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مقدمة الأمني العام

يف وقت �سابق من هذا العام، وخالل زيارة اأجريُتها يف ريف زمبابوي، التقيُت فيكتور الذي كان يحفر و�سط 

 بحثا عن املاء«، مو�سحا 
ُ
جمرى نهر مودزي اجلاف. جثوُت بالقرب منه �سائاًل اإياه ما يفعله. رّد قائال: »اأحفر

اأنه يحفر منذ �ساعة اأو اأكرث واأنه جنح يف ا�ستخال�ص نحو ن�سف غالون من املاء املوِحل.

اإن فيكتور، �ساأنه �ساأن ماليني النا�ص يف زمبابوي، وع�رشات املاليني يف اجلنوب الأفريقي، ي�سارع من اأجل 

اأكتب  املُ�سجلة حتى الآن. وبينما  النينيو  اأ�سوء ظاهرة من ظواهر  البقاء يف خ�سم جفاف مروع ناجم عن 

هذه ال�سطور، يعاين من هذا اجلفاف 40 مليون �سخ�ص ح�سب التقديرات. ويرجح اأن يحتاج 32 مليون 

منهم اإىل امل�ساعدة الفورية قبل نهاية ال�سنة. اإنه و�سع ماأ�ساوي حًقا يحدث يف �سمت �سبه كامل، ول ينال 

اإل القليل من الهتمام واملوارد الالزمة للحد من وقعه.

اإن الحتياجات الإن�سانية تزداد بوترية قيا�سية مل ن�سهد لها مثيال، متجاوزًة املوارد الالزمة لتلبيتها. لقد �سمعنا 

�سبب  اإل جزئيا  ُيف�رش ذلك  اآ�سفني. ول  اأي�سًا  اأن نكررها هنا  بد من  وتكراراً، ولكن، ل  العبارة مراراً  هذه 

الو�سع الذي اآلت اإليه زمبابوي، وهو و�سع حمزن للغاية ميكن ا�ست�رشافه لالأ�سف. وقد �ساعت املعاناة الإن�سانية 

و�سط اأخبار النزاعات وحركة النزوح الهائلة يف كل اأنحاء العامل التي ا�ستحوذت على اهتمام العمل الإن�ساين.

ال�سامت  العذاب  من  املزيد  اإىل  �سوى  الو�سع  ذلك  يوؤدي  لن  اإذ  الواقع،  بالأمر  نقبل  اأن  املمكن  من  يعد  مل 

ديهم لالأزمات، وا�سطرارهم اإىل العتماد على اأنف�سهم دون  وا�ستنفاد عدد متزايد من النا�ص جلميع �ُسبل ت�سّ

احل�سول على امل�ساعدة التي ُهم يف اأ�سد احلاجة اإليها.

اإن هذه الطبعة من التقرير عن الكوارث يف العامل تدافع ببالغة وب�ساطة عن فكرة اعتماد اأ�سلوب خمتلف يف 

العمل الإن�ساين. اأ�سلوٌب ي�سعى اإىل تعزيز �سمود اجلماعات ال�سعيفة واملعر�سة للخطر. فال�ستثمار يف تعزيز 

مقومات ال�سمود ينقذ الأرواح ويقت�سد الأموال على حد تعبري التقرير.

ولي�ست هذه الفكرة باجلديدة على الإطالق. غري اأن ات�ساع الفجوة بني املوارد املتاحة والحتياجات امل�ستمرة 

وامللحة يف اجلنوب الأفريقي ومنطقة ال�ساحل والقرن الأفريقي، ويف جنوب وجنوب �رشقي اآ�سيا، ويف اأجزاء 

عديدة من اأمريكا الالتينية، يرغمنا ويحملنا اأكرث من اأي وقت م�سى على ال�سعي اإىل تطبيقها باأ�رشع ما ميكن. 

فاإذا اأردنا وقف دّوامة الأزمات وال�ستجابة، وحتقيق تقدم ملمو�ص نحو بلوغ اأهداف التنمية امل�ستدامة واحلد 

من خطر الكوارث، فاحلل ل يكمن يف الكتفاء بتح�سني ال�ستجابة، بل يف تقليل عدد املحتاجني.

تلبية كل  علينا  ميلي  الذي  الإن�ساين  الواجب  يقّو�ص  اأو  يحل حمل  اأن  ينبغي  ال�سمود، ل  الرتكيز على  ولكن 

الدفاع  ويجب  مطلوبة  �ستظل  واملوؤثرة  الفعالة  فال�ستجابة  الكرامة.  �سون  ظل  ويف  مبا�رشًة  الحتياجات 

عنها. كما اأن ال�سمود وال�ستجابة لي�سا متعار�سني، فتعزيز ال�سمود هو امتداد منطقي للواجب الإن�ساين. اإن 
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اإن�سانيتنا امل�سرتكة جتربنا على اأن نبذل جهدا خا�سا لتقليل نطاق ال�سدمات واملعاناة وتاأثريها، وم�ساعدة 

املجتمعات املحلية على ا�ستعادة حياة اأف�سل واأقوى.

ونحن ل نتحدث هنا عن جمرد ابتكار طريقة جديدة للعمل، بل عن ا�ستنباط طريقة جديدة للعمل معا. 

فتعزيز ال�سمود يتطلب اإقامة �رشاكات مع املجتمعات املحلية واجلهات الإن�سانية املحلية ووكالت التنمية 

اإنه يجربنا على جتاوز اأولوياتنا املوؤ�س�سية واخلروج من الطرق املطروقة،  واحلكومات والقطاع اخلا�ص. 

والتعهد بالعمل معا يف ظل روح التعاون احلقيقي.

اإن هذا املفهوم هو جوهر مبادرة »حتالف املليار من اأجل تعزيز ال�سمود« التي اأطلقها الحتاد الدويل يف 

وؤفاء، 
ُ
اأواخر �سنة 2015 من اأجل تغيري حالة ال�سمود يف العامل. فعن طريق تكوين �سبكة من الأفراد الر

واملجتمعات املحلية املتحم�سة، واملنظمات ذات الأفكار املت�سابهة من جميع القطاعات، �سيتمكن الحتاد 

الدويل و�رشكاوؤه من م�ساعدة مليار �سخ�ص يف العامل بحلول عام 2025، على اتخاذ اخلطوات الالزمة 

لتعزيز قدرتهم على ال�سمود.

نا اأن ن�سعى اإىل تعزيز ال�سمود يف كل عملياتنا ويف 
َ
ويدعونا هذا التقرير اإىل تبني »مفهوم ال�سمود«. فعلي

كل مراحل العمل الإن�ساين. ول بد من دعم هذا املفهوم عن طريق تخ�سي�ص الأموال لتعزيز ال�سمود، 

ومن ت�سخي�ص العقبات التي حتول دون حتقيق ذلك وتخطيها.

يقودنا كل ذلك اإىل فيكتور يف جمرى نهر مودزي اجلاف يف زمبابوي. مل يكن فيكتور ينتظر م�ساعدة 

ذلك اأن  غري  املحدودة،  مبوارده  العمل  اإىل  بادَر  فقد  اليدين.  مكتوف  املعونة  اأو جمموعات   ال�سلطات 

مل يكن كافيًا. وهنا نفهم املق�سود من تعزيز ال�سمود. فتعزيز ال�سمود هو متكني النا�ص من العتماد على 

اأنف�سهم لتجاوز الأزمات؛ وهو اإتاحة اخلطط وبذل اجلهود خلدمة مبادراتهم وقدراتهم اخلا�سة. علينا 

املجتمعات  مرافقة  اإىل  دائما  ن�سعى  واأن  والتنمية،  الإن�ساين  العمل  بني  ال�سطناعي  الف�سل  نتجاوز  اأن 

الرتكيز على م�ساحلها  فيه  لها ويجري  والتعر�ص  املخاطر  فيه  تقل  م�ستقبل  بلوغ  اإىل  �سعيها  املحلية يف 

وقدرتها الذاتية على الزدهار. 

�حلاج �آ�س �سي

الأمني العام



االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر6

الفصل األول - الدفاع عن مفهوم الصمودتقرير عام 2016  عن الكوارث يف العامل - ملخص

الدفاع عن مفهوم ال�صمود

الإن�سانية  ال�ستجابة  طريقة  يف  التحول  نقطة   2016 �سنة  متثل  قد 

لالأزمات. فهي تت�سم اأول بحجم الحتياجات الإن�سانية الهائل؛ اإذ بلغت 

الهجرة الق�رشية ذروتها منذ احلرب العاملية الثانية ب�سبب النزاعات )مركز 

الطبيعية  الكوارث  عدد  ارتفع  كما   ،)2016 الداخلي،  النزوح  ر�سد 

الكوارث،  اأخطار  من  للحد  املتحدة  الأمم  )مكتب  انت�سارها  ونطاق 

2016(؛ وبلغت معدلت ارتفاع احلرارة م�ستويات قيا�سية �سنة 2015 مل ي�سبق لها مثيل )وكالة نا�سا، 

2015(. وثانيا، يواجه قطاع امل�ساعدات الإن�سانية �سعوبة بالغة يف مواجهة الأزمات، لكونه بقي على 

حاله على مدى 75 �سنة. فاأول موؤمتر قمة عاملي للعمل الإن�ساين ُيعقد على الإطالق كان يف �سهر مايو 

من هذه ال�سنة »لإعادة النظر« يف مفهوم امل�ساعدات، واأُقر خالله باأن »ال�ستجابة الإن�سانية التي تفتقر 

افتقارا �سديدا للموارد الكافية« يجب اأن »تعمل اأكرث من ذي قبل على حت�سني اأدائها«. )الأمم املتحدة، 2(. 

 »اإن �سقطَت �سبع مرات،

فانه�ض ثمان« 

مثل ياباين 

الف�صـل

1

زمبابوي، 15 مايو 2016. 

ُيضيق جفاف قاتل يف 

املنطقة الخناق عىل 

املجتمعات املحلية التي 

تضطر أحيانا إىل الحفر 

يف مجاري األنهار الجافة 

للحصول عىل قدر قليل 

من املاء.

 © تصوير 

جوازاس سرينيوس
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1
الف�صـل

1

7

ولتحقيق ذلك، يرى البع�ص اأن هناك حاجة ما�سة اإىل اإجراء تغيري جذري، لأن »املنظومة الر�سمية املعمول 

بها حاليا متر باأزمة من حيث �رشعيتها واإمكانياتها وقدراتها، وهي منظومة متعرثة ب�سبب النقائ�ص الفادحة 

واملزمنة الكامنة فيها والتي حتول دون حتقيق فعاليتها.« )بينيت، 2016، 7(. 

اإذن ما الذي ميكن اأن يعنيه ال�سمود يف مثل هذه الفرتة احلالكة؟ هل نحن فعال بحاجة اإىل مفهوم جديد؟ 

اأو  املجتمعات  اأو  الأفراد  الدويل، »قدرة  ال�سمود لالحتاد  ال�سمود وفهمه. وميثل  تعريف  تختلف طرق 

اآثار  ا�ست�رشاف  على  فيها  الكامنة  ال�سعف  واأوجه  والأزمات  للكوارث  املعر�سة  البلدان  اأو  املنظمات 

)الحتاد  الطويل«  املدى  على  باآفاقها  الت�سحية  دون  منها  والتعايف  معها  والتعامل  والتوترات  ال�سدمات 

الدويل، 2015(. 

مفهوم »وا�صح اإىل حد ما«...

يرى الناقدون اأن غياب تعريف يتفق عليه اجلميع ي�سكل عائقا. ولكن هذا النقد مل ياأخذ بعني العتبار اأن 

نقطة قوة النهج القائم على ال�سمود تكمن يف الفهم املو�سع لهذا امل�سطلح ولي�ص يف تفا�سيل الختالفات 

الطفيفة بني تعريفاته. وبالتايل يعد ذلك مهما يف �سوء النجاح املحدود للجهود التي بذلت �سابقا من اأجل 

تبيني فحوى �رشورة ال�ستثمار يف العمليات التي ت�سبق الكارثة على الأقل بنف�ص م�ستوى ال�ستثمار يف 

عمليات مواجهة الكارثة بعد وقوعها، وبالتايل قد يحد ذلك من احلاجة اإىل عمليات الإغاثة على املدى 

الطويل. ومن بني املحاولت ال�سابقة امل�سهود بها يف هذا ال�سدد )بالت�سل�سل العك�سي ورمبا اأي�سا بالرتتيب 

التنازيل من حيث حتقيق الأثر الالزم(: احلد من خماطر الكوارث؛ �سبل عي�ص م�ستدامة؛ الربط بني الإغاثة 

والتعايف والتنمية؛ التخفيف من �سدة الكوارث وتعزيز التاأهب. 

الِهَمم جمع  على  … وقادر 
ي�سعر العاملون يف جمال امل�ساعدة واجلهات املانحة واأ�سحاب الأعمال، وخا�سة ال�سيا�سيون بالرتياح اإزاء 

الن�سمام اإىل جهود تعزيز ال�سمود على نحو قد ل يكون نف�سه اإذا كانت الدعوة قائمة على �سبغة �سلبية 

نوعا ما مثل »احلد من م�ستوى ال�سعف«. كما اأن للكلمة دللة اإيجابية يف معظم الأحيان )خا�سة مقارنة 

باللغة الكئيبة التي ت�ستعمل يف �سياق الكوارث(، ومن بني مرادفات عبارة ال�سمود والعبارات التي تنتمي 

اإىل نف�ص احلقل الدليل »النتعا�ص« و«التكيف« و«املرونة«. ولذلك اأهمية كربى، وهو �رشوري لو�سع 

اأو  د فهمنا ملا نراه، 
ّ
اأن تكون مبثابة ال�سجن الذي يقي اأن »الكلمات ميكن  اإطار للق�سايا قيد النظر، ذلك 

كامل�ساعل التي تو�سحه« )مانيانا، 2006، 436(. 

ُو�صع املفهوم ليدوم

القليلة القادمة. وحتتوي  اأن يدوم ا�ستخدام هذا املفهوم لل�سنوات  ال�سيا�سات، من املزمع  وعلى م�ستوى 

بال�سمود. وتدعو الأولوية  يتعلقان  الـ 17 للفرتة 2015ـ2030 على هدفني  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف 

الثالثة لإطار عمل �سنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 2015ـ2030 اإىل »ال�ستثمار يف احلد من 
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خماطر الكوارث من اأجل تعزيز ال�سمود«. وترمي املبادرة الواعدة التي اأطلقها الحتاد الدويل »حتالف املليار 

من اأجل تعزيز ال�سمود« وهي حتالف يجمع عدة ائتالفات، اإىل تعزيز �سمود مليار �سخ�ص بحلول �سنة 2025 

)الحتاد الدويل، 2015(. 

الربط بني التنمية والكوارث 

اأن  لل�سمود  اجليد  الفهم  يوؤكد  اأول،  بطريقتني.  والتنمية  الكوارث  بني  الربط  حت�سني  على  ال�سمود  ي�ساعد 

الأطراف الفاعلة يف جمال التنمية يجب اأن تاأخذ الكوارث بعني العتبار واأن ت�سارك يف جهود تخفيفها اأو 

حتى الت�سدي لها. ثانيا، يجرب »النهج القائم على ال�سمود« الأطراف الفاعلة يف جمال مواجهة الطوارئ على 

مراعاة الأطر الزمنية التي تتجاوز التقدمي الفوري لالإغاثة. وقد يكون للقرارات التي تتخذ يف خ�سم ال�ستجابة 

الفورية اآثار ماأ�ساوية على التعايف على املدى الطويل، مثل اتخاذ قرار حول مكان و�سع خميم الإغاثة والذي 

ا دائما من اأحياء مدينة ما. )دايفي�ص، 1978(. 
ً
قد ي�سبح مبرور الوقت حي

�صرورة التحرك فورا 

يتعني اأن ُيوؤخذ ال�ستثمار يف مرحلة ما قبل الكوارث على نحو اأكرث جدية، للحد من ارتفاع عدد الأزمات. 

