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موجز

التقرير يف ملحة

بّينت جائحة »كوفيد-19« مدى ضعف العامل أمام كارثة عاملية بالفعل. إال أن كارثة أخرى أكرب من هذه ما فتئت تتعاظم منذ 
عقود عديدة، وال تزال البرشية متأخرة كثريا يف جهود التصدي لها، حيث ال تزال املجتمعات والبلدان بحاجة إىل التكيف مع 

الواقع الذي تفرضه تلك الكارثة.

إن آثار االحرتار العاملي تقتل الناس بالفعل وتدمر حياة الناس وسبل عيشهم كل عام، وستزداد سوءا ما لَم ُتتخذ إجراءات فورية 
وحازمة. ويتزايد تواتر األحداث املناخية وشدتها بشكل كبري، حيث ُيسجل املزيد من العواصف من الفئتني 4 و5، واملزيد من 
موجات الحر التي تتجاوز األرقام القياسية، واملزيد من األمطار الغزيرة، من جملة العديد من الظواهر املتطرفة األخرى. كام 
أن فقدان املوارد الطبيعية، وانعدام األمن الغذايئ، واآلثار الصحية املبارشة وغري املبارشة، والنزوح، كلها آخذة يف االزدياد. وتتأثر 
مجتمعات كثرية بالكوارث املتزامنة واملتعاقبة، مام يرتك لها وقتاً قلياًل للتعايف قبل وصول الصدمة الالحقة. ويتعرض أكرث الناس 

عرضة للخطر يف هذه املجتمعات املحلية لخطر إغفالهم ما مل ُتفهم احتياجاتهم وقدراتهم وما مل تؤخذ كلمتهم يف االعتبار.

 ملحة عن الكوارث املناخية

واجلوية واآثارها

يف السنوات العرش املاضية، كانت الظواهر الجوية واملناخية القصوى، كالفيضانات والعواصف وموجات 

الحر، سبب 83% من جميع الكوارث الناجمة عن األخطار الطبيعية. 

يتزايد عدد الكوارث املناخية والجوية منذ ستينات القرن املايض، وارتفع عددها بنسبة 35% تقريبا منذ 

التسعينات.

زادت أيضا نسبة جميع الكوارث التي تعزى إىل املناخ والظواهر الجوية القصوى زيادة كبرية خالل هذه 

الفرتة، من 76% من جميع الكوارث يف العقد األول من القرن الحايل إىل 83% يف العقد الثاين منه.

وقد أودت هذه الكوارث املناخية والجوية القصوى بحياة أكرث من ٠٠٠ 41٠ شخص يف السنوات العرش 

أدىن.  متوسط  ذات دخل  وبلدان  الدخل  منخفضة  بلدان  يف  منها  العظمى  الغالبية  ووقعت  املاضية، 

وكانت موجات الحر، ثم العواصف، من أشد الكوارث فتكاً.

تأثر 1.7 مليار شخص آخر يف جميع أنحاء العامل من جراء الكوارث املناخية والجوية القصوى خالل 

العقد املايض.
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إن ُخطط الدعم الضخمة التي يجري إعدادها يف جميع أنحاء العامل للتصدي لكوفيد-19 متثل فرصة إلعادة البناء بشكل أفضل 
- ليس باعتامد نهج االنتعاش املراعي للبيئة فحسب، بل باعتامد نهج التكّيف مع املناخ أيضا، وذلك عن طريق استخدام األموال 

لالستثامر يف زيادة أمان املجتمعات وقدرتها عىل الصمود.

إن املوارد التي نحتاج إليها للتكّيف مع مخاطر الكوارث الحالية والوشيكة الناجمة عن املناخ هي يف متناول اليد. فعىل سبيل 
التي  التكيف  متطلبات  لتلبية  سنوياً  سويرسي(  فرنك  مليار   49 )حوايل  أمرييك  دوالر  مليار   50 بنحو  ُيقدر  ما  يلزمنا  املثال، 
حددتها 50 دولة نامية للعقد القادم. وُيعد هذا املبلغ تافهاً باملقارنة مع االستجابة العاملية لألثر االقتصادي لجائحة كوفيد-19 
التي تجاوزت بالفعل 10 تريليونات دوالر أمرييك )حوايل 9.8 تريليون فرنك سويرسي(، مبا يف ذلك خطة اإلنقاذ االقتصادي من 
تبعات كوفيد-19 بقيمة 750 مليار يورو )802 مليار فرنك سويرسي( التي اتفق عليها قادة االتحاد األورويب يف يوليو 2020، 
و2.2 تريليون دوالر أمرييك )2.1 تريليون فرنك سويرسي( لقانون االنتعاش من آثار كوفيد-19 الذي اعتمدته الواليات املتحدة 
يف شهر مارس. وميكن استخدام هذه األموال أيضا لتحقيق أهداف تتجاوز مجرد خلق فرص العمل )وهو أسايس يف حد ذاته( 

وتسهيل انتعاش مراٍع للبيئة وشامل وقادر عىل الصمود.

