المبكر والتصرّ ف المبكر ،بغية تعزيز القدرة العامة على التأھب لدى منظومة األمم المتحدة
وشركاء اللجنة ) .(IASCومن بين إسھاماته الرئيسية ،يقوم الفريق العامل الفرعي بنشر تقرير ربع سنوي حول
التحذير المبكر واإلجراء المبكر ،كما لعب دوراً فعاالً في إنشاء الموقع الشبكي الخاص بخدمات اإلنذار المبكر
بالمخاطر اإلنسانية ) . ١٤(HEWSوتواصل اللجنة ) (IASCتعزيز المبادئ التوجيھية في مجال التخطيط للطوارئ

 ١٤متاح على الموقع الشبكي التالي:

www.hewsweb.org
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مجلس الرقابة على المشاريع الخاص بمشروع اإلطار العالمي

)(GFCS

وفي شباط /فبراير  ،2013أنشأ اإلطار العالمي ) (GFCSمجلس الرقابة على المشاريع كفريق تنسيق مشترك بين
الوكاالت بھدف توجيه تطوير اإلطار وإدماجه مع الوكاالت الدولية ذات الصلة .ويجب أن يواصل اإلطار
العالمي ) ،(GFCSمن خالل تنفيذه ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث ،التنسيق مع الوكاالت التي شاركت في
مجلس الرقابة على المشاريع والتي لھا والية تشمل الحد من مخاطر الكوارث ،وھي :جمعيات الصليب األحمر
والھالل األحمر ) (IFRCوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ) (UNISDRوالبنك الدولي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) .(WMOويتضمن المرفق  3مواصفات
ھذه الوكاالت.
 3.3آليات المراجعة
يقوم الشركاء في اإلطار العالمي ) ،(GFCSباالتفاق بينھم ،بتحديد آليات المراجعة والتقييم الخاصة باألنشطة
التنفيذية ،لضمان تلبية متطلبات اإلبالغ الخاصة بكل وكالة .وللمزيد من المعلومات ،أنظر القسم  2.6تحت
عنوان" :مراقبة وتقييم أنشطة التنفيذ" .وإضافة إلى ذلك ،يجب أن تقوم الجھات المسؤولة عن تنفيذ األنشطة )مثل
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا( بتزويد المكاتب الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث بالمعلومات
المكتوبة في الوقت المناسب وبالوثائق الداعمة إلدماجھا مع التقارير التنفيذية نصف السنوية للبلدان الخاصة
بإطار ھيوغو ،وذلك بھدف دعم الحكومات في اإلبالغ عن أنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSالرامية إلى الحد من
مخاطر الكوارث على المستوى العالمي .وينبغي استخدام نسق رصد إطار ھيوغو المطلوب استخدامه إلعداد
التقارير الخاصة بتنفيذ األنشطة بغية تسھيل إدماج المكتب الوطني إلدارة مخاطر الكوارث )أنظر المرفق .(4
 3.4إستراتيجية التواصل
وسيكون من الضروري إبالغ المعلومات التالية بشكل فعّال بھدف إقامة الشراكات المطلوبة لتنفيذ أنشطة اإلطار
العالمي ):(GFCS
•
الفرصة التي يتيحھا اإلطار العالمي ) :(GFCSيجب أن يعلم الشركاء المحتملون بوجود آلية متاحة لتطوير
المعلومات المناخية ذات صلة بعملھم في مجال الحد من المخاطر.
•
منافع التعاون :يحتاج الشركاء المحتملون إلى فھم النواتج النھائية التي قد يؤدي إليھا التعاون مثل خريطة
المخاطر الخاصة بمنطقة سريعة التأثر أو نشرات إعالمية تقدم المشورة للمجتمعات في مجال التخطيط.
•
ما ھو متاح وما ھو ممكن :يجب أن يكون مقدمو الخدمات المناخية قادرين على وصف التكنولوجيات
القائمة والنواتج المناخية باستخدام مصطلحات غير فنية )مثل مواصفاتھا وأنساقھا( وأوجه قصورھا على
حد سواء.
•
الرغبة في الفھم وتحسين الخدمة :يجب أن يعرب منتجو الخدمات المناخية عن رغبتھم في فھم المتطلبات
من المعلومات المناخية لشركائھم المحتملين والمعلومات التي يستخدمونھا للحد من مخاطر الكوارث.
•
الرغبة في العمل معا ً من أجل تطوير النواتج المناخية واختبارھا وتحديثھا :ينبغي أن يعرب منتجو
الخدمات المناخية عن رغبتھم في العمل مع أصحاب المصلحة اآلخرين عوضا ً عن العمل بشكل منفرد في
مجال خدمات خدمات األرصاد الجوية.
ويشكل إبالغ كل ما ورد آنفا ً الخطوة األولى إال أنھا خطوة أساسية لتقديم خدمات مناخية مفيدة للحد من مخاطر
الكوارث.
وعلى المستوى العالمي ،يمكن ذكر ما ورد في النقطتين األوليتين خالل االجتماعات بشأن الحد من مخاطر
الكوارث في إطار نظام االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث .ويشمل ذلك على المستوى الدولي المؤتمر
37