ويكمن جت�سيد فعالية ال�سمود يف جمال احلكم، على م�ستوى ال�سيا�سات، حيث يتعني على اأ�سحاب القرار، 

مبا يف ذلك احلكومات ووكالت تقدمي امل�ساعدات والقطاع اخلا�ص، اأن يتخذوا اإجراءات. كما يكمن اأي�سا 

يف املجتمعات املحلية واملجتمع املدين، حيث يتعني على الأفراد واجلماعات التاأهب على نحو اأف�سل.

اإن ال�سمود فعال بحق. ففي ظل ما نراه من احتياجات هائلة ومن ارتفاع لتحديات امل�ستقبل، من ال�رشوري 

وال�سفافية  والتاأقلم  والتحّول  والوقاية  التاأهب  تعزيز  على  تقوم  لالأزمات،  للت�سدي  متطورة  ُنهج  اعتماد 

والتعاون. ومن �ساأن النهوج القائمة على ال�سمود اأن تتيح و�سائل حتقيق ذلك. 

الدفع بعجلة التغيري املطلوب: حتالف املليار من اأجل تعزيز ال�صمود 

الأفراد واملجتمعات واملنظمات وال�رشكات  يلتزم من خاللها  مبادرة غري م�سبوقة  املليار  مبادرة حتالف  متثل 

واحلكومات. وهي مبثابة و�سيلة حل�سد الطاقات الكامنة يف جميع �سبكاتنا ومواردنا امل�سرتكة وقدرتنا على 

العمل على نطاق وا�سع. كما اأنها فر�سة لتحقيق التغيري الالزم يف ال�ستجابة الإن�سانية و�سمان عامل ينعم فيه 

�سكانه باأمان اأكرب و�سحة اأف�سل وميكن اأن يطوروا فيه من اأنف�سهم حتى يف خ�سم املحن. 

وتقودها  الأحمر،  والهالل  الأحمر  ال�سليب  جمعيات  جتارب  من  املبادرة  هذه  الدويل  الحتاد  وا�ستوحى 

جمموعة متنوعة من الأطراف املعنية، وي�رشف عليها وعلى تنفيذها كل من يعمل على تعزيز ال�سمود. و�سيعمل 

ال�رشكاء مًعا على تعزيز ال�سبكات القائمة حاليا وتو�سيع نطاقها، من خالل دعم جهود بع�سهم بع�سًا لتعزيز 

ال�سمود من اأجل اجلميع ويف كل مكان وتطبيق املبادرات العملية ملعاجلة املخاطر املحلية وحماية الأرواح 

وتعزيز التنمية. 
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9

ملاذا يجب اأن ن�صتثمر يف ال�صمود الآن؟

لي�ص احلل الأ�سلم. ومل يعد ح�ساب عدد  تتنامى  لتلبية احتياجات ما تنفك  املزيد من الأموال  اإن جتميع 

الأ�سخا�ص الذين ينتفعون مب�ساعداتنا مقيا�سا كافيا للنجاح. يجب اأن يتغري ذلك. فاملقيا�ص الأكرث اأهمية 

للنجاح اليوم يكمن يف تراجع احلاجة اإىل الإغاثة الإن�سانية، حيث يقل عدد َمن يتعني اإنقاذهم بف�سل احلد 

من املخاطر واأوجه ال�سعف. 

وقد بلغت اأو�ساط العمل الإن�ساين نقطة حتول، ومتثل مبادرة حتالف املليار اآلية لإقامة �رشاكات جديدة ومناذج 

تكنولوجية وا�ستثمارية لتحقيق النجاح. ول تختلف مبادرة حتالف املليار كثريا عن التحول العاملي يف و�سع 

النماذج الذي دعا اإليه موؤمتر القمة العاملي للعمل الإن�ساين وهو �رشوري لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة. 

الروؤية والنتائج

 عامل يحظى �سكانه باأمان اأكرب و�سحة اأف�سل وميكن اأن يطوروا فيه ■■

من اأنف�سهم حتى يف خ�سم املحن.

 مليار �سخ�ص يعملون من اأجل تعزيز �سمود املجتمعات املحلية ■■

يف كل مكان.

الذين ثبتت زيادة وعيهم باملخاطر املحلية ■■ عدد ون�سبة الأ�سخا�ص 

واحللول بف�سل عمليات حتالف املليار.

ثبتت ■■ الذين  املليار  حتالف  مبادرة  يف  امل�سجلني  الأ�سخا�ص  عدد 

م�ساركتهم يف بناء ال�سمود

التغيري الذي طراأ على قدرة الأ�سخا�ص امل�ساركني يف املبادرة على ■■

تخفيف حدة الأخطار والت�سدي لها.

كيف ُتطبق مبادرة حتالف املليار؟ 

زود الأفراد واملنظمات واملوؤ�س�سات امل�ساركة يف حتالف املليار باأدوات متكنهم من التوا�سل فيما بينهم 
ُ
�سي

لإطالق املبادرات وك�رش احلواجز التي حتول دون بناء ال�سمود. يف البداية �ست�سمل هذه الأدوات التمكينية 

ما يلي: 

الأفراد واملنظمات واخلرباء واحلكومات واأدوات  بالربط بني  ت�سمح  منظومة رقمية لإ�رش�ك �جلمهور   -1

مبادرة حتالف املليار التي �ست�ساعدهم على ا�ستنباط فر�ص التعاون والعمل على تقييم املخاطر وو�سع 

حلول حملية لبناء ال�سمود.

الر�ؤية

الهدف

 مقيا�س
النجاح
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منرب للقطاع �خلا�س ي�سكل مدخال للمن�ساآت التجارية من جميع الأحجام للم�ساركة على م�ستوى املجتمع   -2

يف تعزيز ال�سمود، وجمموعة من الأدوات واخلدمات لل�رشكات ال�سغرى واملتو�سطة لت�رشيع فرتة التعايف 

من ال�سدمات واإن�ساء �سل�سلة امدادات اأقدر على ال�سمود، وتعزيز الروابط بني احلكومات واملجتمعات 

املحلية، وتقدمي تغطية اأو�سع للخ�سائر املحتملة من خالل التاأمني.

منرب �ل�رش�كة بني منظمات �ملجتمع �ملدين لت�سهيل العالقات وت�ساطر املعلومات بني ال�رشكاء يف حتالف املليار   -3

يف املجتمعات من خالل تعزيز ح�سورهم وال�سفافية وامل�ساءلة وبناء القدرات من اأجل حتقيق فعالية اأكرب 

لل�رشاكات على امل�ستوى املحلي، وتوفري نظرة وا�سحة عن ال�سبكات الإقليمية والهياكل املجتمعية التي 

من �ساأنها اأن تدعم بناء ال�سمود.

منرب �ملنا�رشة يعزز قدرات املجتمعات وال�رشكاء لكي يوحدوا كلمتهم ويعززوا تاأثريهم يف اأ�سحاب القرار   -4

وقادة الراأي العام لو�سع ال�سيا�سات احلكومية والت�رشيعات واملمار�سات املتعلقة بال�سمود اأو تعديلها.

على  املخاطر  لتحديد  التحالف  اأع�ساء  بني  فيما  واملعارف  الروابط  جت�سيد  على  ي�ساعد  �لعمليات  منرب   -5

امل�ستوى املحلي وو�سع حلول حملية وتنفيذ املبادرات على م�ستوى املجتمعات املحلية ملواجهة املخاطر 

ذات الأولوية يف جمتمعاتها. 

كيف ي�صتفيد الأع�صاء من حتالف املليار؟ 

يقدم حتالف املليار فائدة لل�رشكاء املن�سوين اإليه ولالحتاد الدويل واملجتمعات املحلية والأ�رش والأفراد واملجتمع 

املدين والقطاع العام. ويحظى اأع�ساء هذا التحالف اأو منظماتهم بفر�سة التمتع بخربات و�سبكات الآخرين. 

اأع�ساء  �سيوجه  امل�سرتكة،  النجاح  تدابري  وت�ساطر  والتكنولوجيات  بها  املعمول  الأدوات  تكييف  ومن خالل 

اأو القابلة للتو�سيع. وب�سفتك  التحالف املوارد املوجودة نحو امل�ساريع اجلارية التي ل حتظى بالهتمام الالزم 

ع�سوا يف التحالف �ستتمكن من حتقيق تاأثري وت�ستفيد من التاأثري اجلماعي لالئتالفات املنت�رشة على ال�سعيد العاملي 

والوطني واملحلي، والو�سول اإىل املجتمعات املحلية النائية والتي ي�سعب الو�سول اإليها، والتوا�سل مع ال�رشكاء 

املحليني وا�ستخدام اأدواتهم واآلياتهم لتعزيز الروؤية وال�سفافية وامل�ساءلة والتاأثري.

كتب الفصل األول السيد دافيد ساندرسون، أستاذ والرئيس األول لقسم جوديث نيلسون للهندسة يف جامعة 
نيو ساوث ويلز، سيدين، أسرتاليا، وأنشو شارما، مؤسس مشارك ورئيس التدريب يف SEEDS، نيودلهي، الهند. 
وكتب محتوى اإلطار 1-1 السيدة جيسيكا ف. كالرسون، رئيسة مكتب مجموعة كسح األلغام الدامناركية، يف 
سيفريودونيتسك، أكرانيا. وكتب محتوى اإلطار 1-2 إيالن كيلامن، محارض يف املخاطر والصمود والصحة العامة 
يف جامعة College London، معهد الحد من مخاطر الكوارث ومعهد UCL للصحة العامة، لندن، اململكة 
املتحدة. وكتب محتوى اإلطار 1-3 السيدة جاين ماك آدام، أستاذة جامعية يف القانون، جامعة نيو ساوث ويلز، 
سيدين، أسرتاليا. وكتب اإلطار 1-4 السيد روبرت كاوفامن، مستشار يف مبادرة تحالف املليار من أجل الصمود، 
الدولية،  التنمية  أندريا روديريكس، مستشارة يف  السيدة  اإلطار 5-1  الدويل، جنيف، سويرسا. وكتب  االتحاد 

جوا، الهند.
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اإقامة الربهان بالقيا�س والأدلة

اأ�سبح تعزيز ال�سمود يت�سدر اأولويات معظم، اإن مل يكن كل، برامج احلد 

اإطار عمل  اأولويات  �سواء  امل�ستويات،  الكوارث على جميع  من خماطر 

واملبادرات  الوطنية  ال�سيا�سات  اأو  للتمويل  الدولية  والوكالت  �سنداي 

اليومية للممار�سني. وتوفر ثالثة ُنهج اإطار عمل مفيد لفهم خمتلف الطرق 

م بها ال�سمود يف �سياق املخاطر الطبيعية وغريها: 
ّ
التي ميكن اأن ُيقي

فتميل   .)1995 )هويت،  الغربية  واملعارف  للعلوم  الطاغي  التاأثري  يعك�ص  �لكمية  حتديد  جهود   -1

الأ�ساليب الكمية لقيا�ص ال�سمود اإىل ح�ساب الدرجات والرتب واملوؤ�رشات، وغالبا ما تعترب ال�سمود 

ا�ستبيانات وغريها من  يعدون  املب�سطة حيث  الطرق  ّ»اخلرباء« على هذه  يعمل  ما  ح�سيلًة. وعادة 

الأدوات ال�ستق�سائية ا�ستنادا اإىل فر�سياتهم العامة حول ماهية ال�سمود.

غنيا  يكون  للوقائع  عر�ص  توفري  نحو  املوجهة  النوعية  الأ�ساليب  على  يقوم  باملخاطر  �لتاأثر  منوذج   -2

باملعلومات ويراعي ال�سياق. ولطاملا ا�سُتخدمت هذه النماذج يف الدرا�سات حول الكوارث ويف 

 »ما ال ت�ستطيع قيا�سه، 

ال ت�ستطيع فهمه« 

 ه. جاميس هارينغتون 

الف�صـل

2
نيبال، ديسمرب 2015. يف 

أعقاب الزلزالني اللذين 

أصابا البلد، يقوم الصليب 

األحمر النيبايل والصليب 

األحمر األمرييك بتوزيع 

النقد يف قرية الشيانغ 

الجبلية النائية )ارتفاع 

1400 مرت تقريبا( 

يف مقاطعة نواكوت. 

وينتمي معظم سكان 

هذه القرية إىل مجموعة 

تامانغ العرقية الفقرية. 

ولحقت مبنازلهم أرضار 

بالغة أو تهدمت بالكامل. 

وتنوي جانوكا تامانغ 

التي ترتدي خامرا أزق 

اللون ولديها ولد عمره 

12 سنة وبنت عمرها 

6 سنوات، استخدام املال 

)10.000 روبية أو ما 

يعادل 93 دوالرا( لرشاء 

الخشب الرقائقي لصنع 

أبواب لكوخها املصنوع 

من الحديد املموج 

لحاميتهم من الربد ومن 

الرسقة بعد الزلزال. 

وأولويتها الثانية هي 

رشاء البطانيات. ويعمل 

زوجها يف اململكة العربية 

السعودية منذ 13 سنة، 

وعاد آخر مرة قبل 

18 شهرا. تتحدث جانوكا 

مع تريثا راج جويش، وهو 

منسق للربنامج يعمل مع 

الصليب األحمر األمرييك.

© تصوير روزماري 
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إقامة الربهان بالقياس واألدلة

جمالت اأخرى ذات ال�سلة مثل احلد من الفقر وال�سحة ومعاينة ردود فعل الأ�سخا�ص اأثناء الكوارث 

الكوارث  اأمام  ال�سمود  اإىل  ُينظر  وهنا  وغريها.  الطبيعية  املخاطر  اأمام  �سمودهم  تقييم  وموؤخرا 

الطبيعية وغريها على اأنها عملية اأو خا�سية ومن زاوية مفهوم التعر�ص للمخاطر.

�لتقييم �لذ�تي لل�سمود �ل�سخ�سي ي�ستند اإىل فر�سية اأن َمن يتعر�سون للخطر، على الرغم من تهمي�سهم،   -3

القدرات  وت�سمل هذه  الطبيعية وغريها.  املخاطر  مواجهة  من  بقدرات متكنهم  يتمتعون  ليزالون 

عليها  يح�سلوا  واأن  الأ�سخا�ص  بها  يقر  اأن  ميكن  التي  واملوارد  واملهارات  املعارف  من  جمموعة 

ويلجوؤوا اإليها لدى مواجهتهم للمخاطر والكوارث )Wisner واآخرون، 2012(.

قيا�س ال�صمود عمليا: اأمثلة عن بع�س الأ�صاليب والأدوات 

�سهدت العقود القليلة املا�سية ظهور عدد من اأ�ساليب واأدوات تقدمي الأدلة وتقييم ال�سمود، �سواء من خالل 

عملية خم�س�سة لذلك اأو كمح�سلة، يف خمتلف ال�سياقات. وارتكزت هذه الأ�ساليب والأدوات على عدة 

نطاقات ترتاوح من م�ستوى الأ�رشة واملنظمة واملجتمع املحلي اإىل املدينة واملقاطعة واملنطقة والبالد يف البيئات 

الفقرية والغنية واحل�رشية والريفية واجلبلية وال�ساحلية واجلزرية والبلدان غري ال�ساحلية وعدة بيئات اأخرى.

وسائل القياس النوعي للصمود

يوجد عدد من الأ�ساليب النوعية امل�ستخدمة لتقييم �سمود الأ�سخا�ص والأماكن. وُي�ستمد معظمها من العلوم 

امل�ستويات.  ال�سمود على خمتلف  اإليها  ي�ستند  التي  الرا�سخة  الآليات  اأغوار  ل�سرب  الجتماعية وهي حماولة 

ويتمثل بع�سها يف درا�سات م�ستقلة يف اإطار البحث الأكادميي، يف حني اأُعد بع�سها الآخر لدرا�سة نتائج 

م�رشوع بعينه. ويوجه بع�سها اأي�سا لت�ستند اإليه ال�سيا�سات واملمار�سات. وفيما يلي التيارات الثالثة املوجودة: 

التيار الأول ي�سمل ق�س�سا ومداخالت مل يطراأ عليها تغيري نابعة من اأ�سخا�ص معر�سني خلطر الكوارث 

اأو وقعوا �سحية لها. وعادة ما جُتمع هذه ال�سهادات من خالل اأداة ا�ستق�سائية مثل املقابالت احلوارية. 