من األهمية مبكان، أوالً وقبل كل يشء، استخدام املوارد املتاحة استخداما رشيدا - فعناوين الصحف حول املاليني واملليارات 
من الدوالرات يجب أال ترصفنا عن ضامن إنفاق األموال عىل أفضل وجه ملَن ُهم يف أشد الحاجة إليها. وحاليا، يبدو أن التمويل 
املخصص للتكيف مع تغرّي املناخ والحد من مخاطر الكوارث ال يعطي األولوية دامئا للبلدان األكرث عرضة للخطر واألقل قدرة عىل 

التكيف مع هذه املخاطر والتصدي لها.

وبينام ُتخصص مبالغ أكرب للبلدان التي تواجه أعىل مستويات التعرض ملخاطر الكوارث وتغرّي املناخ يف أغلب األحيان، فذلك 
ال يحدث دامئا، حيث ُيغفل العديد من البلدان الشديدة التأثر وال تتلقى سوى القليل من الدعم للتكيف مع تغرّي املناخ.

يبني التحليل املعروض يف التقرير عن الكوارث يف العامل لسنة 2020 أنه مل يكن هناك أي بلد من بني البلدان العرشين األكرث عرضة 
لتغريُّ املناخ )وفقاً ملبادرة التكّيف العاملي- جامعة نوتردام( والكوارث املناخية والجوية )وفقا ملؤرش إدارة املخاطر( من جملة 
البلدان العرشين التي تتلقى أعىل متويل للفرد الواحد للتكّيف مع تغرّي املناخ. وتحتل الصومال، وهي األكرث ضعفاً، املرتبة الحادية 
والسبعني فقط من حيث تعهدات التمويل للفرد الواحد. ومل تسجل أي من البلدان التي حصلت عىل أعىل خمسة تعهدات، 
درجات عالية أو عالية للغاية من درجات قابلية التأثر بتغري املناخ. ويف املقابل، تلقى 38 بلدا يعاين من قابلية التأثر الشديد )من 
بني 60 بلدا( و5 بلدان تعاين من قابلية التأثر الشديد للغاية )من بني 8 بلدان( أقل من دوالر واحد للفرد من متويل التكيف مع 
تغريُّ املناخ، بينام مل يتلق َبَلدان )هام جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الدميقراطية الشعبية( أي تعهدات بالتمويل 

عىل اإلطالق. والجدير بالذكر أن أياً من أكرب البلدان املتلقية الخمسة يندرج ضمن السياقات الهشة.

ومثة تحٍد إضايف يتمثل يف ضامن وصول التمويل إىل األشخاص األكرث عرضة للخطر داخل هذه البلدان. وقد تكون مجتمعات 
محلية كثرية معرضة بشكل خاص للمخاطر املناخية، بدءاً باألشخاص املترضرين من النزاعات الذين تأثرت قدرتهم عىل مواجهة 
الصدمات بالفعل، ومرورا باملهاجرين والنازحني الذين يكافحون من أجل الحصول عىل الخدمات واملساعدات التي يحتاجونها، 
وانتهاًء بفقراء املدن وغريهم من الجامعات املهمشة. وينبغي أن يصل الدعم إىل هذه الجامعات التي هي أكرث عرضة للمخاطر 

املناخية من باب األولوية.

 وقع ما يزيد عىل

1٠٠ 
 كارثة

 خالل األشهر الستة األوىل
من جائحة كوفيد-19

 تأثر زهاء

%99 
 من املترضرين بأحداث مرتبطة
بظواهر مناخية وجوية حادة
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IFRC GO, EM-DAT :املصادر

مالحظة: أعلنت منظمة الصحة العاملية كوفيد-19 جائحة يف 11 مارس 2020. تغطي األرقام الفرتة من 1 مارس إىل 1 سبتمرب 2020.

الكوارث التي وقعت اأثناء جائحة كوفيد-19، مار�س- �سبتمرب 2020

بالجائحة  الناس بشكل مبارش  العديد من  ينتظر أن نتحكم أوال يف جائحة »كوفيد-19«. ويتأثر  املناخ ال  تغرّي  إن 

والكوارث الناجمة عن املناخ يف آن واحد، ويتعرض أشد الناس فقراً وأضعفهم يف العامل للخطر بشكل أكرب ويعانون 

منه أكرث من غريهم. لقد وقعت أكرث من 100 كارثة يف الفرتة ما بني مارس 2020 )عندما تم اإلعالن عن الجائحة( 

واالنتهاء من إعداد هذا التقرير بعد ميض ستة أشهر عىل ذلك، وقد ترضر منها أكرث من 50 مليون شخص. لذا، فقد 

نكون »مشغولني« بالجائحة، إال أنه بات من املّلح أكرث من أي وقت مىض، أن نتصدى لألمر.

 أكرث من

5٠ 
 مليون

شخص ترضر منها

 أثّر ما يزيد عىل 

1٠ 
 أحداث مختلفة

يف أكرث من 250.000 شخص
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منذ  نعرف  فنحن  حان.  قد  أفعال  إىل  األقوال  وتحويل  الصحوة  وقت  أن  التقرير  ويذكر  فحسب.  مالية  ليست  واملشكالت 
سنوات ما ينبغي القيام به ولكننا تأخرنا يف تنفيذه فحسب. علينا أيضا أن نستفيد بقدر أكرب من بعض الدروس الجديدة التي 
التنمية  استخلصناها مؤخرا من بيئتنا املتغرّية. ومن الرضوري أن نضمن بشكل أسايس تنفيذ االلتزامات املتشابكة يف أهداف 
املستدامة، واتفاق باريس بشأن تغرّي املناخ وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة 2015-2030 بطريقة مرتابطة. ويجب 
أن نسعى بشكل أفضل إىل ضامن منح جميع الجهات الفاعلة - الحكومات، والجهات املانحة، والقطاعات اإلنسانية واإلمنائية 

واملناخية والبيئية - األولوية لدعم السكان والجامعات والبلدان األكرث عرضة للخطر.