العالمي المعني بالحد من الكوارث الذي سيُعقد في اليابان في  2015واالجتماعات اإلقليمية مثل المؤتمرات
الوزارية ،والمنتديات اإلقليمية بشأن الحد من مخاطر الكوارث التي ستنظم خالل النصف الثاني من  2013وفي
عام .2014
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حشد الموارد
وكما ھو مبيّن في خطة تنفيذ اإلطار العالمي ،سيأتي الجزء األكبر من موارد تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSمن
مشاركة الخبراء والمساھمات المنتظمة للمرافق من الحكومات الشريكة والمنظمات صاحبة المصلحة كجزء من
والياتھا وبرامجھا الجارية .وفي العالم النامي ،سيتطلب تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSدعم الوكاالت اإلنمائية
والمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف والبرامج القطرية لمنظومة األمم المتحدة.
وبھدف تنفيذ كافة األنشطة المبينة في األمثلة النموذجية للفترة  ،2015-2013سيكون من الضروري إعادة
تخصيص التمويل المتوافر لتقديم المعلومات المناخية والحد من مخاطر الكوارث وتأمين مصادر إضافية للتمويل.
ولھذا الغرض ،قد يكون من المفيد التذكير بكيفية التعامل حاليا ً مع الحد من مخاطر الكوارث .ويبيّن إطار ھيوغو
بشكل واضح أن مسؤولية الحد من مخاطر الكوارث تقع على عاتق الحكومة إال أنه يتطلب دعم بناء القدرات
على المستوى الدولي .وتقع المسؤولية الرئيسية على عاتق كل دولة التخاذ تدابير فعالة للحد من مخاطر
الكوارث ،بما في ذلك حماية األشخاص والھياكل األساسية وغيرھا من األصول الوطنية .ولكن ،وفي الوقت
نفسه ،سيلزم تعزيز التعاون على المستوى الدولي وتوفير بيئة تمكينية للمساعدة على تطوير المعرفة والقدرات
وإيجاد دوافع تحث على الحد من مخاطر الكوارث على كافة المستويات.١٥
ويتعيّن على الحكومات أن تحشد التمويل من كافة القطاعات .وفي البلدان التي تحتاج إلى المساعدة الخارجية ،قد
تقوم الحكومات بحشد األموال من المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف والوكاالت اإلنمائية لتمويل أنشطة الحد
من مخاطر الكوارث من خالل إدماج ھذه األنشطة في الوثائق الخاصة بـ إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
وفي وثائق إستراتيجية الحد من الفقر ) ،(PRSPsومن خالل تضمين التمويل المطلوب في نظام الموازنة العامة
للحكومات .وقد يتطلب حشد التمويل لتنفيذ أنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSذات األولوية أن تقوم الحكومات
بإعادة تخصيص االعتمادات ،فال بد أن تدرج في إطار الخطط والبرامج القائمة وأن تقوم باستكمالھا .وينبغي أن
تستھدف الحكومات بناء القدرات من خالل األنشطة األخرى المموّ لة ضمن اإلطار العالمي ) (GFCSمن أجل
الحد من مخاطر الكوارث .وعلى سبيل المثال ،قد تقرر الحكومات استخدام الرصدات المناخية المعززة بغية
إنتاج نواتج مناخية لتقييم المخاطر ،حسبما ورد في ھذه األمثلة النموذجية .وعلى المدى األطول ،يجب تشجيع
الحكومات على تضمين األنشطة المبيّنة ھنا في تخطيطھا االستراتيجي لتنظر فيھا الوكاالت اإلنمائية والمصارف
على المستوى الدولي.
ويجب تشجيع الوكاالت اإلنسانية واإلنمائية والمصارف على المستويين اإلقليمي والعالمي على تسھيل إتاحة
الموارد لتنفيذ األنشطة التي تنطوي عليھا البرامج القطرية واإلقليمية ،مما يضيف قيمة على الحوافظ الجارية.
وينبغي تشجيع الوكاالت الشريكة على جمع مواردھا والمشاركة في أنشطة جمع األموال بصورة مشتركة.
ويمكن أن تساعد المنظمات الحكومات بشكل خاص من خالل توجيھھا نحو إجراءات التمويل على المستوى
الدولي فيما يتعلق بالتنمية والبيئة والتكيّف مع تغيّر المناخ والمساعدة اإلنسانية والحد من مخاطر الكوارث.
ويمكن إشراك القطاع الخاص عن طريق الشراكات مع القطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث التابعة لمكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) (UNISDRالتي تدعو الشركات التجارية إلى إتاحة الخبرة في مجاالت
مثل البناء واالتصاالت والتمويل والنقل والتخطيط للطوارئ .ويجب أن يبدأ حشد الموارد لتمويل األنشطة ضمن
األطر الزمنية من ست سنوات وعشر سنوات الخاصة باإلطار العالمي ) (GFCSفي أقرب وقت ممكن،
وبالترادف مع تنفيذ األنشطة ذات األولوية .ومن المتوقع أن يتم إدماج األنشطة على المدى األطول في مكوّ نات
البرامج المنسّقة على مستوى المنظومة التي تقوم بتنفيذھا الوكاالت اإلنمائية واإلنسانية في منظومة األمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية الرئيسية في البلدان المستھدفة.