غالبا يف  جُتمع  كانت  واإن  ببع�سها  مقارنتها  وي�سعب  بها  املحيط  ال�سياق  املداخالت يف  وترت�سخ هذه 

عن  الناجمة  الكوارث  مواجهة  لدى  واحتياجاتهم  الأ�سخا�ص  جتارب  تنوع  لإبراز  تقارير  اأو  كتب 

اأخطار طبيعية اأو غريها.

اأما التيار الثاين للدرا�سات فيعتمد على جمموعة اأكرث تنوعا من الأدوات الإثنوغرافية مبا يف ذلك املقابالت 

املتعلقة ب�سمود الأ�سخا�ص عند مواجهة  النوعية  الواقعية واملالحظات، جلمع الأدلة  احلوارية والق�س�ص 

الكوارث الناجمة عن املخاطر الطبيعية وغريها. وي�سمل حتليل ذلك درجة اأعلى من حتليل البيانات من 

خالل جمموعة وا�سعة من الأ�ساليب امل�سفرة.

ويرمي التيار الثالث اإىل و�سع اأطر ا�ستباقية ل�ست�رشاف وقيا�ص ال�سمود يف امل�ساريع املتعلقة باحلد من خماطر 

الكوارث )ويف املجالت ذات ال�سلة(. وتوؤكد هذه الأطر العنا�رش الأ�سا�سية واملو�سعة لل�سمود التي يتعني 

النظر فيها لدى و�سع الربامج وقيا�ص التقدم املحرز.
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مواِطن القوة وال�صعف 

للقيا�ص  املبذولة  اجلهود  تتو�سل  ما  ونقاط �سعف. وغالبا  قوة  نقاط  ال�سمود  بقيا�ص  املتعلقة  الأ�ساليب  لكل 

اإجراء مقارنات بني  تتيح  اأدلة ملمو�سة  اإىل تقدمي  ن�سبية  اأو خا�سية، ب�رشعة  لل�سمود، ب�سفته ح�سيلة  الكمي 

الزمن،  ومبرور  ال�سيا�سات.  و�سع  عند  الأولويات  وترتيب  القرار  اتخاذ  عملية  هل 
ّ

ت�س اأنها  كما  الأماكن. 

اأ�سبح وا�سعو ال�سيا�سات واملمار�سون حمنكني اإىل درجة اأن اتخاذ القرار اأ�سبح يقوم على ا�ستعرا�ص الأرقام 

والح�سائيات. 

وتوؤثر الأرقام والإح�سائيات على املانحني والوكالت احلكومية التي تدعو اإىل م�ساءلة امل�ستفيدين من متويلها 

عن  تعجز  ما  غالبا  لل�سمود  الكمية  والقيا�سات  الأدلة  ولكن  امل�ستويات.  اأعلى  وحتى  القاعدة  من  انطالقا 

 نقل الواقع الذي يعي�سه املعر�سون للخطر، ويختلف ذلك من اأ�رشة اإىل اأخرى ومن مكان اإىل اآخر. كما اأنها

ل تعرب عن الو�سع ب�سكل حمايد ب�سبب خيارات تتخذها الأطراف اخلارجية وت�سمل الرتكيز على الأماكن التي 

ي�سهل الو�سول اإليها يف اأف�سل اأوقات ال�سنة. ولهذا اأُطلق على هذه الأدلة والقيا�سات »�رشيعة ولكن م�سوهة«. 

)�سامربز، 1984(.

َمن يقي�س �صمود َمن، ومن اأجل َمن؟ 

الكوارث  خماطر  من  احلد  على  العمل  اأولويات  لتحديد  �رشوري  ال�سمود  قيا�ص  اأن  على  اإجماع  هناك 

وغريها من املجالت ور�سد التغريات، يف ال�رشاء ويف ال�رشاء، وحتقيق م�ساءلة الوكالت التي تدعي العمل 

على تعزيز ال�سمود اأمام مانحيها )بيني، 2013(. وهذه دعوات وجيهة يف �سياق ال�سيا�سات واملمار�سات 

املعمول بها حاليا للحد من خماطر الكوارث. وبالتايل، ميثل قيا�ص ال�سمود تلبية عملية لهذه الحتياجات.

ولكن الت�ساوؤل عن ما اإذا كان مفهوم ال�سمود وا�سحا يف الأذهان ي�ستدعي النظر يف ال�سياق الأعم املتعلق 

بال�سلطة وعالقات القوة يف جمال احلد من خماطر الكوارث. اأي اأن ال�سوؤال املطروح هو: َمن يقي�ص �سمود َمن 

ومن اأجل َمن؟ فهل يحتاج َمن يواجهون الكوارث الناجمة عن املخاطر الطبيعية وغريها اأن ُيقا�ص �سمودهم، 

يزال  ل  ال�سمود  اأن  العديدون  يرى  املعطيات؟  هذه  من  ي�ستفيد  وَمن  عنهم،  غريبة  اأطراف  قبل  من  خا�سة 

مفهوما غربيا يفتقر اإىل التعريف وجذوره لتينية. وبالتايل، ي�سعب ترجمته اإىل اللغات غري الالتينية وقد توؤدي 

حماولة و/اأو قيا�ص معناه على النحو الذي تعرفه الأطراف اخلارجية الغربية، غالبا دون ق�سد، اإىل اإر�ساء هذه 

الأطراف دون اأن يعني ذلك بال�رشورة اإر�ساء الأطراف املحلية. وقال بهات )1998، 71( بلباقة حني حتدث 

عن مفهوم ال�ست�سعاف، وهو مفهوم اآخر جذوره لتينية، اإن الطرف اخلارجي مييل على الأرجح »اإىل انتقاء 

زائفة  »ق�س�سا«  ين�سج  وبالتايل  ثقافته،  من  النابعة  والقيم  والفر�سيات  املفاهيمي  لالإطار  قراءته  مع  يتالءم  ما 

تتما�سى وتوقعاته«.
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حان وقت العمل: ال�صتثمار يف ال�صمود

على الرغم مما مت اإحرازه من تقدم على �سعيد احلد من خماطر الكوارث 

والتكيف مع تغري املناخ، فال يزال ال�ستثمار يف عمومه منخف�سًا ن�سبيًا، 

الدويل - 2012؛  )البنك  الرتفاع  اآخذة يف  الكوارث  تكاليف  بينما 

مكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث - 2015(. اإذ اإن هناك 

الكوارث  املا�سي يف كل من عدد  القرن  ثمانينيات  منذ  ارتفاعًا مطرداً 

وحجم اخل�سائر القت�سادية والإن�سانية الناجمة عنها. حيث ترتاوح الآن قيمة اخل�سائر القت�سادية الناجمة 

الأ�رشار  ن�سبة  تتزايد  بينما  �سنويًا،  اأمريكي  دولر  مليار  و200   150 بني  املتطرفة  الطق�ص  ظواهر  عن 

الواقعة يف مناطق التو�سع احل�رشي ال�رشيع يف البلدان املنخف�سة واملتو�سطة الدخل )املرفق العاملي للحد من 

الكوارث والنتعا�ص من اآثارها - 2015(. فالآثار ال�سلبية لتغري املناخ - ظواهر الطق�ص املتطرفة، وتقلب 

املناخ وعدم القدرة على التنبوؤ به - ت�سكل تهديداً كبرياً ل�سبل ك�سب العي�ص، كما اأنها حتد من فر�ص النمو 

العادل والتنمية امل�ستدامة.

 »درهم وقاية

خري من قنطار عالج« 

بنجامني فرانكلني
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ويتزايد توجيه التمويل الدويل من اأجل احلد من خماطر الكوارث عرب ال�سناديق املخ�س�سة للتكيف مع تغري 

املناخ. فقدمت ت�سنيف 13 يف املائة من اإجمايل التمويل متعدد الأطراف املكر�ص لأن�سطة التكيف مع تغري 

املناخ )405 ماليني من الدولرات الأمريكية( خالل الفرتة ما بني 2002 و2014، على اأنه متويل من 

الة الأو�سع نطاًقا يف جمال التكيف مع تغري  اأجل الوقاية من الكوارث والتاأهب لها. كما ت�سهم الأن�سطة الفعَّ

املناخ بدورها يف تعزيز القدرة على ال�سمود. ومن املرجح اأن يوؤدي اإن�ساء �سناديق جديدة اإىل حت�سني تدفق 

ال�ستثمارات الدولية من اأجل تعزيز القدرة على ال�سمود، ويت�سمن ذلك ال�سندوق الأخ�رش للمناخ املن�ساأ 

مبقت�سى اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ. و تلقى هذا ال�سندوق تعهدات من القطاع العام 

باأكرث من 10 مليارات من الدولرات الأمريكية. وعلى النقي�ص من احلد من خماطر الكوارث من خالل 

باأن�سطة  اخلا�سة  ال�سناديق  الكوارث عرب  اأجل احلد من خماطر  التمويل من  اأن  تبني  الدولية،  امل�ساعدات 

التكيف مع تغري املناخ كان اأكرث تركيزاً على البلدان ذات الدخل املنخف�ص. ويت�سح ذلك من املبالغ الكبرية 

املعتمدة من اأجل احلد من خماطر الكوارث املوجهة من خالل ال�سناديق اخلا�سة باأن�سطة التكيف مع تغري 

املناخ، مثل �سندوق البلدان الأقل منواً )147.67 مليون دولر اأمريكي( والربنامج النموذجي ملواجهة 

اآثار تغري املناخ )187.99 مليون دولر اأمريكي( )كارافاين - 2015(.

حجج ُمقنعة لال�صتثمار يف تعزيز ال�صمود

على الرغم من الرتكيز املتزايد على تعزيز ال�سمود يف اأطر ال�سيا�سات الدولية، فاإن ال�ستثمار يف هذا املجال 

ل يجري باملعدلت الالزمة للحد من ارتفاع اخل�سائر الناجمة عن الكوارث. وعلى الرغم من اأن بع�ص 

البلدان واملدن واملجتمعات املحلية قد اأحرزت تقدمًا على �سعيد الإجراءات ال�ستباقية، اإل اأن ال�ستجابة 

بعد وقوع الكارثة ل تزال هي املهيمنة )كيليت واآخرون - 2014(.

وثمة اأ�سباب عديدة لقلة ال�ستثمار يف منحى تعزيز القدرة على ال�سمود ومواجهة الكوارث، منها نق�ص 

املوارد، والفهم املحدود ملا يرتبط بذلك من خماطر واآثار، وامليل اإىل الرتكيز على التمويل والظهور ال�سيا�سي 

عند تقدمي م�ساعدات ما بعد الكوارث )ويلكن�سون - 2012؛ البنك الدويل - 2013(. ومييل ال�سا�سة 

اإىل خف�ص ال�ستثمارات اأو عدم ال�ستثمار اإطالًقا يف م�ساريع اإدارة املخاطر لأن تكاليف هذه ال�ستثمارات 

القائمة لتقييم  اإل عند وقوع الكارثة. وغالبًا ما تف�سل الأ�ساليب  وا�سحة ومبا�رشة، بينما ل جُتنى ثمارها 

قرارات ال�ستثمار يف حتفيز ال�ستثمار يف ال�سمود نظراً لأنها تقلل من تقدير قيمة الفوائد الناجتة عن ذلك.

الحد من األرضار والخسائر

ميكن لال�ستثمار يف تعزيز القدرة على ال�سمود اأن ي�سفر عن جمموعة كبرية من الفوائد، بيد اأن الأ�سا�ص 

املنطقي والرتكيز العام على اإدارة خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ مرتبط باإنقاذ الأرواح واحلد 

من اخل�سائر ودعم الأفراد واملجتمعات املحلية من اأجل التعايف من اآثار الكوارث على وجه ال�رشعة وعلى 

للحد  املتحدة  الأمم  مكتب  عن  ال�سادر  العاملي  التقييم  تقرير  يف  الواردة  التقديرات  وت�سري  ال.  فعَّ نحٍو 

من خماطر الكوارث يف عام 2015 اإىل اأن ال�ستثمار العاملي ال�سنوي بقيمة 6 مليارات من الدولرات 
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الأمريكية �سنويًا من �ساأنه اأن يحقق فوائد يف جمال احلد من املخاطر تبلغ 360 مليار دولر اأمريكي. وهو ما 

يعادل تخفي�سًا �سنويًا خل�سائر جديدة واإ�سافية باأكرث من 20 يف املائة )مكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر 

الكوارث - 2015(.

عائد التنمية والحد من املخاطر األساسية

ال�سمود،  على  القدرة  تعزيز  يف  بال�ستثمار  لالإقناع  ت�ساق  التي  احلجج  اأ�سا�ص  اخل�سائر  ت�سكل  اأن  يغلب 

د ال�ستثمار يف الإنتاجية الراأ�سمالية، واخلطط الطموحة 
ّ
وتخلق خماطر الكوارث »خماطر اأ�سا�سية« اأي�سًا، تقي

ب�سبب وقوع  العوائد  تاآكل  املبادرة، وذلك خوفًا من  الأجل وحتد من روح  املال طويلة  راأ�ص  وا�ستثمارات 

الكوارث )هاليغات واآخرون - 2016(. فعند ارتفاع م�ستويات املخاطر الأ�سا�سية، متيل العائالت التي تفتقر 

الة لإدارة املخاطر اإىل النخراط يف جمموعة اأو�سع نطاقًا من اأقل الأن�سطة خطرا عو�سًا عن  اإىل الأدوات الفعَّ

اأكرث الأن�سطة تخ�س�سًا. وميكن لهذا التنوع اأن يقلل من املخاطر، بيد اأنه يغلب اأن يقلل اأي�سًا من العوائد على 

الأ�سول وال�ستثمارات. وعلى الرغم من اأن هذه الأنواع من الأن�سطة تقلل من خطر وقوع خ�سائر فادحة، 

فاإنها تعرقل اأي�سًا امل�سارات التي حتقق مزيداً من الزدهار، وكذلك احلوافز امل�سجعة لال�ستثمار )كارتر وباريت 

- 2006؛ دركون - 2005(.

الفوائد املشرتكة لالستثامر يف تعزيز القدرة عىل الصمود

اآثار  م للحد من  ُت�سمَّ اأنها مل  اإذ  اأغرا�سًا متعددة،  اإدارة خماطر الكوارث  تخدم معظم ال�ستثمارات يف جمال 

الكوارث وتقدمي منافع م�سرتكة ترتبط مب�ستويات املخاطر فقط. فيمكن ال�ستفادة من تعزيز �سفاف الأنهار 

لإن�ساء م�سارات للم�ساة اأو حدائق اأو طرق؛ كما اأن تعزيز نظم الإنذار املبكر من الكوارث غالبًا ما يوؤدي 

اإىل حت�سني القدرة على التنبوؤ باأحوال الطق�ص، التي ميكن للمزارعني ا�ستخدامها ملعرفة متى ينبغي لهم الغر�ص 

ا�ستخدامها. وهذه  �ساحات جمتمعية عند عدم  اأو  الكوارث كمدار�ص  ا�ستخدام مالجئ  اأو ميكن  واحل�ساد. 

ال�ستخدامات املتعددة املنافع للبنى الأ�سا�سية اخلا�سة باحلد من خماطر الكوارث حتقق فوائد م�سرتكة وتقت�سد 

يف التكاليف حتى يف حالة عدم وقوع كارثة، وتعزز حجج ال�ستثمار يف احلد من خماطر الكوارث.