التقرير عن الكوارث يف العامل لسنة 2020 بتعمق مخاطر الكوارث التي يسببها تغرّي املناخ، ويحلل اإلجراءات الالزمة  يتناول 
ملعالجة آثارها عىل البرشية.

فيحلل الفصل الثاين، »األخطار املحيقة بنا - املناخ والكوارث: اتجاهاتها وآثارها«، ارتفاع عدد الكوارث مع مرور الزمن، وزيادة 
الكوارث املناخية والجوية من حيث العدد والنسبة املئوية لجميع الكوارث. ميكننا، نتيجة لذلك، أن نتوقع تقلص الوقت املتاح 
لالنتعاش ما بني كارثتني متالحقتني، وحدوث كوارث متعددة يف آن واحد، بطريقة توصف بأنها صدمات مضاعفة أيضا. فعىل 
سبيل املثال، مل ترتاجع مخاطر األعاصري أو الفيضانات أو الجفاف أو الحرائق أو موجات الحر بينام كان العامل يتكيف مع جائحة 
»كوفيد-19«. ويتناول هذا الفصل اآلثار اإلنسانية املحتملة للظواهر الجوية الحادة التي ستتفاقم بسبب تغرّي املناخ عىل مدى 
السنوات العرش إىل الثالثني املقبلة - مبا يف ذلك النزوح وانعدام األمن الغذايئ وفقدان سبل العيش واألرضار التي تلحق باملمتلكات 
واإلصابات والخسائر يف األرواح - واحتامل تجاوز قدرة العديد من الناس عىل التكيف. إن عدد األشخاص املترضرين من الكوارث 

املناخية آخذ يف االزدياد، وسيستمر يف االرتفاع ما مل نتخذ إجراءات بشأن التكيف مع تغرّي املناخ والحد من آثاره.

الفصل الثالث، »املناخ كمضاعف للمخاطر - اتجاهات قابلية التأثر والتعرض للخطر« يدرس اآلثار الجغرافية غري املتكافئة بني 
املناطق وداخل البلدان للمناخ واملخاطر الجوية )التي تتحمل آسيا واملحيط الهادئ العبء األكرب منها(. وينظر يف الكيفية التي 
التكافؤ االجتامعي واالقتصادي، عىل َمن هم أكرث عرضة  التطورات، مثل التحرض الرسيع وغري املخَطط وعدم  تؤثر بها بعض 
للخطر. ويرى أن الجهود الرامية إىل الحد من املخاطر يجب أن تستند إىل فهم أكمل للسبب الذي يجعل بعض الناس أكرث ضعفا 
و/أو أقل قدرة عىل مواجهة األزمات من غريهم، مع مراعاة فئات األشخاص الذين مييلون إىل أن يكونوا أكرث ضعفا، ولكن أيضا 
أوجه التباين الكبرية يف الخربة والظروف ضمن املجموعات وفيام بينها. ولوال ذلك، سنفشل يف تغطية األشخاص األكرث معاناَة. كام 
يبحث الفصل يف الضغط الذي كان يعاين منه النظام اإلنساين حتى قبل الصدمة العاملية لفريوس كورونا املستجد، ويحذر من أن 

الفجوات القامئة ستتفاقم بسبب أزمة »كوفيد-19«.

الفصل الرابع، »الحد من املخاطر وتعزيز القدرة عىل الصمود: التقليل من آثار األحداث القصوى املحتملة واملتوقعة إىل أدىن 
حد«، يصف ما ينبغي القيام به للحد بفعالية من مخاطر الكوارث املناخية والجوية عن طريق تقليل درجة التعرض للمخاطر 
وقابلية التأثر بها، وزيادة قدرة الناس عىل إدارة الصدمات وتحّمل الضغوط. ويدعو إىل زيادة جهود التكيف مع املناخ والجهود 
ُنهج  تحول يف جميع  تحقيق  وإىل  املتزايدة،  املخاطر  اآلن ملواجهة  اعتبارا من  الرسعة  باملخاطر عىل وجه  املسرتشدة  اإلمنائية 

الصمود يف قطاعات التنمية والشؤون اإلنسانية والبيئة واملناخ. 

وينبغي أن تصبح الربامج والعمليات »مكّيفة مع املناخ« فيجب علينا بذل املزيد من الجهود للتعاون وتعزيز ومواءمة الجهود 
والحلول املشرتكة؛ ويجب أن ُنرشك املجتمعات املحلية - وال سيام النساء والشباب والسكان األصليني - يف مامرساتنا يف مجال 
التكّيف والحد من املخاطر ويف تصميمها إذا ما ُأريد لها أن تلبي حقا احتياجات أكرث الناس تعرضا للخطر. ويشري الفصل أيضا 

إىل رضورة أن يصبح القطاع اإلنساين أكرث فعالية وأن يتطور أيضا إذا ما كان له أن يواكب ارتفاع تواتر الظواهر املناخية والجوية  
وحّدتها، وال سيام عن طريق توسيع نطاق نهج اإلنذار املبكر وأساليب االسترشاف.