 ١٥مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNISDRعام  III ،2007أ )ب(
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المرفقات
•

المرفق  :1مواءمة أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللحد من مخاطر الكوارث مع
أولويات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCومؤتمر األمم المتحدة ريو +
للتنمية المستدامة.
المرفق  :2توصيات مؤتمر المناخ العالمي الثالث بشأن إدارة مخاطر الكوارث.
المرفق  :3أعضاء المجلس لمراقبة المشروع المتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
المرفق  :4توجيھات اإلبالغ الخاصة برصد إطار ھيوغو.

20

•
•
•
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1

مواءمة أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللحد من مخاطر الكوارث مع أولويات اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCومؤتمر األمم المتحدة ريو  20 +للتنمية المستدامة
يتواءم إسھام اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن األرصاد الجوية
الھيدرولوجية مع أولويات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCومؤتمر األمم المتحدة ريو +
 20للتنمية المستدامة .وھو يشير بشكل خاص إلى التوصيات التالية.
يدعو إطار كانكون للتكيف التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
في عام  (2010إلى تعزيز ما يلي:
’‘1
’‘2
’‘3
’‘4

)UNFCCC) (UNFCCC

استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بتغير المناخ ،مع األخذ في االعتبار إطار عمل ھيوغو
حسب االقتضاء؛
نظم اإلنذار المبكر؛
تقييم المخاطر وإدارتھا و
آليات التبادل والنقل مثل التأمين على المستويات المحلية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية حسب
االقتضاء من جملة القرارات األخرى.