بناء القدرة على ال�صمود انطالقا من القاعدة: ال�صمول وامل�صاءلة

اإن ال�ستثمار يف تعزيز القدرة على ال�سمود لي�ص جمرد تخ�سي�ص للموارد املالية؛ فهناك حاجة اأي�سًا اإىل وجود 

اآليات ل�سمان امل�ساءلة اإذا كان يراد لهذه ال�ستثمارات اأن تلبي احتياجات املجتمعات املحلية ال�سعيفة. وامل�ساءلة 

هي قدرة اجلهات الفاعلة املعنية على حتمل امل�سوؤولية عن ت�رشفاتها اأو التزاماتها، ف�ساًل عن قدرة الآخرين على 

حما�سبتها )نيويل وبيلور - 2002(. فيمكن حت�سني م�ساءلة املجتمعات املحلية ال�سعيفة للحكومة وامل�ستثمرين 

الربملانية،  الرقابة  ذلك  يف  مبا  الآليات  من  عدد  خالل  من  ال�سمود  على  القدرة  بتعزيز  يتعلق  فيما  الآخرين 

امليزانية وتقييم املخاطر، ومن خالل و�سائل الإعالم واأن�سطة الت�سالت )مبا يف ذلك  اإعداد  وامل�ساركة يف 

املوارد وتوزيعها،  ب�ساأن كيفية تخ�سي�ص  ال�سفافية  زيادة  الآليات  فبو�سع هذه  ال�سخمة(.  البيانات  ا�ستخدام 

وامل�ساعد على حت�سني فر�ص حتقيق اأهداف ال�ستثمارات.
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اإحلاح احلاجة

يجب اأن ي�سبح ال�ستثمار يف تعزيز ال�سمود اأمراً ذا اأولوية يف جميع اأنحاء العامل من اأجل حماية رفاه 

الإن�سان واأمن العامل، وت�سجيع التح�سينات يف هذا امل�سمار. وثمة دليل على تزايد ال�ستثمار يف احلد 

اأطر  من  مبجموعة  مدعوٌم  املقايي�ص،  من  جمموعة  عرب  املناخ  تغري  مع  والتكيف  الكوارث  خماطر  من 

ال�سيا�سات الدولية. بيد اأن تزايد اخل�سائر الناجمة عن الكوارث ي�سري اإىل اأنه ل يزال هناك الكثري الذي 

يتعني القيام به على ال�سعيد العاملي. فمعاجلة العراقيل التي تواجه ال�ستثمار اأ�سحى اأمراً حا�سمًا، مبا يف 

ذلك �سمان اتخاذ القرارات ال�ستثمارية يف مواجهة عدم اليقني الذي يحيط باملخاطر املرتبطة باملناخ 

يف امل�ستقبل واملخاطر الأخرى.

و�ستكون هذه ال�ستثمارات اأكرث جاذبية اإذا روعيت جمموعة املزايا الكاملة التي توفرها اأن�سطة اإدارة املخاطر 

ال�ستباقية. ويف الوقت ذاته، يجب اأن حتمي مثل هذه ال�ستثمارات احتياجات وحقوق اأ�سد النا�ص فقراً 

واأكرثهم �سعفًا يف العامل، وي�سمل ذلك اتخاذ خطوات تكفل امل�ساءلة وال�سمول من القاعدة اإىل القمة لكي 

الة. كما يلزم توفري توليفة من امل�سادر املالية التي حتقق  تكون ال�ستثمارات يف جمال بناء القدرة على ال�سمود فعَّ

التوازن بني امل�ساءلة و�رشورة ا�ستخدام التمويل املحلي حيثما كان ذلك ممكنًا. ومن الأمثلة املفيدة يف هذا 

ال�سدد احلماية الجتماعية القابلة للتكيف، التي ميكن تطبيقها يف املجالت الإمنائية الأخرى.

كتب الفصل الثالث توماس تانر، وهو باحث مشارك يف برنامج املخاطر والقدرة عىل الصمود، التابع ملعهد 
التنمية ملا وراء البحار؛ وإميييل ويلكنسون، رئيسة برنامج إدارة املخاطر والقدرة عىل الصمود، التابع ملعهد 
التنمية ملا وراء البحار، لندن، اململكة املتحدة، مبساعدة من باندورا باترا. وكتب اإلطار 3-1 بن رامالينغام، 
املتحدة، وكتب  اململكة  برايتون،  التنمية،  دراسات  التابعة ملعهد  والتكنولوجية،  الرقمية  املجموعة  رئيس 
اإلطار 3-2 ديفيد ناش، مدير التأثري املجتمعي، برنامج زيوريخ املعني بالصمود أمام الفيضانات، زيوريخ، 
سويرسا. وكتب اإلطار 3-3 هيالري تاريساي دليوايو-موتسريي، مسؤولة كبرية معنية بسبل كسب العيش، 
ملف األمن الغذايئ، قسم التأهب املجتمعي والحد من املخاطر، االتحاد الدويل، جنيف، سويرسا. وكتب 
 5-3 اإلطار  وكتب  األردن.  عامن،  لالجئني،  الرنويجي  املجلس  قطري،  مدير  كوستوريز،  بيرت   4-3 اإلطار 

سمية س. الكبري، مسؤولة التخطيط والرصد واإلبالغ، برنامج األمم املتحدة للمرأة، هانوي، فييت نام.
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االستباق: إعداد الُعدة للتأُهب

يزور متطوع من فرع 

دييل للصليب األحمر 

لتيمور ليشته منزال يف 

إطار برنامج للتوعية 

هدفه الوقاية من حمى 

الضنك. ريكاردو بنتو )من 

اليسار( لورينزو لورديس، 

كيمينتا بنتو وفلوريانا 

كارولينا بيزيز يناقشون 

أساليب منع انتشار حمى 

الضنك حول بيوتهم.

© تصوير كونور آشاليت

ال�صتباق: اإعداد الُعدة للتاأُهب

ف 
ِّ
ال�ستباق يعني اتخاذ اإجراءات يف احلا�رش ا�ستعدادا للم�ستقبل. وُيعر

روزن )2012( النظام ال�ستباقي باأنه »منوذج يتنباأ بذاته اأو بيئته املحيطة، 

وي�سمح بتغيري احلالة يف حلظة بناًء على تنبوؤات النموذج املتعلقة بلحظة 

لحقة«. وهذا يعني �رشورة توافر �رشوط معينة من اأجل نظام معقد يتعني 

ا�ستخدامه لتوقع التغريات يف امل�ستقبل.

وال�رشط الأول هو اأنه يجب اأن يكون النظام )على �سبيل املثال، املجتمع املحلي املعر�ص للخطر( قادراً 

على و�سع ت�سور م�ستقبلي بديل من اأجل تغيري هذا امل�ستقبل. ويتجذر هذا الت�سور للبدائل يف احل�سيلة 

املعرفية للنظام ب�ساأن و�سعه امل�ستقبلي املحتمل.

وقد  املعني.  املحلي(  )املجتمع  للنظام  مف�سل  اأو  مثايل  منوذج  هو �رشورة وجود  للتوقع  الثاين  وال�رشط 

يكون من ال�رشوري تطوير القدرات على و�سع الت�سور اأو الت�سورات لهذا امل�ستقبل املعقول، اأو الواقع 

اجلديد املرغوب فيه.

 »املفا�سلة بني املخاطر

 نحن بحاجة اإىل اخليال

لنعي�ض ما مل نع�سه«

برايان زيكموند-فيرش
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اأن  يجب  الطريقة،  وبهذه  تنبوؤية.  طبيعة  ذا  النموذج  هذا  يكون  اأن  يجب  اأنه  فهو  الثالث،  ال�رشط  اأما 

الو�سع  يف  البع�ص  بع�سها  ل�سلوك  الدقيق  التحديد  على  قادرة  املحلي(  )املجتمع  النظام  مكونات  تكون 

ت�سمن  ‘اجليدة’  التنمية  خيارات  كانت  اإذا  للخطر،  املعر�ص  املحلي  املجتمع  على  مثالنا  ويف  امل�ستقبلي. 

مكوناته  �سلوك  تغيري  على  قادراً  املحلي  املجتمع  هذا  ف�سيكون  املوثوقة،  ال�سحية  والرعاية  الآمن  ال�سكن 

اأفراد املجتمع  اإليها، فهل �سيوا�سل  ‘اجليدة’ امل�سار  التنمية  اإذا حدثت تلك  وفقًا لذلك. على �سبيل املثال، 

ال�سحية  الرعاية  �سيتجاهلون  وهل  اأف�سل،  بديل  توفري  من  الرغم  على  موؤقتة  م�ساكن  يف  الإقامة  املحلي 

احلديثة؟

واأخرياً، يجب اأن يكون النظام قادراً على التغرّي ب�رشعة. واإذا كان باإمكان هذا النظام )املجتمع املحلي( التنبوؤ 

بالتغريات يف �سلوكه، وتغيري رفاهه وفقًا لذلك و�سوًل اإىل الو�سع امل�ستقبلي املثايل، ف�سيمكن ت�سميته حينئذ 

نظامًا )جمتمعًا حمليًا( ا�ستباقيًا )ميت�سل - 2013(.

التكيف وال�صتباق

والعمل،  الق�سد،  نحو  يتجه  ال�ستباق  اأن  حني  يف  املناخ،  تغري  اآثار  مواجهة  كبري،  حد  اإىل  هو،  التكيف 

والتوكيل، واخليال، والحتمال، والختيار. وهو يدور اأي�سًا حول الت�سكيك، وعدم التاأكد، وعدم اليقني، 

واخل�سية، والتوج�ص. وهو ي�ساعد على توجيه العمل الإن�ساين وي�سدد على مفهوم فحواه اأن النا�ص هم من 

اأو  التاأثري يف العمل الإن�ساين  ي�سنعون امل�ستقبل )امل�ستقبل الو�سيك على الأقل(، بينما ي�ساعد التكيف على 

يحمل  وهو  معقولة،  م�ستقبلية  اأحداث  ا�ستيعاب  وميكنه  م�ستقبلية؛  اأو  تنبوؤية  طبيعة  ذو  فال�ستباق  تقييده. 

الأمل يف حتقيق اأهداف وطموحات معينة )نوتال - 2010(. وميكن لال�ستباق اأن ي�ساعد املجتمعات على 

اأمام ال�سدمات وال�سغوط، وعلى حتديد وا�ستغالل الفر�ص املختلفة التي قد  اأن ت�سبح قادرة على ال�سمود 

ُتتاح لها.

تعزيز قدرة املجتمعات املحلية 

اعتماد  يف  وكذلك  املخاطر،  من  احلد  جمال  يف  رئي�سية  فاعلة  كجهات  بها  معرتف  املحلية  املجتمعات  اإن 

القرار وتنفيذ امل�رشوعات )مرياندا �سارة  الناجح لكل من عملية �سنع  التنفيذ  اأجل  ا�سرتاتيجيات حتويلية من 

واآخرون - 2015(. وهذا العرتاف موجود بالفعل يف الراأي العاملي �سمن اإطار �سينداي. وبالتايل يتعني 

على احلكومات اأن ت�ستثمر يف البنية التحتية، ف�ساًل عن بناء القدرات املجتمعية ال�ستباقية يف جمال ال�سمود، 

وذلك من خالل التدريب يف جمال التوعية مبخاطر متعددة ويف جمال الأن�سطة ال�ستباقية.

واأن�سطة احلد من املخاطر ومواطن ال�سعف لي�ست حكراً على املتخ�س�سني )كورتيز واآخرون - 1998(؛ 

كما اأنها تتطلب م�ساركة ُمنظمة من املجتمعات املحلية واملواطنني ومنظمات املجتمع املدين. وينبغي ال�سعي 

اإىل اإ�رشاكهم من اأجل ح�سد املوارد، وحتفيز امل�ساهمة املعرفية، واملطالبة باحلقوق. فامل�ساركة لي�ست ِمنة على 

النا�ص، واإمنا هي حق لهم يف املقام الأول.
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 ال�صتفادة من امل�صاركة املجتمعية

لتح�صني القدرة على ال�صتباق و ال�صمود

الدعم  العامة، وك�سب  الق�سايا  املعلومات والأفكار حول  املجتمعية فوائد هامة، مثل »جمع  للم�ساركة 

ال�سعبي للقرارات املتعلقة بالتخطيط، وتفادي النزاعات التي طال اأمدها، والتاأخريات املكلفة. فامل�ساركة 

املنظمة  بني  والثقة  التعاون  روح  واإذكاء  امل�ستقبل،  قرارات  اإىل  متتد  اأن  ميكن  التي  احل�سنة  للنوايا  خمزن 

واجلمهور« )كوغان وهرتربغ - 1986(. وللم�ساركة اأ�سكال خمتلفة، مثل امل�ساركة الفردية واجلماعية، 

بالأحرى هذا  )اأو  الف�سل  املوؤ�س�سية. وهذا  املوؤ�س�سية وغري  وامل�ساركة  الر�سمية،  املنظمة وغري  وامل�ساركة 

التقرير( يدعم اتباع نهج حتويل يف امل�ساركة )التي ُتفهم على اأنها �رشورية للمجتمعات املحلية لتكون قادرة 

على ال�سمود حقًا(، وحتويل هياكل ال�سلطة القائمة من خالل �سمان اتخاذ القرارات بطريقة تت�سم مبزيد من 

الدميقراطية وعدم الإق�ساء، وتعزيز قدرات امل�ساركني، بدل من جمرد حت�سني ظروفهم القائمة. ولكن كما اأن 

للم�ساركة مناقبها، فلها مثالبها اأي�سًا، مثل خماطر اإق�ساء اأ�سخا�ص )عن عمد اأو غري عمد(، والإفراط يف متثيل 

بع�ص اجلهات املعنية مما يوؤدي اإىل منحها مزيداً من املزايا )هورديجك واآخرون - 2014(.

التدريب على توقع امل�صتقبل من خالل التخطيط لت�صورات خمتلفة

م�ستقبلية  توقعات  لو�سع  الع�سكري،  التخطيط  من  م�ستنبطة  خمتلفة  ت�سورات  ر�سم  اأ�ساليب  ت�ستخدم 

معقولة والتخطيط لها. وهي تتعلق اأ�سا�سًا بالتدريب على توقع امل�ستقبل. ويجري ا�ستخدام اأ�سلوب اإعداد 

ت�سورات خمتلفة على نطاق وا�سع من قبل م�سممي اخلطط واملجتمعات املحلية على حد �سواء للنظر يف 

نتائج عملية �سنع القرار. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الت�سورات لي�ست توقعات، فهي توفر روؤى، وت�ساعد على 

ر�سم توقعات معقولة للم�ستقبل. وقد اأ�سار )ليي�ص - 2014( اإىل اأن عددا من املنظمات و�سع ت�سورات 

�ستوكهومل  املتحدة، ومعهد  اململكة  الدولية لدى  التنمية  املتحدة، ووزارة  الأمم  بيئي، ومنها  ذات توجه 

للبيئة، وفريق اخلرباء الدويل احلكومي املعني بتغري املناخ »لتحديد انبعاثات غازات الدفيئة يف امل�ستقبل، 

واحلفاظ على التنوع البيولوجي، وخدمات النظام البيئي«.

كما ي�سري )فان دير هييدن - 2000( اإىل اأن و�سع الت�سورات »ميكن اأن يكون مفيدا من حيث ال�ستباق 

النظر  الواقعية احلرجة. ومبقدورنا  يتما�سى مع منوذج  ال�سواء، وكالهما  العملية على  ومن حيث منظور 

بنا له، اأو كو�سيلة مل�ساعدة املجموعات املوؤ�س�سية على 
ُّ

اإليه على اأنه و�سيلة لتح�سني فهمنا للم�ستقبل وحت�س

ال�رشوع يف امل�سي قدمًا مبزيد من املهارة يف الأوقات امل�سطربة. واأخذ كال املنظورين يف العتبار ي�ساعدنا 

على البقاء على يقني باأنه ل توجد اإجابة �سحيحة واحدة. اإذ ل ميكن حّل املع�سالت الأ�سا�سية، بل اإدارتها 

با�ستمرار ب�سكل ن�سط«.