ويتناول الفصل الخامس، »مراعاة البيئة: تعزيز االستدامة البيئية لعمليات االستجابة واالنتعاش« طرق جعل املساعدة اإلنسانية 
أكرث مراعاًة للبيئة واستدامًة. ويوضح كيفية تعزيز االستدامة البيئية لعمليات االستجابة واالنتعاش والحد، يف الوقت نفسه، من 
اآلثار املناخية والبيئية الناجمة عن ذلك. ويشري إىل مسؤولية املنظامت اإلنسانية بعدم إلحاق أي رضر، مام يعني اتباع نهج أكرث 
جدية بكثري يف القطاع بأرسه لضامن مراعاة البيئة يف أنشطتنا وعملياتنا الخاصة )تخضريها(، ال سيام فيام يتعلق ببصمة الكربون 

وتأثرينا يف البيئة. 

ويستكشف الفصل السادس، »إدارة مخاطر الكوارث مبا يراعي تغرّي املناخ: ضامن وجود أطر تنظيمية شاملة ومتسقة« رضورة 
أن تحّسن البلدان فعالية أطرها الوطنية إلدارة املخاطر للتصدي لتزايد مخاطر الكوارث وتفاقم االتجاهات املناخية. وينبغي أن 
يحدث ذلك من خالل عمليات متسقة لتعديل القوانني والسياسات التي تعزز القدرة عىل الصمود أمام أخطار املناخ والكوارث 
تدابريها إلدارة  املتاحة وزيادة كفاءة  استفادة من مواردها  للدول تحقيق أقىص  الطريقة، ميكن  انتظاما. وبهذه  أكرث  بطريقة 
املخاطر. وُتعد القوانني والسياسات الوطنية األكرث تكاماًل التي تعالج مخاطر املناخ والكوارث عىل املستوى املحيل وسيلة رئيسية 

لوضع التزامات دولية شاملة يف إطار أهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس بشأن تغرّي املناخ وإطار سنداي.

الفصل السابع، »التمويل الذيك: تخصيص األموال حيث متس الحاجة إليها«، يبني أن هياكلنا الحالية لتمويل التكّيف مع تغرّي 
املناخ مل تبلغ هدفها بعد من حيث املخصصات. ويتعلق التمويل الذيك مبحل اإلنفاق وكيفيته، وليس بكميته فقط. ويعني ذلك 
التعمد يف توجيه األموال إىل البلدان واملجتمعات األكرث عرضة لخطر أزمات تغرّي املناخ، وتصميم اسرتاتيجيات متويل شاملة يف 
ضوء ما يحتاجه هؤالء الناس واألماكن حقاً. ويجب أن تتحمل البلدان املتقدمة مسؤولية واضحة للوفاء بتعهدها بتوفري التمويل، 
كام يجب أن يتحمل املشاركون يف استخدامه مسؤولية ضامن توجيهه عىل أفضل وجه وتخصيصه بطريقة تُحدث أكرب األثر يف 
األشخاص الذين ُهم يف أمس الحاجة إليها. ويجب أن يشمل ذلك االستفادة من خربة ودراية السكان املحليني والنظم املحلية التي 
تواجه أسوأ آثار تغرّي املناخ. وال بد، لتحقيق ذلك، من جهد متضافر ليس الستهداف أكرث األماكن ضعفا فحسب، بل أيضا لوضع 

خطط وأدوات متويل تدعم تحقيق أفضل النتائج للناس. 

ويؤكد التقرير عن الكوارث يف العامل لسنة 2020 عىل رضورة اتخاذ إجراءات عاجلة عىل مستوى املجتمعات املحلية، حيث تشتد 
الحاجة إليها. ولكن يجب عىل كل الجهات الفاعلة أن تبحث عن أساليب أذىك للقيام بذلك. ويدعو التقرير يف توصياته جميع 

الجهات الفاعلة إىل أن تراعي املناخ، وأن تحدد األولويات الصحيحة، وأن ُتدمج وتّوطن ُنُهج إدارة املناخ والكوارث.
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308
 من الكوارث ناجمة 

عن الأخطار الطبيعية

كوارث عام 2019

املصادر . االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 2020 استنادا إىل بيانات من: 
 EM-DAT, NDGC, WHO, DHO, FIRMS, National Hurricane Center, Joint Typhoon

Warning Center, IBTrACS )NOAA(, Reliefweb

مالحظات: إن الخرائط املستخدمة  ال تّعرب عن رأي االتحاد الدويل أو الجمعيات الوطنية بشأن الوضع 
القانوين إلقليم ما أو سلطاته.