وتتضمن الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة ريو  20 +للتنمية المستدامة )األمم المتحدة في  (2012ما يلي:
 .186نعيد تأكيد التزامنا بإطار عمل ھيوغو للفترة  :2015-2005بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجھة
الكوارث ،وندعو الدول ومنظومة األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية
والدولية والمجتمع المدني إلى التعجيل بتنفيذ إطار العمل وتحقيق أھدافه .وندعو إلى تناول مسألة الحد من
أخطار الكوارث وبناء القدرة على مواجھة الكوارث مع تجدد الوعي بإلحاح ھذا األمر في سياق التنمية
المستدامة والقضاء على الفقر ،والقيام ،حسب االقتضاء ،بإدماجھا في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات
على جميع المستويات ومراعاتھا في أطر العمل التي توضع في المستقبل في ھذا الصدد .وندعو الحكومات
على جميع المستويات والمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية المعنية إلى االلتزام بتوفير موارد كافية آنية
يمكن التنبؤ بھا للحد من أخطار الكوارث من أجل تعزيز قدرة المدن والمجتمعات على مواجھة الكوارث ،وفقا
لما تسمح به ظروفھا وقدراتھا.
 .187ونسلم بأھمية نظم اإلنذار المبكر باعتبارھا جزءا من تدابير الحد من أخطار الكوارث بشكل فعال على
جميع المستويات بھدف تقليص األضرار االقتصادية واالجتماعية ،ومن بينھا الخسائر في األرواح ،ونشجع في
ھذا الصدد الدول على إدماج تلك النظم في استراتيجياتھا وخططھا الوطنية للحد من أخطار الكوارث .ونشجع
الجھات المانحة والمجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي لدعم جھود الحد من أخطار الكوارث في البلدان
النامية ،حسب االقتضاء ،من خالل المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا على النحو المتفق عليه بين األطراف
المعنية وبرامج التدريب وبناء القدرات .ونقر كذلك بأھمية إجراء تقييمات شاملة للمخاطر واألخطار وتبادل
المعارف والمعلومات ،بما في ذلك تبادل معلومات جغرافية مكانية موثوق بھا .ونلتزم باستخدام أدوات لتقييم
المخاطر والحد من أخطار الكوارث في الوقت المناسب وتعزيز تلك األدوات.
 .188ونؤكد أھمية الربط بقدر أكبر بين خطط الحد من أخطار الكوارث وتحقيق االنتعاش وخطط التنمية
الطويلة األجل ،وندعو إلى وضع استراتيجيات أكثر تنسيقا ً وشموالً تدمج االعتبارات المتعلقة بالحد من أخطار
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في االستثمارات العامة والخاصة وفي صنع القرار والتخطيط للعمل في
مجالي المساعدة اإلنسانية والتنمية من أجل الحد من المخاطر وزيادة القدرة على الصمود وكفالة انتقال سلس
من مرحلة اإلغاثة إلى التعافي فالتنمية .ونسلم ،في ھذا الصدد ،بضرورة إدماج منظور مراع للفروق بين
الجنسين في تصميم جميع مراحل إدارة أخطار الكوارث وتنفيذھا.
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توصيات فريق الخبراء خالل مؤتمر المناخ العالمي الثالث بشأن إدارة مخاطر الكوارث
أوصى فريق الخبراء خالل مؤتمر المناخ العالمي الثالث بشأن إدارة مخاطر الكوارث )المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ) (2009 (WMOبما يلي:
تحديد متطلبات مختلف أوساط المستخدمين داخل مختلف قطاعات إدارة مخاطر الكوارث.
•
زيادة الدراسات الرائدة التي استخدمت معلومات مناخية مالئمة إلدارة المخاطر.
•
زيادة االستثمارات في البيانات فيما يتعلق بالبيانات المناخية التاريخية وفي الوقت الفعلي من خالل زيادة
•
االستثمارات في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن أجل تعزيز شبكات
الرصد ونظم االحتفاظ بالبيانات.
تحسين تكنولوجيات التنبؤ بالمناخ )فيما يتعلق بالنطاق الفصلي إلى نطاق ما بين السنوات ونطاق العقود(
•
الستخدامھا في التخطيط القطاعي للحد من مخاطر الكوارث )مثل التنبؤات باتجاھات وأنماط الجفاف
واألعاصير المدارية والفيضانات والموجات الحرارية على نطاقات زمنية أطول أجالً(.
•
زيادة توعية متخذي القرارات :ينبغي زيادة استخدام المعلومات المناخية من خالل برامج نظامية لتوعية الجمھور
ومتخذي القرارات.
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أعضاء المجلس لمراقبة المشروع المتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
إن الوكاالت الدولية التالية أعضاء في المجلس لمراقبة المشروع المتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
وتشمل والياتھا الحد من مخاطر الكوارث ،مما يجعل منھا شركاء محتملين مھمين في تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
ومع أنه لم يرد وصف لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) (UNISDRأدناه ،يعتبر المكتب كذلك أحد
الشركاء.

جمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
تعتبر جمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCأكبر منظمة إنسانية في العالم فھي تقوم بتنسيق األنشطة بين
 187جمعية من جمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر الوطنية في إطار الحركة الدولية .وتعتمد جمعيات الصليب
األحمر والھالل األحمر ) (IFRCعلى ثالث استراتيجيات أساسية للحد من مخاطر الكوارث :تعزيز التأھب وقدرات
المجتمعات مما يجعلھا في موضع أفضل يم ّكنھا من االستجابة إلى الكارثة عند وقوعھا ،وتعزيز األنشطة واإلجراءات
التي تساعد على تخفيف حدة اآلثار السلبية الناجمة عن األخطار ،وحماية المشاريع اإلنمائية مثل المرافق الصحية من
آثار الكوارث .وبناء على ذلك ،تركز جمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCعلى التصدي آلثار تغير المناخ
على أضعف المجتمعات ،سعيا ً منھا إلى أن تؤخذ في االعتبار المخاطر الحالية والمقبلة في إطار البرامج على مستويات
مختلفة .وفي إطار شراكتھما ،قام االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر والمعھد الدولي لبحوث
المناخ والمجتمع ) (IRIبتطوير غرفة الخرائط ،وھي أداة متاحة على شبكة االنترنت تبيّن كيفية مقارنة تنبؤ فردي
بالظروف العادية في موقع محدد لدعم مديري جمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر في اتخاذھم اإلجراءات
الالزمة.
وإضافة إلى ذلك ،يقوم مركز المناخ التابع للصليب األحمر /الھالل األحمر الذي يستضيفه الصليب األحمر الھولندي
بدعم جمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCبغية تحسين فھمھا للنتائج البشرية لتغيّر المناخ ولظواھر الطقس
المتطرفة والتصدي لھا.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP

يستضيف  160بلداً وإقليما ً مكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPالذي يقدم المساعدة من خالل برامج الحد
من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ لـ 80بلد .ويشارك البرنامج في مبادرة تطوير القدرات للحد من الكوارث
) (CADRIوفي البرنامج العالمي لتحديد المخاطر ) (GRlPوفي المنتدى الدولي لإلنعاش وبرنامج الدعم الفني إلدارة
المخاطر المناخية.
ويقود البرنامج ) (UNDPمبادرات عديدة ذات صلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوتساعد مكاتب
البرنامج ) (UNDPالبلدان على تصميم البرامج وتنفيذھا إلدارة المخاطر المتصلة بالمناخ وتحقيق التنمية .ويسعى
البرنامج ) ،(UNDPمن خالل المنسقين المقيمين لألمم المتحدة وأطر المساعدة اإلنمائية ،إلى مواءمة برامجه مع برامج
منظمات األمم المتحدة والمنظمات األخرى على المستوى القطري بھدف توسيع نطاقھا إلى حد يسمح لھا بتحسين
النواتج اإلنمائية إلى حد كبير .وتقوم المراكز والبرامج اإلقليمية بدعم البرامج القطرية الخاصة ببرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ) (UNDPوھي تعالج قضايا فنية محددة تتعلق بإدارة مخاطر المناخ .ويدعم مكتب الوقاية من األزمات
واإلنعاش التابع للبرنامج ) (UNDPالبلدان المعرضة للكوارث لتطوير برامج شاملة للحد من مخاطر الكوارث ،كما يقوم
بتعزيز النظم المؤسسية والتشريعية وبتنفيذ أنشطة التأھب للكوارث على مستوى المجتمع ،بما في ذلك التخطيط
للطوارئ واإلنذار المبكر ،وإنشاء آليات التنسيق بغية ضمان إدماج الحد من المخاطر في التنمية البشرية وتطوير
القدرات الوطنية ووضع خطط اإلنعاش .ويقوم الفريق المعني بالطاقة والبيئة التابع لمكتب تطوير سياسة التنمية الخاص
بالبرنامج ) (UNDPبتشجيع التنمية المتكيفة مع تغير المناخ والمنخفضة الكربون من خالل شبكته من المستشارين على
المستويين اإلقليمي والقطري .ويقوم القسم المسؤول عن التكيّف مع تغير المناخ ضمن الفريق المعني بالطاقة والبيئة
التابع لمكتب تطوير سياسة التنمية الخاص بالبرنامج ) (UNDPبدعم ثالث مجاالت رئيسية :السياسة المتكاملة
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والتخطيط ،وإعداد المشاريع والبرامج المتكيفة مع تغير المناخ وتمويلھا وتنفيذھا ،ودعم إدارة المعارف والمنھجيات.
ويقوم البرنامج ) (UNDPبإدماج عمله في مجال الحد من الكوارث والتكيّف مع تغير المناخ لمساعدة البلدان على إدارة
المخاطر التي تتعرض لھا التنمية والمرتبطة بتقلبية المناخ وتغيره بطريقة كلية.