ن املرء من »النتقال« اإىل امل�ستقبل وال�سماح  وتعتمد هذه الأ�ساليب على جمموعة من الفرتا�سات التي متكِّ

ال�رشوط  من  جمموعة  اإىل  الت�سورات  وت�ستند  الو�سع.  تطور(  عدم  )اأو  تطور  كيفية  عن  فكرة  بتكوين 

هذا  ومثل  الت�سورات.  و�سع  على  القائمني  اأولئك  قبل  من  عليها  املتفق  الدافعة  القوى  اأو  املتغريات  اأو 

التخطيط ي�ساعد على ‘ت�سميم’، و‘خلق’ وتوقع بدائل واقعية وقوية للم�ستقبل، مما ي�ساعد على اإدارة عدم 
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اليقني من خالل احلد من عدم القدرة على التنبوؤ. وبالتايل فاإن الت�سورات تختلف عن التنبوؤات لأنها تتيح دمج 

النقطاعات والظواهر اجلديدة والبتكارات.

ا�صت�صراف امل�صتقبل

ال البتعاد عن فر�سية اأن امل�ستقبل هو تكرار للما�سي. فتغري املناخ والتو�سع احل�رشي  يتطلب ال�ستباق الفعَّ

وارتفاع عدد ال�سكان تخلق حتديات جديدة تدعو اإىل حت�سني القدرة على ال�ستباق. ويتعلق ال�سمود بحكم 

نها( بالو�سع الذي يلي 
ُّ

تعريفه بامل�ستقبل، وبالتايل فهو يربط بني الأن�سطة قبل وقوع الأزمات )املاأمول حت�س

على  القدرة  بتعزيز  املتعلقة  النهوج  �سميم  يف  يقع  ال�ستباق  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  الأحداث.  هذه  وقوع 

ال�سمود.

وينبغي للنظم ال�ستباقية والتفكري ال�ستباقي املتعلق بتعزيز ال�سمود ا�ستخدام نهوج مبتكرة ي�سارك فيها اجلميع 

والتاأثري يف  اجتماعيًا،  املدعومة  ال�سمود  ا�سرتاتيجيات  تعزيز  اأجل  من  العمل  الت�سورات وخطط  ر�سم  مثل 

و�سع ال�سيا�سات و�سنع القرار. وكال الطريقتني تعززان النهج الذي يركز على النا�ص وي�سكل حمور الكثري من 

التفكري يف تعزيز القدرة على ال�سمود. ويهدف ر�سم الت�سورات اإىل بناء قدرة املجتمع املحلي على التاأهب 

لل�سدمات والأزمات املقبلة، بل وتفاديها، بينما و�سع خطط العمل على القدرات واملعارف املحلية )والأمور 

الأموال  ا�ستخدام  امل�ساءلة يف جمال  اأجل حت�سني  اأخرى، من  اأمور  الت�ساركية، �سمن جملة  بامليزانية  املرتبطة 

العمومية عن طريق التدقيق وامل�ساركة املحليني(.

اإن عملية تكوين املعرفة ب�سكل اجتماعي، �سمن كل نهج، يعني ا�ستخال�ص الدرو�ص تدريجيًا لر�سم ت�سورات 

امل�ستقبل )وبالتايل التدريب على توقع امل�ستقبل(، ميكن اأن تعزز الروابط الجتماعية والثقة وال�رشعية بني خمتلف 

اجلهات الفاعلة، وذلك على الرغم مما قد يبدو لأول وهلة ت�ساربًا بني امل�سالح. ومع ذلك، فمن املهم اأن ندرك اأن 

نتائج مثل هذه العملية قد تتاأثر بالقيود واملخاطر املحتملة، مثل حتديات ال�سلطة واملعرفة، وال�سواغل العملية فيما 

يتعلق بالنقطاع ال�سيا�سي، والفتقار اإىل الوقت واإىل خم�س�سات يف امليزانية.

كتبت الفصل الرابع ليليانا مرياندا سارة، املديرة التنفيذية ملنتدى ‘مدن من أجل الحياة’، ليام، بريو، وديوالد فان 
أينور قايض  أفريقيا؛ وكتب اإلطار 1-4  الكوارث، بوتشفسرتوم، جنوب  األفريقي لدراسات  املركز  نيكرك، مدير 
حسن أوغلو، مستشار أول، إدارة الكوارث يف املناطق الحرضية يف الصليب األحمر األمرييك، الواليات املتحدة 
والسياقات  الهشة  السياقات  يف  الكوارث  إدارة  قسم  مديرة  جالوفيك،  جنيفر   2-4 اإلطار  وأعدت  األمريكية؛ 
املستشارة  باميال ستيكو،  اإلطار 3-4  إنرتناشونال، نريويب، كينيا؛ وكتب محتوى  الحرضية، منظمة وورلد فيجن 
سيدين،  إنرتناشونال،  فيجن  وورلد  منظمة  يف  الكوارث  إدارة  قسم  الحرضية،  باملناطق  املعنية  العاملية  الفنية 
أسرتاليا؛ وكتب محتوى اإلطار 4-4 سوارنيم واغل، عضو سابق يف لجنة التخطيط الوطني، حكومة نيبال، كامتاندو، 
وماثيو  فيجي،  الوطنية،  الكوارث  إدارة  مكتب  مدير  تويفاغالييل،  أكابويس   5-4 اإلطار  محتوى  وكتب  نيبال؛ 
ماكالرين، باحث يف جامعة نيو ساوث ويلز، سيدين، أسرتاليا. ومدخالت بشأن تغري املناخ والقدرة عىل الصمود 
الدولية  الحكومية  للهيئة  التابع  باملناخ  املعني  التنبؤ والتطبيقات  التنبؤ، مركز  أوغالو، مدير  ُمقدمة من البان 

املعنية بالتنمية )إيغاد(، جامعة نريويب، كينيا.
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ال�سطرابات التي من �ساأنها اأن توؤثر يف اأدائهم اليومي، وقد ي�ستلزم الأمر احل�سول على رعاية متخ�س�سة 

)منظمة ال�سحة العاملية - 2014، 2016(.

الدعم النف�صي-الجتماعي، و�صمود الأفراد واملجتمعات املحلية

اأن�سطة الحتاد الدويل يف جمال ال�ستجابة حلالت  ي�سكل الدعم النف�سي-الجتماعي جزءاً ل يتجزاأ من 

للفرتة  النف�سي-الجتماعي  الدعم  جمال  يف  الدويل  الحتاد  عمل  اإطار  يف  العام  تعريفه  ويرد  الطوارئ، 

2005-2007 باأنه »عملية ت�سهيل قدرة الأفراد والعائالت واملجتمعات املحلية على ال�سمود من خالل 

»القدرة على ال�سمود 

هي اأن تكون قطعت ن�سف 

الطريق نحو فهم فن احلياة«

آالن دي بوتون

الف�صـل

5

قرية نوكابالوفو يف 

مقاطعة سافوسافو، 

فيجي، مارس 2016. 

تصغي رئيسة فرع 

الصليب األحمر لفيجي 

يف سافوسافو، السيدة 

آتيسا نايايس ملاريتا 

فوسامويس وهي ترسد 

قصة استضافتها لجارتها 

الحامل أثناء اإلعصار 

املداري وينستون. وقد 

حطم اإلعصار بيتها. 

وتقول آسيتا:« ليس 

من السهل االستامع إىل 

قصص الناس«. واعترب 

الدعم النفيس حاجة 

أساسية عىل أثر اإلعصار 

من فئة 5 درجات، وهو 

أشد إعصار ُمسجل 

يف فيجي. فقد راح 

ضحيته 44 شخصا، 

ودمّر أو ألحق أرضارا 

بـ 32.000 بيت. ويقوم 

الصليب األحمر الفيجي 

بتدريب املتطوعني عىل 

اإلسعافات األولية النفسية 

ليك يساعدوا الناس يف 

مجتمعاتهم عىل التعايف 

من اإلعصار. 

© تصوير االتحاد الدويل

26
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احرتام ال�ستقالل والكرامة واآليات املواجهة لدى الأفراد واملجتمعات املحلية. ويعزز الدعم النف�سي-

الجتماعي من راأب التالحم الجتماعي واإ�سالح البنية التحتية«.

وي�سمل البعد النف�سي على م�ستوى الأفراد الفكر والتفاعل العاطفي وامل�ساعر وردود الأفعال. بينما ي�سمل 

البعد الجتماعي العالقات وال�سبكات الأ�رشية واملجتمعية والقيم الجتماعية والعادات الثقافية.

ويتعلق �سمود املجتمع املحلي بعد الكوارث بقدرة البيئة على التكيف يف مواجهة التهديدات، وذلك من 

اأجل موا�سلة التنمية امل�ستدامة )كوليغ واآخرون - 2013(.

وُينظر اإىل الرفاه املجتمعي باعتباره جزءاً من ال�سمود )جيب�ص واآخرون - 2015(. وقد يتباين الفهم العام 

ملا يحدد ال�سمود والرفاه النف�سي الجتماعي، لي�ص من بلد اإىل اآخر فح�سب، واإمنا اأي�سًا من فئة �سكانية 

اإىل اأخرى داخل البلد ذاته. وبالتايل، فمن ال�رشوري فهم املعنى املحلي للمفاهيم لدى فئة �سكانية معينة 

قبل و�سع خطة ال�ستجابة النف�سية الجتماعية. بيد اأنه يبدو اأن هناك بع�ص القوا�سم امل�سرتكة بني الرفاه 

وال�سمود التي ينبغي ت�سمينها يف ت�سميم اأن�سطة الدعم النف�سي-الجتماعي.

الدعم النف�صي-الجتماعي والعمل الإن�صاين

اإن الهدف من برامج ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي-الجتماعي هو الوقاية من ال�سطرابات النف�سية 

ف�ساًل عن تعزيز الرفاه النف�سي الجتماعي وحمايته. ومن امل�ست�سوب يف هذا ال�سدد اتباع نهج مت�سل�سل 

ومتعدد الطبقات، ي�سمل تقدمي م�ساعدة مفيدة واأكرث تخ�س�سًا من اأجل توفري طائفة متنوعة من اخلدمات، 

وهو ما يو�سحه الر�سم البياين التايل.

املصدر: اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت - 2008

التصوير الهرمي ألنشطة الدعم

أمثلة:

 رعاية الصحة النفسية عىل يد متخصصني يف مجال الصحة النفسية
)ممرضة نفسانية، إخصايئ نفساين، طبيب نفساين ...الخ.(

 الرعاية األساسية يف مجال الصحة النفسية
 عىل يد أطباء نفسانيني. والدعم األسايس العاطفي

وامليداين عىل يد عاملني مجتمعيني

 تنشيط الشبكات االجتامعية
 ومساعدات مشرتكة تقليدية

وأماكن لتوفري الدعم لألطفال

 تشجيع الخدمات األساسية اآلمنة
واملالمئة اجتامعياً، وحامية الكرامة

 خدمات

متخصصة

 مساعدات مركزة

 غري متخصصة

)مبارشة(

 تعزيز املساعدات

املجتمعية واألرسية

 اعتبارات اجتامعية تتعلق

باألمن والخدمات األساسية



االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر28

الفصل الخامس - الصمود النفيس: الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعيتقرير عام 2016  عن الكوارث يف العامل - ملخص

ينبغي لربنامج دعم ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي-الجتماعي معاجلة اأن�سطة متعددة امل�ستويات، وميكن اأن 

ي�سمل ما يلي:

تقدمي امل�ساعدات الأ�سا�سية من منظور الدعم النف�سي-الجتماعي )مثل املاأوى، واحرتام الروابط الأ�رشية ■■

مع  الأولية(  الإ�سعافات  وتوفري  الغذائية؛  واملواد  املاء  وتوزيع  ال�سالمة؛  اعتبارات  ومراعاة  والجتماعية، 

مراعاة التقاليد الثقافية واإ�رشاك اجلميع،

املعلومات )ب�ساأن ما حدث، وب�ساأن م�سري الأحباء، وب�ساأن ردود الفعل املعتادة يف مثل هذه احلالت(،■■

الدعم الجتماعي والعاطفي )اأي تهيئة ظروف تبعث على الرتياح، وح�سن الإ�سغاء، واحرتام م�ساعر ■■

احلزن، واإبداء التعاطف(،

امل�ساعدة املفيدة )اأي يف جمال امل�سائل القانونية واملالية، واإر�ساد الأ�رش املعي�سية(،■■

ت�سهيل توفري املوارد وال�سبكات والت�سالت املجتمعية،■■

خدمات ال�سحة النف�سية )اأي توفري الك�سف الكايف، و�سبل الإحالة، والإدارة(،■■

توفري الدعم للم�ساركني يف عمليات ال�ستجابة حلالت الطوارئ والكوارث.■■

دمج الدعم النف�صي-الجتماعي يف برامج احلد من خماطر الكوارث

ال�سبكات  اإقامة  ُت�سهل  اأن  الكوارث  خماطر  من  احلد  جمال  يف  النف�سي-الجتماعي  الدعم  لربامج  ميكن 

�سبيل  )على  املحليني  ال�سكان  قدرات  وتعزيز  ال�سعف،  ونقاط  القوة  مواطن  حتديد  يف  وت�سهم  املجتمعية، 

الة والتعا�سد املجتمعي(، وي�سمل ذلك املوظفني واملتطوعني ال�رشوريني لعمليات  املثال، تعزيز املواجهة الفعَّ

ال�ستجابة واملواجهة يف امل�ستقبل.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن تهيئة الأفراد والعائالت نف�سيًا ملواجهة الأزمات يعزز قدرتهم على التحرك وفعاليتهم، 

من  التخفيف  للكوارث  التاأهب  اأن�سطة  مواردها يف  من  املزيد  توظيف  على  املحلية  املجتمعات  يحفز  وقد 

اآثارها. كما اأن حت�سني التاآزر املجتمعي ميكن اأن ي�سجع على اإ�رشاك املزيد من ال�سكان املعر�سني للمخاطر يف 

مرحلة ما قبل وقوع الأزمات، ويزيد من الدراية باأ�ساليب التعايف املحلية، وطرق املواجهة التي ميكن تكييفها. 

وباملثل، فاإن العمل يف �سوء الإر�سادات النف�سية-الجتماعية من اأجل احلد من خماطر الكوارث ميكن اأن يعزز 

الطوارئ،  قبل وقوع حالت  النف�سي-الجتماعي  باملجال  اخلا�سة  الوطنية  اأو  املحلية  ال�سيا�سات  ر�سم  من 

وي�سهل من دمج الدعم النف�سي-الجتماعي يف عمليات التخطيط ملواجهة حالت الطوارئ.

الدعم النف�صي-الجتماعي يف حالت الكوارث

دورة  اإطار  يف  الكارثة  مواجهة  مرحلة  على  رئي�سي  ب�سكل  النف�سي-الجتماعي  الدعم  اإر�سادات  تركز 

)تفعيل  املواجهة  املتعلقة مبرحلة  ال�سليمة  للمعايري واملمار�سات  دنيا  الكارثة، وذلك من خالل و�سع حدود 

النف�سي-الجتماعي يف  الدعم  دمج  وميكن  اأزمة - 2015(.  وقوع  حالة  النف�سي-الجتماعي يف  الدعم 

عمليات توفري املاأوى وتوزيع املواد الغذائية وخدمات املاء وال�رشف ال�سحي واأن�سطة احلماية )اللجنة الدائمة 
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النف�سي- الدعم  جمال  يف  العاملني  ربط  ميكن  املثال،  �سبيل  فعلى   .)2014  - الوكالت  بني  امل�سرتكة 

الجتماعي بعمليات توفري املاأوى لدعم اجلهود املبذولة لتفادي تاأثري برامج الإيواء العاجل على ال�سبكات 

الجتماعية القائمة واملجتمعات املحلية.