الفيضانات، باراغواي
مايو 2019

أرضت بأكرث من 522,000  شخص 
وأَْوَدْت بحياة 23 شخصاً

جفاف، رشق أفريقيا وجنوبها
يناير - ديسمرب 2019
 أرض بأكرث من 9 ماليني شخص 
يف 12 بلداً

تفيش اإليبوال، الكونغو
أغسطس 2018 - يناير 2020

 أودى بحياة 2264 شخصاً
)سنة 2019 فقط(

إعصار دوريان، جزر البهاما 

والواليات املتحدة األمريكية
سبتمرب 2019
وأَْوَدى بحياة 379 شخصاً

جفاف، أفغانستان
أبريل 2018 - يوليو 2019
أرض بـ 10.6 مليون شخص

حرائق، أسرتاليا
سبتمرب 2019 - فرباير 2020
19.4 مليون هكتار أحرقت

أعاصري فاكساي وهاجيبيس، اليابان
سبتمرب - أكتوبر 2019
أرضت بأكرث من 510,000 شخص

إعصار فاين، الهند
مايو 2019
 أرض بـ 20 مليون شخص
وأودى بحياة 50 شخصاً

إعصارا إيداي وكينيث، جزر القمر 
ومالوي وموزمبيق وزمبابوي
مارس و أبريل 2019

 أرضا بأكرث من 3 ماليني شخص 
وأَْوَدَيا بحياة 1294 شخصاً

أعاصري فاكساي وهاجيبيس، الفلبني
ديسمرب 2019

أرضت بـ 1.9 مليون و3.2 مليون شخص 
عىل التوايل وأودت بحياة 67 شخصاً

موجات حر، أوروبا الغربية
يونيو إىل أغسطس 2019

أثرت 3 موجات حر عىل بلجيكا، 
فرنسا، أملانيا، إيطاليا، هولندا وإسبانيا 

وسويرسا واململكة املتحدة وأودت 
بحياة 3,453 شخصاً

%77
من الكوارث الناجمة عن 

الأخطار الطبيعية كانت 

كوارث مناخية وجوية

ت�سرر %97

من الأ�سخا�س من الكوارث 

املناخية واجلوية 

ت�سرر 97.6 مليون

�سخ�س ومقتل 24.396 اآخرين

كوارث
EM-Dat taxonomy وفقا لتصنيف

عواصف  

فيضانات  

انجرافات أرضية   
)الهيدروميت(

حرائق غابات  

درجات حرارة   
قصوى

جفاف  

زالزل  

أنشطة بركانية  

فاشيات أمراض  
1275925810832336

انجرافاً أرضياً عاصفةفيضاناً
)الهيدروميت(

موجات درجات حرائق
حرارة قصوى

أنشطة زلزاالًموجات جفاف
بركانية

فاشية 
أمراض
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مراعاة تغّي املناخ 

الفاعلة يف املجاالت اإلنسانية واإلمنائية واملناخية والبيئية أكرث استعداداً التخاذ إجراءات مبنية عىل  ينبغي أن تكون الجهات 
التنبؤات )بدءاً من توفري النقد، ولوازم اإلصحاح والنظافة الصحية أو ُعدد أدوات اإليواء، وحامية تدابري سبل كسب العيش، مثل 
عمليات إجالء املاشية، بني جملة أمور( مبا يف ذلك من خالل التمويل املبني عىل التنبؤات. ويشري التقرير عن الكوارث يف العامل 
لسنة 2020 إىل أن الوقت قد حان العتامد هذا النهج عىل نطاق واسع، بإدراجه يف القوانني والسياسات والخطط الوطنية إلدارة 

مخاطر الكوارث، ويف إجراءات ومامرسات الجهات املانحة واملنظامت اإلنسانية.  

ويكمن رس ذلك يف مراعاة املعلومات العلمية بشأن املخاطر القادمة، والعمل عىل أساسها، مع إدراك أن هذه املخاطر قد تكون 
مختلفة متاما عن تلك التي وقعت حتى يف املايض القريب. ويتطلب ذلك الجمع بني فهمنا الحايل ألوجه الضعف والقدرات 
وفهمنا ملخاطر املستقبل املحتملة عىل مراحل زمنية مختلفة )مبا يف ذلك التنبؤات الجوية والتنبؤات املوسمية والتوقعات الطويلة 

األجل لتغرّي املناخ(.

ويف ما يتعلق بربامج إدارة مخاطر الكوارث، ميكن أن تكون التنبؤات الطويلة األجل واملتوسطة األجل/املوسمية عىل حد سواء 
حاسمة للتخطيط واالستثامر، يف حني ينبغي أن تؤدي التنبؤات القصرية األجل إىل اتخاذ إجراءات استباقية.  وقد تجاوز التمويل 
التنبؤات والنًهج املامثلة مرحلة إثبات صحتها، حيث أدمجها االتحاد الدويل والجمعيات الوطنية للصليب األحمر  املبني عىل 
والهالل األحمر ورشكاء آخرون يف أعاملهم يف أكرث من 60 بلدا حتى اآلن. ويجب أن تشمل جميع نظم اإلنذار املبكر أكرث الناس 
تعرضا للخطر، وأن يسهل فهمها واتخاذ إجراءات بشأنها، يف حني يجب أن يقابل االستثامر يف اإلنذار املبكر استثامرات يف العمل 
املبكر أيضا إذا ما أريد انقاذ أرواح الناس. ويف الوقت نفسه، ميكن للمعلومات املتعلقة باملخاطر وبالفئات الضعيفة بصفة خاصة، 
التي ُتجمع لوضع نظم اإلنذار املبكر والعمل املبكر، أن تستعمل بسهولة للحد من املخاطر الطويلة األجل ولتخطيط التكّيف 
)ولكنها نادراً ما تحقق ذلك حالياً!(. فعىل سبيل املثال، وإىل جانب االستثامرات يف نظم اإلنذار املبكر بالفيضانات للمجتمعات 
املحلية الضعيفة، يجب جعل البنى األساسية الحيوية أكرث قدرة عىل الصمود من أجل تحمل مخاطر األحوال الجوية القصوى 

وارتفاع منسوب مياه البحار التي ميكن التنبؤ بها - واملتزايدة يف كثري من األحيان.