البنك الدولي
يشارك البنك الدولي في أنشطة الحد من المخاطر واإلنعاش بعد وقوع الكوارث والتعمير منذ  25سنة كما رفع نسب
اإلقراض لتمويل أنشطة الحد من المخاطر والتخفيف من آثارھا بشكل أساسي من خالل إدماج الحد من المخاطر في
برامج االستثمار .وقام البنك الدولي بإنشاء فرق الخبراء العالميين إلدارة مخاطر الكوارث والتكيّف مع تغيّر المناخ،
ضمن جملة أمور ،لتوفير الدعم االستشاري العالي الجودة بسرعة إلى الحكومات من أجل تقييم مخاطر الكوارث ،والحد
من المخاطر ،وتقديم نواتج في مجال نقل المخاطر والتأمين ،وإجراء تقييم لالحتياجات فيما بعد وقوع الكوارث ،وتنفيذ
عمليات اإلنعاش والتعمير .وتتألف فرق الخبراء العالميين من موظفي البنك الدولي والخبراء في منظماته الشريكة الذين
يتمتعون بخبرة عالمية في إدارة مخاطر الكوارث .وبين عام  2006وعام  ،2011قام البنك الدولي بتمويل  113عملية
للوقاية من الكوارث والتأھب لمواجھتھا بقيمة  7.9مليار دوالر أمريكي و بتمويل  68عملية للتعمير بعد وقوع الكوارث
بقيمة  3.8مليار دوالر أمريكي.
يقوم البنك الدولي بإدارة المرفق العالمي المعني بالحد من الكوارث واإلنعاش ) (GFDRRنيابة عن شركائه )أنظر
الوصف الوارد في القسم  (1.4.1ويعمل المرفق بمثابة منسق للبنك الدولي في مجال إدارة مخاطر الكوارث .ووافق
المرفق العالمي المعني بالحد من الكوارث واإلنعاش ) (GFDRRعلى تمويل  31مشروعا ً بقيمة تتعدى  22مليون دوالر
أمريكي خالل السنة المالية  .2012وتم تخصيص أكبر حصة من التمويل – أكثر من  -%60ألنشطة الحد من المخاطر.
وفي أعقاب ذلك ،تم تخصيص  %13لتحديد المخاطر وتوفير الحماية المالية ،و  %9للتعمير األكثر مقاومة و%4
للتأھب .ومن بين البرامج التي يديرھا المرفق العالمي المعني بالحد من الكوارث واإلنعاش ) ،(GFDRRقامت إدارات
البنك الدولي المسؤولة عن التخطيط الحضري والزراعة والمياه بإطالق برنامج ) GFDRR Hydrometالذي كان يسمى
سابقا ً برنامج تعزيز نظم دعم المعلومات والقرارات المرتبطة بالطقس والمناخ )) ((WCIDSSsفي عام  .2011ويساعد
البرنامج على تعميم تطوير نظم معلومات حديثة ومستدامة وموجھة نحو الخدمة في مجالي الطقس والمناخ في حافظة
مشاريع البنك الدولي والمرفق العالمي المعني بالحد من الكوارث واإلنعاش ) ،(GFDRRفھو يعمل بمثابة مركز خدمات
لتقديم الدعم التحليلي واالستشاري والتنفيذي لفرق البنك الدولي والمرفق) ،(GFDRRوإلى زبائھما في نھاية المطاف
)الحكومات( .ويقوم البرنامج على ثالث ركائز لتنفيذ األنشطة :الدعم التحليلي وإدارة المعارف ،وبناء القدرات
والمساعدة الفنية ،ودعم تطوير الحوافظ والعمليات.
وحدد كل من المرفق) (GFDRRوالمنظمة ) (WMOالمجاالت ذات االھتمام المشترك بغية تعزيز قدرات أعضاء
المنظمة ) (WMOعلى إجراء تحاليل ودراسات للفوائد االجتماعية – االقتصادية الخاصة بخدمات الطقس والماء
والمناخ التي توفرھا المرافق الوطنية ) .(NMHSsوھناك حاجة متزايدة إلى توضيح المنافع التي يحققھا مقدمو الخدمات
الحاصلون على األموال العامة بالنسبة للمجتمع واالقتصاد .ولكن الخبرة الضرورية إلجراء مثل ھذه الدراسات ال
تتوافر عادة لدى أغلبية المرافق الوطنية ) .(NMHSsوفي الوقت نفسه ،يجب أن يساھم تحليل الفوائد االجتماعية –
االقتصادية ومراقبتھا في تطوير خطط العمل المستدامة الخاصة بالمرافق الوطنية ) (NMHSsوتنفيذھا وتحديثھا .ولذلك،
وافق كل من برنامج  GFDRR Hydrometوالمنظمة )(WMOعلى توحيد جھودھما لتوفير الدعم من خالل وضع
إرشادات مالئمة وتعزيز الممارسات الجيدة في ھذا المجال.