وميكن اأن ت�سمل الأن�سطة النف�سية-الجتماعية يف حالت مواجهة الكوارث الإ�سعافات الأولية النف�سية، 

وتقدمي م�سورة عامة، والدعم بني الأقران، وجماعات الدعم، والتدريب على املهارات املعي�سية، والتعليم 

الدعم  اأن�سطة  من  النف�سية  الأولية  الإ�سعافات  وُتعد  والإبداعية.  الرتفيهية  والأن�سطة  والتوعية،  النف�سي، 

رعاية  على  الأ�سخا�ص  م�ساعدة  هو  منها  والهدف  الكارثة.  وقوع  بعد  ال�سائعة  النف�سي-الجتماعي 

اأنف�سهم وا�ستعادتهم لقدرتهم على التفكري بذهن �ساٍف.

الدعم النف�صي-الجتماعي يف برامج الإنعا�س والتنمية

من تبعات الكوارث الكربى خلق �سغوط ثانوية )على �سبيل املثال، اإعادة البناء، واإعادة التوطني( توؤثر 

�سلبيًا يف ال�سكان )لوك واآخرون - 2012(، الأمر الذي ي�سفر عن توليد ردود فعل نف�سية-اجتماعية قد 

متتد اأحيانًا ل�سنوات عديدة �سمن عملية الإنعا�ص )غومان واآخرون - 2014(. ويف الأحداث احلادة التي 

تقع مرة واحدة، يقل م�ستوى ال�سيق بعد زوال اخلطر على عك�ص احلالة التي يواجه فيها الأفراد اأو�ساعًا 

قد يطول اأجلها مثل حالت النزاع، حيث قد تطول الأعرا�ص ل�سنوات عدة )معهد التنمية ملا وراء البحار 

ال�سمود والنتعا�ص  تعزيز  اأجل  الأجل من  الطويل  الدعم  تقدمي  يلزم موا�سلة  فاإنه  وبالتايل   .)2015 -

اأن  النف�سي-الجتماعي  الدعم  جمال  يف  الأجل  الطويلة  للربامج  وميكن   .)2011  - واآخرون  )هوبفل 

تعالج الحتياجات املتغرية املتعلقة بتوفري الدعم لالأفراد واملجتمعات املحلية، وكما ات�سح يف نيوزيلندا 

يقرب من  ملا  الفورية  النيوزيلندي  الأحمر  لل�سليب  با�ستجابة  يتعلق  فيما  الفرتة 2012-2010  خالل 

13.000 هزة تلت الزلزالني القويني اللذين اأ�سابا منطقة كانرتبري يف ذلك الوقت.

واإىل جانب مبادرة ال�سليب الأحمر النيوزيلندي اإىل ال�ستجابة الفورية، قدم برامج يف املجال النف�سي-

من  املت�رشرين  مل�ساعدة  املجتمعية  التوعية  لأن�سطة  الدعم  ووفر  النتعا�ص،  فرتة  مدى  على  الجتماعي 

الزلزالني ممن مل يكونوا بحاجة اإىل امل�ساعدة الطبية. ويف �سياق الرتكيز على برامج النتعا�ص طويلة الأجل، 

مت اإعداد تطبيق ميكن ت�سغيله عرب الهواتف الذكية اأو عرب احلا�سوب املكتبي للتوا�سل مع املراهقني، بناء على 

جمع ن�سائح من ال�سباب ذاتهم اأو من اآخرين اأمثالهم من بلدان اأخرى ممن واجهوا اأو�ساعًا مماثلة. وكان 

لل�سائقني  الدعم  م  ُقدِّ النقل، حيث  مادية وروابط مع قطاعات كقطاع  اأن�سطة جمتمعية  املفيد وجود  من 

والركاب يف املجتمعات املحلية التي مت نقلها، الأمر الذي هياأ منظوراً طويل الأجل للربنامج )ال�سليب 

الأحمر النيوزيلندي، غري موؤرخ(.

ويغطي الدعم النف�سي-الجتماعي نطاقًا ميتد من برامج النتعا�ص اإىل برامج التنمية طويلة الأجل. وعلى 

الرغم من التطورات املُحرزة ب�ساأن التوافق حول املمار�سات ال�سليمة يف جمال الدعم النف�سي-الجتماعي 

على امتداد دورة الكارثة، ل تزال هناك فجوة بني التوافق حول املمار�سات ال�سليمة وبني بع�ص الأن�سطة 

يف هذا املجال.
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الفر�س والتحديات

الة، فاإنها تعود بفوائد حقيقية على املت�رشرين من الأزمات.  عندما تكون اأن�سطة الدعم النف�سي-الجتماعي فعَّ

وميكن دمج برامج الدعم النف�سي-الجتماعي يف اأو�ساع متعددة ويف جميع مراحل دورة مواجهة الكارثة 

)بدءاً من الإغاثة والإنعا�ص وانتهاًء بالتاأهب والتخفيف من اآثارها(. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة. ومن 

ال�رشوري العمل على �سمان دمج هذه الأن�سطة يف القطاعات ذات ال�سلة وعند النتقال من مرحلة املواجهة 

اإىل جميع مراحل اإدارة الكارثة. ول يزال من ال�رشوري، يف بع�ص املناطق، زيادة التعاون مع الأجهزة املحلية، 

مبا يف ذلك دمج العمليات املبتكرة من اأجل تعزيز ال�سمود على امل�ستوى املحلي وتكييفه مع ال�سياق الثقايف. 

ومع تزايد الهتمام بفهم جودة الأن�سطة النف�سية-الجتماعية، واإتاحة الإر�سادات واأدوات الر�سد والتقييم، 

فاإن التقارير التجريبية ت�سري اإىل اأن عدد الأن�سطة ال�سارة اأو غري املنا�سبة مييل اإىل النخفا�ص.

كتب الفصل الخامس مورين موين، باحثة حاصلة عىل درجة دكتوراة الفلسفة، جامعة مايس، نيوزيلندا. وكتب 
مضمون اإلطار 5-1 مارك هاريف، الرئيس التنفيذي ملؤسسة ريسريجنس، لندن، اململكة املتحدة. وكتب مضمون 
فيجني  وورلد  النفيس-االجتامعي،  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  فنية  إخصائية  شافر،  أليسون   2-5 اإلطار 
إنرتناشونال، فيكتوريا، أسرتاليا. وكتب مضمون اإلطار 5-3 فريجينيا موراي، نائبة رئيس الفريق االستشاري العلمي 
والفني التابع ملكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لندن، اململكة املتحدة. وكتب مضمون اإلطار 4-5 
توشان مهيمن، مدير تنفيذي، جمعية الرعاية )كري(، ملديف. وقد ساهمت جمعية الصليب األحمر الساموي 

ببيان حالة عن مبادرة الوظائف الخرضاء يف ساموا.

مراجع ومزيد من املعلومات
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يعمل متطوعو الصليب 

األحمر مع أعضاء املجتمع 

املحيل إلجراء تقييم 

لضعفهم وقدراتهم من 

حيث مواجهة الكوارث 

والنهوض بالصحة وسبل 

املعيشة. ويشكل التمرين 

جزءا من برنامج للرعاية 

الصحية واإلسعافات 

األولية املجتمعية. 

© تصوير فيكتور الكني/

االتحاد الدويل

يف الحتاد قوة: ال�صراكات التي تعزز ال�صمود

فمبادرة  التعاون.  جهود  يف  جوهرية  مكانة  ال�رشاكات  حتتل  ما  غالبًا 

عام  يف  الدويل  الحتاد  اأطلقها  التي  ال�سمود  اأجل  من  املليار  حتالف 

باأن »�رش جناح الئتالف يكمن يف  املثال، تعرتف  �سبيل  2015، على 

العاملية،  اإىل  املحلية  من  ترتاوح  فاعلة  جهات  مع  عري�سة  �رشاكة  اإقامة 

واللتزام بالق�سية امل�سرتكة املتمثلة يف تعزيز القدرة على ال�سمود على 

امل�ستويني الفردي واملجتمعي«.

التفاقيات  من  جمموعة  اإىل  موؤخراً  التو�سل  يف  اأ�سهمت  التي  العمليات  اأثبتت  العاملي،  ال�سعيد  وعلى 

ب�ساأن  باري�ص  امل�ستدامة حتى عام 2030، واتفاقية  التنمية  اأعمال  �سينداي، وجدول  اإطار  العاملية، مثل 

تغري املناخ، ومبادرة ال�سفقة الكربى ال�سادرة عن موؤمتر القمة العاملية للعمل الإن�ساين، اأثبتت كلها اأهمية 

التعاون مع جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة )ومن اأحد الأمثلة على ذلك، امل�ساورات الإقليمية التي 

عقدتها القمة العاملية للعمل الإن�ساين على مدى عامني التي ُيعتقد اأنها اأ�رشكت نحو 23.000 من اجلهات 

املعنية من جميع اأطياف املجتمع(، فاجلهات التي مل تكن متيل اإىل الثقة ببع�سها من قبل – كل حكومات 

املحلية والوطنية؛ اأو احلكومات املحلية والقاعدة ال�سعبية اأو املجتمع املدين ب�سكل عام؛ اأو اأو�ساط الأعمال 

»اإذا اأردت ال�سري م�سرعًا، 

ف�سر وحدك. اأما اإذا 

اأردت الذهاب بعيدًا، 

فاذهب يف جماعة«

مثل أفريقي
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التفاقات  م�سرتكة. وتعك�ص  اأهداف  والعمالية– اأ�سحت جتتمع على حتقيق  ال�سعبية  النقابات  و  وال�سناعة 

النهائية التي اعُتمدت يف هذه املنا�سبات هذا الرتكيز على التعاون يف العمل.

ويتزايد اعتبار ال�رشاكات والتحالفات مدخاًل اإىل التوعية، ون�رش املعرفة، وت�سميم الربامج وتنفيذها ميدانيًا، 

ف�ساًل عن الر�سد وال�ستعرا�ص. ومن �سمن الأهداف التي ترد يف مبادرة الحتاد الدويل »حتالف املليار من 

يف  امل�ساواة  قدم  وعلى  اأ�سا�سيني  ك�رشكاء  معاملتها  يجري  بحيث  املحلية  املنظمات  »تعزيز  ال�سمود«  اأجل 

النظم الإن�سانية احلالية«، وتهيئة الظروف من اأجل حتقيق »التقارب الفكري بني املنظمات ومقدمي احللول 

والعاملية،  منها  املحلية  ال�رشاكات،  »بتنوع  اأنه  التحالف  ويعتقد هذا  منعزلة وجمزاأة«.  بطريقة  العمل  لتجنب 

�سينمو ال�رشكاء ب�سكل اأقوى اإذا ت�ساطروا الطموح واملخاطر، وكذلك املوارد والقدرات، ف�ساًل عن النجاح 

وامل�ساءلة«.

ا�سمها  روكفلر،  موؤ�س�سة  من  مب�ساركة  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  تقودها  بارزة،  اأخرى  مبادرة  وثمة 

100 مليون دولر اأمريكي من اأجل ال�رشاكة العاملية لل�سمود يف اأفريقيا واآ�سيا التي اأُطلقت يف عام 2014، 

وهي مبادرة تهدف اإىل »الت�سدي لتحديات القرن احلادي والع�رشين املعقدة واملرتابطة، ومنها الفقر امل�ستمر 

الذي غالبًا ما ي�سل اإىل م�ستوى الفقر املدقع، وانعدام الأمن الغذائي، وال�سدمات املناخية«. ومن اأجل حتقيق 

ذلك، ين�سب الرتكيز ب�سكل قوي على ‘ربط’ املجتمع املدين مع احلكومة والقطاع اخلا�ص.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأهمية التعاون يف بناء القدرة على ال�سمود اآخذة يف التزايد نتيجة لت�سارع وترية التو�سع 

احل�رشي وتزايد حجمه. وعلى النقي�ص من املناطق الريفية، فاإن املراكز احل�رشية تت�سم مب�ستويات مرتفعة من 

الكثافة والتنوع ال�سكاين، وكذلك بتنوع الأطراف املعنية. وجتد اجلهات الفاعلة الدولية نف�سها، يف مثل هذه 

البيئات، غري جمهزة للتعامل مع اأزمات املجتمعات احل�رشية بتعقيداتها. ودون ال�رشاكات وغريها من اأ�سكال 

التعاون التي ت�رشك �سانعي ال�سيا�سات املحلية ومقدمي اخلدمات واملهنيني واملجتمعات املحلية وموؤ�س�سات 

الأعمال، ف�سيكون تاأثري الأعمال الإن�سانية يف املناطق احل�رشية مت�سمًا بالت�ستت وق�رش الأجل مما يجعله غري 

م�ستدام يف نهاية املطاف.

ال�صراكات – هل هي كلمة ي�صاء ا�صتخدامها؟

يلتزم املوقعون على مبادرة ال�سفقة الكربى مبقت�سى اللتزام الثاين منها بالعمل على »النخراط مع امل�ستجيبني 

املحليني والوطنيني بروح من ال�رشاكة بهدف تدعيم القدرات املحلية والوطنية ل ا�ستبدالها« )الأمم املتحدة 

اأفعال دائما،  اإىل  اأقوالهم  ال�رشاكة، فال�رشكاء ل يحولون  النقطة احل�سا�سة ب�ساأن  - 2016، 5(. وتلك هي 

فنوايا العديد من ال�رشاكات – تقت�سي �سمنًا اأن يكون لل�رشاكة قيمها، واأن تنطوي يف معناها على الإن�ساف 

والحرتام ومبداأ املعاملة باملثل، وهو ما ل يتحقق عمليًا. وقد يحدث ذلك عندما يعمل اأحد ال�رشكاء )غالبًا 

)اأو  راأيه  يلتم�ص  ما  نادرا  امليزانية، مع �رشيك حملي  ميتلك  الذي  تنظيميًا(  الأكرب والأقوى  الطرف  يكون  ما 

وحتديد  م�رشوع  غر�ص  �سياغة  كيفية  حتى  اأو  امليزانية،  انفاق  كيفية  ب�ساأن  الإطالق(  على  راأيه  ل ُيلتم�ص 

�سبه  ب�سكل  ي�سع،  بعقد  حمكومًا  ال�سغرى  اإىل  الكربى  املنظمة  من  الأموال  نقل  يكون  ما  وغالبا  اأن�سطته. 

بقدر  العالقة  طبيعة  تقدر  الة  الفعَّ ال�رشاكات  فاإن  وبالتايل  املمول.  ال�رشيك  �سالح  ت�سب يف  �رشوطا  موؤكد، 

تقديرها »لإجناز املهمة«.
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اأنواع ال�صراكات

قد تتباين ال�رشاكات ب�سكل كبري من حيث املحتوى والق�سد. فقد تركز بع�ص ال�رشاكات، بالإ�سافة اإىل 

التنفيذ املبا�رش، على جمال التوعية مثال. وتخ�س�ص احلكومات الوطنية يف بلدان عديدة حيزاً جلهات فاعلة 

اأخرى مثل ال�سلطات املحلية واملجتمع املدين واملوؤ�س�سات الأكادميية والقطاع اخلا�ص.

واأخذ دور القطاع اخلا�ص يربز ب�سكل متزايد باعتباره طرفا رئي�سيا يف جمال بناء القدرة على ال�سمود يف 

اأن  اإىل   The Economist اإيكونومي�ست  اأجرتها جملة ذي  العديد من املجالت. وت�سري درا�سة حديثة 

القطاع اخلا�ص ل يزال يرى اأن احلكومة ت�ستاأثر باجلزء الأكرب من م�سوؤولية حتمل عبء ال�سدمات املرتبطة 

باملناخ، ولكن ال�رشكات متيل اأي�سًا اإىل تخ�سي�ص املزيد من ال�ستثمارات لتعزيز القدرة على ال�سمود ب�سبب 

الفوائد التي تلوح لها مثل زيادة القدرة التناف�سية، وحت�سني �سحة املوظفني، وزيادة الإنتاجية، وانخفا�ص 

ب، ف�سال عن حتقيق وفورات يف التكاليف. وهناك توجه وا�سح نحو ت�سكيل �رشاكات مع احلكومات 
ّ
التغي

واملجتمع املدين، ما ميثل تغرياً عن املمار�سة ال�سابقة، عندما كانت ال�رشكات متيل اإىل الرتكيز على قدرتها 

الذاتية على ال�سمود فقط )وحدة البحوث القت�سادية التابعة ملجلة ذي اإيكونومي�ست - 2014(.