حتديد الأولويات ال�سحيحة

إن هدفنا الجامعي هو الحفاظ عىل سالمة الجميع من الكوارث، غري أن أولويتنا ومحور اهتاممنا ينبغي أن ينصّبا عىل أكرث 
املجتمعات تعرضاً للمخاطر املناخية وتأثرا بها. 

ويبني التقرير عن الكوارث يف العامل لسنة 2020 أن التمويل الدويل لإلجراءات املناخية والحد من مخاطر الكوارث ال يواكب 
احتياجات التكّيف يف البلدان املنخفضة الدخل، وأن البلدان التي تواجه أكرب املخاطر بأدىن قدرات التكّيف ال تحظى باألولوية. 

بالرتكيز عىل األشخاص األكرث  الوطنية إىل تكليف واضح  التكيف  الكوارث وخطط  إدارة مخاطر  العديد من قوانني  كام تفتقر 
عرضة للخطر وضامن مشاركتهم يف صنع القرار.  وفيام ُيسجل تفاوت كبري بني أكرث الناس واملجتمعات املحلية تعرضا للخطر من 
مكان إىل آخر، فإن سكان األحياء الفقرية، واملهاجرين والنازحني، والسكان األصليني، وكبار السن واملعوقني، واألشخاص ذوي امليول 

والهويات والتعبريات الجنسية والخصائص الجنسية املتنوعة، هم من بني األشخاص الذين كثريا ما ُيغفلون. خلّفت  الجفاف،  من  سنوات  بعد   .2019 أفغانستان، 
الفيضانات الفجائية يف مارس 2019 املوت والدمار يف 
العديد من املحافظات يف أفغانستان. وتعاين مجتمعات 
محلية عديدة من كوارث حالية ومتتالية مام ال يرتك لها 

سوى القليل من الوقت للتعايف قبل الصدمة الالحقة.

 © جمعية الهالل األحمر األفغاين /
Meer Abdullah Rasikh  
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تبني النهج وتوطينه

إن »تبني النهج« قد ال يبدو أسلوبا ثوريا بشكل خاص إزاء أزمة املناخ العاملية، ولكنه أمر ال غنى عنه. إن األطر التنظيمية العاملية 
الرئيسية - أهداف التنمية املستدامة وإطار سنداي واتفاق باريس - تدعو بالفعل إىل تبني ُنهج التكيف مع تغري املناخ والحد 
من مخاطر الكوارث والتنمية. ومع ذلك، فإن عددا قليال من القوانني والسياسات الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث يتبنى بالكامل 
التكّيف مع تغري املناخ، وتستخدم بعض الدول آليات مؤسسية وعمليات تخطيط متوازية ومنفصلة للتكّيف مع تغري املناخ 

وإدارة مخاطر الكوارث والتنمية. 

وهناك أيضاً نقص يف التكامل بني مصادر التمويل الدولية، فكثريا ما يفتقر متويل التكّيف مع تغري املناخ والتنمية واملساعدات 
اإلنسانية إىل التنسيق، مام يرتك ثغرات يف التغطية - ال سيام يف دعم املستجيبني املحليني والعمل عىل مستوى املجتمع املحيل.

له  وتستجيب  املترضرة  املحلية  املجتمعات  انتعاش  تتوقع  أن  املحلية  املدين  املجتمع  ومنظامت  اإلنسانية  للمنظامت  وميكن 
وتدعمه، إذا كانت هذه املجتمعات املحلية متلك املوارد التي تحتاج إليها. ويصعب عىل جامعات املجتمع املدين الحصول عىل 
التمويل املتعدد األطراف بشأن املناخ، وهناك عدم اهتامم جامعي ميكن أن يحول دون توفري الدعم لبناء القدرات املؤسسية عىل 

املدى الطويل لدى املستجيبني املحليني للكوارث.