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO
تتميز المنظمة ) ،(WMOبفضل برامجھا ولجانھا ،بقدرات ھامة متوفرة داخل المنظمة تساعدھا على اإلسھام في تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSويضطلع برنامج المنظمة للحد من مخاطر الكوارث بعمل ھام في
المجاالت التالية (1) :تطوير المعرفةـ بما في ذلك توثيق الممارسات الجيدة والمعايير والمبادئ التوجيھية بغية تقديم
خدمات جوية وھيدرولوجية ومناخية لدعم وضع السياسات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وإجراء التقييم القطاعي
للمخاطر /األخطار واستحداث نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة وتمويل مخاطر الكوارث ونقل المخاطر؛
) (2تشغيل الخدمات وتنمية القدرات من خالل تنفيذ مشاريع الحد من مخاطر الكوارث موجھة نحو المستخدمين على
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المستويين الوطني واإلقليمي ،التي تشارك فيھا الوكاالت الوطنية وشبكة مراكز اإلنتاج العالمية من أجل التنبؤات طويلة
المدى ) (GPCsوالمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsوالمراكز المناخية اإلقليمية )(RCC؛
) (3ودعم تخطيط الشؤون اإلنسانية والتأھب لھا .وتدعم شراكة قوية مع الجھات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث
تنفيذ ھذه األنشطة.
وتجمع المنظمة ) (WMOبين نظم الرصد ونظم وخدمات المعلومات ومرافق االتصاالت ومراكز معالجة البيانات
والتنبؤ التي يقوم األعضاء بتشغيلھا .ويشمل ذلك برنامج األعاصير المدارية وبرنامج أدوات وطرق الرصد )(IMOP
لضمان جودة الرصدات المتعلقة بالتنبؤ بالطقس ومراقبة المناخ .وتشجع المنظمة ) (WMOتحسين فھم العمليات المناخية
من خالل بحوث منسقة دولياً ،ورصد تقلبات المناخ أو تغيره .وتعزز المنظمة ) (WMOأيضا ً استخدام المعلومات
والخدمات المناخية للمشاركة في عمليات التخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية .والبحوث التي تتم في إطار برنامج
الحد من مخاطر الكوارث تخضع لمسؤولية مشتركة بين المنظمة ) ،(WMOوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUواللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونيسكو .أما عنصر تقديم آثار المناخ واستراتيجيات التصدي فيقوم
بتنسيقه برنامج األمم المتحدة للبيئة .وتساعد المنظمة ) (WMOأيضا ً األعضاء في الحصول على موظفين مؤھلين تأھيالً
كافيا ً من أجل مرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsعن طريق التعاون مع الشركاء الدوليين
والجامعات ومؤسسات التدريب ذات الصلة والمدارس ووسائط اإلعالم .وتعمل المنظمة ) (WMOبشكل وثيق مع برامج
المنظمة )(WMOالعلمية والفنية لتنظيم التدريب المتخصص في المجاالت المتعلقة بالطقس والمناخ والماء.
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توجيھات اإلبالغ الخاصة برصد إطار ھيوغو
قالب نموذجي خاص بنظام الرصد إلطار عمل ھيوغو :مراقبة واستعراض إطار عمل ھيوغو من خالل إشراك الجھات
المتعددة ذات المصلحة للفترة 2013 - 2011
متاح على الموقع الشبكي التالي:
القسم  :4أولوية اإلجراء

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring/national/?pid:73&pil:1

2

أولوية اإلجراء  :2التعريف واألھمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر الكوارث وتحسين التحذير المبكر
تكمن نقطة البداية للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز ثقافة المرونة في مواجھة الكوارث في معرفة األخطار وأوجه
الضعف المادية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية إزاء الكوارث التي تواجھھا المجتمعات ،والتغيرات التي تطرأ على
األخطار وأوجه الضعف في األجل القصير والطويل ،ثم في اتخاذ اإلجراءات الالزمة على أساس ھذه المعرفة.
وبناء على ذلك ،تشمل المجاالت التي يشير إليھا إطار عمل غيوغو ،أولوية اإلجراء " ،2أربع مؤشرات رئيسية" تتم
بواسطتھا مراقبة واستعراض التقدم والتحديات المرتبطة بالتنفيذ:
-1
-2
-3
-4

تتوافر تقييمات المخاطر على المستويين الوطني والمحلي استناداً إلى البيانات الخاصة باألخطار
والمعلومات المتعلقة بسرعة التأثر وھي تشمل تقييمات المخاطر للقطاعات الرئيسية؛
تتوافر نظم لمراقبة البيانات وحفظھا ونشرھا حول األخطار الرئيسية وأوجه الضعف؛
تتوافر نظم اإلنذار المبكر لجميع األخطار الرئيسية مع نشر التوعية إلى المجتمعات المحلية؛
تأخذ تقييمات المخاطر على المستويين الوطني والمحلي في االعتبار المخاطر اإلقليمية والعابرة للحدود
بھدف تشجيع التعاون بشأن الحد من المخاطر.
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7

المختصرات

DRR

الحد من مخاطر الكوارث
اإلطار العالمي للخدمات المناخية
المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
المعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع
إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(
مكتب األمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

GFCS
GFDRR
IASC
IFRC
IRI
UNDAF
UNDP
UNICEF
UNISDR

WMO
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