وحالت  للنزاعات  الت�سدي  اأو  ال�سمود  ل�سرتاتيجيات  الأ�سا�سي  »املحفز«  ال�رشاكات  اعتبار  وميكن 

الدائر يف �سورية،  النزاع  ب�ساأن  املتحدة يف عام 2013 وثيقة عمل  اأعدت الأمم  املعقدة. وقد  الطوارئ 

ت�سمنت ما ي�سمى »ال�ستجابة الإمنائية القائمة على ال�سمود«. وهي ا�سرتاتيجية تقوم على العمل التعاوين، 

وتهدف اإىل دعم جهود احلكومات الوطنية والإقليمية من اأجل �سمان جودة ما يجري توفريه من �سكن 

واإعادة  النفايات(  من  والتخل�ص  والطاقة  ال�سحي  وال�رشف  )املاء  ا�ستدامته  توؤمن  �سلة  ذات  وخدمات 

تاأهيل اأو اإعادة بناء البنية التحتية الجتماعية-القت�سادية التي ت�رشرت بفعل الأزمة اجلارية.

ويف الواقع، فاإن اأعمال التنمية القائمة على تعزيز ال�سمود تتيح فر�سًا عديدة لإقامة �رشاكات توؤتي اأكلها 

الوطنية  للجمعية  املحلي  الفرع  يعمل  الهندية،  برادي�ص  هيما�سال  ولية  ففي  متعددة.  م�ستويات  على 

لل�سليب الأحمر ب�سكل وثيق مع احلكومة املحلية واملنظمات غري احلكومية واملتطوعني من اأجل معاجلة 

بع�ص  يف  ي�سل  الذي  املحليني،  ال�سكان  بني  والإناث  الذكور  املواليد  ن�سبة  يف  املتزايد  التوازن  اختالل 

حماية  هي  لالأن�سطة  املبا�رشة  الأهداف  كانت  وبينما  فتى.   1.000 مقابل  فتاة   700 نحو  اإىل  املناطق 

الأطفال الإناث، اإل اأنها امتدت لت�سمل ال�سحة والتغذية والتعليم واملرافق ال�سحية و�سبل العي�ص والبيئة، 

مما يجعل الربنامج و�سيلة قوية لبناء القدرة على ال�سمود على م�ستوى املجتمع املحلي ككل.

حت�صني جودة ال�صراكات لتعزيز القدرة على ال�صمود

اأغرا�سًا متنوعة. ويربز توثيق  اأ�سكاًل عديدة، واأن تخدم  اأن تتخذ  ميكن لل�رشاكات بني الأطراف املعنية 

التجارب احلديثة والدرو�ص امل�ستخل�سة من قبل عدة منظمات ومبادرات )على �سبيل املثال، تقارير البنك 

الة على امل�ستويات املحلية  الدويل ومبادرة ال�رشاكة( العوامل الرئي�سية التالية املوؤدية اإىل اإقامة �رشاكات فعَّ

والإقليمية والوطنية:
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املحلية واملنظمات غري احلكومية  املعنية، مبا يف ذلك املجتمعات  التفاهم والثقة: يجب على الأطراف   -1

والقطاع اخلا�ص واحلكومات على خمتلف امل�ستويات، فهم وجهات نظر بع�سها بع�سًا، والتحلي بالقدر 

الكايف من الثقة املتبادلة يف دوافع كل منها. ومن اأجل اأن يتحقق ذلك، يتحتم و�سع اآليات للحوار، على 

امل�ستويني الر�سمي وغري الر�سمي، للتمكن من ت�ساطر الهتمامات والأولويات فيما بينهم ب�سكل منتظم،

ال�سفافية: اإن التخطيط املنفتح ال�سامل لالأولويات الإمنائية، امل�سحوب بالالمركزية، واملرونة يف تخ�سي�ص   -2

 بالُغ الأهمية من اأجل ح�سد تاأييد القاعدة ال�سعبية وتر�سيخ اأي �رشاكة،
ٌ
املوارد اأمر

اأجل احلكومات املحلية والوطنية والإقليمية، وموؤ�س�سات  احلوافز: من املهم و�سع حوافز وا�سحة من   -3

ال�سيا�سة والباحثني لكي يت�سنى ت�سكيل �رشاكات مع املجتمعات املحلية والقطاع اخلا�ص،

موؤ�رشات التاأثري: يجب و�سع موؤ�رشات وا�سحة وقابلة للقيا�ص لتقييم تاأثري ال�رشاكات يف تعزيز القدرة على   -4

ال�سمود. وميكن ربط احلوافز بهذه املوؤ�رشات ربطًا وثيقًا،

اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي: هو بناء القدرة املوؤ�س�سية على ت�سكيل ال�رشاكات، مبا يف ذلك و�سع ا�سرتاتيجيات   -5

ونظم وعمليات وتنمية مهارات الأفراد على فهم وت�سكيل ال�رشاكات من اأجل تو�سيع نطاق ال�رشاكات 

لكافة  الة  فعَّ تقدمي حلول  تثبت قدرتها على  التي  ال�رشاكات  والر�سمي على  املوؤ�س�سي  الطابعني  واإ�سفاء 

الأطراف )ريد واآخرون – 2015؛ البنك الدويل - 2015(.

وكتب  الهند.  دلهي،  الثالث،  املوئل  للرشكاء،  العامة  الجمعية  رئيس  نائبة  نارانغ،  شيربا  السادس  الفصل  كتب 
مضمون اإلطار 6-1 ماركوس أوكسيل، املدير التنفيذي، الشبكة العاملية ملنظامت املجتمع املدين املعنية بالحد من 
الكوارث، لندن، اململكة املتحدة. وكتب مضمون اإلطار 6-2 ليدا ستوت، مديرة الرشاكات وزميلة أبحاث، مركز 
االبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية يف جامعة مدريد التقنية، إسبانيا. وكتب مضمون اإلطار 6-3 ماريا فيليزار-

كاغاي، نائبة املدير التنفيذي ملؤسسة التأهب للكوارث، مانيال، الفلبني. وكتب مضمون اإلطار 6-4 بروك أفوري، 
مديرة، باالشرتاك مع جريميي بربشيوس، نائب الرئيس، األعامل من أجل املسؤولية االجتامعية؛ وكتب مضمون 
اإلطار 6-5 مايك ميني، الرئيس التنفيذي للعمليات، املوئل من أجل اإلنسانية – هايتي، بورت أو برنس، هايتي، 
وماغي ستيفنسون، باحثة، كلية جامعة لندن، اململكة املتحدة. أما املحتوى بشأن االرتباط بني املبادرات اإلمنائية 
واملبادرات املعنية بتعزيز القدرة عىل الصمود إىل جانب دراسة الحالة الهندية، فقد ساهمت به روزماري نورث 

من االتحاد الدويل – قسم االتصاالت والتوعية، جنيف، سويرسا.
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 م�صتقبل ال�صمود:

عام 2025 وما يليه

ال�سهل حتديد من هم  من  يكون  لن  يليه،  وما  لعام 2025  توقعاتنا  مع 

اأمور  وال�سعف  للخطر  فالتعر�ص  اخلطر.  ونوع  للخطر  تعر�سًا  الأ�سد 

وتعتمد  واملكان،  الزمان  باختالف  تختلف  املخاطر  اأن  كما  دينامية. 

والثقافية  وال�سكانية  واجلغرافية  والجتماعية  القت�سادية  العوامل  على 

املعني  احلكومي  الدويل  اخلرباء  )فريق  والبيئية  والإدارية  واملوؤ�س�سية 

بتغري املناخ - 2014(. وبينما نعلم اأن تغري املناخ �سيوؤدي اإىل ت�سخيم 

اإىل ذلك،  احل�سبان. وبالإ�سافة  اأن يخلق خماطر جديدة مل تكن يف  اأي�سًا  املرجح  القائمة، فمن  املخاطر 

فالأمر ل يقف عند حد ظواهر الطق�ص املتطرفة التي يجب اأن ُت�سغلنا: فكلما اكتظت �سهول الفي�سانات 

تتحول  اأن  املمكن  من  اأ�سحى  بال�سكان،  للخطر  املعر�سة  املناطق  من  وغريها  الع�سوائية  وامل�ستوطنات 

الأخطار املعتادة اإىل كوارث كربى �رشيعًا )مركز بحوث وبائيات الكوارث - 2015(.

 »لي�ض عليك

 التنبوؤ بامل�ستقبل،

بل جعله ممكًنا«

أنطوان دو سانت إكزوبري

الف�صـل

7

قرية سوسبا شياموايت، 

دوالكا، نيبال، 2015. 
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النيبايل يحمل وليدا بعد 
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قصري. وتستفيد تلك 

القرية من بناء بيت 

منوذجي. ويقدم االتحاد 

الدويل ورشكاؤه عروضا 

للبناء ومناذج من البيوت 

يف إطار برنامج االنتعاش 

الذي يرمي إىل تدريب 

البنائني املحليني عىل 

أساليب ُمحّسنة لبناء 

البيوت املقاومة للزالزل 

وتحضري بيت منوذجي ليك 

ُيعرض عىل الجمهور. 
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مستقبل الصمود: عام 2025 وما يليه

39

م�صتقبل م�صوب بالتهديدات املت�صابكة واملعقدة

التي يواجهها  ال�سائدة  التهديدات  اإىل جانب  امل�ستقبل،  الإن�سانية يف  اأن�سطة ال�ستجابة  �ستحدد ظروف 

به هذه  تت�سم  الذي  اليقني  التو�سع احل�رشي وعدم  يليه. فمع  تنفيذها يف عام 2025 وما  العامل، طريقة 

نواجهها. فال يجوز معاجلة  اأن  يتوقع  التي  املخاطر  لهذه  املت�سابكة واملعقدة  الطبيعة  �ستت�سح  الظروف، 

اأو  املناخ،  تغري  اأو  ا�ستدامته،  يتعذر  الذي  املُخطط  غري  احل�رشي  التو�سع  وترية  مثل  املنفردة  املخاطر 

النزاعات، اأو معاجلتها مبعزل عن بع�سها. فهي ت�سبب �سل�سلة من املخاطر الأخرى، الأمر الذي ي�ساعف 

من التحديات التي تواجه اجلهات الفاعلة يف املجال الإن�ساين على ال�سعيدين املحلي والدويل.

�سيدفع تغري �ملناخ اإىل الهجرة مبعدل غري معلوم. فترتاوح التقديرات احلالية للهجرة الق�رشية ب�سبب التغري 

البيئي بني 25 مليون ومليار �سخ�ص بحلول عام 2050 )منظمة الهجرة الدولية - 2014(. وعلى الرغم 

ف، فاإن ن�سبة كبرية منها �ستحدث يف �سورة 
ّ
من اأن ن�سبة من هذه الهجرة �ستكون بطيئة ومتيل اإىل التكي

العنان  يطلق  الإن�ساين، وقد  العمل  النزوح حتميات وا�سحة على  نزوح مفاجئ وموؤذ. و�سيفر�ص هذا 

للنزاع اأي�سًا. وميكن ال�ست�سهاد بالنزاعات التي طال اأمدها يف دارفور ومنطقة ال�ساحل كدليل على اأن 

تغري املناخ له دور مبا�رش يف عدم ا�ستقرار بلدان ومناطق بكاملها، ومن املرجح اأن يوؤجج النزاعات )مازو 

- 2009(. وتقدم هذه الآثار املتتالية لتغري املناخ مثاًل على الكيفية التي ميكن بها لتهديدات امل�ستقبل اأن 

ت�سبح اأكرث تعقيداً عن ذي قبل.

فبينما  اأعاله.  املو�سوف  املرتابط  التعقيد  الجتاهات  تلك  تعك�ص  و�لنز�عات:  �لعنف  جمال  يف  �لجتاهات 

انخف�ص عدد النزاعات على ال�سعيد العاملي خالل ال�سنوات ال�سبعني املا�سية، �سهدت الجتاهات موؤخراً 

اأمداً )فون  تها. واأ�سحت النزاعات مزمنة واأطول  ت�ساعداً يف وترية الإرهاب والنزاعات امل�سلحة وحدَّ

زاد  وقد  احل�رشية.  املناطق  اإىل  امتداداً  اأكرث  احلديثة  احلروب  باتت  كما  واآخرون - 2014(.  اإين�سيدل 

املقام  يف  �ستى  مدن  يف  الدائرة  املميتة  النزاعات  ب�سبب  اأ�سعاف  بثالثة  �سنويًا  العنف  اأعمال  قتلى  عدد 

الأول، لي�ص يف �سوريا والعراق فح�سب، بل اأي�سًا يف اأفغان�ستان واأوكرانيا واليمن. اأما العنف الناجم عن 

الإرهاب، فهو اآخذ يف الت�ساعد اأي�سًا، حيث ترتكز الغالبية العظمى من الهجمات الإرهابية يف 20 مدينة 

فقط تقع يف العراق ونيجرييا وباك�ستان وال�سومال و�سوريا.

وقد اأ�سحى العنف الإجرامي الآن اأ�سد فتكًا من الإرهاب والنزاع امل�سلح من حيث عدد الأرواح التي 

يح�سدها. ف�سحايا جرائم القتل قد ارتفع باأربعة اأ�سعاف على الأقل حول العامل. وبينما ي�سكل الرجال 

غالبية جناة هذا العنف و�سحاياه، فاإن الن�ساء يعانني اأكرث من غريهن من العنف غري املميت )البنك الدويل 

- 2011(. ويف بع�ص احلالت، قد يجرب تطرف العنف املميت ماليني النا�ص على الفرار، مبا يف ذلك من 

مناطق �سيطرة الع�سابات يف مدن اأمريكا الو�سطى واجلنوبية مثل اأكابولكو، و�سان �سلفادور، و�سان بيدرو 

�سول، وري�سيفي )مركز ر�سد النزوح الداخلي - 2016(.

تف�سي  اإن  اإذ  الأوبئة.  تهديدات  النظر يف  عند  اأكرب  ب�سكل  �ملرت�بطة  طبيعتها  فتتك�سف  �ل�سحية،  �ملخاطر  �أما 

فريو�سي زيكا واإيبول قد اأبرز املخاطر التي تفر�سها العوملة نظراً لأن املراكز ال�سكانية الأكرب حجمًا التي 
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كانت منعزلة عن بع�سها فيما �سبق قد اأ�سبحت اأ�سهل تعر�سًا للفريو�سات التي كانت معزولة اأو حمدودة ذاتيًا. 

فالنزوح اإىل املناطق احل�رشية والنمو ال�رشيع لالأحياء الفقرية يزيد من درجة تعقيد خماطر الأوبئة. ونظراً ل�رشاع 

ال�سحية الرعاية  اأنظمة  من  يكفي  ما  على  احلفاظ  اأجل  من  للكوارث  املعر�سة  املناطق  من  العديد  يف   املدن 

)مبا يف ذلك البنية التحتية ملرافق املاء وال�رشف ال�سحي، ومراقبة تف�سي الأمرا�ص، والإنذار املبكر، والحتواء 

ال�رشيع(، فاإنها �ستكون مراكز لتف�سي الأوبئة.