موجز التو�سيات

للحكومات

y	 تصميم االستثامرات، مبا يف ذلك خطط اإلنعاش التالية لكوفيد-19، من أجل دعم تحقيق مجتمع مراِع للبيئة وقادر عىل
الصمود وشامل للجميع، واالستثامر يف الحد من آثار تغرّي املناخ والتكّيف معه.

y	 ضامن تصميم البنى األساسية الرئيسية، مثل املدارس واملستشفيات ومرافق رعاية األطفال وكبار السن، والسدود، ومحطات
توليد الطاقة ومرافق املياه والرصف الصحي )وتجديدها حيثام أمكن( يك تصمد أمام الظواهر املناخية والجوية القصوى 

املتوقعة وارتفاع مستوى سطح البحر، واستخدام تقييامت األثر البيئي كأداة تنظيمية. 

y	 مراجعة قوانني إدارة مخاطر الكوارث وسياساتها وخططها للتأكد من مراعاتها لتغرّي املناخ وفهمها وتطبيقها. وينبغي لهذه
اتخاذ إجراءات وتوفري استثامرات قامئة عىل  ابتكارات رئيسية مثل  القوانني والسياسات والخطط أن تفكر أيضا يف اقرتاح 

التنبؤات ترتبط بنظم الحامية االجتامعية املقاومة للصدمات.

y	 تصميم نظم متكاملة لإلنذار املبكر واالستجابة الرسيعة تركز عىل الناس وتضمن تقديم إنذارات قابلة للتنفيذ يف الوقت
املناسب عىل مستوى املجتمع املحيل، فضال عن توفري الحامية الكافية، واالستثامر يف تلك النظم.

y	.ضامن تحقيق الالمركزية يف الحصول عىل التمويل الالزم ألنشطة التكيف وإدارة مخاطر الكوارث، وال سيام عىل الصعيد املحيل

للمنظمات الإن�سانية )وغيها من منظمات املجتمع املدين ذات ال�سلة( 

y	 اعتامد إجراءات التكيف مع تغرّي املناخ وتعزيزها، ال سيام يف املناطق الحرضية، وكذلك يف الظروف التي قد يكون اختصاصيو
التنمية أقل حضورا فيها، مثل األزمات املعقدة.

y	 مجال يف  الناجحة  التجارب  من  الدروس  واستخالص  التخطيط،  يف  التنبؤات  من  املستخلصة  املعلومات  استخدام  زيادة 
اإلجراءات العاجلة املتخذة بناء عىل التنبؤات.

y	.مواصلة تعزيز االستجابة الرسيعة وزيادة القدرة عىل مواجهة الكوارث التي ال ميكن تجنبها

y	 لألنشطة البيئية  االستدامة  وتعزيز  واضحة،  بصورة  واملحلية  العاملية  والبيئية  املناخية  اآلثار  عن  اإلبالغ  مسؤولية  تحّمل 
اإلنسانية وتأثريها، وإقامة روابط أقوى مع البيئة يف جميع مراحل العمل اإلنساين.

للجهات املانحة املتعددة الأطراف والثنائية

y	 ،تصميم خطط للدعم واإلنعاش بعد أزمة كوفيد-19 لتحقيق االنتعاش املراعي للبيئة والقادر عىل الصمود والشامل للجميع
واالستثامر يف التخفيف من آثار تغرّي املناخ والتكيف معه.

y	.زيادة طموح مواءمة التمويل مع احتياجات التكيف يف أكرث البلدان النامية ضعفا

y	 ضامن تخصيص التمويل املخصص لإلجراءات املناخية والحد من مخاطر الكوارث، عىل أن مُتنح األولوية للبلدان التي تواجه
أعىل املخاطر والتي لديها أدىن القدرات.

y	 تغيري اإلجراءات بحيث ميكن الحصول عىل التمويل املتعدد األطراف يف مجال املناخ عىل الصعيد املحيل لتعزيز القدرة عىل
الصمود بإرشاف املجتمعات املحلية، فضال عن تعزيز القدرات املؤسسية وقدرات االستجابة عىل املدى الطويل.

y	 زيادة دعم الُنهج االستباقية بحيث ميكن لعدد متزايد من الناس الحصول عىل املساعدة قبل وقوع الصدمات التي ميكن
التنبؤ بها.

y	 النظم لتعزيز  للبيئة )ينبغي أن يشمل تخصيص ميزانية كافية  مساعدة املنظامت اإلنسانية عىل اعتامد نهج أكرث مراعاة 
والقيام مبشرتيات مستدامة( والتنسيق فيام بينها لتجنب التناقضات يف متطلباتها إزاء الجهات التي تتلقى التمويل.

للموؤ�س�سات واخلرباء املعنيني بتغّي املناخ

y	 ،تبني وتعزيز أساليب أكرث فاعلية إلدارة مخاطر الكوارث الناجمة عن تغرّي املناخ بوصفها عنرصا حاسام من عنارص التكيف
وبالتايل هدفا هاما من أهداف اإلجراءات املناخية العاملية واملحلية، إىل جانب الحد من آثار تغرّي املناخ.

y	 ربط األدوات التحليلية )فضال عن أدوات السياسة والتمويل( للتكيف الطويل األجل مع العمل املبني عىل التنبؤات القصرية
األجل واالستجابة ما بعد الكوارث.

y	 مضاعفة الجهود، بالتعاون مع الرشكاء يف مجال املساعدة اإلنسانية والتنمية، لضامن حصول املجتمعات املحلية عىل معلومات
علمية مفهومة عن املخاطر الناجمة عن املناخ، يف الوقت املناسب.

y	 االستفادة من تجربة األوساط اإلنسانية واملجتمعات املعنية بالحد من مخاطر الكوارث يف مجال إدارة الصدمات، التي تشمل
الحاجة إىل نُهج متعددة األطراف، والرتكيز بقوة عىل التنفيذ عىل الصعيد املحيل.