العمل على حت�صني مقومات ال�صمود يف امل�صتقبل

اأ�سياء على الأقل ينبغي القيام بها لتعزيز مقومات ال�سمود  بينما نتطلع اإىل عام 2025 وما يليه، هناك ثالثة 

يف امل�ستقبل:

د للقدرة على �ل�سمود. متيل العوامل التي تعزز ال�سمود اإىل الرتباط بال�سياق اإىل حد كبري،  و�سع فهم موحَّ  -1

مرتبطة  موؤثرة  عنا�رش  يتجاهل  قد  لأنه  نظراً  م�سلاًل  العاملية  ال�سمود  عوامل  حتديد  يكون  اأن  ويحتمل 

بال�سياق. وقد اأ�سارت درا�سات اأجريت موؤخراً اإىل كيفية بناء القدرة على ال�سمود ذاتيًا، )بيني واآخرون 

- 2016.(؛ وهو ما يعني اأن اإدراك املخاطر والقدرة على التغلب عليها ل يقل اأهمية عن العوامل املادية 

الفعلية: مثل الدخل واأنظمة الدعم الجتماعي والقدرة على اإدارة الكوارث )وزارة التنمية الدولية – 

د ملقايي�ص عاملية وحتديدها اأمراً  2016؛ بيني واآخرون - 2015(. وهذا يجعل التو�سل اإىل تعريف موحَّ

�سعبًا. والر�سالة الرئي�سية هي اأن بناء القدرة على ال�سمود يتطلب ا�ستثمارات هامة على نطاق جمموعة من 

القطاعات. وثمة �رشط م�سبق، وهو ال�ستثمار يف جمال ال�سالمة والرفاه واإدارة املخاطر. وهذا ي�سمل، 

على الأقل، الوقاية من الأزمات الإن�سانية، وبناء القدرة على مواجهة الكوارث. ومن املهم اأي�سًا بذل 

اجلهود لكبح جماح العنف، وتعزيز فر�ص العمل املجدية، و�سمان احل�سول على اخلدمات الأ�سا�سية 

)البنك الدويل - 2011(. ومن جمالت ال�ستثمار الهامة الأخرى حت�سني اأداء البنية الأ�سا�سية والبيئية 

الدائم. ومن الأمور احليوية اأي�سًا توفري و�سائل النقل العام املوثوقة والتغطية الكافية لالت�سالت، ووجود 

وتخفيف  ال�سكان،  من  ال�سعيفة  للفئات  الجتماعية  احلماية  وتوفري  الكوارث،  لإدارة  جيدة  خطط 

الة. املخاطر. واأخرياً، ل ميكن جتاهل دور احلكم اجلامع والقيادة الفعَّ

تبني نهج منظم لتفعيل �لقدرة على �ل�سمود. من اأجل الت�سدي للتحديات، غالبًا ما يلجاأ القادة املوؤثرون اإىل   -2

اأنحاء العامل، والعمل مع خمتلف �رشائح احلكومات والأطراف  اقتبا�ص الأفكار واملمار�سات من جميع 

الفاعلة التي ت�سمل القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين. واملدخل اإىل تفعيل القدرة على ال�سمود هو ت�ساطر 

املمار�سات وجتارب النجاح والف�سل. وت�سمل القدرة على ال�سمود جهوداً متعددة يجب ال�سطالع 

عزل  اإىل  كبري  حد  اإىل  اأدت  قد  الآن  حتى  املتبعة  املمار�سة  فاإن  ذلك،  ومع  متكامل.  وب�سكل  معًا  بها 

الأن�سطة عن بع�سها وتق�سيمها ح�سب الخت�سا�ص، مثل التاأهب للكوارث واحلد من خماطر الكوارث، 

والتخفيف من حدة الفقر، والتكيف مع تغري املناخ، ودرء العنف. وعلى الرغم من جناح كل منها يف 

هذه  بني  التالقي  نقاط  كانت  فقد  لذلك  ونتيجة  كبري.  بينها  فيما  النهوج  تباين  فاإن  املخاطر،  معاجلة 

القطاعات قليلة جداً. الأمر الذي يعني اأننا ل نعرف بال�سبط ما ي�سلح وما ل ي�سلح لبناء القدرة على 

ال�سمود اأمام الآثار متعددة املجالت لل�سدمات وال�سغوط. اإن امل�ستقبل واعد. بيد اأن العديد من الأمثلة 
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الواردة اأعاله يفتقر اإىل الدليل املنهجي على احلماية التي يوفرها من خمتلف املخاطر اأو اإكمال نهوج 

اأخرى لتحقيق الفعالية يف ظروف خمتلفة. ومن اأجل القيام بذلك، يجب ال�ستثمار ب�سكل م�ستدام 

ومن�سق يف املعرفة فيما بني التنمية واملجتمعات الإن�سانية بطريقة مرتابطة.

مواجهة  على  املنكوبني  قدرة  تعزيز  على  امل�ساعدة  على  فقدرتنا  �لكو�رث.  فهم  على  قدرتنا  حت�سني   -3

الكوارث تعتمد اأي�سًا على القدرة على فهم الكيفية التي يحتمل اأن تتطور بها الكوارث. فالأو�ساع 

الفعلية غالبًا ما تتغري �رشيعًا يف �سياق وقوع الأزمة. كما اأن النهج املتبع حاليًا، حل�رش الحتياجات 

الذي قد ميتد لأيام، �رشعان ما قد ي�سبح غري مالئم. الأمر الذي قد يجعل عمليات ال�ستجابة غري 

 – الكوارث  اأنواع  بكل  )املتعلقة  البيانات  اأن جودة  اإىل  الإ�سارة  اأرواحا. وجتدر  ُيزهق  وقد  الة  فعَّ

الكوارث الفجائية والكوارث املزمنة، الكبري منها وال�سغري( ت�سكل اأمراً �رشوريًا من اأجل مواجهة 

القرار  �سنع  عملية  �سميم  يف  ال�سمود  على  القدرة  تعزيز  جعل  و�سمان  ال،  فعَّ ب�سكل  الكوارث 

احلكومي. وتلقى هذه الر�سالة اعرتافًا متزايداً يف جميع اأنحاء العامل. فقد اأن�ساأت الطاولة امل�ستديرة 

الأ�سرتالية لأن�سطة تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث وجعل املجتمعات املحلية اأكرث اأمانًا موؤخراً 

من�سة مفتوحة لتخاذ القرارات التي تعزز القدرة على ال�سمود اأمام الكوارث الطبيعية. والغر�ص 

من هذه املن�سة هو التوعية من اأجل التزام طويل الأجل بتعزيز القدرة على ال�سمود يف اأ�سرتاليا على 

اأ�سا�ص اتباع نهج �سامل ومن�سق جلمع البيانات وت�سجيع البحوث اخلا�سة باآثار الكوارث الناجمة عن 

الأخطار الطبيعية )ديلويت - 2014(.

انتهاج اأ�صلوب اجلهات الفاعلة املحلية

من املوؤكد اأنه ل ميكن تقدمي حلول تقنية فقط، ول فر�سها من القمة على القاعدة. ول ميكن فر�ص مفهوم 

ال�سمود من القمة، بل ينبغي تر�سيخه يف العالقات التي حتكم حياة النا�ص اليومية، وهذا ما هو عليه احلال 

عادًة. لقد متكن الأفراد واملجتمعات املحلية بالفعل، يف كثري من احلالت، من تطوير بع�ص من هذه القدرات 

من خالل �سبكات غري ر�سمية. وقد اأظهرت الأبحاث اأن بع�ص الأ�سخا�ص واملجتمعات املحلية الأكرث قدرة 

الذين تعر�سوا لتحديات كبرية )زوللي / هيلي - 2012(. وقد تُطورت هذه  اأولئك  ال�سمود هم  على 

القدرات نتيجة للتغلب على ا�سطرابات وحتديات متكررة اإىل احلد الذي خلق ثقافة ال�سمود من خالل 

ال�سبكات غري الر�سمية التي حتظى بثقة را�سخة ومن خالل القدرة على التعلم وا�ستخال�ص الدرو�ص.

وميكن للجهات الفاعلة الإن�سانية اأن تدعم اجلهود املحلية يف جمال تعزيز ال�سمود، وذلك ب�سكل مبا�رش من 

خالل النخراط يف مبادرات م�ستمرة ت�سم مواطنني وجمتمعات حملية وحكومات حملية. وقد انخرطت 

منظمات اإغاثة عديدة مع جمتمعات حملية يف بذل اجلهود من اأجل احلد من خماطر الكوارث من خالل تعزيز 

ح�سد املجتمعات املحلية للم�ساركة يف اأنظمة الإنذار املبكر، وتدريب امل�ستجيبني الأوائل، والتخفيف من 

ت اأن ال�رشاكات القائمة على 
ُ
اآثار الفي�سانات، وم�ساريع البنية التحتية، وذلك �سمن اأن�سطة اأخرى. وقد ثب

تعزيز ال�سمود بقيادة املجتمع املحلي ُت�سهم يف انقاذ الأرواح والقت�ساد يف الأموال )بونيابان�سا / ميتلني - 

 �رشورٌي للحد 
ٌ
2012(. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�ستثمار يف القيادات ال�سعبية، ل �سيما الن�سائية منها، اأمر

من مواطن ال�سعف اأمام الكوارث، ويعزز بناء القدرة على ال�سمود لالأخطار )جوبتا / ليونغ - 2010(.
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كتب الفصل السابع جون دي بوير، كبري مستشاري السياسة، جامعة األمم املتحدة / روناك باتل، أستاذ مساعد يف 
جامعة ستانفورد؛ وكتب اإلطار 7-1 برنارد مانينا، نائب مدير الدراسات العليا، معهد االستجابة اإلنسانية والتصدي 
للنزاعات، جامعة مانشسرت؛ وكتب مضمون اإلطار 7-2 بول كوريون، مستشار الشؤون اإلنسانية؛ وكتب مضمون 
اإلطار 7-3 أدريانا ألني، أستاذة التخطيط اإلمنايئ واالستدامة الحرضية يف وحدة بارتليت للتخطيط اإلمنايئ، كلية 
جامعة لندن؛ وكتب مضمون اإلطار 7-4 جوانا فريدمان، مستشارة النقد والحامية، مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني؛ وكتب مضمون اإلطار 7-5 أبهاس جها، مدير قطاع النقل واملراكز الحرضية وإدارة مخاطر الكوارث ملنطقة 

رشق آسيا واملحيط الهادئ، وسوزانا ستانتون-جيديس، محللة العمليات يف قسم التنمية املستدامة، البنك الدويل.
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 املبادئ الأ�سا�سية للحركة الدولية

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر

الإن�سانية اإن احلركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر، 

التي انبثقت من الرغبة يف اإغاثة اجلرحى يف ميدان القتال دون 

اإىل  ووطني،  دويل  طابع  ذات  حركة  ب�سفتها  ت�سعى،  متييز، 

جتنب املعاناة الإن�سانية وتخفيفها اأينما وجدت. وتهدف اإىل 

حماية احلياة وال�سحة و�سمان احرتام الإن�سان، وت�سجع على 

التفاهم املتبادل وال�سداقة والتعاون وحتقيق ال�سالم الدائم بني 

جميع ال�سعوب.

اأو  اجلن�سية  اأ�سا�ص  متييز على  اأي  ل متار�ص احلركة  التحيز  عدم 

الآراء  اأو  الجتماعي  الو�سع  اأو  الدينية  املعتقدات  اأو  العرق 

وفقًا  الأفراد  معاناة  تخفيف  اإىل  ت�سعى  وهي  ال�سيا�سية. 

لحتياجاتهم فقط، واإىل اإعطاء الأولوية لأ�سد حالت ال�سيق 

اإحلاحًا.

اأي  تاأييد  عن  متتنع  اجلميع،  بثقة  احلركة  حتتفظ  لكي  احلياد 

طرف من الأطراف يف الأعمال العدائية اأو امل�ساركة، يف اأي 

وقت، يف اخلالفات ذات الطابع ال�سيا�سي اأو العرقي اأو الديني 

اأو الأيديولوجي.

ال�ستقالل احلركة م�ستقلة، وبالرغم من اأن اجلمعيات الوطنية 

تقدمها  التي  الإن�سانية  اخلدمات  يف  م�ساعدة  كهيئات  تعمل 

حتافظ  اأن  عليها  اأن  اإل  بلدانها،  لقوانني  وتخ�سع  حكوماتها 

دائما على ا�ستقاللها الذاتي بحيث تكون قادرة على الت�رشف 

يف كل الأوقات وفقًا ملبادئ احلركة.

الربح  تبغي  ل  تطوعية  اإغاثة  منظمة  احلركة  التطوعية  اخلدمة 

باأي �سكل من الأ�سكال.

الوحدة ل ميكن اأن تكون هناك �سوى جمعية واحدة لل�سليب 

الأحمر اأو الهالل الأحمر يف البلد الواحد. ويجب اأن تكون 

اجلمعية مفتوحة للجميع، واأن ميتد عملها الإن�ساين اإىل جميع 

اأرا�سي البلد.

العاملية احلركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر هي 

حركة عاملية تتمتع فيها كل اجلمعيات بو�سع مت�ساو وتتحمل 

نف�ص امل�سوؤوليات وعليها نف�ص الواجبات يف م�ساعدة بع�سها 

البع�ص.



ISBN 978-92-9139-243-8

1304400 09/2016 A
 500

يزرعون يف حديقة  الريف  الغذايئ. سكان  لألمن  الرواندي  األحمر  الصليب  برنامج   .2016 أبريل   5 كاساغارى،  مقاطعة  رواندا،  الغالف:  صورة 
التدريب عىل إدارة املحاصيل هو تحسني قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود يف حاالت  البذور إىل جانب  مجتمعية. إن الغرض من توزيع 

انعدام األمن الغذايئ يف املناطق املعرضة لهذا الخطر. 

تصوير جوازاس سرينيوس/ االتحاد الدويل 

الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر هو اأكرب 

العامل. ويقدم خدماته، مع  املتطوعني يف  تعتمد على  اإن�سانية  �سبكة 

اأع�سائه من اجلمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر يف 

 160.7 ل�سالح  جمعية،   190 عددها  والبالغ  العامل  اأنحاء  خمتلف 

الأجل،  طويلة  اإمنائية  وبرامج  خدمات  عرب  �سنويًا  �سخ�ص  مليون 

ول�سالح 110 مليون �سخ�ص اآخر عرب عمليات ال�ستجابة والنعا�ص 

الكوارث  حدوث  قبل  ويعمل  الكوارث.  حالت  يف  املبكر 

احتياجات  تلبية  اأجل  من  وبعدها  وخاللها  ال�سحية  والطوارئ 

امل�ست�سعفني وحت�سني حياتهم. وي�سطلع بهذه املهام دون حتيز ودون 

اأو  الجتماعي  النوع  اأو  العرق  اأو  اجلن�سية  اأ�سا�ص  على  قائم  متييز 

املعتقدات الدينية اأو الطبقة الجتماعية اأو الآراء ال�سيا�سية.

الحتاد  عمل  خطة  تر�سد   2020 عام  حتى  الفرتة  ا�سرتاتيجية  اإن 

والإمنائية  الإن�سانية  للتحديات  الت�سدي  اإىل  الرامية  اجلماعية  الدويل 

الكربى لهذا العقد، وهو ملتزم باإنقاذ الأرواح وتغيري العقليات.

املكت�سبة من  املتطوعني، وخربته  �سبكته من  وتكمن قوة الحتاد يف 

املجتمعات املحلية، وا�ستقالله وحياده. ويعمل على الرتقاء باملعايري 

الإن�سانية ك�رشيك يف التنمية ويف مواجهة الكوارث. وُيقنع �سانعي 

ي�ساهم  امل�ست�سعفني. وعليه،  الدوام مل�سلحة  بالعمل على  القرارات 

يف حتقيق جمتمعات حملية �سحية واآمنة، ويف تقليل مواطن ال�سعف، 

وتعزيز مقومات ال�سمود، وترويج املواقف ال�سلمية يف جميع اأنحاء 

العامل.
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�ل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر
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 يقدم هذا املطبوع ملخصاً لتقرير عام 2016 

عن الكوارث يف العامل )الذي يصدر باإلنجليزية فقط(.