للجميع 

y	.ضامن منح األولوية ألكرث الناس ضعفاً يف إجراءات التكّيف مع تغرّي املناخ وإدارة مخاطر الكوارث

y	 اإلصغاء إىل كلمة املجتمعات املحلية لفهم معارفها وآليات تكيفها ومامرساتها واحتياجاتها املرتبطة بأزمة املناخ، ولتصميم
برامج تراعي الخصائص الثقافية.

y	.دعم ومتكني قيادات املجتمع املدين واملجتمعات املحلية يف مجال التكيف مع تغرّي املناخ وجهود إدارة مخاطر الكوارث

y	.كرس الحواجز والعمل معا ملواجهة مخاطر الكوارث الناجمة عن تغرّي املناخ
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حان الوقت لتخاذ اإجراءات

لقد أثبتت جائحة كوفيد-19 أن البرشية قادرة عىل التعرف عىل أزمة عاملية والتصدي لها، وإيجاد املوارد حيث مل تكن متاحة 
عىل ما يبدو، واتخاذ خطوات رسيعة مل يسبق لها مثيل للتصدي لألزمة. 

وميثل تغرّي املناخ تحديا للبرشية يفوق يف أهميته فريوس كورونا املستجد، ويهدد بالفعل بقاءنا عىل املدى الطويل. 

لذا، علينا أن نتصدى لهذا التهديد باتخاذ إجراءات تضع حدا لتغرّي املناخ. ويتعني علينا، يف الوقت نفسه، أن نعمل عىل الحد من 
الوفيات واألرضار التي تسببها الكوارث الناجمة عن املناخ بالفعل. 

علينا جميعاً - الحكومات، املانحون، األوساط اإلنسانية، وأوساط التنمية واملناخ والبيئة – أن نعمل بفعالية قبل فوات األوان. 
فال تفوتوا هذه الفرصة.

تحميل التقرير الكامل هنا

 موزمبيق، 2020. برايا نوفا، ال يزال الناس يكافحون 
السئناف حياتهم بعد مرور عام عىل االعصار إيداي.

Anette Selmer-Andresen / االتحاد الدويل ©

https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020


اإلنسانية

إن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، التي 

انبثقت من الرغبة يف إغاثة الجرحى يف ميدان القتال دون 

متييز، تسعى، بصفتها حركة ذات طابع دويل ووطني، إىل 

تجنب املعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينام وجدت. وتهدف 

إىل حامية الحياة والصحة وضامن احرتام اإلنسان، وتشجع 

عىل التفاهم املتبادل والصداقة والتعاون وتحقيق السالم 

الدائم بني جميع الشعوب.

عدم التحيز

ال متارس الحركة أي متييز عىل أساس الجنسية أو العرق 

اآلراء  أو  االجتامعي  الوضع  أو  الدينية  املعتقدات  أو 

السياسية. وهي تسعى إىل تخفيف معاناة األفراد وفقاً 

حاالت  ألشد  األولوية  إعطاء  وإىل  فقط،  الحتياجاتهم 

الضيق إلحاحاً.

الحياد

أي  تأييد  عن  متتنع  الجميع،  بثقة  الحركة  تحتفظ  ليك 

املشاركة، يف  أو  العدائية  األعامل  األطراف يف  طرف من 

أي وقت، يف الخالفات ذات الطابع السيايس أو العرقي أو 

الديني أو األيديولوجي.

االستقالل

تعمل  الوطنية  الجمعيات  أن  من  وبالرغم  مستقلة،  الحركة 

تقدمها  التي  اإلنسانية  الخدمات  يف  مساعدة  كهيئات 

تحافظ  أن  عليها  أن  إال  بلدانها،  لقوانني  وتخضع  حكوماتها 

دامئا عىل استقاللها الذايت بحيث تكون قادرة عىل الترصف يف 

كل األوقات وفقاً ملبادئ الحركة.

الخدمة التطوعية

بأي شكل من  الربح  تبغي  إغاثة تطوعية ال  الحركة منظمة 

األشكال.

الوحدة

ال ميكن أن تكون هناك سوى جمعية واحدة للصليب األحمر 

أو الهالل األحمر يف البلد الواحد. ويجب أن تكون الجمعية 

أرايض  اإلنساين إىل جميع  للجميع، وأن ميتد عملها  مفتوحة 

البلد.

العاملية

حركة  هي  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة 

عاملية تتمتع فيها كل الجمعيات بوضع متساو وتتحمل نفس 

املسؤوليات وعليها نفس الواجبات يف مساعدة بعضها البعض.

 املبادئ األساسية للحركة الدولية

للصليب األحمر والهالل األحمر
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر هو أهم شبكة إنسانية يف 
العامل تضم 19٢ جمعية وطنية من جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وحوايل 
14 مليون متطوع حارض يف املجتمعات املحلية قبل وقوع األزمات أو الكوارث وخاللها 
وبعدها. إننا نعمل يف مناطق العامل التي يصعب الوصول إليها وأشدها تعقيدا حيث 
ننقذ أرواح الناس ونشجع صون الكرامة البرشية. إننا نساعد املجتمعات املحلية عىل 
أن تصبح أماكن أقوى وأكرث قدرة عىل الصمود حيث ميكن للناس أن يحيوا حياة ساملة 

وصحية وحيث تتاح لهم فرص االزدهار.
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